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Persembahan 

 

 

- Teruntuk junjunganku, Nabi Muhammad saw, orang 

pertama yang mengangkat panji dan bendera Islam lewat 

tangannya yang suci. Panji dan bendera, yang di bawah 

naungannya, para sahabat yang mulia selalu berjuang hingga 

Islam berhasil menaklukkan negara-negara tetangga, dan 

seluruh umat manusia berbondong-bondong masuk ke 

dalam agama Allah Swt. 

- Teruntuk para pembawa panji dan bendera di negeri-negeri 

Islam yang telah menunaikan tugasnya menjaga panji dan 

bendera secara sempurna tanpa pernah berkurang. 

- Teruntuk semua pihak; saya hadiahkan kepada mereka, 

secercah sinar dari Sunnah yang suci dan dari tarikh yang 

agung, sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan saya 

kepada mereka.  

 

Dan segala puji hanya untuk Allah, Rabbul ‘alamin. 

 

Abu Ashim 

Dr. Abdullah bin Muhammad bin Sa’dal-Hujaili al-

Harbiy



Mukadimah 

 

 

 Puji syukur hanya milik Allah, Yang telah menempatkan 

panji dan bendera Islam pada tempat yang paling mulia. Dialah 

Dzat yang telah menyebut panji dan bendera Islam sebagai 

bendera dan panji yang memiliki kedudukan tertinggi di antara 

umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun akherat. 

 Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan 

kita, Muhammad bin ‘Abdullah yang telah diberi keagungan dan 

kemuliaan oleh Allah Swt. Bahkan, kelak di hari akhir Allah Swt 

akan menyerahkan kepada Nabi Muhammad saw liwaa’ al-hamd 

(panji kesyukuran), bendera seluruh penjuru alam. Allah Swt 

juga telah menetapkan bahwa Nabi Adam dan Nabi-nabi lainnya 

akan berjalan di bawah panji Rasulullah saw.  

 Pada hari itu, Allah akan menghina-dinakan orang-orang 

dzalim. Allah Swt akan menandai mereka dengan bendera yang 

sangat hina. Setiap orang dzalim dan pengkhianat akan diberi 

bendera yang ditancapkan di bokong-bokong mereka1. 

 Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan 

kita, Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan orang yang selalu 

mengikuti beliau siang dan malam. Dan kepada sahabatnya yang 

mulia, serta para tabi’iin yang mengikuti mereka (para sahabat) 

dengan cara yang baik hingga hari pembalasan dan hari 

perhitungan.  

 

Amma ba’du 

 Buku ini memuat kajian yang berhubungan dengan 

atribut-atribut ke-Nabian, dan simbol-simbol yang ada di dalam 

Daulah Islamiyyah. Atribut-atribut dan simbol-simbol ini, 

dahulu pernah dipakai oleh Nabi Muhammad saw di Madinah 

Munawarah. Atribut dan simbol yang didasarkan pada cahaya 

dan petunjuk (Allah). Ketika Daulah Islamiyyah berdiri, seluruh 

umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama 

Allah. Hanya saja, kadang-kadang masih ada orang bodoh yang 

bertanya, ‘Apakah Daulah Islamiyyah memiliki simbol-simbol 

kenegaraan’? Kami katakan kepada mereka dengan satu ucapan 

saja, ‘Benar’. Siapa saja yang ingin mendapatkan keterangan 

lebih luas, ia harus melakukan kajian serius mengenai topik 

semacam ini. Salah satunya adalah buku [at-Tartiib al-

Idaariyyah, karangan al-Kitaaniy] dan buku-buku lainnya. Dr. 

Munir Hamid al-Bayati di dalam buku beliau yang berjudul, ad-

Daulah al-Qanuniyyah wa an-Nidzaam as-Siyasiy al-Islamiy, 

telah menjelaskan eksistensi Daulah Islamiyyah. Beliau 

menyatakan, ‘Tidak diragukan lagi, bahwa Nabi saw telah 

menegakkan negara di Madinah, dan secara langsung beliau 

telah mengatur urusan-urusan yang mana pada saat ini 

urusan-urusan itu hanya akan diurus oleh penguasa tertinggi 

negara. Beliau saw telah mengumumkan perang, membuat 

perjanjian, membuat kesepakatan-kesepakatan, pemimpin 

struktur-stuktur eksekutif dan yudikatif. Kesimpulannya, tidak 

ada satupun urusan-urusan politik dalam negeri dan urusan 

politik luar negeri kecuali –setelah melakukan musyawarah 

dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh wahyu— diatur oleh 

Rasulullah saw.’2  

 Di tempat yang lain, Dr. Munir Hamid al-Bayati telah 

menjelaskan Daulah Islamiyyah dengan penjelasan sebagai 

berikut, ‘Daulah Islamiyyah dengan segala sifat yang telah 

kami jelaskan sebelumnya, diakui oleh ahli-ahli hukum 

                                                           

1 Shahih Muslim, III/1361 no.(1738). Di sana disebutkan,  
Kelak di hari kiamat, setiap pengkhianat akan diberi bendera yang ditancapkan di 
atas bokong mereka. 
2 Al-Daulau al-Qanuuniyyah wa al-Nidzaam al-Siyaasiy al-Islaamiy, hal.56. 



ketatanegaraan modern sebagai negara konstitusional 

pertama di dunia, dimana penguasanya tunduk dengan 

konstitusi negara. Para penguasa negara selalu mengatur 

urusan kenegaraan sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

tertinggi negara yang bersifat mengikat. Para penguasa tidak 

bisa keluar dari ketetapan-ketetapan tertinggi tersebut. Dan 

sungguh para Khalifah selalu terikat dengan hukum-hukum 

yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.’3 

 Benar, inilah Daulah Islamiyyah yang sebenarnya. 

Negara Ideal, yang harus dicontoh oleh setiap penguasa muslim. 

Negara yang menjamin keadilan dan menjadi pemimpin dunia 

pada masanya. Bahkan, Daulah Islamiyyah akan menjadi 

pemimpin negara-negara di setiap masa hingga hari kiamat. 

 

Pentingnya Bendera Bagi Daulah Islamiyyah, Dahulu 

dan Sekarang  

  

Di dalam Islam, bendera telah menduduki posisi yang 

sangat tinggi. Dahulu, bendera ini selalu dipasang oleh tangan 

yang suci dan mulia, tangan Rasulullah saw di atas sebilah 

tombak dalam setiap peperangan dan ekspedisi militer.  

