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SANG PANGLIMA



QURAISY MENGANCAM MUHAJIRIN

• Hijrahnya Rasulullah saw dan para Sahabat ke Madinah, menandai fase baru, yakni fase
tegaknya Daulah Islam, dengan Rasulullah saw sebagai kepala negara-nya.

• Tidak lama setelah hijrah, dan Rasulullah saw Quraisy mengirimkan utusan kepada umat
Islam di Madinah untuk menyampaikan pesan (surat), “Janganlah kalian bangga terlebih
dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yatsrib. Kami akan mendatangi
kalian, lalu merenggut dan membenamkan kalian di halaman rumah kalian.”

• Semenjak datang ancaman tersebut, Sahabat Nabi secara bergantian menjaga Rasulullah
saw, hingga turun ayat,

ُ يَْعِصُمَك ِمَن النهاِس  َوَّللاه

Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. (Al-Maidah: 67)



IZIN BERPERANG
Dalam kondisi rawan karena ancaman terhadap umat
Islam di Madinah, Allah swt menurunkan ayat yang 
membolehkan umat Islam berperang, yakni:

َ َعلَ ِللهِذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنه أُِذَن  ى ُهْم ُظِلُموا َوإِنه َّللاه
نَْصِرِهْم لَقَِدير  

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 
diperangi, karena sesungguhnya mereka telah

dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha
Kuasa menolong mereka itu. (QS Al-Hajj: 39)

Al-‘Aufi berkata dari Ibnu `Abbas: “Ayat ini turun 
tentang Muhammad saw dan para Sahabatnya ketika 

mereka dikeluarkan (diusir) dari kota Makkah.”



PEMBENTUKAN SATUAN MILITER

Setelah turun ayat kebolehan berperang, Rasulullah saw membentuk satuan-satuan
militer. Adapun target utama langkah militer yang dibentuk Rasulullah saw, agar
musuh utama kaum muslimin, terutama Musyrikin Quraisy:
1. Takut dengan keamanan jalur perdagangannya dan mendorong mereka

mengadakan perjanjian damai
2. Membatalkan rencana menyerang umat Islam
3. Tidak menghalangi manusia mengikuti jalan Allah
4. Tidak menyiksa mukminin yang lemah di Mekkah
5. Mengembalikan harta kaum muslimin yang dirampas Quraisy dan digunakan

modal berdagang
6. Agar umat Islam bebas menyampaikan ajaran Islam di seluruh Jazirah Arab. 



SEBAB-SEBAB PERANG 
ZAMAN NABI MUHAMMAD ملسو هيلع هللا ىلص

Selama kurang lebih sepuluh tahun di Madinah, terjadi peperangan sebanyak 64 kali,
dan 26 peperang dipimpin Nabi Muhammad. Adapun diantara sebab terjadinya
peperangan, adalah:

1. Untuk mempertahankan eksistensi kaum Muslimin dan negaranya dari upaya
penghancuran oleh orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana nampak dalam perang
Badar, Uhud dan Ahzab.

2. Mencegah terjadinya serangan terhadap kaum Muslimin dan Negara Islam
Madinah. Hal ini seperti dalam perang Tabuk, saat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mendapatkan informasi
yang sangat valid dan akurat bahwa Kekaisaran Romawi sedang mempersiapkan
pasukan besar untuk memerangi kaum Muslimin. Maka Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menyiapkan
pasukan besar untuk mencegah serangan tersebut terjadi di Madinah. Demikian
pula dengan perang Hunain dan perang melawan Yahudi Bani Quraidzah.



3. Menghancurkan pusat kekuatan musuh yang menjadi sumber segala
konspirasi dan permusuhan terhadap kaum Muslimin. Hal ini seperti dalam
perang Khaibar.

4. Melakukan pembalasan atas kejahatan musuh terhadap kaum muslimin dan
sekutu kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dalam perang Mu’tah saat
utusan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ke Raja Bushra di wilayah Irak dibunuh oleh mereka yang
menjadi sekutu Romawi. Demikian pula dalam perang Fathu Makkah yang
penyebabnya adalah serangan orang musyrik terhadap Bani Khuza’ah yang
menjadi sekutu Nabi ملسو هيلع هللا ىلص pasca perjanjian Hudaibiyah.

Dari berbagai motif di atas, tujuan penting dalam jihad pada masa Nabi saw dan
para sahabat berikutnya, agar dakwah Islam tersebar luas ke berbagai penjuru
wilayah.



PERANG BADAR
Perang Penentuan Pertama Bagi Islam



Latar Belakang Perang Badar

1. Pengusiran Kaum Muslimin dari Kota Makkah Serta Perampasan Harta Benda oleh
Quraisy. Sebagai contoh, mereka mengambil paksa hartanya Shuhaib Ar-Rumi ketika
akan hijrah. Quraisy juga menduduki rumah-rumah kaum muslimin yang ditinggal
oleh pemiliknya.

2. . Serangan, Teror dan Perampasan Harta Benda Terus Berlanjut Hingga Umat Islam
di Madinah. Di bawah pimpinan Kurz bin Habbab al Fihri, yang menyerang ternak-
ternak warga Madinah dan menggiringnya ke wilayah al-Jama'. Ini terjadi sebelum
Perang Badar Kubra

3. Memberi Pelajaran kepada Quraisy dan Mengembalikan Harta Benda Milik Umat
Islam. Oleh karena itu, begitu Rasulullah saw mendengar bahwa kafilah dagang
Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan ‘Amr bin al ‘Ash bersama 40
orang bergerak dari Syam membawa harta orang-orang Quraisy yang keseluruhannya
mencapai sekitar 2500 ekor unta, maka beliau pun segera mengajak kaum muslimin
untuk bergerak mendatanginya.



Mendengar kafilah dagang Abu Sufyan kembali dari Syam dan melewati pinggiran
Madinah, maka Nabi saw dan para sahabat keluar Kota Madinah untuk mendatangi
dan mengejar kafilah tersebut. Beliau keluar Madinah pada hari Senin, tanggal 8
Bulan Ramadhan tahun ke 2 Hijrah. Beliau mengangkat ‘Abdullah bin Ummi
Maktum untuk menjadi Imam di Madinah, dan mengangkat Abu Lubabah sebagai
pemimpin sementara Kota Madinah.

