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KEMENANGAN DAKWAH 

DALAM PERJANJIAN HUDAIBIYAH 
 

 

Mimpi Rasulullah a 

Pada tahun 6 H Rasulullah a bermimpi bahwa 

beliau akan memasuki Makkah bersama para Sahabat 

dalam keadaan aman.
1
 Kemudian Rasulullah a 

menceritakan mimpi tersebut kepada para Sahabatnya, 

sedangkan beliau saat itu berada di Madinah. Tidak ada 

seorang Sahabat pun yang ragu bahwa mimpi Rasulullah 

a akan menjadi kenyataan pada tahun tersebut. Adapun 

orang-orang munafik menyangka bahwa Rasulullah a 

beserta para Sahabat yang bersamanya akan terbunuh 

semuanya di Makkah
2
 dan tidak ada seorang  pun dari 

mereka yang dapat pulang kembali kepada keluarga 

mereka di Madinah dengan selamat.
3
 Allah q 

menceritakan isi hati orang-orang munafik tersebut dalam 

firman-Nya; 
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/189. 
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 Zubdatut Tafsir, 512. 
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”Bahkan (semula) kalian –wahai orang-orang munafik- 

menyangka bahwa Rasul (a) dan orang-orang yang 

beriman sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga 

mereka selama-lamanya, dijadikan indah yang demikian 

itu dalam hati kalian. Kalian telah menyangka dengan 

persangkaan yang buruk, (oleh karena itu) kalian 

menjadi kaum yang binasa.”
4
 

 

Berangkat Umrah 

Pada hari Senin bulan Dzuqa’dah tahun 6 H 

berangkatlah Rasulullah a bersama 1400 orang Sahabat 

tanpa membawa senjata, kecuali hanya pedang yang 

berada dalam sarungnya. Isteri Rasulullah a yang ikut 

bersama beliau saat itu adalah Ummu Salamah i. 

Setibanya di Dzulhulaifah Rasulullah a memulai ihram 

umrah. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui berita 

kedatangan Rasulullah a sepakat untuk menghalangi 

kedatangan beliau dengan cara apapun. Rasulullah a 

mendengar rencana mereka sehingga beliau merubah rute 

perjalanannya hingga akhirnya beliau singgah di 

Hudaibiyah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 QS. Al-Fath : 12. 
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Penyerangan Terhadap Perkemahan Rasulullah a 

Orang-orang kafir Quraisy mengirimkan 80 orang 

pemudanya ke perkemahan Rasulullah a di Hudaibiyah 

untuk membunuh Rasulullah a dan para Sahabatnya. 

Namun mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke 

hadapan Rasulullah a, lalu Rasulullah a memaafkan 

dan membebaskan mereka. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas y; 
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”Bahwa 80 orang penduduk Makkah turun (mendekati) 

Nabi a dan para Sahabatnya dari gunung Tan’im ketika 

(saat) Shalat Shubuh, karena mereka ingin membunuh 

Rasulullah a dan para Sahabatnya. Namun Rasulullah a 
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(berhasil) menangkap mereka tanpa perlawanan. 

Kemudian Rasulullah a membebaskan mereka. Maka 

Allah q menurunkan (ayat), ”Dia-lah yang telah 

menahan tangan-tangan mereka dari (membunuh) 

kalian, dan (menahan) tangan-tangan kalian dari 

(membunuh) mereka di lembah Makkah sesudah Allah 

(q) memenangkan kalian atas mereka. Allah (q) Maha 

Melihat apa yang kalian kerjakan.”
5
”

6
 

 

Dengan kejadian tersebut, maka orang-orang kafir 

Quraisy tidak berani untuk memerangi kaum muslimin 

yang sedang berada di Hudaibiyah. Inilah awal penyebab 

terjadinya perjanjian Hudaibiyah.
7
 Allah q berfirman; 
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”Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian 

(ketika kalian berada di Hudaibiyah)
8
 sungguh mereka 

akan berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian 

mereka tidak akan mendapatkan pelindung maupun 

penolong (untuk membantu mereka dalam memerangi 

kalian).
9
”

10
 

                                                 
5
 QS. Al-Fath : 24. 

6
 HR. Ahmad, Muslim Juz 3 : 1808 dan Abu Dawud : 2688, lafazh 

ini miliknya. 
7
 Tafsirul Jalalain, 525. 

8
 Zubdatut Tafsir, 513. 

9
 At-Tafsirul Muyassar, 513. 
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Penahanan Utsman bin ’Affan y 

Terjadilah pembicaraan antara kaum muslimin 

dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang yang menjadi 

penengah di antara mereka adalah Budail bin Warqa’ Al-

Khuza’i. Rasulullah a menyatakan kepadanya bahwa 

kedatangan beliau adalah ingin menunaikan ibadah 

umrah, bukan untuk berperang. Rasulullah a juga 

mengirim ’Utsman bin ’Affan y kepada kaum Quraisy 

untuk memberitahukan bahwa kedatangan mereka adalah 

untuk umrah, bukan untuk berperang. 