 Begitu mulianya kedudukan bendera ini, Nabi saw 

pernah menyerahkan bendera ini kepada beberapa sahabat yang 

sangat pemberani, seperti Ja’far ath-Thiyaar, ‘Ali bin Abi Thalib, 

Mush’ab bin ‘Umair. Para sahabat ini senantiasa 

mempertahankan bendera dan panji-panji ini dengan penjagaan 

yang sangat sempurna. Mereka menjaga benderanya dengan 

sepenuh jiwa dan hati. 

 Di masa Nabi Muhammad saw, panji dan bendera 

memiliki kedudukan yang sangat mulia, sebab, di dalamnya 

bertuliskan kalimat tauhid, ‘La Ilaha illa al-Allah’. Selain itu, 

kelak di hari akhir, liwa’ al-hamd (panji kesyukuran) akan 

diserahkan kepada Rasulullah saw. 

 Meskipun bendera-bendera ini hanyalah secarik kain 

yang akan berkibar bila tertiup angin, akan tetapi di hati musuh-

musuhnya laksana sambaran tombak dan panah yang melesat 

secepat kilat. Sedangkan kecintaan pembawa bendera terhadap 

benderanya melebihi cintanya orang yang dimabuk asmara.  

 Al-Jahidh telah menerangkan sejauh mana pengaruh 

panji dan bendera di dalam jiwa seseorang. Di dalam bukunya ia 

menyatakan, ‘Kami menemukan bahwa pembesar-pembesar 

seluruh agama dan kepercayaan selalu membawa panji-panji 

dan bendera-bendera dalam setiap peperangan. Padahal 

semua panji dan bendera itu hanyalah secarik kain yang 

berwarna hitam, merah, kuning dan putih. Mereka juga 

menggunakan panji sebagai tanda untuk membuat 

kesepakatan. Bendera-bendera juga digunakan sebagai tempat 

kembali, bagi tentara yang kucar-kacir. Sungguh, mereka telah 

mengetahui bahwa panji dan bendera itu meskipun hanya 

secarik kain yang dipasang di atas lembing, akan tetapi ia 

sangat menggentarkan hati, memiriskan dada, dan begitu 

agung dalam pandangan mata.’4  

 Benarlah kata al-Jahidh. Bahkan, perkara semacam ini 

telah menjadi kesepakatan orang-orang berakal sebelum dan 

sesudah masa Islam. Perkara ini juga telah disepakati oleh 

seluruh agama, kepercayaan dan negara-negara di masa lalu dan 

masa modern ini.  

 Tatkala Islam datang, Islam telah menetapkan bendera 

dan menambahinya dengan kemuliaan. Para sahabat yang 

pemberani rela terbunuh untuk memelihara dan 

                                                           

3 Ibid, hal.57 
4 Al-Jahidh, al-Bayan wa at-Tabayyun, juz III/119 



mempertahankan eksistensi bendera itu hingga akhir masa. 

Semua ini dilakukan karena penghormatan dan pengagungan 

mereka terhadap panji dan bendera Islam. Bahkan mereka rela 

berkorban untuk menjaga bendera itu. Sebab, bendera adalah 

simbol kebenaran, simbol jihad, dan simbol tauhid. Bendera juga 

merupakan simbol kemuliaan dan keagungan.  

 

Rujukan-rujukan 

  

Rujukan terpenting untuk topik ini adalah hadits-hadits 

Nabi saw, sirah Nabawiy beserta berbagai syarahnya. Kemudian 

dari rujukan-rujukan ini diambil hukum-hukum fiqhiyyah 

sebagaimana yang dilakukan oleh para ‘ulama cendikia. 

 Benarlah kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala ia berkata, 

‘Menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan 

peperangan dan urusan-urusan Islam, tentara dan instruksi-

instruksinya dan semua urusan pemerintahan dari sirah 

Rasulullah saw dan peperangan-peperangan yang dilakukan 

oleh Rasulullah saw itu, lebih utama dibandingkan menetapkan 

hukum dari pikiran-pikiran orang yang sangat beragam’.5 Oleh 

karena itu, rujukan-rujukan untuk topik ini steril dari buku-buku 

politik kenegaraan dan sejarah-sejarah umum, fiqih umum, serta 

rujukan-rujukan lainnya.  

 

Pentingnya Topik ini 

  

Pentingnya topik ini bisa dipahami dari pentingnya panji 

dan bendera sebagai salah satu atribut-atribut kenegaraan bagi 

Daulah Islamiyyah. Pentingnya topik ini juga bisa dipahami dari 

pentingnya panji dan bendera sebagai simbol tertinggi dalam 

menjalankan misi-misi syar’iyyah. Para sahabat besar sangat 

memperhatikan kedua perkara ini. Hal ini pernah terjadi secara 

langsung tatkala Rasulullah saw berkata dalam perang Khaibar:  

  
‘Sungguh, aku akan menyerahkan panji ini besok, –dalam 

riwayat lain disebutkan beliau saw telah bersabda, ‘Sungguh 

laki-laki itu akan mengambilnya— kepada laki-laki dicintai 

Allah dan RasulNya’.6  

 

Seluruh sahabat Rasulullah saw sangat memperhatikan sabda 

Rasul ini, dan semuanya berharap menjadi pembawa bendera itu 

–sebagaimana tersebut dalam redaksi hadits yang lain:  

  
Malam harinya semua orang tidak tidur dan memikirkan siapa 

diantara mereka yang besok akan diserahi bendera itu.7 

  

Diriwayatkan dari ‘Umar ra, bahwa beliau berkata:  

  
Aku tidak mengharapkan kepemimpinan kecuali pada saat itu.  

 

Dari jalan periwayatan lain dari Buraidah disebutkan:  

  
Tak seorangpun laki-laki yang dekat dengan Rasulullah saw 

kecuali semuanya berharap menjadi laki-laki tersebut (yang 

diserahi bendera).8 

                                                           

5 Zaad al-Ma’aad, III/143 
6 al-Bukhari dan Fath al-Baariy, VI/126 no.2975 
7 al-Bukhari dan Fath al-Baariy, VII/476 no. 4210 



 

 Hal ini tidak hanya terjadi pada masa sahabat ra saja, 

akan tetapi akan terjadi pada setiap masa umat Islam dan 

seluruh bangsa. Sebab, hal ini merupakan kemuliaan besar yang 

sangat dinanti-nanti oleh jiwa-jiwa yang luhur di setiap kurun 

dan masa.  