Rasulullah saw Keluar dari Madinah



SYAM



Karena targetnya hanyalah kafilah dagang, Rasulullah hanya menganjurkan
penduduk Madinah jika ingin ikut bersama Beliau saw, tidak mewajibkan. Maka
terhimpun hanya 313 orang. Sejumlah 240 orang dari kalangan Anshar, sementara
73 orang dari kalangan Muhajirin. Mereka membawa 2 ekor kuda dan 70 ekor unta.
Sementara panji kaum muslimin di bawa oleh Mus’ab bin ‘Umair. Peristiwa Badar
sendiri meletus pada hari jum’at pagi tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah.

Kekuatan Pasukan Umat Islam



REKAYASA OPINI ABU SUFYAN 
DAN DHAMDHAM BIN AMR

• Mendengar kabar Rasulullah saw akan mencegat kafilah dagangnya, maka Abu Sufyan
menulis surat dan mengutus orang kepada tokoh-tokoh Mekkah, khususnya kepada
para pemilik modal dagang. Dia menyampaikan bahwa orang Madinah akan
menyerang kafilah dagang mereka. Abu Sufyan meminta agar segera dikirim pasukan.

• Abu Sufyan segera mengutus Dhamdham bin ‘Amr al Ghifari, yakni spesialisasi
penyebar opini dan propaganda. Abu Sufyan berkata, “Bawa surat ini dan hebohkan
Mekkah.” Targetnya: Quraisy segera mengirimkan pasukan menyerang umat Islam.



• Dhamdham segera berangkat ke Makkah. Ketika mendekati Mekkah, dia mencabik-
cabik bajunya dan membunuh untanya. Lalu darah unta dilumuri ke seluruh tubuhnya.

• Ketika masuk Mekkah, dia berteriak-teriak dalam keadaan badan berlumuran darah
unta. Dhamdham berakting sambil jalan lalu terjatuh, jalan terjatuh lagi, lalu
berteriak-teriak, “Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan kafilah dagang kalian!
Harta benda kalian yang dibawa Abu Sufyan telah dihadang Muhammad beserta
rekan-rekannya. Tolonglah, tolonglah!

• Maka, ketika tiba di majelisnya tokoh Quraisy (Darun Nadwah), Dhamdham
merekayasa opini, “Penduduk Madinah dan Muhammad, sudah menyerang kafilah.
Jika kalian tidak mengirimkan bantuan, dipastikan seluruh harta kalian, habis!”



Abu Jahal memprovokasi Quraisy agar berperang melawan umat Islam. Dalam
waktu singkat, terkumpul 700 orang. Sementara itu, kabilahnya Umayyah bin Khalaf
memutuskan untuk tidak berangkat. Mereka berkumpul sekitar 300 orang di depan
Ka’bah. Umayyah bin Khalaf masih teringat, bahwa 3 bulan lalu, temannya Sa’ad bin
Mu’adz (Tokoh Madinah, Sahabat Nabi saw) pernah mengatakan bahwa umat Islam
akan membunuhnya. Umayyah dan istrinya sangat meyakini bahwa Muhammad saw
tidak pernah dusta.

Dalam Sekejap Terhimpun 700+300 Pasukan



PERINGATAN SA’AD BIN MUADZ 
KEPADA UMAYYAH BIN KHALAF

• Sebelum Sa’ad bin Muadz masuk Islam, dia bersahabat baik dengan Umayyah bin
Khalaf. Ketika Sa’ad bin Mu’adz melakukan umroh, dia menginap di rumah Umayyah.

• Ketika hendak thawaf dan diantar Umayyah, mereka berdua berpapasan dengan Abu
Jahal. Abu Jahal menanyakan siapa yang bersamanya. Umayyah menjawab, “Dia adalah
Sa’ad bin Muadz, Pemimpin Suku Aus, Yatsrib.” Mendengar Sa’ad berasal dari Suku Aus,
Abu Jahal mengancam Sa’ad. Terjadi pertengkaran mulut antara Abu Jahal dan Sa’ad bin
Mu’adz. Sementara itu, Umayyah bin Khalaf terlihat lebih mendukung Abu Jahal.

• Umayyah berkata kepada Saad bin Muadz: “Jangan kau angkat suaramu di depan Abu
Hakam (Abu Jahal). Sa’ad menimpali: “Mulai hari ini tidak ada lagi hubungan diantara
kita, dan perlu kamu ketahui, bahwa Rasulullah menginformasikan bahwa kami akan
membunuhmu, nanti!”.



Abu Jahal mendatangi dan mempermalukan Umayyah bin Khalaf di hadapan kaumnya.
Dia mengambil dupa dengan aroma perempuan dan menyodorkannya kepada Umayyah.
Abu Jahal menyindir Umayyah seperti perempuan karena tidak mau berperang.

Merasa dipermalukan, Umayyah pulang ke rumah meminta istrinya menyiapkan baju
perang. Istrinya mengingatkan, “Kau berjanji tidak akan pergi perang dan keluar
Mekkah”? Umayyah mengatakan, “Abu Hakam mempermalukanku. Aku akan pergi
sebentar, ikut rombongan, lalu aku kembali lagi ke Mekkah.” Akhirnya, Umayyah dan
300 orang kaumnya berangkat keluar Kota Mekkah. Rencana Umayyah untuk kembali
lagi ke Mekkah gagal, karena Abu Jahal selalu mengawalnya hingga tiba di Badar.



Akhirnya 1000 orang pasukan Quraisy berangkat untuk membela kafilah dagang yang
dipimpin Abu Sufyan menuju rute perdagangan Syam-Mekkah. Adapun posisi Badar,
adalah posisi pertigaan, antara jalur perdagangan Syam-Madinah dan Mekkah.

