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BAB 2 

SEJARAH NEGERI SYAM 

 

2.1  Syam Sebelum Islam 

Kata Syam itu berasal dari kata Saryaniyah yang kembali kepada 

Syam Bin Nuh yang tinggal di negeri tersebut sesudah terjadi banjir. Daerah 

Syam  pada saat ini mencakup daerah Suriah (Aslinya Suriya maksudnya 

Negeri Siroyan) dan Lebanon, Palestina serta Yordania. Orang syam 

membuat aturan di Syam semenjak masa Nuh sampai hari ini, dan dikenal 

dari mereka itu  sangat perkasa dalam peperangan dan suka dalam bepergian 

serta selalu bersegera dalam belajar. Bahasa mereka masih menggunakan 

Bahasa Siroyaniyah dengan keutamaan orang-orang Roma dan Phoenicia 

selama 17 abad mulai dari abad ketujuh sebelum masehi sampai tujuh abad 

masehi. Sudah diketahui dari penduduk Syam dengan keteguhan mereka 

dalam memegangi bahasa mereka (Siroyaniyah) sehingga apabila islam 

datang mereka sudah menyambutnya dengan semangat dan mereka 

membantu orang Arab berlawanan dengan Roma, kemudian mereka 

mengalihkan semuanya ke Islam dalam berbagai tahun, dan mereka menukar 

Bahasa Siroyaniyah dengan bahasa Arab kemudian bahasa Arab itu 

mendominasi seluruh bahasa yang lain untuk beberapa abad.
1
  

Seterusnya, terkenal dalam sejarah yaitu ada pada penerimaan penuh 

dengan kekayaan yang diterima oleh penduduk Syam kepada Umar bin al-

khatab yang mereka namakan dengan (al-Faruq) dan dia itu adalah 

Saryaniyah maksudnya “al-Munqod”, karena itulah islam mendapatkan 

lingkungan subur terutama daerah Syam yang mana kefanatikan islam sampai 

dibawah pemerintahan Bani Umayyah sebagai puncaknya.
2
  

                                                             
1
 Imam Muhammad bin Mukarram Al-Ma‟ruf bin Manzur, Mukhtasar Tarikh Dimasqy Li Ibnu 
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Orang-orang arab Syamiyah telah mendiami Suriah sejak 5000 tahun 

SM. Disana telah berdiri peradaban- peradaban kuno. Peradaban yang paling 

terkenal adalah peradaban akadiyah, amuriyah, asyuriah, babilonia, dan 

aramiyah (aramic). Setelah itu Suriah tunduk kepada kekaisaran akhmidiyah 

Persia, lalu kepada Iskandar Macedoni pada tahun 333 SM. Kemudian 

Romawi menyerbu Suriah dalam perang Palestina utara pada tahun 64 SM. 

Sekitar tahun 300 M, Suriah menjadi bagian dari kekaisaran Bizantium.
3
 

Syeikh Imam Izz bin Abdul Salam yakni seorang Ulama‟ Syam 

menafsirkan dalam Kitab Tarqibu Ahlul Syam Fi Suknah Baladi Syam, 

kalimat yang diberkahi adalah Syam.Sebahagian Ulama‟ menafsirkan 

keberkahan yang terdapat di negeri tersebut disebabkan Para Nabi dan Rasul. 

Sebahagian yang lain pula mengatakan keberkahan buah-buahan dan sumber 

air yang ada disana
4
. Sebagaimana  Firman Allah dalam surah Al-mu‟minun 

ayat 50  

                              

Artinya:  Dan kami jadikan (Nabi lsa) Ibni Maryam serta ibunya sebagai satu 

tanda (mukjizat) dan Kami telah menempatkan keduanya di tanah 

tinggi, tempat tinggal Yang ada tanaman dan mata air Yang mengalir. 

(QS. Al-Mu‟minun: 50).
5
 

 

Dalam ayat ini tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam 

satu tanda itu, yaitu Maryam dapat melahirkan Nabi Isa tanpa suami. (Dan kami 

menempatkan keduanya di suatu tanah tinggi) tempat di dataran tinggi, yaitu di 

Baitul Muqaddas, atau di Damaskus, atau di Palestina.Sehubungan dengan hal ini 

banyak pendapat mengenainya (yang datar) rata tanahnya sehingga para 

                                                             
3 Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, Negeri-Negeri Akhir Zaman (Surakarta: Granada 

mediatama,2013), Hlm. 210. 
 
4
„Izz Al-Din Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami, Targhib Ahli Islam Fi Sukna Syam (Suriah: Dar 

Al-Fikri), Hlm. 12. 
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penghuninya menetap dengan nyaman, (dan mempunyai banyak sumber air) 

yang mengalir lagi jernih sebagai suatu kenyataan.
6
 

 

2.1 Batas-Batas Syam 

Syam adalah nama sebuah persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang 

tertentu batas-batasnya atau nama lebih dikhususkan sebagai Negeri. Sehubungan 

itu, Negeri Syam adalah bagian barat Negara Saudi Arabia yang terdiri dari 

beberapa Negara pada saat ini, yaitu : Suriah, Palestina, Yordania,  dan Lebanon. 

Oleh kerana itu, yang dimaksud Negeri Syam dalam literatur sejarah Islam 

adalah wilayah dalam empat Negara ini, dan Damaskus merupakan Ibu kotanya. 

 

2.2 Wilayah Syam 

Di sana, Nabi Muhammad saw diperjalankan, dan dimikrajkan ke Sidratil 

Muntaha. Bagi umat Kristiani, wilayah Syam, dahulu adalah bagian dari 

imperium Romawi Timur, Bizantium. Sementara bagi umat Yahudi, Syam juga 

diklaim menjadi tempat suci mereka, dimana Haikal Sulaiman berada di sana. 

Bisyârah jatuhnya Syam ke tangan kaum Muslim ditunjukkan oleh Allah sejak 

Nabi Muhammad saw dilahirkan. Saat Nabi lahir, cahaya terpancar mengiringi 

kelahirannya. Cahaya itu menerangi istana-istana Syam. 

Peristiwa Isra‟ dan Mikraj Nabi saw dari Masjidil Haram, di Makkah, ke 

Masjid al-Aqsa, di Palestina, serta ditunjuknya Nabi saw untuk menjadi imam 

para Nabi dan Rasul sebelumnya di Masjid al-Aqsa juga menguatkan Bisyârah 

itu. Setelah itu, Nabi pun berulangkali menegaskan, “Uqru dar al-Islam bi as-

Syam (Pusat negara Islam itu ada di Syam).” 

Awal pembagian wilayah di Negeri Syam tercermin dari pembagiannya 

menjadi dua wilayah pemerintahan, satu wilayah berada dibawah kekuasaan 

Perancis, yaitu dibagian utara, satu wilayah lainnya dikuasai Inggris, yaitu 

dibagian selatan. Perancis menggunakan strategi pencerai beraian terhadap 

wilayah yang didudukinya. Maka, Perancis mengumumkan keinginannya untuk 

membuat Negara Lebanon raya dengan kaum Kristen maronit sebagai pemegang 

kekuasaannya karena mereka memiliki hubungan agama dan budaya dengan 

                                                             
6
Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti “Terjemahan Tafsir Jalalain”, Bahrun 

Abu Bakar, L.C, cet. Kesembilan oktober 2012. Jilid 2, Hlm. 205 
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Perancis sejak era Utsmani. Lalu Perancis menambahkan daerah-daerah lain di 