 Pada dasarnya, hadits-hadits yang berbicara tentang 

bendera merupakan hadits yang membicarakan salah satu 

bagian dari sistem pemerintahan yang ada di dalam Daulah 

Islamiyyah. Hal ini telah dijelaskan oleh al-‘Alamah al-Kitaaniy 

dalam bukunya yang berjudul at-Tartiib al-Idaariyyah. Buku ini 

merupakan syarah (penjelas) dari bukunya al-Khazaa’iy. Di 

dalam bukunya, al-Kitaaniy telah membahas bendera Rasulullah 

saw dalam salah satu sub topik kecil.  

 Saya berusaha mengetengahkan kembali buku yang 

membahas seputar bendera ini, karena begitu pentingnya 

masalah ini bagi ‘ulama-‘ulama hukum Islam. Selain itu, saya 

berharap buku ini bisa memberikan pencerahan terhadap 

sebagian hukum-hukum syara’ yang wajib untuk diketahui. Saya 

juga berusaha melengkapi ragam tinjauannya, serta hadits-

hadits yang berbicara secara global tentang topik ini. Tidak 

cukup itu saja, saya juga berusaha membahas bendera Islam ini 

secara lebih rinci. Dengan harapan, setiap kaum Muslim akan 

memperoleh semangat yang bergelora meskipun mereka hanya 

menyaksikan bendera dan panji Islam di dalam hadits-hadits 

Nabi saw. Semoga, mereka juga mendapatkan spirit yang 

bergelora meskipun hanya menyaksikannya di dalam museum-

museum. Semoga, pandangannya laksana dicelaki dengan 

bendera keagungan yang menjadi cita-cita dan tujuan setiap 

kaum Muslim.  

Pada dasarnya, membahas bendera Islam tak ubahnya 

dengan membahas bagian kecil dari aktivitas-aktivitas 

peperangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan perang di 

dalam Daulah Islamiyyah.  

 

KERANGKA PEMBAHASAN 

  

Buku ini secara khusus membahas salah satu bagian dari 

simbol kenegaraan yang ada di dalam Daulah Islamiyyah, yaitu 

bendera kenegaraan. Pembahasan akan lebih difokuskan dalam 

masalah ini. Pembahasannya mencakup ragam dan bentuk 

bendera-bendera Islam yang tercantum dalam hadits-hadits 

Nabi saw, buku-buku sirah yang terkenal, buku-buku tata bahasa 

Arab serta sastra Arab, dan buku sejarah Islam umum. Hasilnya 

–alhamdulillah- sangat berlimpah. Adapun kerangka 

pembahasan buku ini adalah sebagai berikut: 

1. Persembahan 

2. Mukadimah 

3. Bab I: Bendera Nabi saw. Bab ini membahas: 

- Sub Bab I: Bendera-bendera dan panji-panji pada masa 

Jahiliyyah 

- Sub Bab II: Panji-panji, liwa’ dan bendera dalam tinjauan 

bahasa Arab, dan istilah Arab. Di dalamnya ada beberapa 

point pembahasan: 

• Point I: Panji-panji, liwa’ dan bendera dalam tinjauan 

bahasa 

• Point II: Panji-panji, liwa’, dan bendera dalam tinjauan 

istilah Arab 

• Point III: Perbedaan antara panji dan bendera 

                                                                                                                          

8 Fath al-Baariy, VII/477 



• Point IV: Hukum mengadopsi panji dan bendera di 

dalam Islam 

- Sub Bab III: Panji, liwa’, dan bendera dalam Sunnah Nabi 

saw. Bab ini mengandung beberapa point pembahasan 

berikut ini: 

• Point I: Warna bendera dan panji Nabi saw. 

• Point II: Warna panji Nabi saw 

• Point III: Nama panji Nabi saw 

• Point IV: Kain yang digunakan untuk membuat liwa’ dan 

panji 

• Point V: Lembing untuk mengikatkan panji dan liwa’  

• Point VI: Tulisan yang terdapat dalam liwa’ Nabi saw 

- Sub Bab IV: Bendera dan panji-panji dalam sirah Nabi saw. 

Pada sub bab ini dibahas point-point berikut ini: 

• Point I: Daftar panji dan bendera dalam peperangan yang 

dilakukan oleh Nabi saw 

• Point II: Daftar panji dan bendera dalam ekspedisi 

militer Rasulullah saw 

• Point III: Panji dan liwa’ yang dimiliki oleh aliansi 

kabilah-kabilah dalam peperangan-peperangan 

Rasulullah saw 

• Point IV: Liwa’ Nabi saw yang dimiliki oleh beberapa 

kepala kabilah dan utusan-utusan Rasulullah saw 

- Sub Bab V: Para pembawa panji Nabi saw yang masyhur. 

Dalam sub bab ini dibahas point-point berikut ini: 

• Point I: Tujuan dan target pembahasan 

• Point II: Golongan-golongan panji-panji dan bendera-

bendera Rasulullah saw 

• Point III: Para pembawa bendera Nabi saw yang paling 

masyhur. 

• Point IV: Nama-nama pembawa liwa’ dan panji di dalam 

Daulah Islamiyyah, di urut berdasarkan abjad. 

- Sub Bab VI: Ragam hukum mengadopsi bendera-bendera 

dalam Islam. Pada sub bab ini dibahas point-point sebagai 

berikut: 

• Point I: Hukum mengadopsi warna pada panji-panji dan 

bendera-bendera 

• Point II: Warna-warna bendera kabilah Arab di dalam 

Islam. 

Bab II: Penerapan Bendera Nabi saw di masa dahulu dan 

modern. Dalam bab ini terkandung sub pembahasan sebagai 

berikut: 

- Sub Bab I: Perbandingan bendera dan panji pada masa 

Khulafa’ ar-Raasyidiin dengan masa modern. Sub bab ini 

mengandung point-point berikut ini: 

• Point I: Bendera-bendera pada masa Khulafa’ ar-

Rasyiidin 

• Point II: Bendera-bendera pada masa Daulah 

Umawiyyah 

• Point III: Bendera-bendera pada masa Daulah ‘Abasiyyah 

• Point IV: Bendera-bendera pada masa Daulah 

Ayyubiyyah 

• Point V: Bendera-bendera pada masa Daulah al-

Muwahhidiin 

- Sub Bab II: Bendera Nabi saw menurut pandangan ‘ulama 

atsar (hadits) 

 

Khatimah dan Kesimpulan-kesimpulan Penting  

Metodologi Pembahasan dan Pengkajian 

  



Metodologi pembahasan dalam buku ini mengikuti 

metodologi pembahasan yang telah ditempuh oleh para ‘ulama. 