1000 Pasukan Quraisy Keluar Kota Makkah



SYAM



Kekuatan Umat Islam vs 
Musyrikin Quraisy



Rasulullah saw Meminta Pendapat Shahabat

Setelah mengetahui berbagai informasi, termasuk keluarnya 1000 orang
pasukan Quraisy untuk menyusul kafilah dagang Abu Sufyan,
Rasulullah saw melakukan musyawarah dengan para Shahabat. Hal ini
dilakukan karena beberapa hal:

1. Tujuan pertama kaum muslimin adalah untuk mencegat rombongan
kafilah dagang, dan bukan untuk berperang.

2. Minimnya persiapan dan jumlah kaum muslimin ketika itu.

3. Perjanjian yang mengikat antara Rasulullah saw dan kaum Anshar pada
saat itu adalah memberikan pertolongan di kota Madinah, bukan di luar
wilayah tersebut.



Kaum Muhajirin, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab
menyampaikan pendapatnya. Begitu pun Miqdad bin ‘Amr, ia bangkit seraya
berkata: ”Wahai, Rasulullah! sesungguhnya kami benar-benar telah beriman
kepadamu. Maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu
dan kami akan bersamamu. Demi Allah! Kami tidak akan mengatakan
kepadamu seperti apa yang telah dikatakan oleh para pengikut Musa
kepadanya,

ِعُدونَ فَٱْذَهْب  ُهنَا قََٰ تََِلٓ إِنها َهَٰ أَنَت َوَربَُّك فَقََٰ

Namun kami akan mengatakan, ’Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan
berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersama
kalian.’ Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran! Seandainya
engkau pergi bersama kami ke wilayah Barkil Ghimaad (di ujung Yaman),
niscaya kami akan berperang bersamamu menghadapi orang yang
menghalangimu hingga engkau sampai ke sana.”



• Setelah kaum Muhajirin menyampaikan pendapatnya, Rasulullah kembali
meminta pendapat, ”Wahai sekalian orang, berikanlah masukan
kepadaku!” Seakan-akan beliau memintanya dari kalangan Anshar. Sa’d bin
Mu’adz (Tokoh Anshar) berdiri dan berkata,

• ”Demi Allah, wahai Rasulullah! sepertinya engkau menginginkan kami?”
Rasulullah saw menjawab, ”Tepat.” Sa’d berkata, ”Kami benar-benar telah
beriman kepadamu kami membenarkanmu dan bersaksi bahwa engkau
membawa kebenaran. Kami berikan untuk semua itu janji dan kesetiaan kami
untuk mendengar dan taat. Maka laksanakanlah apa yang engkau mau. Dan
kami akan bersamamu.

• Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran! Seandainya saja di
hadapan kami terdapat lautan, niscaya kami akan menyelaminya bersamamu.
Tak seorang pun dari kami yang akan tinggal. Kami tidak enggan untuk bertemu
musuh esok hari. Kami adalah kaum yang sabar dalam berperang dan menetapi
ketika bertemu musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa
yang dapat menenangkan pandanganmu. Maka pergilah dengan penuh
keberkahan dari Allah!”



Sahabat Merasa Berat Bertemu Pasukan Quraisy

Rasulullah saw pun bergembira mendengar kesiapan Muhajirin dan Anshar. Lalu
beliau bersabda, ”Pergilah kalian dengan penuh keberkahan dari Allah dan
berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu
dari kedua rombongan (kafilah dagang dan pasukan perang Quraisy) tersebut. Demi
Allah! Seakan-akan sekarang aku sedang melihat kematian mereka.”

Sementara itu, sebenarnya para Sahabat lebih berharap bertemu dengan kafilah
dagang, karena jumlahnya hanya 40 orang dan tidak siap berperang. Terkait dengan
kondisi kejiwaan para Sahabat tersebut, Allah swt menyebutkannya di dalam
Alquran,

ا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن لََكاِرُهونَ َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحِقِّ َوإِنه فَِريق  

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, 
padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak

menyukainya (QS Al-Anfal ayat 5)



Allah swt juga menggambarkan harapan para Sahabat bertemu dengan 
kafilah dagang bukan dengan pasukan perang Quraisy;

ُ إِْحَدى الطهائِفَتَْيِن أَنهَها لَُكمْ  وُن لَُكْم َوتََودُّوَن أَنه َغْيَر َذاِت الشهْوَكِة تَكُ َوإِْذ يَِعُدُكُم َّللاه
ُ أَْن يُِحقه اْلَحقه بَِكِلَماتِِه َويَْقَطعَ   َدابَِر اْلَكافِِرينَ َويُِريُد َّللاه

“Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 
dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu 

menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekekuatan senjata-lah yang 
untukmu (kamu hadapi, pent. Yaitu kafilah dagang), dan Allah menghendaki 
untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan 

orang-orang kafir.” (Qs. Al Anfal: 7



KAFILAH DAGANG ABU SUFYAN 
MELEWATI PINGGIRAN MADINAH

• Abu Sufyan memimpin kafilah dari Syam melewati pinggir Kota Mekkah. Mendekati
Madinah, Abu Sufyan mencari informasi untuk mengetahui, apakah umat Islam akan
menyerang atau tidak. Sementara itu, Rasulullah saw juga mengirim mata-mata yang
bernama Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda, untuk mengetahui kafilah dagangnya
Abu Sufyan.

• Ketika dua mata-mata Rasulullah saw tiba di dekat sumur di sekitar Badr. Mereka
melihat ada dua orang perempuan yang berdialog, salah seorang berkata “Belilah
barang milikku ini?” Dijawab perempuan yang lain, “Nanti kalau kafilah dari Mekkah
lewat, aku akan beli langsung dari mereka.” Kedua mata-mata Rasulullah saw itu
akhirnya mengetahui bahwa kafilah dagang Quraisy sudah dekat dan melaporkan
kepada Rasulullah saw.



• Sementara Abu Sufyan juga mendatangi tempat yang ada dua orang perempuan
tersebut dan bertanya, “Apakah kalian melihat ada orang yang melewati tempat
ini?”. Dijawab: “Tadi ada dua orang yang lewat, tetapi tidak berbicara dengan
kami. Hanya singgah sebentar dan pergi lagi.”