Suriah kedalam wilayah tersebut, sehingga terbentuk Negara Lebanon.
7
 

Tidak cukup sampai disitu, Perancis memecah sisa-sisa wilayah Suriah 

menjadi Negara-negara kecil, yaitu Damaskus, Aleppo, Jabal al-Alawiyyin, dan 

Jabal el Druse yang berbatasan dengan Yordania. Hal itu dilakukan Perancis 

setelah bendera Iskenderun (Alexandritta) diserahkan kepada Attaturk.
8
 

Sedangkan Inggris membagi wilayah yang didudukinya, yang kala itu 

disebut Palestina, menjadi dua bagian, salah satunya tetap menggunakan nama 

yang sama (Palestina), lalu mereka mengadakan proyek hunian bagi kaum 

Yahudi disana, sebagai pelaksanaan isi perjanjian Balfour, satu wilayah lainnya 

adalah keamiran Transyordania dengan menunjuk pangeran Abdullah bin Syarif 

Husain sebagai amirnya.
9
 Republik Arab Suriah adalah Negara yang terletak di 

timur tengah, berbatasan dengan Negara Turki di sebelah utara, Iraq timur, laut 

tengah di barat, dan Yordania diselatan. Suriah beribukota Damaskus. Suriah 

terletak di pesisir timur laut tengah di asia barat. Luas wilayahnya 

mencapai185.180 km
2
.
10

 

Palestina adalah nama untuk wilayah barat daya syam, yaitu wilayah yang 

terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur laut tengah. Palestina 

terletak di titik strategis penting, karena dianggap sebagai penghubung antara 

benua Asia dan Afrika, disamping sebagai sentra yang mempertemukan wilayah 

dunia Islam. Wilayah Palestina yang didiami sejak dahulu kala berdasarkan 

bukti-bukti arkeologis, nama klasik dari wilayah ini adalah Kan‟an. Karena yang 

pertamakali bermukim disini sebagaimana dikenal dalam sejarah adalah bangsa 

Kan‟an, mereka datang dari Jazirah Arab sekitar tahun 2500 SM. Adapun nama 

Palestina diambil dari salah satu bangsa-bangsa pelaut.
11

 

                                                             
7
Arif munandar riswanto, dkk, Eksiklopedi sejarah islam (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2013), cet I, 

jilid 2, Hlm. 296 

 
8
Ibid 

 
9
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10

Kelompok telaah kitab ar-Risalah, Hlm. 210 

 
11

Ibid, Hlm. 172. 
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Adapun batas-batas wilayah Palestina pada zaman dahulu belum dikenal 

secara konkrit seperti sekarang, kecuali di saat penjajahan inggris atas Palestina 

secara khusus pada tahun 1920-1923. Wilayah ini terkadang menyempit dan 

meluas dalam perjalanan sejarahnya, namun secara umum ada hal yang konstan 

tentang wilayah ini, yaitu terletak diantara laut tengah, laut mati dan sungai 

Jordan.
12

 

Lebanon terletak di asia barat di pesisir timur laut tengah. Luas 

wilayahnya mencapai 10.452 km
2
, dikelilingi oleh Suriah dan Palestina.

13
 

Yordania atau nama resminya kerajaan Hasyimiyah Yordannia 

(Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah) adalah sebuah kerajaan disebelah 

timur sungai Yordan (Transyordania). Negara ini berbatasan dengan arab Saudi 

di timur dan tenggara, Iraq di timur laut, Suriah di utara, serta tepi barat dan 

Israel di barat, berbagi kekuasaan atas laut mati.
14

 

 

2.3 Sifat dan Keistimewaan Orang-Orang Syam dan Masuknya Islam Ke Syam 

Syam dahulu berada dibawah kekaisaran Romawi. Bushra merupakan 

kota Suriah pertama yang ditaklukkan oleh Khalid bin al-Walid pada masa 

Khalifah Abu Bakar. Kemudian kaum muslimin memasuki Damaskus setelah 

mengepungnya selama 6 bulan pada tahun 14 H/635 M. setelah perang Yarmuk 

yang terakhir pada tahun 14 H/635 M, kota-kota Suriah berada dibawah 

kekuasaan Khalifah Islam.
15

 

Kemudian Damaskus menjadi Ibu kota Khalifah Umayyah. Pada akhir-

akhir masa kekhalifahan Abbasiyah, Suriah diperintah oleh Dinasti yang berasal 

dari Turki, kemudian tunduk dibawah Dinasti Ubaidiyyah, lalu dikuasai oleh 

Dinasti Mamluk.
16

 

Pada abad ke 5 H/ 2 M Suriah jatuh ke tangan orang-orang Turki Saljuk. 

Kemudian orang-orang salib menyerbu dan menguasainya hingga mereka 
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Ibid. 
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Ibid, Hlm. 199. 
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Ibid, Hlm. 202. 

 
15

Ibid, Hlm. 211. 

 
16

Ibid. 
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dikalahkan oleh Sultan Nuruddin Zanki. Setelahnya Shalahuddin al-Ayyubi 

menggabungkan wilayah ini kedalam kekuasaan Daulah Ayyubiyah. 

Selanjutnya, Inovasi Mongolia pada tahun 658 H/1260 M, namun orang-

orang mamluk berhasil mengusir mereka. Pada masa inilah Timur Lenk 

menyerbu Suriah dengan membakar kota-kotanya dan membunuh sejumlah besar 

penduduknya. Suriah menjadi bagian dari wilayah Khalifah Utsmaniyyah selama 

400-an tahun, antara tahun 922-1337 H/1516-1918 M. 

 

2.4 Syam Masa Islam Syam Diakhir Zaman 

Pada masa kejayaan islam Negeri Syam dibagi dalam beberapa ajnad 

(Battalion/Devisi). Devisi Palestina membentang dari Rafah yang berbatasan 

dengan Sinai mesir hingga Allajun yang terletak 18 km sebelah barat laut kota 

Jenin. Pembatasan-pembatasan apapun yang banyak disaat masa kejayaan Islam, 

daerah Palestina tetap merupakan bagian integral dari wilayah Negeri Syam. 

Apapun yang terjadi dalam pembatasan wilayah, baik perluasan atau 

penyempitan, hal tersebut tidak dapat mengubah hakikat perasaan anak bangsa 

ini sedikitpun bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan umat Islam, dan 

loyalitas mereka terhadap pemerintahan tidak berubah selama keislaman tetap 

terpatri secara benar. Adapun luas wilayah Palestina menurut pembatasan 

modern mencapai 27.009 km
2
.  

Disamping faktor geografis dan keutamaan lainnya yang di Nubuwahkan, 

Palestina juga menyimpan banyak misteri di akhir zaman. Negeri ini telah di 

Nubuwatkan oleh Rasulullah Saw, sebagai Negeri paling unik. Realiti yang kita 

saksikan sampai hari ini tentang Palestina merupakan gambaran kebenaran apa 

yang disabdakan Rasulullah Saw. Pergolakan politik dan pertikaian serta konflik 

antara umat Islam dengan Yahudi sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah 

Saw. dan hal lain yang masih mengundang tanda tanya tentang nasib akhir 

Negeri ini ternyata telah banyak diberitakan dalam riwayat-riwayat yang sahih. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari Rasulullah Saw, tentang Palestia di akhir 

zaman.
17

 

1. Palestina akan menjadi bumi ribath sampai akhir zaman 

2. Palestina akan menjadi bumi hijrah diakhir zaman 
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3. Palestina akan menjadi tempat tegaknya Khilafah diakhir zaman 

4. Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman diakhir zaman 

5. Palestina menjadi salah satu tempat berlindung dari Dajjal 

6. Asqalan (askelon) akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribath. 

 

2.6 Catatan Umum Kemenangan Politik Syam 

Politik Syam telah sukses dengan kemenangan mutlak setelah kematian 

Ibnu Az-Zubair. Ini merupakan kemenangan politik Syam yang kedua kali 

terhadap Hijaz. Sehubungan itu, faktor-faktor berpindahnya Khilafah dari ar-

Rasyidin menuju Umawiyyin adalah: 

1. Hijaz secara geografis sangat susah untuk menjadi pusat kekuasaan dan 

Khilafah  Islam, karena terletak sangat jauh letaknya dari kota-kota Islam, 

hubungan antara Hijaz dengan kota-kota lainnya sangat sulit, jauh dan 

melelahkan, untuk itulah ia tidak cocok menjadi Ibukota Negara yang 

terbentang dari daerah di balik sungai sampai Afrika Barat. 