Secara global, metodologi pembahasannya adalah sebagai 

berikut:  

1. Saya mulai dengan Mukadimah yang di dalamnya 

membahas pentingnya bendera bagi Daulah Islamiyyah. 

2. Saya membagi pembahasan dalam beberapa sub dan point 

pembahasan. 

3. Saya juga mentakhrij hadits-hadits yang tercantum dalam 

setiap pembahasan dari kitab aslinya. 

4. Saya juga mencantumkan sumber-sumber rujukan dari 

beberapa nukilan yang saya ambil, dan saya tempatkan di 

luar teks. 

5. Saya juga berusaha sesuai kemampuan untuk merujuk 

kitab-kitab asli serta rujukan-rujukan yang ditulis oleh 

‘ulama Islam untuk setiap disiplin ilmu Islam yang 

berhubungan dengan topik pembahasan.  

Metodologi pembahasan dan pengkajian ini, saya 

ketengahkan kepada pembaca budiman, agar mereka bisa 

mengkaji buku ini sesuai dengan metodologi pembahasan yang 

telah saya buat. Dan saya tahu, bahwa kesempurnaan hanyalah 

milik Allah Swt. Sedangkan saya hanyalah seorang hamba-Nya 

yang memiliki kekurangan dan cacat. Kalau ada kebaikan, semua 

itu datangnya dari Allah. Bila ada kekurangan, semua itu datang 

dari saya. Saya sangat berharap para pembaca budiman 

memberikan kritik dan masukan-masukan yang syar’iy, dengan 

cara-cara yang ma’ruf, bila menemukan ada kekurangan atau 

kesalahan. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. 

 

Dr. ‘Abdullah Muhammad al-Hujailiy 

Madinah Munawarah, 1/1/1422 H 

  

BAB I 

BENDERA NABI SAW 

HUKUM, SEJARAH DAN  

PARA PEMBAWA BENDERA YANG PALING TERKENAL 

 

Bab ini berisikan pembahasan-pembahasan berikut ini: 

• Sub Bab I: Bendera-bendera dan panji-panji pada masa 

Jahiliyyah 

• Sub Bab II: Panji-panji, liwa dan bendera dalam tinjauan 

bahasa Arab, dan istilah Arab.  

• Sub Bab III: Panji, liwa, dan bendera dalam Sunnah Nabi 

saw.  

• Sub Bab IV: Bendera dan panji-panji dalam sirah Nabi saw.  

• Sub Bab VI: Hukum mengadopsi bendera-bendera dalam 

Islam  



Bab I. 1. Bendera-bendera dan panji-panji pada masa  

 Jahiliyyah 

Pendahuluan 

 Seluruh bangsa kuno telah mengenal bendera-bendera 

dan panji-panji, misalnya Romawi, Persia dan bangsa-bangsa 

lainnya. Termasuk di dalamnya bangsa Arab pada masa 

Jahiliyyah dan pada masa Islam. Pada bab ini saya akan 

memfokuskan pembahasan pada panji-panji dan bendera-

bendera yang ada pada masa jahiliyyah. Adapun, panji-panji dan 

bendera-bendera yang terdapat pada masa Islam1 akan 

dipaparkan pada pembahasan berikutnya.  

 Masyarakat jahiliyyah terbagi menjadi dua kelompok; 

Pertama, penduduk pusat kota dan penduduk perkotaan. 

Kota yang paling masyhur adalah kota Makkah, Yaman, Syam, 

Irak dan ‘Amman. Kota Makkah dihuni oleh suku Quraisy. 

Yaman dihuni oleh kabilah Qahthan. Syam dihuni oleh kabilah 

Ghassaan. Sedangkan kota ‘Amman dan kota-kota tetangganya 

dihuni oleh suku al-Azdad. Pengkajian saya akan dititikberatkan 

pada panji-panji dan bendera-bendera yang dimiliki oleh 

penduduk perkotaan dan pusat kota, terutama panji dan bendera 

yang dimiliki oleh suku Quraisy. Ini disebabkan karena 

sedikitnya sumber-sumber rujukan yang menjelaskan panji dan 

bendera suku-suku lain, kecuali suku Ghassaan. 

 Kedua, penduduk desa. Mereka adalah orang Arab asli 

dan murni (Arabnya Arab), orang Badwi, dan kabilah-kabilah 

Arab yang sangat banyak jumlahnya, Mereka mendiami Jazirah 

Arab dari Timur hingga Barat, dari Utara sampai Selatan. 

Mereka tersebar ke Utara sampai perbatasan Turki sekarang, 

sebagaimana yang telah disepakati antara kabilah Bakar (bin 

Wail) dan Taghlib (bin Wail) setelah peperangan al-Basulus. 

 Panji-panji dan bendera-bendera yang mereka miliki bisa 

diketahui dengan sangat jelas dari sya’ir-sya’ir mereka. Ini akan 

saya jelaskan pada bab yang berjudul, ‘Liwa’, bendera-bendera 

dan panji-panji dalam syair-syair Jahiliyyah’. 

 

1. Bendera Penduduk Pusat Kota pada Masa 

Jahiliyyah 

Penduduk pusat kota yang paling terkenal di masa 

Jahiliyyah adalah penduduk Makkah al-Mukarramah yang telah 

dimuliakan oleh Allah Swt. Saat itu Makkah berada dalam 

kekuasaan beberapa kabilah. Kabilah yang paling terkenal 

sebagai penguasa kota Makkah adalah kabilah Khuza’ah. 

Selanjutnya kekuasaan tersebut direbut oleh suku Quraisy yang 

saat itu dipimpin oleh Qushay bin Kilab. 

Ibnu Ishaq berkata, ‘Setelah itu Qushay bin Kilab 

menguasai Baitullah dan menjadi pemimpin Makkah. 

Selanjutnya ia mengumpulkan kaumnya ke Makkah. Ia 

menjadi pemimpin atas kaumnya dan penduduk Makkah. Ia 

telah menetapkan peraturan-peraturan tertentu bagi orang 

Arab yang harus mereka taati. Sebab, ia melihat bahwa hal ini 

merupakan tuntunan agama yang tidak boleh 

dirubah….Demikianlah, Qushay bin Kilab merupakan 

pemimpin pertama dari Bani Ka’ab bin Lu’ay yang sangat 

ditaati oleh kaumnya. Ia memiliki wewenang sebagai 

pemegang kunci Ka’bah (al-hijabah), dan memberi minum 

orang-orang yang sedang berhaji (saqabah). Ia juga orang 

yang memiliki kewenangan untuk memberi jamuan bagi orang 

yang haji, dan pemimpin Darun Nadwah. Ia juga memiliki 

                                                           

1 Disebarluaskan dan menjadi bagian dari majalah ad-Daarah, no.3, tahun 1418 H, 
tahun ke-23 



kewenangan memegang panji peperangan. Dia adalah 

pengontrol stabilitas kota Makkah seluruhnya’.2 

Berkaitan dengan panji peperangan, Ibnu Ishaq juga 

menuturkan, ‘Dia juga membangun tempat berkumpul bagi 

suku Quraisy, dimana mereka selalu bermusyawarah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara mereka di dalamnya. 