• Abu Sufyan meneliti tempat di sekitarnya, dan menemukan kotoran Unta yang
masih baru, dan melihat ada biji kurma di kotoran unta tersebut. Akhirnya Abu
Sufyan meyakini, bahwa dua orang yang datang tersebut berasal dari Madinah
yang diduga hendak mencari informasi tentang kafilah dagangnya.



Nabi saw dan Sahabat terus melanjutkan perjalanan hingga mencapai bukit di Wilayah
Utara Badar yang bernama Udwatud Dunia. Umat Islam berkemah di belakang bukit
tersebut. Adapun pasukan Quraisy sudah berada di bukit Udwatul Quswa, tidak jauh
dari tempat berkemahnya umat Islam. Sementara itu kafilah dagangnya Abu Sufyan
lolos, mereka tidak mengetahui kedua pasukan sudah berada di Badar. Jadi ketiganya
tidak mengetahui posisi masing-masing. Tentang hal ini, Allah sebutkan di dalam
Alquran Surat Al-Anfal ayat 42

Kedua Pasukan Saling Mendekat



ْنيَا َوُهْم بِ  ْكبُ إِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوةِ الدُّ  أَْسفََل اْلعُْدَوةِ اْلقُْصَوى َوالره
ُ فِي اْلِميعَاِد َولَِكْن ِليَْقِض ِمْنُكْم َولَْو تََواَعْدتُْم الْختَلَْفتُمْ  َي َّللاه

ا َكاَن َمْفعُوال ِليَْهِلَك َمْن َهلََك عَ  َحيه ْن بَيِِّنٍَة َويَْحيَا َمنْ أَْمر 
َ لََسِميع  َعلِ  يم  َعْن بَيِِّنٍَة َوإِنه َّللاه

(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang
dekat (Udwatud Dunia, dekat dengan Madinah) dan mereka
berada di pinggir lembah yang jauh (Udwatul Quswa)
sedang kafilah itu berada di bawah kamu (sudah lewat).
Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk
menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak
sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan
tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia
melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar
orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang
nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan
keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Al-Anfal: 42)





Malam itu, Nabi mengutus beberapa orang mata-mata untuk mengetahui berbagai
informasi di sekitar wilayah tersebut. Maka mereka bertemu dengan dua orang yang
memakai baju perang dan sedang mencari air, dua orang tersebut lewat di depan
pasukan kaum muslimin. Oleh sahabat, keduanya diinterogasi dan ditahan.
Akhirnya, umat Islam mengetahui, bahwa pasukan Quraisy berada tidak jauh dari
lokasi umat Islam.



Sebagian Quraisy Hendak Pulang ke Makkah
• Sementara itu, kafilah dagangnya Abu Sufyan berhasil lolos dan sudah mendekat Kota

Makkah. Maka ia mengirim surat dan meminta pasukan Quraisy untuk kembali ke
Makkah, karena tujuan awalnya hanya membantu menyelamatkan kafilah dagang
Quraisy. Sebenarnya kondisi kejiwaan musyrikin Quraisy merasa takut dan berat
untuk berperang, karena mereka belum pernah berperang dengan umat Islam.

• Mengetahui Abu Sufyan mengirimkan surat yang meminta Quraisy kembali ke Mekkah,
sebagian suku terpengaruh, diantaranya Suku Zumroh dan Bani Hasyim.

• Hakim bin Huzam (salah seorang yang merobek kesepakatan boikot terhadap Nabi
saw) mendatangi Utbah bin Rabiah (tokoh Quraisy) seraya berkata, “Untuk apa kita
berperang, bukankah kafilah kita sudah selamat? Bila kita memerangi mereka, maka
kita memerangi sanak saudara kita sendiri. Aku sarankan, berbuat baiklah kepada
manusia, umumkan agar pasukan segera kembali.” Lalu Utbah menyeru Quraisy,
“Wahai sekalian manusia, tujuan kita adalah menyelamatkan kafilah dan kafilah sudah
selamat dan perang tidak diperlukan lagi.”



Abu Jahal Memprovokasi Agar Tetap Berperang
• Abu Jahal memainkan perannya. Ketika pasukan bersiap kembali ke Makkah, dia

mendatangi satu persatu pasukan dan suku agar tidak kembali. Diantaranya dia
mendatangi Amir al-Hadramy. Amir adalah ayah dari anak yang dibunuh oleh
Sariyah Abdullah bin Jahsy (Sahabat Nabi).

• Abu Jahal mempengaruhi Amir seraya berkata, “Wahai Amir, apakah kau melihat
orang-orang kembali ke Mekkah. Mereka tidak akan membalas kematian anakmu.
Ingatlah darah anakmu tumpah, anakmu mati dibunuh pasukan muslim. Kalau
semua pasukan pulang, maka tidak ada balasan lagi.”

• Akhirnya Amir al-Hadramy terpengaruh. Lalu Amir pergi ke tengah pasukan, lalu
duduk di atas tanah. Dia mengambil tanah lalu diletakkan di kepalanya. Amir
menangis, sambil teriak “Sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan untuk
membalas kematian anakku. Demi Allah kalau salah seorang diantara kalian
terbunuh, kalian pasti tidak akan membiarkannya.” Akhirnya, karena iba melihat
Amir, semua pasukan tidak jadi pulang ke Makkah.



• Sebelum perang, Rasulullah saw menyiapkan pasukan Muslimin pada suatu posisi.
Hubbab bin Mundzir bin Jamuh bertanya, apakah posisi tersebut merupakan wahyu
ataukah bukan. Lalu Rasulullah saw menjawab,

• ”Tidak, ia hanyalah pendapat pribadi, dan peperangan adalah tipu daya dan
strategi.” Hubbab kembali berkata, ”Wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat.
Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air,
lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam, lalu
kita isi air. kemudian kita perangi mereka. Sehingga kita dapat minum dan mereka
tidak.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ”Engkau benar-benar telah
memberikan pendapatmu.”

• Rasulullah saw segera bangkit beserta beberapa orang sahabatnya. Ia pun pergi hingga
mendekati sumber air suatu penduduk dan singgah di sana. Lalu beliau memerintahkan
sahabatnya untuk membuat sumur dan sebuah kolam besar pada sumur tempat ia
singgah serta mengisinya dengan air. Mereka pun akhirnya mendapatkan sumber air,
sementara kaum musyrikin tidak mendapatkannya.