 

Sesampainya di Makkah, Utsman y segera 

menyampaikan hal tersebut kepada para pembesar 

Quraisy. Kaum Quraisy menawarkan kepada ’Utsman y 

untuk melakukan thawaf, namun ’Utsman y 

menolaknya. Beliau tidak akan thawaf sebelum 

Rasulullah a thawaf. Kaum Quraisy melakukan 

musyawarah dalam menetapkan jawaban untuk 

Rasulullah a, maka untuk sementara mereka menahan 

’Utsman bin ’Affan y hingga keluarnya jawaban mereka 

tersebut. Namun karena penahanan tersebut berlarut-

larut, sehingga tersebarlah berita di kalangan para 

Sahabat yang menunggu di Hudaibiyah bahwa ’Utsman 

bin ’Affan y telah dibunuh. 
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 QS. Al-Fath : 22. 
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Terjadilah Bai’atur Ridhwan 
Setelah mendengar berita bahwa ’Utsman bin 

’Affan y telah dibunuh, maka Rasulullah a segera 

meminta para Sahabatnya melakukan bai’at untuk 

menuntut balas atas kematian ’Utsman bin ’Affan y. 

Mereka berbai’at kepada Rasulullah a di bawah pohon 

Samurah di Hudaibiyah.
11

 Bai’at itu disebut sebagai 

Bai’atur Ridhwan karena Allah q telah ridha kepada 

orang-orang yang beriman yang telah melakukan bai’at 

tersebut.
12

 Allah q berfirman; 
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”Sesungguhnya Allah (q) telah ridha kepada orang-

orang yang beriman ketika mereka berbai’at kepadamu 

di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam 

hati mereka lalu menurunkan ketenangan kepada mereka 

dan memberi balasan kepada mereka dengan 

kemenangan yang dekat, (yaitu fathu Khaibar
13

 setelah 

mereka pulang dari Hudaibiyah).
14

”
15

 

 

                                                 
11

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/185. 
12

 Taisirul Karimir Rahman, 793. 
13

 Al-Mukhtashar fi Tafsir, 513. 
14

 Tafsirul Jalalain, 524. 
15

 QS. Al-Fath : 18. 
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Bai’atnya para Sahabat kepada Rasulullah a di 

Hudaibiyah adalah bai’at (janji setia) untuk tidak akan 

melarikan diri dari peperangan meninggalkan Rasulullah 

a, meskipun jumlah mereka yang tersisa hanya tinggal 

sedikit.
16

 Berkata Jabir y; 
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 �Q �4  �A ��  �� �� ��  �4 �8 א�� �� :�  =� ?� א�� � �� �� �\. 

“Kami pada hari Hudaibiyah (berjumlah) 1400 orang. 

Lalu kami berbai’at kepada Rasulullah a, sedangkan 

‘Umar y memegang tangan beliau di bawah pohon, 

yaitu pohon Samurah. Jabir y berkata, “Kami berbai’at 

kepada beliau untuk tidak akan melarikan diri (dari 

peperangan), bukan berbai’at kepada beliau untuk (siap) 

mati.”
17

 

 

Para Sahabat yang telah berbai’at kepada 

Rasulullah a di bawah pohon tersebut tidak akan masuk 

ke dalam Neraka. Bahkan mereka menduduki urutan 

ketiga kelompok Sahabat yang dijamin Surga, setelah 

sepuluh orang yang diberitakan oleh Rasulullah a 

sebagai ahli Surga dan setelah para Sahabat yang ikut 

dalam perang Badar (Ahlu Badr). Diriwayatkan dari Jabir 

y, dari Rasulullah a, bahwa beliau bersabda; 

                                                 
16

 Taisirul Karimir Rahman, 792. 
17

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 3 : 1856. 
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“Tidak akan masuk Neraka orang yang telah berbai’at di 

bawah pohon (Samurah).”
18

 

 

Ketika kaum Quraisy mengetahui adanya bai’at 

tersebut, mereka segera mengutus Suhail bin ’Amru 

untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah a di 

Hudaibiyah. 

 

Orang Kafir Menampakkan Kesombongan 

Jahiliyahnya 

Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah a 

memanggil ’Ali bin Abi Thalib y untuk mencatat isi 

perjanjian tersebut. Orang-orang kafir menampakkan 

kesombongan jahiliyahnya dengan menolak adanya 

tulisan ”Bismillahir Rahmanir Rahim” (dengan 

menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang) dan  menolak tulisan ”Muhammad 

Rasulullah” (Muhammad a adalah utusan Allah q) 

dalam perjanjian Hudaibiyah.
19

 Diriwayatkan dari Anas 

y; 

 

                                                 
18

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 3860 dan Abu Dawud : 4653. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7680. 
19

 At-Tafsirul Muyassar, 514. 