Semuanya harus berdasarkan perintahnya. Seorang wanita 

dan laki-laki Quraisy tidak boleh menikah, kecuali di 

rumahnya. Tidak ada musyawarah untuk menyelesaikan 

perkara-perkara penting diantara mereka kecuali harus 

dimusyawarahkan di dalam rumahnya. Tak seorangpun 

berhak memegang panji peperangan untuk melawan kaum 

yang lain, kecuali harus diputuskan di rumahnya (Darun 

Nadwah). Rumahnya juga dijadikan tempat untuk menikahkan 

anak-anak mereka’.3 

Dari penggalan fragmen sejarah di atas terlihat dengan jelas 

bahwa penyerahan bendera (peperangan) bagi kabilah Quraisy 

harus berlangsung di rumah tempat mereka berkumpul (Darun 

Nadwah), atau di rumah anak-anaknya setelah ia tiada. Akan 

tetapi, tatkala Qushay bin Kilab telah lanjut usia, semakin 

bertambah umurnya, dan semakin ringkih tulangnya, 

kedudukannya digantikan oleh ‘Abdul Daar, meskipun ‘Abdul 

Manaf (anak kedua) lebih terhormat di zaman bapaknya. Semua 

suku menyetujuinya. Lalu Qushay berkata kepada ‘Abd al-Daar, 

‘Sungguh, demi Allah, wahai anakku aku akan 

mempertemukan dirimu dengan seluruh kaum, jika mereka 

menganggapmu lebih terhormat. Tidak seorang laki-laki dari 

kaumnya yang boleh masuk ke dalam Ka’bah sampai engkau 

membukakan pintu Ka’bah untuknya. Tidak ada seorang laki-

laki pun dari suku Quraisy yang akan diserahi panji 

peperangan kecuali harus diserahkan kepada kedua 

tanganmu’.4 

Namun, setelah meninggalnya Qushay bin Kilab terjadi 

pertikaian antara Bani ‘Abd al-Daar dengan keturunan 

pamannya. 

Peperangan hampir saja pecah di antara mereka. 

Selanjutnya mereka menandatangani perjanjian sebagai berikut: 

1. Bani Manaf diberi kewenangan untuk memberi minum dan 

jamuan makan kepada orang-orang yang naik haji. 

2. Bani ‘Abd al-Daar diberi kewenangan untuk membuka dan 

menutup pintu Ka’bah, pemegang panji peperangan, dan 

mengurusi Darun Nadwah5. 

Kewenangan ini tidak pernah berubah hingga datangnya 

Islam. 

Bani ‘Abd al-Daar adalah pihak yang membawa panji 

peperangan dari suku Quraisy baik pada masa Jahiliyyah 

maupun Islam. Ini didasarkan pada penuturan Ibnu Hisyam 

dalam kitab sirahnya, tatkala beliau menceritakan orang-orang 

musyrik yang terbunuh dalam perang Uhud.  

Ibnu Ishaq berkata, ‘Pihak musyrikin yang terbunuh 

dalam perang Uhud dari suku Quraisy, kemudian dari Bani 

‘Abd al-Daar bin Qushay bin Kilab –pemegang panji 

peperangan--, adalah Thalhah bin Abi Thalhah, dan seseorang 

yang bernama Abi Thalhah ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Izziy bin 

‘Utsman bin ‘Abd al-Daar yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, 

dan Abu Sa’id bin Abi Thalhah…, dan ‘Utsman bin Abi Thalhah, 

Maani’ bin Ibnu Thalhah, Jalas bin Thalhah, Kilab bin Thalhah, 

                                                           

2 Sirah: I/124-125. 
 
3 Sirah: I/125. 
4 Sirah: I/129. 
5 Sirah: I/132. 



dan Harits bin Thalhah.6 Semua orang ini adalah pemegang 

panji peperangan, setelah para pemegang bendera sebelumnya 

tewas terbunuh. Oleh karena itu, orang-orang ini dinamakan 

dengan ashhabul liwa’ (para pemegang panji peperangan).  

Ibnu Ishaq berkata, ‘Sesungguhnya pada perang Uhud, 

panji peperangan orang Quraisy telah jatuh. Kemudian panji 

ini diambil oleh ‘Umarah binti ‘al-Qamah al-Harits. Kemudian 

ia menyerahkan panji peperangan ini kepada orang Quraisy, 

akan tetapi mereka tidak mau menerima bendera tersebut. 

Sampai akhirnya bendera itu dipegang oleh Shuwab, salah 

seorang pembantu bani Thalhah yang berasal dari Habsyah. 

Dia adalah orang terakhir yang membawa panji perang 

Quraisy, setelah ash-habul liwa’ (para pemegang bendera) dari 

bani ‘Abd al-Daar tewas terbunuh. Ash-habul liwa’ ini ada 

enam orang, sebagaimana telah disebut di atas.7  

Hassaan telah mengejek mereka dengan sya’irnya: 

  
Kalian telah menyombongkan diri dengan panji peperangan, 

Sungguh, ini adalah kesombongan yang paling buruk, 

Panji peperangan, ketika dipungut oleh Shuwab, 

Kalian telah menjadikan kesombongan kalian dalam bendera 

yang dipungut oleh budak itu, 

Namun, bendera itu telah terhempas di atas tanah. 

  

Seorang ahli syair lain, Ka’ab bin Malik telah mengejek 

orang-orang yang telah membiarkan panji peperangannya 

terjatuh itu dengan syairnya: 

  
Kami telah bersandar kepada ahli liwa’ (pembawa bendera) 

dan orang yang menjatuhkannya, 

Dengan mengingat bendera, maka pujian akan didapatkan 

dengan segera 

Akan tetapi, mereka takut jika mereka menyerahkannya ke 

tangan seseorang, mereka akan terhinakan, 

Allah Swt murka, kecuali Allah telah memerintahkannya, 

Dan Dialah yang akan menyempurnakan perintah-Nya.8 

  

‘Alamah Ibnu ‘Abdu ar-Rabbih dalam kitab al-‘Aqd al-

Fariid9 mengisahkan sebuah riwayat dari al-Kalabiy, bahwa 

orang-orang Qurasiy memiliki bendera yang bernama al-‘uqab. 