Musyawarah Tentang Posisi Strategis



Umat Islam Bisa Beristirahat

Malam itu, Allah swt menurunkan hujan gerimis dengan lembutnya di tengah
pasukan umat Islam, sehingga membuat kuam muslimin tertidur sehingga bisa
beristirahat. Sumur yang di dekat mereka pun terisi air. Sementara di tempat kafir
Quraisy terjadi hujan besar, sehingga mereka tidak bisa tidur dan beristirahat. Pakaian
dan perbekalan mereka basah sehingga menjadi berat. Kejadian tersebut disebutkan
Allah di dalam QS Al-Anfal ayat 11.

ُل َعلَْيُكْم مِ  َرُكْم بِِه َويُْذِهبَ إِْذ يُغَِشِّيُكُم النُّعَاَس أََمنَة  ِمْنهُ َويُنَِزِّ ْم ِرْجَز َعْنكُ َن السهَماِء َماء  ِليَُطِهِّ
َدامَ الشهْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِِّت بِِه األقْ 

(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman
daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan
kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan
untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu).



Rasulullah saw Beristighatsah
Sementara itu, Rasulullah saw menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan
berdoa, ”Ya, Allah, orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongannya. Mereka
ingin mendustakan rasul-Mu. Ya, Allah, aku bermunajat memohon janji-Mu.

اللهُهمه أَْنِجْز ِلْي َما َوَعْدتَنِي اللهُهمه آِت َما َوَعْدتَنِْي 

ِِ اللهُهمه إِْن تُْهِلْك َهِذِه اْلِعَصابَةَ ِمْن أَْهِل اإِلْسَلَِم الَ تُعْ  بَْد فِي األَْر
Ya Allah, penuhilah janji-Mu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla berikanlah apa yang telah
Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla , jika Engkau membinasakan pasukan

Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepada-Mu di muka bumi ini. (HR. Muslim)

Rasulullah saw terus bermunajat memohon kepada Allah Ta’ala sambil mengangkat kedua
tangannya sampai sorbannya jatuh dari atas pundaknya. Abu Bakar pun mendatanginya dan
meletakkan sorban itu pada kedua pundaknya. Lalu ia berkata dari belakangnya, ”Wahai
Rasulullah, cukuplah apa yang telah kau minta kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Ia
akan memberikan apa yang telah dijanjikannya kepada-Mu.”



Rasulullah saw tidak berhenti berdoa kecuali setelah Allah SWT menurunkan firman-Nya,

ٓئَِكِة ُمْرِدفِيَن َوَما َجعَلَ ُكم بِ إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربهُكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِِّى ُمِمدُّ  َن اْلَملَٰ ُ أَْلٍف ِمِّ  إاِله بُْشَرىَٰ هُ َّللاه
َ َعِزيز  َحِكيم  ِعنِد َّللاهِ َوِلتَْطَمئِنه بِِهۦ قُلُوبُُكْم ۚ َوَما النهْصُر إاِله ِمْن   ۚ إِنه َّللاه

”Ingatlah ketika kalian ber-istighatsah (meminta pertolongan) kepada Tuhan kalian. Maka
Ia pun mengabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya Aku benar-benar membantu kalian
dengan seribu malaikat yang berada di belakang. Dan Allah tidaklah menjadikan hal
tersebut kecuali sebagai sebuah kabar gembira dan agar hati-hati kalian bisa tenang
dengannya. Dan tidaklah kemenangan itu kecuali hanya datang dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Anfal ayat 9)

Allah Turunkan 1000 Malaikat



Ketika kedua pasukan telah saling berhadapan. Muncullah dari pasukan Quraisy, Al
Aswad bin ‘Abdul Asad al Makhzumi. Ia berkata menantang, ”Aku berjanji kepada
Tuhan bahwa aku akan meminum dari kolam mereka, atau aku akan
menghancurkannya, atau aku akan mati karenanya.” Hamzah bin ‘Abdul Muththallib
segera bergerak. Ia ayunkan pedangnya hingga menebas setengah dari kaki bagian
bawah Al-Aswad sebelum ia sempat sampai ke kolam tersebut. Namun demi
keangkuhan sumpahnya ia merayap. Hamzah pun langsung menenggelamkannya di
dalam kolam. ‘Utbah bin Rabi’ah terpancing emosinya. Ia ingin menunjukkan
keberaniannya. Tampil pula bersamanya saudaranya, Syaibah dan anaknya Walid. Ia pun
menantang untuk berduel. Tiga orang pemuda dari kalangan anshor gugur di hadapan
mereka.

Perang Tanding



• Rasulullah saw pun kembali menjawab tantangan mereka. Maka majulah ‘Ubaidah
bin al Harits, Hamzah bin ‘Abdul Muththalib, dan ‘Ali bin Abi Thalib, kesemuanya
adalah dari keluarga Rasulullah saw. ‘Ubaidah (prajurit yang paling muda)
berhadapan dengan ‘Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, sementara ‘Ali
berhadapan dengan Walid bin ‘Utbah.

• Hamzah berhasil membunuh Syaibah. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh ‘Ali
terhadap Walid. Berbeda dengan ‘Ubaidah, baik ia maupun ‘Utbah sama-sama
terluka. ‘Ali dan Hamzah pun segera mengayunkan pedang mereka hingga ‘Utbah
tersungkur mati. Lalu keduanya membawa ‘Ubaidah ke perkemahan pasukan untuk
diobati. Kalah dalam perang tanding, Quraisy siap-siap menyerang Umat Islam.



Rasulullah saw pun turun ke tengah-tengah barisan pasukan dan memberikan khutbah
(orasi) militer sebelum peperangan dimulai untuk menumbuhkan optimisme dan
menguatkan hati mereka. “Demi zat yang jiwaku berada di antara kedua tangan-Nya.
Tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini, kemudian ia terbunuh dengan
penuh kesabaran dan mengharap keridhaan dari Allah, maju dan tidak lari dari
peperangan niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Bangkitlah kalian
menuju syurga yang luasnya seluas lapisan langit dan bumi!”