9 

 �� ��  �+ �� �� "U �; �8 א א��� �� <� א�� א �%  �; �� � � א>�  �: �� �  �=  �� �� �� ��  �& �  �$ �� 
 �� �$ �  ��  �� ��  �: �� X� �& � �� �8 א���  א�� _%  �; �� � � א>�  �: �� �  �=  �� �� �� �� 
 �� �? �� X)%  כ� א� �� ��  �� �0 ��  � א 	� ��  �]  � $� ��  א�� +�  ��  � [� א���  �� �̀ [� א���  א>�
 ���  �� א��  �  �� �0 א �� 	�  �J �1 #� א �4 �� &�  א>�  ��  � [� א���  �� �̀ [� א���  א>�
 �� 	�  �� �� כ� א�  א�� �� &�  �� $� א���  כ� �� א�� ��  �a �� ?� א �4 	�  �� �� כ� א�  �� כ� �� �� 
 �	 �> �� X#  �1 �� �� ��  � �  �� �� �� �1  כ� �4 א �� �� �� �� :�  �� א �� �� א�� +�  א>�  א>�

 �Q �L �8 �? �� א�  �� �� כ� א�  �� כ� �� ��  אכ� �� ��א� ��  כ�  �� ��  �� �� %_ �8 א���  א�� �� &�  כ�  � 
 �; �� � ��  #� �� <� 	�  �� 	�  �� �� כ� א�  �� �� �� ��  =�  � �� :�  � א>� ��  �: �8 �#  �  א>�

 

”Bahwa orang-orang Quraisy berdamai dengan Nabi a 

di kalangan mereka ada Suhail bin ’Amru. Nabi a 

memerintahkan kepada ’Ali (bin Abi Thalib y), 

”Tulislah, ”Bismillahir Rahmanir Rahim.” Suhail 

berkata, ”Adapun (kalimat) ”Bismillah” kami tidak 

mengetahui, apa itu ”Bismillahir Rahmanir Rahim?” 

Tetapi tulislah (dengan) sesuatu yang kami ketahui 

(yaitu), ”Bismikallahumma (dengan menyebut nama-Mu, 

ya Allah).” Nabi a bersabda (kepada ’Ali y), ”Tulislah, 

”Dari Muhammad Rasulullah (a).” Mereka 

mengatakan, ”Seandainya kami mengetahui bahwa 

engkau adalah utusan Allah (q), niscaya sungguh kami 

akan mengikutimu. Tetapi tulislah namamu dan nama 
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bapakmu.” Maka Nabi a bersabda (kepada Ali y), 

”Tulislah, ”Dari Muhammad bin ’Abdillah.”
20

 

 

Awalnya orang-orang yang beriman ingin menolak 

perjanjian tersebut dan akan menyerang orang-orang 

kafir Quraisy, lalu Allah q menurunkan ketenangan 

kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman 

sehingga akhirnya mereka dapat menerima perjanjian 

tersebut.
21

 Allah q berfirman; 

 

 �� �F��א �� �? �5 �( �� �� �� �Aכ� �� �%
�� ��7 +�����  א &� �] �7� �� �� א��<� �$��

כ� �  �� � �� א>� �G�4�D �& �7� �� א!� �B��א �� �� �1 ��� �: �=���� ��� �: �� �=��
 � �� �	 �
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”Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan 

dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliyah. Lalu 

Allah (q) menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya 

dan kepada orang-orang yang beriman.”
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 3 : 1784. 
21

 Aisarut Tafasir, 1496. 
22

 QS. Al-Fath : 26. 
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Isi Perjanjian Hudaibiyah 

Dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut disepakatilah 

di dalamnya empat hal, antara lain: 

 

1. Tahun (6 H) ini Rasulullah a harus kembali (tidak 

boleh melakukan umrah). Tahun depan beliau dan 

kaum muslimin boleh memasuki Makkah dan tinggal 

di sana selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa 

persenjataan musafir dan pedang-pedang mereka harus 

dimasukkan ke dalam sarungnya. Ketika itu kaum 

Quraisy tidak boleh menghalangi mereka. 

2. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan 

peperangan selama 10 tahun dan mewujudkan 

keamanan di tengah masyarakat. 

3. Suku mana pun yang menjalin persekutuan dengan 

Muhammad (a) dan kaum Quraisy, maka ia termasuk 

bagian dari kedua pihak masing-masing. Sehingga 

penyerangan terhadap suku-suku tersebut dianggap 

sebagai penyerangan kepada sekutunya. 