Bendera itu berada di tangan pemimpin Quraisy, Abu Sufyan bin 

Harb. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu ‘Abd ar-Rabbih tatkala ia 

menyebut beberapa pembesar Quraisy, berdasarkan riwayat dari 

al-Kalbiy. Ia menyatakan, ‘Abu Sufyan bin Harb, ia memegang 

al-‘uqab, bendera orang Quraisy…Jika orang-orang Quraisy 

menyepakati seseorang, maka mereka menyerahkan al-‘uqab 

kepada laki-laki tersebut. Jika mereka tidak menyepakati 

seseorang, maka mereka menyerahkan bendera itu kepada 

bani ‘Abd al-Daar (shahib al-liwa’)’.  

Demikianlah, setelah peristiwa penaklukan kota Makkah, nama 

panji peperangan yang ada di tangan bani ‘Abd al-Daar itu 

diadopsi oleh Rasulullah saw. Sebab, nama panji Nabi saw 

bernama al-‘uqab juga. Inilah beberapa informasi mengenai 

bendera yang dimiliki oleh orang Quraisy. Manuskrip di atas 

merupakan bukti bahwa bendera telah dikenal oleh penduduk 

pusat kota dan penduduk pedesaan (Badwi) di masa Jahiliyyah. 
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9 Juz III/260 



 

2. Bendera yang Dimiliki oleh Kabilah Arab 

(Penduduk Desa), dan Warna-warnanya. 

Kabilah-kabilah Arab nomaden telah memiliki banyak 

bendera, sebagaimana yang disebut dalam sya’ir-sya’ir mereka. 

Kami akan menyebutkan ragam dan jenis bendera-bendera 

tersebut. Namun demikian ada manuskrip yang diungkap oleh 

Imam Ibnu Jama’ah dari ahli sejarah terkenal, Ibnu ‘Aid al-

Qurasyiy, yang bisa menjelaskan kepada kita warna-warna 

bendera dan karakteristik bendera yang dimiliki oleh kabilah-

kabilah Arab perkotaan dan pedesaan.  

Imam Ibnu Jama’ah bertutur: ‘Dalam kitabnya, ash-

Shawaaif, Ibnu ‘Aid menyatakan bahwa bendera setiap kabilah 

memiliki bentuk dan warna sendiri-sendiri yang jumlahnya 

kira-kira mencapai 70 bendera’.  

Ia berkata, ‘Bendera bani Salim berwarna putih. Pada 

saat perang Hunain, mereka membawa benderanya dalam 

peperangan, sampai terbasuh oleh darah, hingga merah 

warnanya. Selanjutnya mereka menetapkan merah untuk 

warna bendera mereka.  

Ia berkata, ‘Telah diriwayatkan bahwa bendera bani 

Sukun berbentuk segi empat. Bendera itu memiliki dua sisi 

yang berwarna merah, dan tiga buah rumbai berwarna putih, 

dan rumbai-rumbai yang berwarna merah sampai ke 

tengahnya… 

Ia berkata, ‘Bendera bani Hudailah berwarna putih, dan 

di tengahnya bergambar bulan merah’. 

Ia juga bertutur, ‘Bendera kabilah Hawazin berwarna 

merah dan hitam. [Kabilah Hawazin adalah kabilah modern 

yang mendiami Thaif]. 

Ia juga menyatakan, ‘Bendera bani ‘Abbas berwarna 

merah, bergambar bulan putih, dan memiliki tiga buah rumbai. 

Dua berwarna merah, satu berwarna putih’.  

Ia berkata, ‘Bendera kabilah Asad berwarna kuning, 

berbentuk segi empat’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera bani Qutaibah berwarna 

putih. Di tengahnya bergambar raja singa. Bendera itu 

memiliki sebuah rumbai berwarna putih’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera bani Qurrah berwarna 

putih dan biru’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera suku Ghassaan, dua sisinya 

berwarna merah dan tengahnya berwarna putih. [Suku 

Ghassaan adalah suku modern yang mendiami tanah Syam]. 

 Inilah beberapa penggalan teks yang saya saya kutip dari 

penjelasan Imam Ibnu Jama’ah dari Imam Ibnu ‘Aid tentang 

karakteristik bendera di zaman Jahiliyyah yang kemudian 

menjadi karakteristik bendera di masa Islam. Akan tetapi, 

kebanyakan kabilah Arab di kemudian hari banyak yang masuk 

Islam. Islam telah mengadopsi beberapa bendera yang ada di 

masa Jahiliyyah, sebagaimana dijelaskan dalam sirah 

Muhammad saw. Selanjutnya, beliau saw menghapus seluruh 

bendera yang bertentangan dengan ‘akidah Islam.  

 Imam al-Waqidiy, dalam kitabnya al-Maghaziy, berkata, 

‘Bendera suku Aus dan Khazraj berwarna hijau dan merah. 

Ketika Islam datang, Islam mengakui warna bendera tersebut. 

Sedangkan panji orang Muhajirin berwarna hitam dan 

benderanya berwarna putih’. 

 Teks ini telah menunjukkan dengan sangat jelas, begitu 

juga teks-teks lain yang tercantum dalam sirah dan dalam 

peperangan-peperangan Rasulullah saw, khususnya pada saat 

penaklukan Makkah mengenai bendera dan panji Islam.  

 



3. Panji Perang, Bendera, dan Panji dalam Sya’ir-

sya’ir Jahiliyyah. 

Panji dan bendera telah disebutkan di dalam sya’ir-sya’ir 

Jahiliyyah karangan ahli-ahli sya’ir terkemuka di zaman 

Jahiliyyah. Misalnya, ‘Antarah dan penyair-penyair hebat 

lainnya. Berikut ini akan diketengahkan sya’ir-sya’ir terpilih dari 

sya’ir-sya’ir para ahli sya’ir terkemuka di zaman Jahiliyyah, 

beserta dengan penjelasannya. Syarah sya’ir Jahiliyyah ini 

diambil dari syarah para ulama yang telah menghabiskan 

sebagian waktunya untuk mengumpulkan, mensyarahi, dan 

meneliti periwayatannya, beserta susunan-susunan sya’ir-sya’ir 

Jahiliyyah tersebut. Untuk mensyarah sya’ir-sya’ir Jahiliyyah ini, 

saya merujuk syarah dari Imam al-A’lam al-Syantamariy (476 H) 

dan Imam al-Zuzatiy. 