2. Khilafah di Hijaz tidak mempunyai pasukan yang rapi, dan Khalifah tidak 

membentuknya, sampai Khalifah tidak mempunyai pasukan pengawal 

Khalifah, sedangkan Syam mempunyai pasukan teratur dengan baik dan 

polisi yang selalu menjaga keamanan Khalifah. 

3. Politik Hijaz tidak mempunyai dasar-dasar pengaturan kekuasaan secara 

terperinci, tetapi sarana untuk mencapai kekuasaan hanya bersifat adat dari 

generasi-generasi pendahulunya, sampai yang paling terakhir adalah Ibnu az-

Zubair, yang semuanya tidak mempunyai sistem pemerintahan secara 

terperinci, jelas dan bertanggungjawab, dengan demikian dasar-dasar 

pemerintahan secara umum tidak diperhatikan. 

Memang benar, para Fuqaha telah meletakkan dasar-dasar kekuasaan 

tersebut, dengan perincian yang diambil dari setiap peristiwa-peristiwa 

bersejarah, akan tetapi Khulafa ar-Rasyidin pada masa itu tidak berdasarkan atas 

perundang-undangan maupun Syariat secara terperinci.Sistem pemerintahan ar-

Rasyidun sendiri sudah lebih maju jauh sekali dibandingkan dengan kekuasaan-

kekuasaan lainnya yang berkuasa secara otoriter dan dictator. Kekuasaan ar-

Rasyidun berdasarkan kekuasaan rakyat yang mengedepankan sistem 

musyawarah dan keadilan sesama manusia.Sebenarnya masyarakat pada masa itu 
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kurang memahami sistem pemerintahan ar-Rasyidun. Kami melihat penduduk 

Irak salah dalam mempergunakannya dalam pemerintahan Ali, kami juga melihat 

penduduk Syam kurang menerima sistem pemerintahan ar-Rasyidun ini, 

sedangkan penduduk Hijaz telah memahami dan menerimanya, tetapi islam 

sudah berkembang sangat jauh dan luas, Hijaz sendiri merupakan bagian kecil 

dari wilayah kekuasaan islam tersebut. Sedangkan sistem pemerintahan harus 

didasarkan pada jamaah, karena jamaah tidak begitu paham terhadap sistem 

pemerintah islam ini, maka terjadilah apa yang harus terjadi, sebuah kehinaan 

dan kebiasaan Khulafa ar-Rasyidin dari Hijaz dengan tanpa meninggalkan bekas, 

hal itu setelah kematian Ibnu az-Zubair.
18

 

 

 

 

2.7 Perjalanan Pertama Nabi Muhammad SAW. Ke Negeri Syam. 

Berdasarkan kesepakatan para ahli sejarah, Nabi Muhammad Saw. 

Melakukan perjalanan pertama ke Syam pada tahun 582 M. Akan tetapi, mereka 

berbeda pendapat tentang umur beliau saat itu. Sebagian sejarawan, seperti Dr. 

Muhammad Hussein Haikal berpendapat bahwa saat itu Nabi Muhammad Saw. 

Berusia dua belas tahun, namun menurut yang lain baru sepuluh tahun. Menurut  

kami, dari kedua pendapat tersebut pendapat pertama tampaknya lebih didukung 

argumentasi yang kuat.
19

 

Pada perjalanan perdana ini, Negeri terpenting di Syam yang disinggahi 

oleh Rasulullah Saw, adalah Bushra. Penilaian ini didasari kepada keterkaitan 

daerah itu dengan peristiwa pertemuan Nabi Saw. dengan Rahib Bahira, yaitu 

dengan pendeta Nasrani yang melihat adanya tanda-tanda kenabian (Nubuwah) 

pada diri beliau. Menurut riwayatnya, Bahira kemudian meminta kepada paman 

Nabi Saw., Abu Thalib, untuk sesegera mungkin membawa beliau meninggalkan 

kota Bushra. Hal ini didasari pada adanya kekhawatiran kalau orang-orang 

yahudi di Syam akan mengetahui keberadaan Nabi Saw. sehingga mereka 
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Dr. Yusuf Al-„Isy,“Sejarah Dinasti Umawiyah” (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar,2007) Cet. 1,  

Hlm. 245-247. 
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Hanafi Muhallawi,“Tempat-tempat Bersejarah Dalam Kehidupan Rasulullah”,Penerjemah: Abdul 

Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press,2005) Cet. 1, Hlm.174-175. 
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berbuat tidak baik terhadap beliau. Besarnya kecintaan sang paman membuatnya 

tidak ragu untuk menjalankan nasihat Bashira. Abu Thalib segera membawa Nabi 

Muhammad Saw. Pulang ke Mekah, padahal ia belum menyelesaikan urusan 

dagangnya, seperti kebiasaan anggota Kafilah dagang yang lain.
20

 

Mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa dalam perjalanan dagangnya 

yang diikuti Nabi Saw.,itu Abu Thalib belum sempat memperoleh keuntungan 

apa-apa dari perdagangannya. Hal ini dikarenakan ia sudah harus kembali ke 

Mekah sebelum sempat melakukan aktivitas perdagangan lebih lanjut. Sejak saat 

itu pula hingga wafatnya, Abu Thalib diketahui tidak pernah lagi melakukan 

perjalanan dagang keluar daerah. Ia cuma bermukim di Mekah dengan kehidupan 

yang sederhana dan lebih berkonsentrasi merawat anak-anak dan keponakannya 

yang ternyata di kemudian hari menjadi utusan Allah Swt. bagi seluruh 

manusia.
21

 

Dengan berbagai penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam 

perjalanan pertama ini Nabi Muhammad Saw. tidak bermukim cukup lama di 

Negeri Syam, yaitu sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan seperti 

kebiasaan para pedagang Arab pada saat itu. Selain itu, dengan melihat 

singkatnya waktu kunjungan maka dapat disimpulkan bahwa beliau belum 

sempat menjelajahi atau menelusuri daerah-daerah yang ada di negeri itu dengan 

lebih mendalam. Meskipun demikian, beberapa sumber sejarah yang ada 

menegaskan bahwa dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad Saw. tetap 

banyak menyaksikan tempat-tempat baru, terutama yang dilalui oleh rombongan 

dagang pamannya. Daerah-daerah dimaksud adalah yang berada dalam jalur 

Hijaz-Syam, jalur yang paling ramai dilintasi Kafilah-kafilah dagang bangsa 

Arab.
22

 

Dalam paragraf-paragraf berikut, dapat dijelaskan tempat-tempat yang 

dilalui Nabi Saw. dalam perjalanan pertama ini khususnya yang berkaitan dengan 

negeri Bushra atau Bashrah yang posisinya dalam territorial Negara-negara Arab 

sekarang masih sering diperdebatkan. Hanya saja menurut hemat kami, 
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dimanapun letaknya PKH di wilayah Iraq, Suriah, Lebanon, atau Palestina 

sekarang, yang jelas pada masa lampau semua Negara ini masih bernama Syam. 