4. Siapa pun yang melarikan diri (dari Makkah) dan 

mendatangi Muhammad (a) harus dikembalikan (ke 

Makkah). Sedangkan orang (Madinah) yang melarikan 

diri dari Muhammad (a) kepada kaum Quraisy (di 

Makkah) tidak dikembalikan.
23

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
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Para Sahabat Belum Diizinkan Untuk Melakukan 

Penyerangan 

Orang-orang kafir Quraisy telah menghalangi 

Rasulullah a dan para Sahabatnya untuk memasuki 

Masjidil Haram di hari Hudaibiyah dan menghalangi 

hewan qurban sampai ke tempat penyembelihannya di 

tanah Haram,
24

 yang berjumlah 70 ekor unta.
25

 

Seandainya bukan karena adanya orang-orang beriman 

yang lemah dari kalangan laki-laki dan wanita yang 

berada di Makkah yang tidak diketahui tentang keislaman 

mereka, yang dikhawatirkan para Sahabat akan 

membunuh orang-orang beriman tersebut jika terjadi 

peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga 

menyebabkan para Sahabat akan terkena diyat
26

 dan 

                                                 
24

 At-Tafsirul Muyassar, 514. 
25

 Zubdatut Tafsir, 513. 
26

 Diyat pembunuhan tidak disengaja adalah 100 ekor unta atau yang 

senilai dengan itu. Dengan perincian : 

• 20 ekor bintu makhadh (unta betina yang usianya masuk 

tahun ke-2) 

• 20 ekor bintu labun   (unta betina yang usianya masuk 

tahun ke-3) 

• 20 ekor hiqqah  (unta betina yang usianya masuk 

tahun ke-4) 

• 20 ekor jadza’ah  (unta betina yang usianya masuk 

tahun ke-5) 

• 20 ekor Ibnu labun   (unta jantan yang usianya masuk 

tahun ke-3). 

Diyat ini ditanggung oleh ’aqilah (kerabat pelaku pembunuhan dari 

pihak bapak, selain bapak dan anak). [Shahih Fiqhis Sunnah, Abu 

Malik Kamal]. 



13 

kaffarah
27

 karena membunuh muslim dengan tidak 

disengaja. Maka Allah q akan mengizinkan para Sahabat 

untuk memasuki kota Makkah dengan peperangan. Allah 

q meridhai para Sahabat untuk berdamai dengan orang-

orang kafir Quraisy. 

 

Apabila orang-orang kafir Quraisy terpisah dari 

orang-orang yang beriman, sungguh Allah q akan 

memberikan izin kepada para Sahabat untuk memerangi 

orang-orang kafir Quraisy dan para Sahabat akan 

memperoleh kemenangan.
28

 Jika tidak ada perjanjian 

Hudaibiyah niscaya akan banyak orang-orang beriman di 

Makkah yang akan terbunuh akibat peperangan.
29

 

 

Sebagian Sahabat Merasa Keberatan 

Rasulullah a menerima isi perjanjian tersebut, 

meskipun ada sebagian Sahabat yang merasa keberatan, 

di antaranya adalah ’Umar bin Khaththab y.
30

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal bin Hunaif y, ia 

berkata; 

 

                                                 
27

 Kaffarah pembunuhan tidak disengaja adalah memerdekakan 

hamba sahaya yang beriman, dengan menggunakan harta pelaku 

pembunuhan. Jika tidak mendapatkannya, maka dengan berpuasa 

dua bulan berturut-turut. [QS. An-Nisa’ : 92]. 
28

 Taisirul Karimir Rahman, 794. 
29

 Aisarut Tafasir, 1497. 
30

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/182. 
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�  �� כ� <� ��  �  �� �� �� �1  %� 4(� ��  א�h �9 �i א��  �� �� א א��  א�� �� א &� �� ��  � ��  א>�  א>�
 �� �� ��  �� �j �)  �? �� �%  � � �� [�  �� �M �8 ��  �� �� א &� �k �)  "l �� 	�  ̂� �5 �� א &� #" �� ��  א>�
�� ��  א/� �5  ���� א �� ��  א�� �� &�  �X כ� א  ��� א�� �� א :� �� X�  �� �� �0 כ� א  �> �)e  �� �! �� 
� א�� �� :�  �8 �fא ���  �� �� �� �1  =� �4 ��  א�h �9 �i א��  �� �� א א��  א�� +�   � �� ;�  א>�

 � �  =� ?�  (� �j ��  �� �� ��  �� �� �� ��  =�  � �� :�  א>�  @� �G �� �T  �� �� �1 �� א &� #" �� ��  א>�
 .�A �� �c א�� 

 

