
’Saifullâh’ pun Berserah Diri 

 Oleh: Muhsin Hariyanto 

Rasulullah s.a.w. – menurut para sejarawan —  adalah sosok yang sangat santun dan 

lembut kepada si apa pun. Kelembutan beliau dapat dicermati dari ucapan dan tindakan 

beliau. Anas bin Malik r.a. – sahabat beliau — berkisah: “Ketika kami berada di dalam 

masjid bersama beliau, datanglah seorang Badui. Lalu, ia (orang Badui itu) pun tiba-tiba 

kencing di dalam masjid. Melihat kejadian tersebut, para sahabat pun berteriak: 

“Hentikan!” Mendengar teriakan sebagai reaksi spontan para sahabatnya, Rasulullah 

s.a.w. pun bersabda: “Janganlah kalian ganggu. Biarkanlah dia!” Seketika, para sahabat 

pun membiarkannya (orang Badui itu) sampai  ia selesai kencing. Selanjutnya Rasulullah 

s.a.w. pun memanggilnya (orang Badui itu) seraya berkata: “Sesungguhnya masjid-

masjid ini tidak pantas dikenai sesuatu dari air kencing dan kotoran. Masjid adalah untuk 

dzikrullâh, shalat, dan membaca al-Quran.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

Hadis ini – menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani — memuat penjelasan perihal kesantunan 

dan kelembutan Nabi Muhammad s.a.w. dalam dalam berdakwah, Dan dengan sikap 

itulah beliau mendakwahkan Islam, dan – pada akhirnya — menuai hasil yang sangat 

gemilang 

Berkaitan dengan kisah kesantunan dan kelembutan Nabi s.a.w., diceritakan dalam 

biografi sahabat Nabi s.a.w., bahwa sebelum menjadi seorang muslim, Khalid bin Walid 

terkenal sebagai panglima tentara Kaum Kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Begitu 

gagah dan perkasanya baik di medan maupun dalam menyusun strategi perang. Pada 

waktu Perang ‘Uhud’ melawan tentara umat Islam yang dipimpin langsung oleh 

Rasulullah s.a.w., banyak syuhada’ yang syahid terbunuh di tangan Khalid bin Walid. 

Dan dengan suara lantang di atas perbukitan, Khalid bin Walid pun berteriak: ”Hai 

Muhammad kami sudah menang, kamu telah kalah dalam peperangan ini. Lihatlah 

pamanmu — Hamzah — yang tewas tercabik-cabik tubuhnya dan lihatlah pasukanmu 

yang telah porak poranda!”. 

Mendengar teriakan Khalid, Rasulullah s.a.w. pun menjawab: “Engkau salah persepsi!” 

Akulah yang menang dan engkaulah yang kalah, Khalid! Mereka – anggota pasukanku 

— yang gugur adalah para syuhada’, sebenarnya mereka tidak mati, mereka hidup di sisi 

Allah penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan, mereka telah berhasil berhijrah dari alam 

fana ke alam baka, menuju surga yang telah dijanjikan oleh Allah, karena gugur sebagai 

syuhada’. Sementara itu, bala tentaramu gugur dalam keadaan ’kufur’ dan dan segera 

akan menuju Neraka Jahannam!” 

Mendengar komentar itu, Khalid pun termenung dan terngiang akan kata-kata bijak 

Rasulullah s.a.w., dan muncullah rasa keingin-tahuan terhadap pribadi Rasulullah s.a.w.. 

Setelah setelah usai perang Uhud, Khalid pun mengutus ’kurir’ untuk memantau dan 

mengamati aktivitas Rasulullah s.a.w., Setelah cukup lama memata-matai Rasulullah 

s.a.w. akhirnya kurir Khalid pun melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kata utusan 

tersebut: ”Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad (Rasulullah 



s.a.w.) kepada para pasukannya. Muhammad mengatakan: ”Aku kagum kepada seorang 

panglima ’Khalid bin Walid’ yang gagah perkasa dan cerdas, tetapi kenapa dia tidak 

paham dengan agama Allah yang kubawa, sekiranya Dia paham terhadap agama yang 

aku bawa, saya yakin ”Dia” akan bersedia untuk berjuang bersamaku. Akan kujadikan 

”Dia” mitra-juangku yang akan selalu duduk bersanding di sampingku. 