Tentang daerah-daerah yang dilalui Nabi Saw. seperti disebutkan di atas 

kemungkinan yang dimaksud diantaranya adalah beberapa tempat seperti 

Madyan, Wadil Qura, dan Diyar Tsamud yang juga dikenal dalam kisah-kisah 

para Nabi terdahulu, serta berbagai daerah subur lainnya yang berada di antara 

hamparan padang pasir yang gersang dan gunung-gunung batu yang tandus di 

sepanjang Hijaz-Syam. Dengan demikian, dalam usia yang masih kanak-kanak 

serta dalam rentang waktu yang relatif singkat, Nabi Muhammad Saw., telah 

berkesempatan mengenal daerah-daerah bersejarah di Jazirah Arab. Beliau juga 

mendengar informasi-informasi  tentang kekaisaran Romawi dan agama yang 

mereka anut serta permusuhan mereka dengan kerajaan Persia. Lebih dari itu, 

melalui perjalanan itu, Nabi Saw., juga dapat mengetahui asal  usul suku-suku di 

Syam yang masih bertalian dengan penduduk Hijaz dan Jazirah Arab pada 

umumnya.
23

 

 

2.8 Perjalanan Kedua Nabi Muhammad SAW. ke Syam dan Tempat-tempat 

Penting Pada Periode itu 

Jika perjalanan Nabi Saw., yang pertama berkaitan erat dengan sebuah 

peristiwa keagamaan yang penting , yaitu pemberitaan Bahira tentang peranan 

yang akan beliau jalankan sebagai utusan Allah Swt. pada masa yang akan datang 

maka perjalanan yang kedua ini juga mengandung arti yang tidak kalah 

pentingnya. Dikatakan sangat penting karena perjalanan kedua ini merupakan 

penyebab langsung dari terjadinya peristiwa besar selanjutnya bagi Nabi Saw., 

yaitu pernikahan beliau dengan Ummul Mu‟minin Khadijah. Dari rangkaian 

peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Saw. ini dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya setiap aktivitas yang beliau lakukan sejak lahir hingga meninggal 

dunia merupakan sesuatu yang telah diatur dari langit. Pengaturan ini sangat 

teliti, runtut, dan saling terjalin secara mengagumkan. Memang pada 

awalnyaakan terlihat seakan-akan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang 
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lain tidak saling berkaitan, namun setelah berjalan beberapa lama maka satu per 

satu maknanya akan mulai terangkai dengan jelas.
24

 

Jika diperbandingkan antara kedua perjalanan Nabi Saw. ke Syam, seperti 

tersebut di atas, maka satu-satunya perbedaan yang akan terlihat adalah posisi 

beliau dalam perjalanan atau rombongan dagang tersebut. Pada perjalanan 

pertama, Nabi Saw., baru sebatas menemani pamannya dalam berdagang. Akan 

tetapi, pada perjalanan kedua beliau telah menjadi salah satu anggota atau pelaku 

utama dalam Kafilah perdagangan yang membuahkan keuntungan besar tersebut. 

Jika dicermati lebih lanjut, kedua perjalanan Nabi Saw. ini sebenarnya 

merupakan informasi pendahuluan dari Allah Swt., bahwa risalah Islam nantinya 

akan tersebar luas sampai ke Syam, bahkan selanjutnya ke seluruh penjuru 

dunia.
25

 

Oleh yang demikian, dalam perjalanan kedua ini Nabi Muhammad Saw., 

juga berkunjung ke Negeri Bushra sebagai salah satu pasar perniagaan terbesar 

bagi orang-orang Arab saat itu. Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh 

beberapa ahli sejarah yang lain. Bahkan, Dr. Muhammad Husein Haikal 

melangkah lebih jauh lagi dengan berpendapat bahwa pada kunjungan tersebut 

Nabi Saw. juga mengadakan kontak dengan beberapa orang Ahlul Kitab, salah 

satunya adalah dengan Rahib Nestor, murid Bahira. Secara lebih rinci Dr. Husein 

Haikal dan para ahli sejarah yang sependapat dengannya mengatakan sebagai 

berikut, “Dalam perjalanannya membawa barang dagangan Khadijah ini, Nabi 

Muhammad Saw. ditemani oleh salah seorang pembantu Khadijah yang bernama 

Maisarah. Beliau sebelumnya memang disarankan oleh keluarganya untuk 

membawa seorang pendamping Nabi Saw., dan Kafilah dagangnya itu kemudian 

mulai bergerak menuju Syam melewati daerah-daerah seperti Wadil Qura, 

Madyan, dan Diyaar Tsamud. Perjalanan ini sendiri telah membangkitkan 

kenangannya terhadap perjalanan yang sama sebelumnya bersama Abu Thalib, 

serta mengingatkan Beliau dengan kepercayaan serta peribadatan penduduk 

Syam yang pernah didengarnya. Ketika rombongan sampai di Bushra, Nabi 

Muhammad Saw., kemudian menjalin kontak dengan para penganut Nasrani di 
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sana. Beliau mengunjungi para Rahib dan Pendeta dan bercakap-cakap dengan 

mereka, di antaranya dengan seorang Rahib Nestoria. Dapat pula ditambahkan 

bahwa dari segi usia maka aktivitas Nabi Muhammad Saw., tersebut telah cukup 

layak (memungkinkan). Dalam riwayatnya disebutkan bahwa perjalanan kedua 

ini berlangsung pada tahun 595 M. Artinya, pada saat itu Nabi Saw. telah 

berumur 25 tahun, sebuah periode umur yang telah cukup matang untuk berfikir 

dan bertadabbur.
26

 

Negeri Syam memiliki kedudukan tersendiri didalam al-Quran yang 

mulia dan juga Hadis-hadis Nabi Saw. Banyak kebaikan dan keberkahan yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt., untuk negeri ini yang dijelaskan di dalam hadis. 

Selain itu Syam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki Negeri lain. Shaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkannya secara ringkas dengan ungkapan, “Di 

negeri ini ada bukit Thursina
27

.Allah Swt., bersumpah dengan bukit ini di surah 

At-Thin. 

                                   

                                       

                             

 
Artinya: “Demi buah Tiin dan Zaitun dan Gunung Tursina, serta Negeri 

(Makkah) Yang aman ini, Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan 

sesuai Dengan keadaannya). Kemudian (jika ia panjang umur 

sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami 

kembalikan Dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang 

rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka 

mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. (Jika demikian 

kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang 

pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah 

(ternyata dalil-dalil Yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan 

hari pembalasan) itu?.Bukankah Allah (yang demikian 

kekuasaanNya) seadil-adil Hakim.” (QS. At-Thin: 1-8)
28
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Oleh yang demikian, Allah Swt., bersumpah dengan buah Tin yang 

dinamakan oleh manusia dan buah Zaitun yang diperas untuk diambil 

minyaknya. Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud dalam ayat itu adalah buah 

Tin dan Zaitun yang kalian kenal in”. Keduanya juga merupakan kiasan 

(kinayah) dari Negeri-negeri Baitul Maqdis yang terkenal menumbuhkan buah 

Tin dan Zaitun.(Demi gunung Sinai) yakni sebuah gunung tempat Allah Swt., 

berbicara kepada Nabi Musa a.s yaitu gunung Tur Sinai.Seterusnya, Allah Swt., 

juga bersumpah dengan ketiga-tiga tempat tersebut karena ketiganya merupakan 

tempat-tempat turunnya wahyu Allah Swt., kepada para Rasul „Ulul Azmi. Dari 

ketiga tempat itu juga, Hidayah Allah Swt., tersebar ke seluruh manusia. Diakhir 

kitab Taurat disebutkan ketiga tempat ini, “Allah datang dari Tur Sinai, yaitu 

tempat Allah Swt., berbicara dengan Musa bin Imran
29

, dan menyinari Sa‟ir yaitu 

gunung Baitul Maqdis tempat Allah Swt., mengutus Isa a.s mengutus dari 

gunung Farun yaitu gunung Mekah tempat Allah Swt., mengutus Nabi 

Muhammad Saw.
30

 

Sehubungan itu, Nabi Ibrahim a.s juga membangunkan Masjid Aqsha di 

Negeri itu selepas empat puluh tahun membangunkan Ka‟bah.Pilar-pilar agama 

dan Kitab-Nya ada disana, kelompok yang mendapatkan pertolongan diantara 

umat Beliau juga ada disana.Selain itu, Syam merupakan tempat perkumpulan 

dan tempat kembali manusia. Sebagaimana Firman Allah Swt : 