”Aku melihat kita pada hari Hudaibiyah, yaitu perjanjian 

antara Nabi a dengan orang-orang musyrik. Seandainya 

kita (saat itu) berniat untuk berperang, niscaya mereka 

akan memerangi kita. Kemudian datanglah ’Umar y ia 

mengatakan, ”Bukankah kita berada di atas kebenaran, 

sedangkan mereka berada di atas kebathilan? Bukankah 

orang-orang yang terbunuh di kalangan kita (akan 
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masuk) Surga, sedangkan orang-orang yang terbunuh di 

kalangan mereka (akan masuk) Neraka?” Rasulullah a 

bersabda, ”Benar.” Lalu ’Umar y berkata, ”Mengapa 

kita menerima agama kita direndahkan dan kita pulang, 

sedangkan Allah q belum memutuskan (perkara) di 

antara kita?” Rasulullah a bersabda, ”Wahai Ibnul 

Khaththab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah (a) 

dan Allah q tidak akan pernah menelantarkanku 

selama-lamanya.” Maka kembalilah ’Umar y dengan 

memendam amarah, ia tidak tahan hingga ia mendatangi 

Abu Bakar y. Lalu ’Umar y berkata (kepada Abu 

Bakar y), ”Wahai Abu Bakar, bukankah kita berada di 

atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas 

kebathilan?” Abu Bakar y menjawab, ”Wahai Ibnul 

Khaththab, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah a 

dan Allah q tidak akan pernah menelantarkannya 

selama-lamanya.” Maka turunlah Surat Al-Fath.”
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 HR. Bukhari Juz 4 : 4563. 
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Menolak Mengembalikan Wanita Muslimah yang 

Hijrah 

Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan tentang 

kaum wanita.
32

 Setelah terjadinya perjanjian 

Hudaibiyah,
33

 Ummu Kultsum binti ’Uqbah bin Abi 

Mu’ith yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu 

keluarganya datang meminta kepada Nabi a agar 

mengembalikannya kepada mereka, namun Nabi a tidak 

mengembalikannya kepada mereka. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan dari Sahabat-sahabat Rasulullah a, ia 

berkata; 

 

��  �m �� XV �� כ�  �T  �� _V א�4 כ�  �� �T  �: �� �8 �7  �� ��  �� �� �%  �	 �? �  Xn  �	 �� ��  �E �� �o 
 �� �� �1 � �� �� ��  � � �� ;�  א>� � א>�  �: �� �  �=  �� �� �� ��  �� �� �	 �p XF  �� �! �% 

 �: �Lא [e  �& �B �/�0 א �� $� �� !� ��  א �D �� �� ��  ����8 א �%  �; �� � � א>�  �: �� �  �=  �� �� �� �� 
�  �� �G �4 א �� �� ��  �� $�  � �� א �� $� ?� �5 �� ��  �� �� &�  �� $�  � �� א �� $� ?� �5 �� ��  �� ��   א>�
 �& �  �$ �� }) ��r  �� �F��א א �$_��� ���� �	Z ��Z(  �5 א �( ��r �\א�� �	 �
 כ��� א���� �/

 ���� �>�� א\X &�א	� �� א�5 �$ �	 �� �� א�  !� �t �� ���� �:�� � �< �� �t �& �� א�$�4 ��

                                                 
32

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
33

 Ummu Kultsum binti ‘Uqbah i adalah Shahabiyah yang pertama 

hijrah ke Madinah, sesudah hijrahnya Rasulullah a ke Madinah. Ia 

berangkat hijrah dari Makkah menuju Madinah dengan berjalan kaki. 
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 �� ���� �� �� �: �? �5 ���L �6�& X\א�� �	 �
 �	 �� �! �� �Q �1א �Aא��כ� ��� �� �� �!
 �� u� �] �� �! ��_� �>�� �� �! �Q �� �� �$ �� �$�� ��{ 

”Ummu Kultsum binti ’Uqbah bin Abi Mu’ith termasuk 

yang berhijrah kepada Rasulullah a pada hari (perjanjian 

Hudaibiyah). (Ketika itu) ia adalah seorang gadis. Maka 

datanglah keluarganya meminta kepada Nabi a agar 

mengembalikannya kepada mereka, namun Nabi a tidak 

mengembalikannya kepada mereka. Untuk (kejadian) 

inilah Allah q menurunkan (ayat), ”(Wahai orang-orang 

yang beriman), apabila wanita-wanita mukminah datang 

berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji 

(keimanan) mereka. Allah (q) lebih mengetahui tentang 

keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa 

mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kalian 

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) yang 

kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan 

orang-orang kafir itu tidak halal (pula) bagi 

mereka.
34

”
35

 

 