Kata-kata mutiara tersebut disampaikan mata-mata Khalid bin Walid di Mekkah kepada 

Khalid. Dan ketika mendengar laporan Sang Kurir tersebut, Dia pun risau, hingga 

akhirnya memutuskan untuk bertemu Muhammad dengan menyamar dan menggunakan 

topeng menutup wajahnya hingga tidak di kenali oleh siapapa pun. Khalid berangkat 

seorang diri dengan menunggang kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang 

berhias emas serta mahkota bertahta berlian, namun wajahnya ditutupi topeng. Di tengah 

perjalanan Khalid bertemu dengan Bilal bin Abi Rabah yang sedang bedakwah kepada 

para petani. Dengan diam-diam Khalid mendengarkan dan menyimak apa yang di 

sampaikan oleh Bilal yang membacakan QS al-Hujurât, 49: 13 yang berisi seruan 

kemanusian universal: ”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Khalid pun terperangah. 

Bagaimana mungkin Bilal — yang dikenalnya sebagai budak hitam dan buta huruf — 

mampu berbicara seindah dan sehebat itu, pasti itu benar-benar firman Allah. 

Sesaat kemudian, penyamaran Khalid bin Walid diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, dan 

dengan lantang Ali pun berkata: ”Hai penunggang kuda, bukalah topengmu agar aku bisa 

mengenalimu, bila niatmu baik aku akan layani dengan baik dan bila niatmu buruk aku 

akan layani pula dengan buruk”, kata Ali bin Abi Thalib. 

Setelah itu dibukalah topengnya, dan tampaklah wajah Khalid bin Walid — seorang 

panglima besar kaum Kafir Quraisy yang berjaya diperang ’Uhud” . Dan dengan tatapan 

matanya yang tajam, Khalid pun berkata: ”Aku kemari dengan niat baik untuk bertemu 

Muhammad dan menyatakan diriku akan masuk Islam”, katanya. 

Wajah Ali yang semula sempat tegang,  berubah menjadi berseri-seri dan berkata: 

”Tunggulah di sini, dan akan kusampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah s.a.w.!” 

Bergegaslah Ali menemui Rasulullah s.a.w. dan menyampaikan maksud kedatangan 

Khalid bin Walid. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah s.a.w. pun 

berseri-seri. seraya mengambil sorban hijau miliknya lalu dibentangkan di tanah sebagai 

tanda penghormatan kepada Khalid bin Walid yang akan datang menemuinya. Kemudian 

beliau pun menyuruh Ali menjemput Khalid untuk menemuinya. 

Pada saat Khalid bin Walid datang,  Rasulullah s.a.w. pun langsung memeluknya. Dan 

Khalid pun – dengan sangat gembira – berucap: ”Ya Muhammad – Rasulullah s.a.w. – 

kali ini saya adalah seorang muslim! Lalu Rasulullah s.a.w. pun mengajarkan dua kalimat 



syahadat kepada Khalid. Dan mulai saat itulah, Khalid bin Walid pun telah benar-benar 

memeluk agama Islam. 

Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Khalid bin Walid pun menanggalkan atibut 

(pakaian) keperkasaannya sebagai seorang panglima perang, dan diserahkan seluruhnya 

kepada Rasulullah s.a.w.. Namun begitu Khalid bin Walid akan mencabut pedangnya dan 

menyerahkannya kepada Rasulullah s.a.w., beliau pun melarangnya, seraya berkata: 

”Jangan kau lepaskan pedang itu, karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjihad fi 

sabilillah bersamaku” Kata Rasulullah s.a.w., 

Dan seiring dengan pengakuan keislamannya, Rasulullah s.a.w. pun memberikan kepada 

gelar kepada Khalid bin Walid — dengan simbol  pedang kebesarannya tersebut — 

dengan sebutan “Saifullâh”, yang bermakna “pedang Allah (yang terhunus)”. 

Ternyata, pedang Allah (yang terhunus) yang pernah digenggam oleh panglima besar — 

musuh Islam — dengan kesantunan dan kelembutan Rasulullah s.a.w., akhirnya 

berpindah ke tangan ”Sang Pemegang Pedang Terhunus” yang tak pernah berhenti 

berjuang bersama Rasulllah s.a.w. untuk berjihad fi sabilillah. 

Kini, saatnya kita belajar untuk mengajak – berdakwah amar ma’ruf nahi mungkar – 

kepada Khalid bin Walid yang lain di ruang dan waktu yang berbeda dengan kesantunan 

dan kelembutan yang sama, seperti ketika Rasulullah s.a.w. berdakwah. 

Penulis adalah Dosen Tetap FAI UM Yogyakarta dan Dosen Tidak Tetap STIKES 

‘Aisyiyah Yogyakarta. 

 