Rasulullah saw Mengobarkan Semangat



• ‘Umair bin Himam al Anshari berkata, ”Wahai Rasulullah, syurga yang lebarnya
selebar lapisan langit dan bumi?” Rasulullah saw menjawab, ”Ya.” ‘Umair
menimpali, ”Bakhin …bakhin … (aku ridho … aku ridho)” Rasulullah saw berkata,
”Mengapa engkau mengatakan bakhin …?” ‘Umair menjawab, ”Tidak, demi Allah,
wahai Rasulullah, aku hanya berharap agar aku akan menjadi penghuninya.”
Rasulullah saw menjawab, ”Engkau akan menjadi penghuninya.”

• Kemudian ‘Umair mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempat anak panahnya
yang terbuat dari kulit. Ia pun mulai memakannya satu persatu, lalu berkata,
”Seandainya aku masih hidup hingga aku memakan seluruh kurma ini, tentu itu
adalah kehidupan yang sangat panjang sekali.” Kemudian ia pun melemparkan
kurma-kurma yang ada di tangannya dan berkata,

• “Berpacu menuju Allah tanpa perbekalan. Kecuali takwa dan amal untuk hari
akhir. Serta bersabar di dalam jihad karena Allah. Semua perbekalan pasti akan
habis, kecuali takwa, kebaikan dan keteguhan.”



Musyrikin Quraisy menggunakan cara konvensional di dalam berperang, yaitu strategi
“hit und run” menyerang dan kemudian mundur ke belakang. Mereka berperang tanpa
ada pengaturan strategi yang baik. Semuanya berdasarkan atas fanatisme, kebencian,
dan serba semerawut. Sementara itu, kaum muslimin berbaris dalam shaff, sambil
melontari mereka dengan anak panah. Mereka tidak melakukan penyerangan,
menunggu perintah dari Rasulullah saw. Sehingga banyak pasukan musyrikin yang tewas
berjatuhan terkena anak panah kaum muslimin. Hal ini pulalah yang membuat
semangat mereka semakin lemah dipenuhi rasa takut.

Peperangan Dimulai



• Sebelumnya, Rasulullah saw turun di tengah-tengah pasukannya untuk melihat
persiapan terakhir mereka sebelum melakukan penyerangan, sekaligus untuk
memimpin sendiri peperangan tersebut. Kemudian beliau memerintahkan pasukannya
untuk bergerak maju menghadapi pasukan Quraisy. Mulailah hunusan pedang umat
Islam menebas satu persatu kepala orang-orang kafir yang selama ini melakukan
pembangkangan penuh kesombongan.

• ‘Ali bin Abi Thalib berkata, ”Ketika keadaan semakin genting dan pandangan mata
memerah, maka kami pun berlindung di dekat Rasulullah saw. Tak seorang pun yang
berani lebih dekat dengan musuh selain dirinya. Aku melihat sendiri ketika perang
Badar kami berlindung di dekat Rasulullah saw dan ketika itu beliau adalah orang yang
paling dekat dengan musuh di antara kami.



Lemparan Tanah Rasulullah saw
Rasulullah saw menggenggam tanah dan melemparkannya ke arah Quraisy, sambil
bersabda, “Sungguh terhina wajah-wajah kalian”. Sahabat Rasulullah saw yang pada
saat itu masih kafir (dalam barisan Musyrikin Quraisy) mengatakan, “Demi Allah, waktu
Nabi saw melempar tanah itu, kami menyaksikannya, dan tidak ada seorangpun
diantara kami kecuali kena tanah tersebut.” Hal tersebut Allah tergambarkan dalam;

َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ رَ  َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمؤْ فَلَْم تَْقتُلُوُهْم َولَِكنه َّللاه َن ِمْنهُ بََلء  ِمنِيَمْيَت َولَِكنه َّللاه
َ َسِميع  َعِليم   َ ُموِهُن كَ -َحَسن ا إِنه َّللاه ْيِد اْلَكافِِرينَ َذِلُكْم َوأَنه َّللاه

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-
lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk
memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah (karunia Allah yang
dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang
yang kafir. (Al-Anfal ayat 17-18)



Ketika perang berkecamuk, Rasulullah saw mengantuk dan kemudian
terbangun. Kemudian Rasulullah saw berkata, ”Bergembiralah wahai Abu
Bakar, pasukan itu akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah
karena pertolongan Allah SWT telah datang. Ini Jibril memegang kendali
kuda dan menungganginya. Pada giginya terdapat debu.”

1000 Malaikat Turun Membantu Umat Islam



 َكفَُروا الهِذيَن آَمنُوا َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الهِذينَ إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمَلئَِكِة أَنِِّي َمعَُكْم فَثَبِِّتُوا
ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق األْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكله بَ  نَانٍ الرُّ

 َ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِِق َّللاه َ َشِديُد اْلِعقَابِ َذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّوا َّللاه  َوَرُسولَهُ فََِنه َّللاه

َذِلُكْم فَذُوقُوهُ َوأَنه ِلْلَكافِِريَن َعَذاَب النهارِ 

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah
beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir,
maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang
Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan
atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir
itu ada (lagi) azab neraka.” (Al-Anfal ayat 12-14)



• Bala tentara malaikat turun dari langit dengan mengenakan tanda di kepala.
Panglima para malaikat kala itu ialah Jibril, sedangkan panglima tentara perang
muslim Nabi Muhammad saw.

• Abbas ra menuturkan, "Pada hari berkecamuknya perang Badar, aku mendengar
malaikat yang mengenakan serban berwarna putih berseru 'Majulah Haizum!'
(nama kuda malaikat Jibril).

• Seorang tentara kafir mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah
manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana
datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari
badannya".