1. Pada saat terjadi serbuan di hari ‘Ara’ir (mulia), ‘Antarah 

bin Syadad telah bersya’ir: 

  
Wahai, kemulian ada di dalam debu yang beterbangan, 

Seandainya kami berada di Rahrahaan dan Asqaf, 

Satu batalion pasukan di atas setiap batalion pasukan, 

Bendera, pada bayangan burung yang sedang berpindah.10 

 

Syarahnya:  

Dalam kabilah ‘Abbas terdapat sebuah kabilah bernama kabilah 

asy-Sya’ir yang penduduknya tinggal di Rahrahaan dan Asqaf. Di 

sana ada sejumlah besar pasukan yang bersenjatakan tombak. 

Setiap batalion pasukan tersebut memegang bendera yang 

berkibar-kibar, seperti bayangan burung yang beterbangan di 

langit. 

 

2. Ia juga bersya’ir: 

  
Sungguh, aku berangkat di pagi hari di bawah naungan 

bendera Ghalib, 

Pada saat perang aku tidak berangkat di pagi hari, tanpa 

menggenggam senjata.11 

 

Syarah:  

Antarah berkata, ‘Pada saat peperangan, aku telah 

berangkat di pagi hari di bawah naungan pembawa bendera 

milik bani ‘Abbas yang bernama Ghalib, aku tidak berangkat 

kecuali aku menyandang senjata yang lengkap.’ 

 

3. Ia juga bersya’ir:  

  
Sebuah pasukan yang berharap pada setiap pasukannya, 

Bendera, bagaikan bayangan burung yang beterbangan.12  

 

Syarah:  

Di sini, penya’ir telah mengulang-ulang gambaran dari 

bendera yang diidentikkan dengan bayangan burung yang 

beterbangan di atas langit. Dan bayangan itu akan lenyap 

tatkala burung itu pulang ke sarangnya. Ini merupakan 

perumpamaan sebuah bendera yang tertambat di sebuah 

lembing, yang kemudian, dibawa lari kencang oleh seekor 
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kuda memasuki medan perang, di bawah naungan burung 

yang terbang di angkasa. 

 

4. Ia juga bersya’ir: 

  
Wahai ‘Abdullah, yang telah menghadang sepasukan kuda, 

Mereka telah melemparkan bendera yang sedang 

berkibar.13 

 

Syarah:  

Yang dimaksud dengan al-khaal pada sya’ir di atas adalah 

bendera. Al-khaal merupakan muradif dari al-liwa’ 

(bendera). Sedangkan maksud bait sya’ir di atas adalah, 

‘Sesungguhnya ‘Abdullah bin ash-Shimmah telah terbunuh 

di medan peperangan itu, tatkala dirinya menghadang 

sepasukan kuda yang sangat kuat dari bani ‘Abbas. Pasukan 

itu berhasil menghempaskan dirinya, karena begitu banyak 

senjata yang mengenai dirinya. Akhirnya ia mati, sedangkan 

benderanya terhempas di atas tanah’. 

 

5. Ia juga bersya’ir: 

  
Apakah dengan Hayy (dari kabilahnya) Qais, atau (Hayy 

dari kabilahnya) ‘Udzrah, setelahnya, 

Berjumpa dengan bendera yang dimilikinya, celakalah 

orang yang mengikuti.14 

 

Syarah:  

Ini adalah Hayy ‘Amirah dari Fuzaarah setelah ia terpecah 

dari rombongan kabilahnya, dengan orang yang diikutinya. 

Tidak diketahui, apakah orang tersebut bersama dengan 

Hayy dari kabilahnya Qais, atau Hayy dari kabilahnya 

‘Udzrah. Celakalah orang yang mengikuti dirinya. Bendera 

telah dikibarkan kepadanya, untuk memberi tanda perang. 

 

6. Ia juga bersya’ir dalam sebuah qasidahnya: 

  
Hudzaifah bertanya tatkala berkobar fitnah diantara 

kami, 

Peperangan, panji-panji peperangan menyongsong 

kematian dan kehancuran.15 

 

Syarah:  

Al-A’lam berkata: Sesungguhnya, yang dimaksud dengan 

adz-dzawaaib pada sya’ir di atas adalah ar-raayaat (panji-

panji peperangan). Makna ini adalah makna yang paling 

fasih. Adapun makna sya’ir di atas adalah, Sesungguhnya 

Hudzaifah al-Fazaariy al-Ahmaq, adalah orang yang 

menyebabkan terjadinya peperangan dahsyat antara bani 

Fuzarah dan ‘Abbas. Dalam peperangan itu, tanah berwarna 

merah karena dibasahi darah yang mengalir dari leher-leher 

kabilah Fuzarah, tatkala telah dikibarkan panji-panji 

peringatan untuk (berperang) sampai mati. 

 

7. Ia juga bersya’ir: 
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Jika mereka tidak berlomba dalam perlombaan-

perlombaan yang memuliakan mereka, 

Sungai yang penuh pasir dan kerikil, 

Mereka susuri kelokan yang berpasir dan berkerikil di 

malam hari, 

Lalu, dikibarkanlah panji-panji peperangan, dan di bawah 

bayangannya, 

Dari sebuah kaum, anak-anak perang yang selalu 

dimenangkan.16 

 

Syarah:  

Kabilah Sya’ir memiliki sebuah kabilah yang bernama 

kabilah ‘Abbas. Mereka memiliki tentara ‘Armaram, yang 

kekuatannya laksana sungai besar yang penuh dengan pasir 

dan kerikil. Panji-panji peperangan kabilah ini terkembang 

di kaki langit dan berkibar-kibar ditiup angin. Dan di bawah 

bayangan panji-panji perang, generasi perang itu terus 

memperkuat benteng pertahanannya. Mereka juga tidak 

pernah meletakkan senjatanya karena ketakutan. 

  Ada penyair-penyair jahiliyyah lainnya, yakni 

‘Amru bin Kultsum at-Taghlibiy. Penyair ini sering disebut-

sebut oleh bani Taghlib, dan mereka sangat membanggakan 

syair-syairnya. Ini bisa dilihat dari syair-syairnya yang 

tertulis dalam kumpulan syairnya yang sangat termasyhur. 