Ujian untuk wanita mukminah yang hijrah ke 

Madinah adalah dengan diminta untuk  sumpah bahwa 

sesungguhnya mereka sekali-kali tidak keluar 

meninggalkan negerinya melainkan karena ingin masuk 

Islam, bukan karena benci terhadap suami mereka yang 

kafir, dan bukan pula karena mencintai laki-laki dari 

kalangan kaum muslimin.
36

  

                                                 
34

 QS. Al-Mumtahanah : 10. 
35

 HR. Bukhari Juz 2 : 2564. 
36

 Tafsirul Jalalain, 550. 
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Menyembelih Hadyu dan Mencukur Rambut 

Setelah urusan perjanjian tersebut selesai 

Rasulullah a memerintahkan kepada para Sahabatnya 

untuk menyembelih hewan dam. Rasulullah a 

mengulangi perintah sampai tiga kali, namun tidak ada 

seorang pun yang bangkit. Lalu Rasulullah a menemui 

Ummu Salamah i dan menceritakan kejadian tersebut. 

Ummu Salamah i berkata; 

 

�  %� �8 א �4 ��   �� $� �� א 	� #" [� ��  �� �(� כ�  �E �� �o  �Q �L א�  כ� �� )�  �_ <� �L ��  א>�
� �L �� [�  7" �� �� כ�  �� �> ��  ��  כ� �� �� <�  � &�  כ� �� א�� [�  �� :� #� �L ��  כ� �4 #� 

 

“Wahai Nabi Allah, jika engkau bersedia keluarlah dan 

jangan berbicara dengan mereka sepatah kata pun, hingga 

engkau menyembelih unta(mu) dan engkau memanggil 

tukang cukurmu untuk mencukurmu (tahallul).” 

 

Ketika para Sahabat melihat hal tersebut mereka 

langsung bangkit, mereka menyembelih dam mereka dan 

saling menggundul kepala mereka hingga hampir-hampir 

mereka saling membunuh.
37

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 HR. Bukhari Juz 2 : 2581. 
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Pulang dari Hudaibaiyah 

Setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah,
38

 

sebelum Rasulullah a dan para Sahabatnya pulang dari 

Hudaibiyah Allah q telah menjanjikan kepada mereka 

fathu Khaibar (penaklukan Khaibar)
39

 dan Allah q telah 

menetapkan bahwa ghanimah (harta rampasan perang) 

Khaibar nantinya hanya untuk orang-orang yang 

menyaksikan perjanjian Hudaibiyah.
40

  

 

Kemenangan Dakwah 

Perjanjian Hudaibiyah memiliki dampak yang 

sangat besar. Secara umum perjanjian ini menunjukkan 

diakuinya keberadaan kaum muslimin di Madinah dan ini 

merupakan kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. 

Di sisi lain, dengan adanya perjanjian tersebut membuka 

peluang yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk 

melakukan dakwah yang selama ini mereka banyak 

disibukkan dengan peperangan dengan kaum Quraisy. 

 

Pasal yang menyatakan bahwa penduduk Makkah 

yang melarikan diri dari Madinah harus dikembalikan 

oleh Rasulullah a ke Makkah, sedangkan penduduk 

Madinah yang melarikan diri ke Makkah tidak 

dikembalikan, sepintas perjanjian tersebut akan 

menguntungkan kaum musyrikin. Padahal sebenarnya hal 

tersebut lebih menguntungkan kaum muslimin. Karena 

orang yang beriman tidak mungkin akan melarikan diri 

ke Makkah untuk meminta perlindungan. Jika ada yang 

                                                 
38

 Aisarut Tafasir, 1490. 
39

 Zubdatut Tafsir, 512. 
40

 Tafsirul Baghawi, 4/171. 
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melarikan diri, maka ia pasti orang kafir yang telah nyata 

kekafirannya. Untuk orang seperti ini tidak ada ruginya 

bagi kaum muslimin jika ia melarikan diri dari Madinah. 

 

Sedangkan kaum muslimin di Makkah yang akan 

melarikan diri ke Madinah tidak diterima oleh Rasulullah 

a berdasarkan perjanjian tersebut. Mereka mencari 

lokasi di tepi pantai sebagai tempat tinggal. Kamudian 

satu demi satu kaum muslimin yang berada di Makkah 

melarikan diri ke tempat tersebut. Sehingga terbentuklah 

komunitas muslim di sana.
41

 

 

Dengan ditundanya penaklukan kota Makkah yang 

merupakan sebab masuk Islamnya beberapa orang dari 

orang-orang kafir Quraisy yang Allah q kehendaki 

dengan rahmat-Nya agar mereka masuk ke dalam agama 

Islam.
42

 Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam 

pada awal tahun 7 H setelah disepakatinya perjanjian 

Hudaibiyah adalah; (1) Khalid bin Walid, (2) ’Utsman 

bin Thalhah dan (3) ‘Amru bin Al-‘Ash o.
43

 Pada masa 

Jahiliyah Amru bin Al-‘Ash p adalah salah orang yang 

sangat memusuhi Islam. Lalu ia masuk Islam ketika masa 

perjanjian Hudaibiyah di awal tahun 7 H (satu tahun 

sebelum fathu Makkah). ‘Amru bin Al-‘Ash p,  

menceritakan detik-detik keislamannya; 