Terbunuhnya Abu Jahal

‘Abdurrahman bin ‘Auf berkata, ”Ketika perang Badar aku benar-benar berada di
tengah barisan. Tiba-tiba saja dari sisi kanan dan kiriku muncul dua orang pemuda
(kakak Adik; Muadz dan Auf) yang masih sangat belia sekali. Seakan-akan aku tidak
yakin akan keberadaan mereka. Aku berharap seandainya saat itu aku berada di antara
tulang-tulang rusuk mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepadaku sambil
berbisik, ‘Paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal.’ Kukatakan kepadanya,
‘Anakku, apa yang akan kau perbuat dengannya?’ Pemuda itu kembali berkata, ‘Aku
mendengar bahwa ia telah mencela Rasulullah. Aku pun berjanji kepada Allah
seandainya aku melihatnya niscaya aku akan membunuhnya atau aku yang akan mati di
tangannya.’ Aku pun tercengang kaget dibuatnya. Lalu yang lainnya langsung
memelukku dan mengatakan hal yang sama kepadaku. Seketika itu aku melihat Abu
Jahal berjalan di tengah kerumunan orang. Aku berkata, ”Tidakkah kalian lihat? Itulah
orang yang kalian tanyakan tadi.’ Mereka pun saling berlomba menghayunkan
pedangnya hingga keduanya berhasil membunuh Abu Jahal.”



Terbunuhnya Umayyah bin Khalaf

Umayyah adalah majikannya Bilal bin Rabah yang sering menyiksa Bilal di
Makkah. Dia juga yang awalnya enggan berangkat perang, karena takut
terbuktinya ucapan Rasulullah saw, bahwa Umayyah akan dibunuh umat
Islam. Ucapan itu disampaikan Sahabat Nabi saw yakni Sa’ad bin Mu’adz
(Tokoh Madinah) ketika menunaikan umroh ke Makkah, 3 bulan sebelum
terjadinya perang Badar.



Ketika pasukan musyrikin kocar kacir di perang Badar, Umayyah tertinggal
bersama dengan anaknya, karena badannya yang gemuk. Ketika Abdurrahman bin
Auf sedang mengambil harta rampasan perang yang berserakan untuk diserahkan
kepada Rasulullah saw, tiba-tiba Umayyah memanggil, sambil menawarkan diri dan
anaknya dijadikan tawanan perangnya Abdurrahman bin Auf dengan tebusan yang
besar.

Ketika hendak dibawa kepada Rasulullah saw, tiba-tiba muncul Bilal bin Rabbah.
Bilal mengatakan, “Umayyah bin Khalaf, gembong orang kafir! Demi Allah aku pasti
akan membunuhnya!” Abdurrahman bin Auf mencoba melindungi sambil
mengatakan, “Dia tawanan perang, wahai Bilal!” Bilal menjawab, “Belum ada di
hadapan Nabi saw, berarti belum menjadi tawanan perang.”

Akhirnya Bilal memanggil beberapa orang Anshar yang berada di sekitar situ, dan
mengatakan, “Maukah kalian membunuh orang yang dahulu selalu menyiksaku,
memaksaku murtad?” mereka menjawab, “Iya, mau”. Akhirnya Abdurrahman bin
Auf tak kuasa menahannya, hingga akhirnya Umayyah bin Khalaf mati terbunuh.



Tawanan Perang Badar
• Jâbir menceritakan, “Setelah Perang Badar, para tawanan perang dibawa. Di antara

mereka adalah al-Abbas (Abbas bin Abdul Muththalib). Dia tidak memakai baju, jadi
Nabi. Ternyata baju Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ukuran yang tepat, jadi Nabi
memberikannya kepada al-Abbas untuk dipakai dan memberi kompensasi kepada
Abdullah dengan bajunya sendiri.”

• Beberapa hari kemudian, beberapa tahanan berkata: “Diberkahilah orang-orang
Madinah, mereka membuat kami naik tunggangan sementara mereka berjalan,
mereka memberi kami gandum dan roti untuk dimakan ketika hanya sedikit (dari kaum
Muslim) yang harus puas dengan kurma.”

• Para tahanan kaya membayar tebusan dan dibebaskan. Yang lain diminta untuk
menebus kebebasan mereka sendiri dengan mengajarkan 10 orang Muslim membaca
dan menulis). Sementara itu ada dua orang yanh dieksekusi mati, karena
permusuhannya terhadap Islam, yakni Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aith.



Sebab-sebab Kemenangan
Kaum Muslimin



• Rasulullah saw adalah Panglima Umum bagi seluruh pasukan kaum muslimin
dalam pertempuran Badar. Pasukan muslimin bergerak sebagai satu kekuatan di
bawah satu kepemimpinan. Beliau mengarahkan mereka di waktu yang pasti,
pada tempat yang pasti, dan melaksanakan pekerjaan yang pasti. Inilah tugas
panglima yang cakap.

• Agar komando seorang pemimpin lebih efektif, solid dan berpengaruh, maka
Rasulullah saw meminta pendapat kalangan muhajirin dan anshar tentang
rencana Rasulullah saw menghadapi pasukan musyrikin Quraisy yang jumlahnya
jauh lebih banyak. Padahal rencana awal hanyalah mencegat kafilah dagang
pimpinan Abu Sufyan.

(1) Satu Kepemimpinan



Adapun pasukan musyrikin, mereka tidak memiliki panglima umum. Meski para
elit Quraisy ikut bersama pasukan musyrikin, namun yang menonjol dari mereka
sebagaimana yang terlihat adalah dua orang, yaitu Utbah bin Rabiah dan Abu
Jahal. Telah diketahui bahwa dua orang ini selalu tidak sependapat dan tidak pula
satu tujuan. Bahkan bisa dikatakan, lebih dekat kepada saling bermusuhan
dibandingkan persaudaraan. Egoisme pribadi telah mendominasi atas
kepentingan umum di tengah-tengah peperangan. Masing-masing pemuka
Quraisy mencoba menunjukkan bahwa dirinya lah pahlawan yang haus
sanjungan masyarakat Quraisy.



(2) Taktik Baru

• Rasulullah saw menerapkan formasi yang mirip dengan mobilitas pasukan
modern dalam perang di gurun. Beliau memiliki pasukan garda depan,
pasukan inti, dan pasukan garda belakang. Inilah Teknik sempurna untuk
formasi mendekati sasaran dalam peperangan di gurun sampai zaman
sekarang.