                                

                                

                               

Artinya:  “Dia-lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 

Kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka 

berhimpun hendak memerangi Rasulullah Saw. Kamu (wahai umat 

Islam) tidak menyangka bahwa mereka akan keluar (disebabkan 

bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat), dan mereka 
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pula menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan dapat 

menahan serta memberi perlindungan kepada mereka (dari azab) 

Allah. maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada mereka dari arah 

yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkan-Nya 

perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (Lalu) mereka 

membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri 

(dari dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang 

mengepung mereka berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan 

ambilah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai orang-orang yang 

berakal fikiran serta celik mata hatinya”. (QS. Al-Hasyr:2)
31

 

 

Jadi firman Allah “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir 

diantara ahli kitab,” maksudnya adalah Bani an-Nadhir. “dari kampung-

kampung mereka pada saat pengusirankali yang pertama. “Ibnu Abi Hatim 

menuturkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “barangsiapa yang ragu bahwa tanah 

mahsyar itu berada disini, yaitu syam (syiria), maka hendaklah ia membaca ayat 

ini, “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab dari 

kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama.”
32

 

Selanjutnya, Allah berfirman di awal surah Al-Isra‟ : 

                                 

                      

Artinya:  Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad) 

pada malam hari dari Masjid al-Haraam (di Makkah) ke Masjid al-

Aqsa (di Palestin), Yang Kami berkati sekelilingnya, untuk 

memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) 

Kami. Sesungguhnya Allah jugayang Maha mendengar, lagi Maha 

mengetahui.(QS. Al-Isra‟: 1)
33

 

 

Masjid al-Aqsha dalam ayat tersebut adalah Baitul Maqdis yang dibangun 

oleh Nabi Ibrahim a.s. Hanya saja penyelesaian banggunan Masjid al-Aqsha 

dilakukan pada masa Nabi Sulaiman a.s. Sementara itu, daerah sekitarnya yang 

diberkahi oleh Allah Swt., yang juga disebutkan di ayat tersebut maksudnya ialah 

Negeri Syam dan Palestina adalah bagian darinya. Jadi Masjid al-Aqsha adalah 

peninggalan para Nabi mulai dari Nabi Ibrahim a.s sampai masa Nabi 
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Muhammad Saw. Karena itulah mereka dikumpulkan untuk bertemu beliau di 

sana (saat Isra‟). Beliau mengimami mereka di tempat tinggal dan Negeri 

mereka.
34

 

Oleh sebab itu, jelaslah hal ini menunjukkan bahwa panji kenabian itu 

bergulir dari tangan Bani Israil ke tangan bangsa lain. Panji itu diterima oleh 

Bangsa Arab yang kemudian menjadi bagian dari umat Islam yang dipimpin oleh 

Nabi mereka yang agung, Muhammad Saw.,beserta para sahabat Beliau yang 

mulia, orang yang mengikuti mereka dan berjalan sesuai Dakwah mereka hingga 

hari kiamat. Awal pertumbuhan agama Islam ini dari Mekkah dan ia akan tetap 

tampak sampai di tangan al-Mahdi di Syam. Di Negeri Syam inilah kelompok 

yang mendapatkan pertolongan (Thaifah Manshurah) berada, sampai hari Kiamat 

terjadi. Natijahnya Syam adalah bumi keramaian dan ribath sampai kiamat, 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Nufail bahwa ia berkata 

“Seseorang berkata, „Wahai Rasulullah, orang-orang telah turun dari kuda 

mereka, mereka meletakkan senjata dan berkata bahwa tidak ada jihad lagi.‟ 

Rasulullah Saw.,menghadapkan wajahnya seraya bersabda : 

، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َعْن َسَلَمَة ْبِن نُ َفْيٍل اْلِكْنِديِّ
ََلَح، َوقَاُلوا: َل ِجَهاَد َقْد َوَضَعِت اْلَْْرُب َأْوَزاَرَها، فََأقْ َبَل رَ  ُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه أََذاَل النَّاُس اْْلَْيَل، َوَوَضُعوا السِّ

، َويُزِيُغ اللَُّه ََلُْم َوَسلََّم ِبَوْجِهِه، َوقَاَل: َكَذبُوا اْْلَن، اْْلَن َجا ِِت أُمٌَّة يُ َقاتُِلوَن َعَلى اْلَْقِّ َء اْلِقَتاُل، َوَل يَ َزاُل ِمْن أُمَّ
اَعُة، َوَحَّتَّ يَْأِتَ َوْعُد اللَِّه، َواْْلَْيُل َمْعُقودٌ  رُ  قُ ُلوَب أَقْ َواٍم، َويَ ْرزُقُ ُهْم ِمنْ ُهْم َحَّتَّ تَ ُقوَم السَّ ِإََل يَ ْوِم  ِف نَ َواِصيَها اْْلَي ْ

َر ُمَلبٍَّث، َوأَنْ ُتْم تَ تَِّبُعوِّن أَفْ َناًدا، َيْضِرُب بَ ْعُضكُ  ْم رِقَاَب بَ ْعٍض، َوُعْقُر َداِر اْلِقَياَمِة، َوُهَو يُوَحى ِإََلَّ َأِّنِّ َمْقُبوٌض َغي ْ
ام     35.اْلُمْؤِمِننَي الشَّ

“Mereka dusta! Saat inilah, saat inilah perang telah datang, akan senantiasa 

ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, dan Allah akan 

menjadikan hati orang-orang condong kepada mereka. Allah akan memberikan 

rezeki untuk orang-orang itu dari mereka hingga datang hari kiamat. Dan pada 

setiap ubun-ubun  kuda telah tertulis kebaikan sampai hari kiamat. Diwahyukan 

kepadaku bahwa aku akan mati tanpa menunggu-nunggu, sedangkan kalian 

akan mengikutiku secara terpisah-pisah, sebagian kalian menebas leher yang 

lain, dan tempat kaum beriman adalah Syam.”
36
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Hadis ini menjelaskan bahwa bumi Syam adalah bumi yang diberkahi, 

bumi ribath
37

sejak kemenangan islam sampai hari kiamat. Dan Palestina adalah 

bagian dari Syam. Palestina adalah tanah yang penuh tantangan dan medan 

konflik serta perang dengan musuh-musuh Islam. Palestina menjadi tempat 

pertempuran antara kaum Muslimin dan Yahudi sebagai permulaan, antara 

mereka dan Romawi untuk kesempatan kedua, serta antara mereka dan Dajjal 

untuk kesempatan ketiga. Karena itulah, Allah Swt., lebih mengutamakan 

wilayah ini daripada wilayah lain. Sehubungan itu, Hadis ini juga menunjukkan 

bahwa pokok dan tempat iman berada di Syam, wilayah keamanan dan 

keimanan berada di sana, serta tempat pertolongan dan penjagaan Allah Swt. 

Oleh yang demikian, dapatlah diketahui tentang urgensi negeri ini dan 

mengapa musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani sangat 

ambisius untuk menguasainya. Mereka berupaya mencerai-beraikan kesatuan 

generasinya dengan memboikot berkali-kali, merusak penduduknya dengan 

menyebarkan Atheisme, perzinaan, gaya hidup mewah, dan disintegrasi bangsa. 

Sehubungan itu, mereka mengirimkan banyak pasukan untuk menghancurkan 

Negeri tersebut, membinasakan penduduknya, dan menguasai kekayaannya. 