 

                                                 
41

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
42

 Aisarut Tafasir, 1496. 
43

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
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“Ketika Allah q memasukkan (hidayah) Islam ke dalam 

hatiku. Aku mendatangi Nabi a, lalu aku berkata, 

“Ulurkanlah tangan kananmu, karena sungguh aku akan 

berbaiat kepadamu (untuk masuk ke dalam agama 

Islam).” Maka Nabi a mengulurkan tangan kanannya, 

namun aku menarik tanganku. Sehingga Nabi a 

bertanya, “Ada apa denganmu, wahai ‘Amru?” Aku 

berkata, “(Sebelum aku berbaiat), aku ingin mengajukan 

syarat.” Nabi a bertanya, “Apa syarat(nya)?” Aku 

berkata, “(Syaratnya adalah) agar engkau memohonkan 

ampunan untuk (dosa-dosa)ku.” Nabi a bersabda, 

“Apakah engkau tidak mengetahui bahwa (masuk) Islam 

akan menghacurkan (dosa-dosa) yang sebelumnya, 

bahwa hijrah akan menghacurkan (dosa-dosa) yang 
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sebelumnya, dan bahwa haji akan menghacurkan (dosa-

dosa) yang sebelumnya (pula).”
44

 

 

Allah q berfirman dalam Al-Qur’an; 

 

א 	_  ">�� ��א ��כ� &� �>�� �4א &�   .�"א�8 � ��
 

”Sesungguhnya Kami telah memberikankan kepadamu 

kemenangan yang nyata.”
45

 

 

“Kemenangan yang nyata” yang dimaksudkan 

dalam ayat ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Karena 

dengan adanya perjanjian Hudaibiyah menjadikan 

lingkaran dakwah Islam semakin luas.
46

 Berkata Ibnu 

Mas’ud y dan yang lainnya; 

 

 �A �� �c  �; �� �c א��  #_ ?� �4  �� <� �4 ��  �7 כ� 	�  �A �� �c  �& �� �c א��  �� �� #_ ?� �L  �� כ� �4 �� 
 .�7  � �8 �� #� <� א�� 

 

“Kalian menganggap bahwa kemenangan adalah fathu 

Makkah, sedangkan kami mengangap bahwa 

kemenangan itu adalah perjanjian Hudaibiyah.”
47

 

 

 

                                                 
44

 HR. Muslim Juz 1 : 121. 
45

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/182. 
46

 At-Tafsirul Muyassar, 511. 
47

 QS. Al-Fath : 1. 
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Umrah Qadha’ 
Setahun setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah, 

pada bulan Dzulqa’dah tahun 7 H terjadilah umrah 

qadha’. Umrah ini disebut sebagai umrah qadha’ karena 

sebagai qadha’ (ganti) umrah pada tahun sebelumnya 

yang tertunda. Berangkatlah Rasulullah a dan para 

Sahabat yang berjumlah 2000 orang menuju ke Makkah. 

Mereka melakukan ihram di Dzulhulaifah,
48

 setelah itu 

mereka bertalbiyah. Para Sahabat berangkat dengan 

persenjataan lengkap, karena khawatir orang-orang kafir 

Quraisy akan membatalkan perjanjiannya. Namun 

persenjataan berat mereka ditinggalkan ketika mereka 

telah mendekati kota Makkah. Mereka hanya membawa 

pedang yang berada dalam sarungnya. Allah q 

berfirman; 

 

 �� �� �1 � }� א>� �# �; �# ���� �# �B �0 ���� א���� �E �#���� �)e ��א ��א��<� �| ��=� א��_
 �Vא �� �� �x  א��<� ��r � �� �	Z � �� � /� א>� �)� �> �	 �� �� �/ כ��� �� �1 ��

 �� �� �)M �� �	 א&��� �� �h�L �Q �� ��  ���� �?�&  �� ���� �?�L ���� א �	 �� �	 �� �? �B�& א
 �� �O �� א +��� ">�� ��כ� &� א�� )� "8.  