• Adapun dalam pertempuran, pasukan kaum muslimin berperang
menggunakan taktik shaff (barisan), sedangkan pasukan musyrikin
menggunakan taktik, hit and run, alias serang dan lari.



• Perang dengan taktik barisan, dilakukan dengan mengatur pasukan menjadi
dua barisan tiga barisan, atau lebih, tergantung jumlah personil. Kelompok
barisan bagian depan terdiri dari pasukan bersenjata tombak untuk
menghadapi pasukan berkuda musuh. Kelompok barisan berikutnya terdiri
dari pasukan bersenjata anak panah yang membidik pasukan musuh yang
menyerang.

• Barisan-barisan tersebut terus berada pada posisinya dengan kendali dari
panglima, sampai musuh yang menyerang dengan teknik hit and run hilang
kekuatannya. Pada saat itulah barisan pasukan berikutnya maju merangsek
ke arah musuh.



• Dari gambaran di atas, terlihat bahwa taktik barisan lebih unggul daripada
taktik hit and run. Karena taktik barisan lebih menjamin pengaturan pasukan
dengan efektif, sehingga tersedia pasukan cadangan yang tetap di bawah
kendali panglima untuk menangani berbagai kondisi di luar perkiraan, seperti
mengantisipasi serangan balasan pihak musuh, memukul pasukan
tersembunyi yang tidak diperkirakan, melindungi sayap pasukan yang
terancam, dll.

• Taktik barisan lebih menjamin terkendalinya seluruh pasukan untuk
menjamin pasukan cadangan saat keadaan darurat, serta cocok untuk
bertahan dan menyerang dalam satu waktu. Sedangkan Teknik hit and run
menjadikan komandan kehilangan kenali pasukannya dan tidak tersedia
baginya pasukan cadangan untuk keadaan darurat.



• Kita tahu, bagaimana jawaban yang meyakinkan Muhajirin dan Anshar kepada
Rasulullah saw, ketika Beliau saw meminta pertimbangan dari mereka tentang
memerangi Quraisy.

• Kaum muslimin tahu betul bahwa pasukan Quraisy lebih unggul daripada
mereka dalam hal jumlah pasukan dan perlengkapan perang. Meskipun
demikian, mereka tetap bertekad untuk tetap bertahan hingga titik darah
penghabisan.

• Mereka juga tahu bahwa kafilah dagang Quraisy telah lolos dari sergapan
mereka, sehingga tidak ada lagi motif materi yang mereka harapkan. Meskipun
demikian, mereka tetap bertekad untuk berperang.

(3) Kekuatan Ruhiyah



• Rasulullah saw terus memotivasi para sahabatnya sebelum dan pada saat
berkecamuknya pertempuran. Beliau menguatkan tekad dan spirit mereka
sehingga mereka tidak peduli lagi dengan keunggulan pasukan Quraisy dalam
hal jumlah pasukan dan perlengkapan. Tidak hanya spirit pasukan muslimin
senior yang terlatih dan mahir berperang saja yang tinggi, namun spirit anak-
anak muda yang belum terlatih dalam perang pun juga sangat tinggi.

• Cukuplah kisah dua remaja bersaudara, yakni Auf bin Al-Harits dan Mu’awwadz
bin Al-Harits yang berhasil membunuh Abu Jahal, walaupun setelah itu mereka
berdua menyongsong syahid.

(4) Moral dan Spirit yang Tinggi



Beberapa Hikmah dan Pelajaran
TENTANG STATUS HARTA KAFILAH DAGANG QURAISY.

(1) Orang-orang kafir Quraisy statusnya adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang secara
terang-terangan memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tanah
kelahiran mereka di Mekah, dan melarang kaum muslimin untuk memanfaatkan
harta mereka sendiri.

(2) Tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy yang
memerangi kaum muslimin.

PARA SAHABAT LEBIH MENGINGINKAN BERTEMU KAFILAH DAGANG.

Harapan para shahabat tidak terwujud. Mereka menginginkan harta kafilah dagang,
tetapi yang mereka dapatkan justru pasukan siap perang. Kenyataan ini memberikan
pelajaran penting dalam masalah aqidah bahwa tidak semua yang dikehendaki orang
shaleh selalu dikabulkan oleh Allah. Tetapi justru pertemuan (perang) dengan pasukan
perang Quraisy jauh lebih memiliki pengaruh yang baik bagi umat Islam.



URGENSI PENGUMPULAN DATA YANG AKURAT

Kita melihat dengan jelas manfaat interogasi tawanan yang dilakukan Rasulullah
saw terhadap dua orang Quraisy sebelum pertempuran untuk mengetahui jumlah
kekuata Quraisy. Demikian pula, Abu Sufyan yang menarik kesimpulan dari
penyelidikannya terhadap kotoran unta kendaraan dua prajurit muslimin yang sedang
mengintai di sekitar Badar.

TAWANAN PERANG

Dalam kasus tawanan perang Badar, hanya dua orang yang dieksekusi mati, yakni
Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aith. Hal tersebut dilakukan karena kejahatan
perangnya yang besar. Sementara 68 orang lainnya, ada yang menebus dirinya dengan
membayar 1000 hingga 400 dirham, tawanan yang miskin dibebaskan, adapun yang
terpelajar dibebani mengajar membaca dan menulis.



TENTANG BANTUAN MALAIKAT.

Turunnya Malaikat untuk berperang membantu umat Islam merupakan peneguhan
hati kaum muslimin dan jawaban terhadap istighatsah demi menghadapi peperangan
pertama di jalan Allah swt melawan musuh berkali lipat. Juga meneguhkan keyakinan
bahwa kemenangan itu berasal dari Allah swt.

TENTANG KEMENANGAN UMAT ISLAM.

Kemenangan umat Islam atas Musyrikin Quraisy dengan jumlah yang tidak seimbang,
memberikan pengaruh terhadap kedudukan Daulah Islam di Madinah, mengangkat
moral para Sahabat dan merendahkan kepercayaan diri Musyrikin Quraisy.