Cukuplah sebagai contoh, bahwa lebih dari tiga juta penduduk Palestina 

terpecah-pecah di enam benua dan banyak dari tokoh aktivis Islamnya terpisah-

pisah di berbagai penjuru dunia.
38

 

Namun demikian, telah banyak peperangan yang berlaku di Syam, seperti 

kedatangan bangsa Tartar dengan kebodohan, keterbelakangan dan kebiadapan 

mereka, setelah itu datang para tentera Salib dengan kedengkian, kejahatan dan 

kerasukan. Pasukan itu telah dikalahkan dan kembali ke liang mereka dalam 

keadaan hina dan rugi, sementara penduduk Negeri Syam tetap dalam keadaan 

terhormat dan mulia. Inilah Syam yang hari ini dalam keadaan jatuh tertawan 

semenjak puluhan tahun yang lalu, di bawah tekanan rezim Zindiq. Justru, 

mereka melakukan kerusakan di Negeri itu dan menghinakan para hamba Allah 

Swt.,  disana. Firman Allah Swt., dalam surah  al-Munafiqun: 
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Artinya:  Dan apabila Engkau melihat mereka, Engkau tertarik hati kepada 

tubuh badan mereka (dan kelalukannya); dan apabila mereka berkata-

kata, engkaujuga (tertarik hati) mendengar tutur katanya (kerana 

manis dan fasih. Dalam pada itu) mereka adalah seperti batang-

batang kayu Yang tersandar (tidak terpakai kerana tidak ada padanya 

kekuatan Yang dikehendaki). mereka (kerana merasai bersalah, 

sentiasa Dalam keadaan cemas sehingga) menyangka tiap-tiap jeritan 

(atau riuh rendah Yang mereka dengar) adalah untuk membahayakan 

mereka. mereka itulah musuh Yang sebenar-benarnya maka berjaga-

jagalah Engkau terhadap mereka. semoga Allah membinasa dan 

menyingkirkan mereka dari rahmatNya. (Pelik sungguh!) Bagaimana 

mereka dipalingkan (oleh hawa nafsunya - dari kebenaran)?(QS. Al-

Munafiqun:4) 
 

Dengan izin Allah Swt., sesungguhnya mereka akan kalah dan terhina 

dengan sirna dari Bumi Syam sebagaimana telah kalah dan sirna pasukan 

penjahat sebelum mereka kembali ke Syam dengan kemuliaan dan 

kehormatannya. Hal ini merupakan janji yang benar dan tidak dapat dinafikan 

dengan kedatangannya itu adalah Kehendak Allah Swt. 

Selain itu, seluruh Negara Salib Eropa juga  mengarahkan perhatiannya 

kepada bumi yang suci “Negeri Syam”, lalu mereka mengerahkan pasukan Salib 

berkali-kali, serta menjajah Palestina yang merupakan bagian barat dan utara 

bahkan tetap bercokol di sebahagian wilayah itu selama dua ratus tahun. Jihad 

kaum muslimin melawan tentera Salib terus berlanjutan. Kedua belah pihak 

bergantian mendapatkan kemenangan dan menderita kekalahan. Ketika 

AllahSwt., menganugrahkan kepada umat Islam ini seorang pemimpin sekelas 

Imaduddin Zanki dan Shalahuddin Al-Ayyubi, mereka mampu membebaskan 

sebagian Negeri Islam, meskipun kemampuan mereka dalam kuantitas dan 

kualitas masih terbatas. Kemenangan turun kepada mereka dari langit. Namun 

ketika umat ini terlibat konflik dalam kekuasaan dan jauh dari Manhaj Islam, 

musuh juga sangat rakus untuk menghancurkan mereka.
39

 

Seterusnya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 

Negeri Syam, meskipun kita ketahui bahwa Mekkah dan Madinah lebih utama 
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daripada Syam. Hanya saja dua kota ini, tidak menghadapi apa yang dihadapi 

oleh Syam. Oleh sebab itu, Syam lebih rumit persoalannya dan menjadi pikiran 

umat Islam. Bahkan pada masa Nabi Saw., pun telah berlaku Perang Salib yang 

menimpa negeri Syam. Beliau juga menganjurkan kaum muslimin agar tinggal di 

Syam untuk menjaganya. 

Ketika sisa-sisa kaum Salib belum terusir dari Negeri Syam, pada tahun 

656 Hijriah yang bertepatan dengan 1258 Masehi, bangsa Tartar menyerang 

negeri kaum muslimin. Mereka adalah bangsa penghancur Negeri dan pembantai 

umat. Namun akhirnya Allah Swt., melahirkan bangsa Mamlukyang menguasai 

Mesir. Sultan Qutuz berhasil mendapatkan kekuasaan pada tahun 657 H. Oleh 

karena ikatannya dengan Islam sangat kuat, ia mengumumkan Jihad, maka 

terjadilah Perang Ain Jalut di Palestina pada tahun 658 H  setelah perang Hithin 

pada tahun 585 H yang mampu membebaskan sebagian besar Palestina. Perang 

ini menjadi awal kelemahan bangsa Tartar, meskipun kuantitas pasukan dan 

perlengkapan perang mereka mengungguli kaum muslimin, begitu juga disisi 

kekuatan moral dan keahlian. Mereka tidak pernah kalah selama lima puluh 

tahun dalam peperangan dalam periode yang singkat. Namun mereka bisa 

dikalahkan karena pasukan Sultan Qutuz adalah pasukan Islam yang berdiri 

untuk menolong Islam dan membela bumi Islam. Wajar bila mereka 

mendapatkan kemenangan.
40

 

Oleh yang demikian, perang salib juga sering kali dilancarkan untuk 

menghancurkannya. Perang terbesar yang ganas dan mengerikan telah menelan 

banyak korban dari hamba-hamba Allah Swt., yang sholeh dan ulama 

mereka.Pada akhir abad kelima Hijriah, bumi Palestina dipenuhi oleh darah dan 

jasad kaum muslimin.Semua peperangan tersebut diprakarsai oleh Yahudi. 

Ketika sebagian individu muslim mulai sadar dari kelalaiannya dan mulai 

bangkit, orang-orang yang dengki itu segera menghancurkan perkumpulan 

mereka. Perang Hithin pada tahun 593 H yang dipimpin oleh Shalahuddin Al-

Ayyubi telah mengubur mimpi musuh-musuh islam tersebut. Akhirnya, Negeri 
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itu berada dibawah kekuasaan Sultan Jalil bin Qalawun. Pada masa itulah 

pengaruh Perang Salib berakhir. 

Untuk memperjelas gambaran tersebut dapat dikatakan, dalam perang 

melawan Zionis-salibis, ia telah membuka sejumlah Front di Pakistan, 

Afghanistan, Waziristan, Iraq, Yaman, Somalia, dan Islamic Afrika Utara,dan 

telah menyebarkan pasukan militer di Syam serta Eropa.Dan perlu mulai menuai 

buah perang untuk pertama kalinya setelah 10 tahun berlalu dalam bentuk 

kelemahan ekonomi Amerika Serikat yang disinyalir sudah diambang 

kehancurannya. Semua itu sebagai buah dari perang Atrisi
41

 yang dipilih oleh 

Syaikh Usamah bin Laden sebagai gaya pertempuran sejak beliau memberikan 

arahan strategi utama. Yaitu ketika beliau meminta Mujahidin untuk menyerang 

target vital pereokonomian Amerika.
42

 

Menurut laporan Pentagon, Amerika memiliki 716 pangkalan militer di 

38 Negara di seluruh dunia. Jangkauan militer mereka telah mencapai 110 

Negara dan memiliki seperempat juta tentera di basis-basis ini. Sehubungan itu, 

hal ini merupakan satu-satunya negara dalam sejarah kontemporer yang berhasil 

memaksakan sistemnya sendiri di seluruh dunia dan untuk menghukum siapapun 

yang meninggalkan sistemnya.
43

 