 

 

 

 

                                                 
48

 Sekarang dikenal dengan nama Bir ‘Ali. 
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”Sesungguhnya Allah (q) akan membuktikan kepada 

Rasul-Nya (tentang) kebenaran mimpinya dengan 

sebenarnya, (yaitu) sungguh kalian pasti akan memasuki 

Masjidil Haram (ketika umrah qadha’)
49

 insya Allah 

dalam keadaan aman (tidak merasa ketakutan akan 

adanya serangan dari musuh)
50

 dengan mencukur 

(rambut) kepala kalian dan memendekkannya sedangkan 

kalian tidak merasa ketakutan. Maka Allah (q) 

mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan selain itu 

Dia memberikan kemenangan yang dekat, (berupa fathu 

Khaibar).
51

”
52

 

 

Rasulullah a masuk kota Makkah dengan menaiki 

onta beliau, Qashwa’. Sedangkan para Sahabat 

mengiringi beliau sambil bertalbiyah. Rasulullah a 

memerintahkan para Sahabat yang laki-laki ketika thawaf 

agar berjalan cepat (raml) pada tiga putaran pertama dan 

membuka pundak kanan mereka (idhtiba’). Hal ini 

dilakukan untuk memperlihatkan kekuatan fisik mereka 

di hadapan orang-orang kafir Quraisy.
53

 

 

Rasulullah a mendoakan rahmat dua kali kepada 

orang yang mencukur rambut kepalanya dan mendoakan 

sekali kepada orang yang hanya memendekkannya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

                                                 
49

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/201. 
50

 Zubdatut Tafsir, 514. 
51

 Tafsirul Jalalain, 525. 
52

 QS. Al-Fath : 27. 
53

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 
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 �1 �� �� ��  �  .�� �� �� M(� �� �� א�� ��  א�� +�  א>�

“Ya Allah ramatilah orang-orang yang mencukur rambut 

kepalanya.” Para Sahabat berkata, “Dan orang-orang 

yang memendekkannya, wahai Rasulullah.” Rasulullah 

a bersabda, “Ya Allah ramatilah orang-orang yang 

mencukur rambut kepalanya.” Para Sahabat kembali 

berkata, “Dan orang-orang yang memendekkannya, 

wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Dan orang-

orang yang memendekkannya.”
54

 

 

Pada umrah qadha’ ini Rasulullah a menikahi 

Maimunah binti Al-Harits i. Maimunah binti Al-Harits 

i adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah 

a, sekaligus isteri beliau yang terakhir wafat. Dahulu 

namanya adalah Barrah, lalu Rasulullah a menggantinya 

dengan Maimunah. Maimunah binti Al-Harits i 

dinikahi oleh Rasulullah a di Sarif
55

 pada tahun 7 H, 

setelah beliau dinikahi oleh Ibnu ‘Abd Yalail dan Abu 

Rahm bin ‘Abdul Uzza.
56

 Maimunah binti Al-Harits i 

berusia hingga 80 tahun, beliau wafat di Sarif pada tahun 

51 H.
57

 

                                                 
54

 HR. Bukhari Juz 2 : 1640 dan Muslim Juz 2 : 1301. 
55

 Sarif adalah tempat dengan jarak 6 mil dari Makkah. 
56

 Syarh Lum’atil I’tiqad, Ibnu ’Utsaimin. 
57

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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Khatimah 

Demikianlah kisah perjanjian Hudaibiyah justru 

menjadi salah satu factor penyebab kemenangan dakwah 

Rasulullah a dan para Sahabatnya, bi idznillah. Telah 

menjadi ketetapan Allah q yang berlaku sejak dahulu 

bahwa Allah q akan menolong para wali-Nya atas 

musuh-musuh-Nya, dan ketetapan Allah q tersebut tidak 

akan berubah.
58

 Allah q berfirman; 

 

 �%
� א���� ���7 א>� ��  �7�� �0�� �# �B�L ���� �� �� �8 �+ �� �	 �T�� �E �#�+  � א>�

 �� �# �8�L "6.  
”(Demikanlah) ketetapan Allah (q) yang telah berlaku 

sejak dahulu, engkau sekali-kali tidak akan menemukan 

perubahan pada ketetapan Allah (q tersebut).”
59

 

 

 �= �8 �> �; � א���=� ���� �: �� X# �� �> ��א 	� �) �8�4 ��� �: � � א>��� �; ��
 � �? �� �5�� ��C  ��Z א�4א �� �: �O �� �E �� �� � ���� �? i(� א�� �1 � � �< �# ��   .�� א��<�

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

***** 
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 Aisarut Tafasir, 1494. 
59

 QS. Al-Fath : 23. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Mukhtashar fi Tafsir Qur’anil Karim, Jama’ah 

min Ulama’it Tafsir. 

6. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 

7. Ash-Shahihul Musnad min Asbabin Nuzul, Abu 

’Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i. 

8. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu 

Asy-Syaikh. 

9. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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10. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

11. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuh wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

12. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

13. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

14. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

15. Syarh Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin. 

16. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

17. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

18. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin 

‘Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

19. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

20. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 