2.9  Perjalanan Ketiga: Mengunjung Negeri Dumatul Jandal  

Meskipun posisi Dumatul Jandal pada saaat sekarang telah berada dalam 

wilayah Kerajaan Arab Saudi, namun pada masa Rasulullah Saw.,Negeri tersebut 

secara Administratif dan Territorial masih berada di bawah kekuasaan 

pemerintah Syam. Keterangan ini ditegaskan oleh beberapa sumber Historis dan 

Geografis yang ada. Hal inilah yang selanjutnya dikategorikan sebagai kunjungan 

Rasulullah Saw., yang ketiga ke Wilayah Syam. Kunjungan ini sebenarnya 

merupakan perjalanan perang untuk menaklukkan Negeri itu. Kunjungan yang 

menghasilkan beberapa tempat penting dalam perjalanan hidup Beliau tersebut 

berlangsung pada tahum kelima Hijriah. 
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Untuk memperkaya informasi tentang seluk-beluk Negeri ini, Penulis 

buku “Tempat-tempat Bersejarah dalam Kehidupan Rasulullah” akan 

mengetengahkan hasil penelitian Dr. Muhammad Azb Dasuki sebagai berikut, 

“Secara geografis, Dumatul Jandal merupakan suatu daerah yang terletak di 

kawasan padang pasir Syam di dekat Damaskus. Jaraknya dengan Damaskus 

sekitar lima hari perjalanan, sementara dengan Madinah al- Munawwarah sekitar 

lima belas atau enam belas hari perjalanan. Penduduk negeri ini adalah suku Kalb 

bin Warbah dari rumpun kabilah Qahthan yang beragama Nasrani. Mereka 

dikenal sering melakukan kejahatan kepada orang-orang Dhafithah yang 

melewati daerah mereka. Dhafithah sendiri bearti para pengembala unta yang 

selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau menurut pendapat 

lain para pedagang yang banyak membawa bekal makanan. Di Negeri Dumatul 

Jandal terdapat sebuah pasar yang besar dan sebuah benteng yang terkenal 

dikalangan bangsa Arab jahiliah. Negeri ini terkenal subur dengan kebun-kebun 

kurma dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kesuburan ini antara lain dikarenakan 

banyaknya mata air yang terdapat di sekitarnya. Negeri ini juga dikelilingi pagar 

pembatas. Dumatul Jandal mendapat perhatian serius dari Nabi Muhammad 

Saw., dikarenakan ia merupakan salah satu pintu masuk terpenting dari Syam ke 

Jazirah Arab.”
44

 

Seperti dijelaskan di atas, pada saat sekarang Negeri Dumatul Jandal telah 

masuk dalam territorial Kerajaan Arab Saudi.Ia merupakan bagian dari provinsi 

Jauf as-Sarhan, wilayah sebelah utara Saudi. Dari arah barat laut, ia berada dekat 

kota Sikaka. Negeri ini membentang sejauh tiga ratus kilometer di perbatasan 

antara Saudi dengan Yordania. Pada saat sekarang, luas Dumatul Jandal 

mencapai lima belas kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar seratus 

tiga puluh lima ribu jiwa. Daerah ini terkenal dengan industry pedang, senjata, 

pahatan batu, dan permadani. Ia juga dikenal sebagai kawasan pertanian 

terpenting di Saudi. 

Peninggalan sejarah terbesar yang terdapat di daerah ini adalah Masjid 

Umar Ibn al-Khattab yang dibangun sendiri oleh sang Khalifah pada tahun 17 

Hijriah, pada saat ia sedang dalam perjalanan mengunjungi Baitul Maqdis. 
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Masjid yang seluruh bangunannya terbuat dari batu ini telah beberapa kali 

direnovasi pemerintah Saudi. Lokasinya persis di tengah Kota Dumatul Jandal 

lama yang pernah dikunjungi Nabi Saw.
45

 

 

2.10  Pemerintahan Di Wilayah Syam 

Pada periode di mana bangsa Arab banyak diwarnai oleh gelombang 

perpindahan berbagai Kabilah, ada beberapa marga dari Qudha‟ah yang 

berpindah menuju wilayah Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani 

Sulaih bin Hulwan yang dari mereka muncul Bani Dhaj‟am bin Sulaih dan lebih 

popular dengan sebutan Adh-Dhaja‟imah. Mereka berhasil dijadikan boneka 

oleh Bangsa Romawi guna mencegah keusilan bangsa Arab daratan dan sebagai 

kekuatan penyuplai dalam menghadapi pasukan Persia. Banyak di antara mereka 

yang di angkat sebagai Raja dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. 

Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin al-Hubullah. 

Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad 2 M 

hingga akhir abad 2 M. Kekuasaan mereka berakhir setelah datangnya suku Ali 

Ghassan yang berhasil mengalahkan Adh-Dhaja„imah dan merampas semua 

yang mereka miliki. Atas kemenangan suku Ali Ghassan ini, mereka kemudian 

diangkat oleh kekaisaran Romawi sebagai Raja-raja atas bangsa Arab di wilayah 

Syam dengan kota Hauran sebagai pangkalan mereka. Dalam hal ini, kekuasaan 

mereka sebagai boneka Bangsa Romawi di sana terus berlangsung hingga 

pecahnya perang Yarmuk pada tahun 13H dan tunduknya Raja terakhir mereka, 

Jabalah bin al-Ayham dengan memeluk Islam pada masa kekhalifahan Amirul 

Mukminin, Umar bin al-Khattab.
46

 

 

2.11  Gerbang Damaskus 

Kota Damaskus memiliki delapan gerbang, salah satunya adalah Bab al-

Faradis, Nab Jabiyyah, dan Bab Shaghir. Diantara dua gerbang ini, terdapat 

sejumlah besar maqam Sahabat, Syuhada‟, dan Tabi‟in. Muhammad bin Juzai 
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berkata, “Beberapa penduduk Damaskus mutaakhirin berkata: “Damaskus 

dilukiskan sebagai sebuah surga abadi yang diridhai. Tidakkah engkau melihat 

gerbang-gerbangnya yang dibuat sejumlah delapan?”
47

 

 

2.12  Lokasi Ziarah di Damaskus  

Di komplek pemakaman yang berlokasi di antara Gerbang al-Jabiyyah 

dan pintu kecil terdapat makam Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ibunda kaum 

beriman. Di sana juga terdapat makam saudara Ummu Habibah, yaitu Amirul 

Mukminin (pemimpin kaum beriman) Muawiyah. Disana dimakamkan juga 

Bilal, Muadzin Rasulullah Saw., Uwais al-Qarni dan Ka‟ab bin al-Ahbar. Dalam 

kitabal-Mu‟allim fii Sahiih Muslim karya al-Qurthubi, Muhammad bin Abdullah 

bin Bathutah membaca bahwa sejumlah sahabat pergi dari Madinah menuju 

Syam ditemani Uwais. 

Di tengah perjalanan, di suatu tempat yang tidak berpenghuni dan tiada 

sumber air, Uwais meninggal dunia. Mereka merasa bingung dengan keadaan ini. 

Lalu mereka turun dari kenderaan dan menjumpai gandum, kain kafan, dan 

air.Mereka takjub dengan peristiwa ini.Mereka memandikan, mengkafani, 

menshalatkan, dan mengubur jenazah Uwais.Setelah itu mereka melanjutkan 

perjalanan.
48

 

Di tengah perjalanan, salah seorang di antara sahabat berkata, 

“Bagaimana kalian menggalkan tempat itu tanpa memberi tanda pada 

makamUwais?”.Lalu mereka kembali ke tempat pemakaman Uwais. Setibanya 

disana, mereka tidak mendapati makam atau bekasnya. Ibnu Juzai berkata, 

menurut sebuah pendapat, Uwais terbunuh dalam perang Shiffin
49

 di pihak Ali. 

Setelah Gerbang al-Jabiyyah terdapat Gerbang Timur. Di sana terdapat 

makam Ubay bin Ka‟ab sahabat Rasulullah Saw. Disana dimakamkan pula 

seorang hamba Allah Swt., yang shaleh, namanya Arsalan, terkenal dengan 

sebutan Al-Baz al-Asybab. Di sebelah barat kota Damaskus terdapat sebuah 
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komplek makam yang disebut “Makam Para Syuhada. Disana dimakamkan Abu 

Darda‟ dan istrinya Ummu Darda‟, Fudhalah bin Ubaid, Wailah bin al-Asqa‟, 

Sahl bin Hanzhalah. Mereka termasuk sahabat yang mengucapkan janji setia 

kepada Rasulullah Saw., dibawah pohon.
50

 

Di komplek pemakaman Damaskus yang terkenal dengan keberkahannya 

terdapat Masjid al-Aqdam. Letaknya sebelum kota Damaskus, sejauh 2 mil dari 

pusat kota, di jalan yang menghubungkan dengan tanah Hijaz yang mulia, kota 

suci, dan Mesir. Masjid tersebut terkenal dengan keberkahannya dan memiliki 

harta wakaf dalam jumlah besar.Masjid tersebut sangat dihormati oleh penduduk 

Damaskus.Kata “al-Aqdam” (artinya kaki) diambil dari sebuah pahatan kaki yang 

konon merupakan kaki Nabi Musa Alaihissalam.Selain itu, Di gerbang Timur 

Damaskus terdapat sebuah menara putih. Dikatakan, Isa Alaihissalam akan turun 

kembali disana sebagaimana termaktub dalam Shahih Muslim.
51

 

2.13  Gunung Qasiyun dan Tempat-tempat yang Diberkahi.  

Qasiyun adalah nama sebuah gunung yang terletak di utara Damaskus. 

Ash-Shahiliyyah berada di kaki gunung Qasiyun.Gunung Qasiyun adalah gunung 

yang diberkahi, Karena menjadi tempat pendakian para nabi.
52

Salah satu lokasi 

suci adalah gua tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim a.s.Gua tersebut berbentuk 

memanjang, namun sempit. Diatas gua terdapat sebuah Masjid besar. Disana juga 

terdapat shauma‟ah yang tinggi. Selain itu, di atas gua tersebut, terdapat jejak 

tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s.Dari atas gua tersebut, manusia bisa melihat 

bintang, bulan dan matahari sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran Surah al-

An‟am ayat 76-78: 
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Artinya:  “Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat 

sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" 

kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak 

suka kepada Yang terbenam hilang". Kemudian apabila dilihatnya 

bulan terbit (menyinarkan cahayanya), Dia berkata: "Inikah 

Tuhanku?" maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: "Demi 

sesungguhnya, jika Aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, 

niscaya menjadilah Aku dari kaum Yang sesat". Kemudian apabila 

dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya), 

berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? ini lebih besar". setelah matahari 

terbenam, dia berkata pula: ` Wahai kaumku, Sesungguhnya Aku 

berlepas diri (bersih) dari apa Yang kamu sekutukan (Allah 

dengannya). (QS. Al-An‟am: 76-78)
53

 

 

Lokasi bersejarah lainnya adalah sebuah tempat penumpahan darah. Di 

sebuah gunung terdapat bekas darah Habil bin Adam Alaihissalam. Allah Swt.,   

mengabadikan sebagian darah Habil di atas sebuah batu berwarna kemerahan, 

bekas darah Habil yang dibunuh oleh saudaranya, Qabil.Kemudian Qabil 

membawa itu ke lokasi gua.Menurut cerita, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Ayub, dan 

Luth melaksanakan shalat di dalam gua tersebut. 

Sehubungan itu, menurut Muhammad bin Abdullah bin Bathuthah di 

dalam kitab “Rihlah Ibnu Bathutah”, di lokasi antara Gerbang al-Faradis dan 

Masjid Gunung Qasiyunterdapat makam 700 Nabi. Sebagian orang mengatakan, 

disana dimakamkan 70.000 Nabi. Di luar kota, terdapat komplek pemakaman al-

Atabaqah. Disana dimakamkan para Nabi dan orang-orang shaleh. Di ujung 

Makam, di lokasi yang berdekatan dengan perkebunan, terdapat sebuah dataran 

rendah yang dipenuhi oleh air. Menurut cerita, pada mulanya dataran rendah 

itumerupakan lokasi pemakaman 70 Nabi, lalu digenangi air, sehingga sejak saat 

itu, tidak ada lagi jenazah baru yang dimakamkan di sana.
54

 

 

2.14  Perwakafan Damaskus, Keutamaan Penduduknya 

Damaskus memiliki banyak sekali bentuk wakaf, Dana wakaf pun 

digunakan dalam beragam keperluann. Ada dana wakaf untuk kalangan yang 

memiliki keterbatasan, sehingga tidak mampu menunaikan Ibadah Haji. Disana, 

seseorang akan mendapatkan upah dengan jumlah tertentu, karena jasanya 
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menggantikan prosesi Haji orang lain. Selain itu, dana wakaf digunakan untuk 

mempersiapkan proses pernikahan seorang gadis dimana keluarganya tidak 

mampu menyelenggarakan pernikahan untuknya. Ada lagi dana wakaf untuk 

membebaskan tawanan perang, untuk Ibnu Sabil (musafir). Kelompok terakhir 

ini mendapatkan  bantuan makanan, pakaian dan bekal sekadarnya agar ia bisa 

kembali ke negerinya.
55

 

Penduduk kota Damaskus berlomba-lomba dalam memakmurkan Masjid, 

Zawiyah, madrasah dan tepat ziarah. Mereka selalu berbaik sangka terhadap 

orang asing.Mereka tidak khawatir harta, keluarga, dan anak mereka diganggu 

oleh orang asing. Setiap orang asing yang datang ke Damaskus akan terjamin 

kehidupannya. Mereka akan diberikan pekerjaan, semisal menjadi Imam Masjid, 

mengajar membaca di madrasah, menunggu Masjid atau tempat ziarah yang 

diberkahi. Dari pekerjaan ini mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, 

mereka juga bisa tinggal di tempat para sufi, dan mereka akan mendapatkan 

nafkah secara cuma-cuma. 

Di bulan suci Ramadhan, penduduk damaskus tidak terbiasa menyantap 

makanan buka puasa sendirian.Para pejabat pemerintahan, Qadhi dan tokoh 

masyarakat mengundang sahabat dan kaum fakir miskin untuk berbuka bersama 

di rumahnya. Para pedagang dan saudagar juga melakukan hal yang sama. 

Orang-orang lemah atau badui setiap malam berkumpul di salah satu rumah 

kerabat atau Masjid. Setiap orang membawa makanannya sendiri, lalu berbuka 

bersama-sama di sana.
56

 

Di Damaskus terdapat orang yang baik, salah satu juru tulis Raja Al-

Malik An-Nashir.Namanya Jamaluddin al-Qaisharani. Setiap kali mendengar 

kedatangan seseorang dari Maghribi di kota Damaskus, ia berusaha mencarinya, 

menemuinya dan menampung di rumahnya. Ia memperlakukan tamu 

Maghribinya dengan sangat baik. Jika orang Maghribi itu pandai dalam ilmu 

agama, maka ia memintanya untuk menemaninya. Hal yang sama dilakukan oleh 

sekretaris pribadi Raja, Alauddin bin Ghanim.
57
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Penduduk Damaskus bersikap rendah hati. Saat tetua suku meninggal, ia 

berwasiat agar dimakamkan di depan kiblat Masjid besar. Ia meminta agar 

tempat pemakamannya tidak diberi tanda. Ia juga mewakafkan harta dalam 

jumlah yang besar untuk kepentingan para qari‟ yang membaca tujuh surat dalam 

al-Quran setiap selepas shalat subuh, disisi timur makam para sahabat 

Nabi.
58

Oleh karena itu, hal ini dapat membedakan antara Negeri Syam dengan 

selainnya. Selain faktor keberkahan para Nabi dan tumbuhan yang berada disana, 

sikap penduduk negeri itu juga dapat membedakan antara Negeri tersebut dengan 

yang lain. 
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