Ia bersya’ir: 

  
Ayah Hindun, janganlah engkau tergesa-gesa kepada kami, 

Perhatikan kami, 

Kami akan mengabarkan kepada anda sebuah keyakinan, 

Sesungguhnya, kami menginginkan panji-panji peperangan 

berwarna putih, 

Namun, kami telah mendapatinya berwarna merah, 

Sungguh kami telah menyampaikan.17 

 

Syarah:  

Al-Zuzaniy telah menjelaskan dua bait syair ini. Bait pertama ia 

jelaskan sebagai berikut: 

Wahai ayah Hindun janganlah engkau tergesa-gesa terhadap 

kami, perhatikan kami. Anda akan mengetahui perkara dan 

kedudukan kami dengan menyakinkan. Amru bin Hindun telah 

berkehendak memutuskan sesuatu, akan tetapi keputusan itu 

sangat kami sesalkan.  

Kemudian ia menjelaskan bait kedua: 

Ar-rayah adalah al-‘alam (bendera), bentuk pluralnya adalah 

ar-raayaat wa ar-ra’yu”. 

Al-Zuzaniy menjelaskan maksud syair di atas, dengan penjelasan 

sebagai berikut:  

Kami telah memberitahukan perkara kami dengan seyakin-

yakinnya, bahwa kami ingin bendera-bendera kami tetap 

berwarna putih, dan kami mendapatinya berwarna merah. 

Sebab, bendera itu telah terbasuh darah para pahlawan. Bait ini 

telah menjelaskan makna ql-yaqiin pada bait pertama.18 

Di dalam sya’ir Jahiliyyah kata ar-rayah kadang-kadang 

disebut dengan nama al-‘uqab. Penyair Jahiliyyah, an-Nabighah 

adz-Dziyaniy telah menyebut kata ini untuk menjawab ‘Amir bin 

ath-Thufail. Ia bersya’ir: 
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Pasukan berkuda dari Maqulah yang tak memiliki hasrat, 

Sekali lagi, al-‘uqab di atas pasukan mereka. 

 

Pensyarah telah menjelaskan sya’ir tersebut sebagai berikut: 

Pasukan berkuda dari kabilah Manulah –namanya mirip dengan 

Manqulah--, mengendarai kuda tanpa pelana kuda –maksudnya 

mereka menunggang kuda tanpa keberanian. Dan di atas 

pasukan itu terdapat panji peperangan yang sangat besar laksana 

burung rajawali. 

 

 

4. Panji-panji yang Bukan Panji Peperangan 

 

Panji-panji semacam ini ada dua macam: 

 

Jenis pertama: Bendera penjual arak 

  Dalam catatan Labid disebutkan bahwa bendera 

(al-raayah) bisa diartikan dengan keinginan (al-ghayah). Ia 

bersya’ir: 

  
Aku telah menebus makelar dan keinginan sang penjual, 

Dan aku telah mendatanginya, sebab benderanya telah 

dikibarkan, dan araknya telah dihidangkan.  

 

 Pensyarah al-Zuzaniy berkata: 

  
Al-ghayat adalah bendera yang dikibarkan oleh penjual 

arak, agar kedai araknya bisa diketahui oleh khalayak 

banyak. Yang dimaksud dengan penjual pada sya’ir itu 

adalah penjual arak. Wa fiyatu al-makaan: ataituhu 

(artinya aku telah mendatanginya). Kata al-mudaam dan al-

mudamah bermakna al-khamar (arak). Selanjutnya ia 

menjelaskan bait sya’ir itu sebagai berikut: 

Aku telah mendatangi tempat bercengkrama di malam itu: 

maksudnya adalah, ‘Aku telah berkumpul dengan kawan-

kawanku, dan berbicara di dalam kedai itu. Selanjutnya aku 

datangi bendera arak, ketika ia dinaikkan, dikibarkan, dan 

bendera araknya semakin tinggi, dan bentuknya semakin 

kecil. Mereka saling memuji perkataan teman-temannya, 

dan tak tahan membeli arak untuk teman-temannya’.19 

 

Jenis kedua: Bendera pelacur 

  Bendera-bendera semacam ini telah disebutkan 

oleh ulama-ulama salaf dan para muhaditsin yang meneliti 

pergaulan masyarakat di masa Jahiliyyah.  

  Ibnu Habib berkata: 

  
Salah satu tradisi –Jahiliyyah-- orang-orang yang 

melacurkan budak-budak wanita, mereka memasang 

bendera di depan pasar-pasar orang-orang Arab. Lantas, 

orang-orang mendatangi budak-budak itu, dan berbuat 

keji dengan mereka. Selanjutnya, tradisi ini dihapuskan 

oleh Islam.20 

 

                                                           

19 ibidem, hal.88. 
20 al-Mihbar: 320. 



Imam al-Alusiy telah bertutur tentang bendera pelacur: 

Masyarakat telah berkumpul dalam jumlah yang sangat 

banyak. Kemudian mereka mendatangi wanita yang tidak 

pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. 

Wanita itu adalah pelacur –bendera dipasang di pintu 

rumah mereka, sebagai tanda bagi orang yang berminat 

kepada mereka. .. Ibnu Kalabiy dalam kitabnya al-

Mutsalib yang telah menyebut nama para pemilik bendera 

tersebut (pelacur-pelacur tersebut). Beliau telah menyebut 

lebih dari sepuluh nama-nama pelacur yang sangat 

termasyhur.21 

 

Jenis ketiga: Bendera anak kecil  

  Al-Jahidh telah meriwayatkan sebait sya’ir 

karangan penya’ir al-Hadzaliy, yang bertutur tentang 

Musailamah al-Kadzab, baik dari sisi kelicikannya, 

kebohongannya, serta peniruannya terhadap bendera-

bendera ke-Nabian kepada orang-orang bodoh. Ia bertutur:  

  
Dengan telur botol, 

Dan layang-layang, 

Sampailah sayap yang dipangkas. 

   

Setelah itu, al-Jahidh memberikan penjelasan 

panjang lebar sya’ir ini. Berikut ini akan dikutip sebagian 

penjelasannya yang relevan dengan sub judul bab ini. 

  Al-Jahidh bertutur:  

Musailamah al-Kadzab, sebelum mengaku nabi, dirinya seiring 

berkeliling ke pasar-pasar yang sering dilalui orang asing dan 

orang Arab. Pasar yang sering ia singgahi diantaranya adalah 

pasar al-Iblah, al-Anbar, dan pasar al-Hiirah. Ia juga mendatangi 

penyihir-penyihir Irak untuk belajar kekuatan, tipu daya, dan 

ilmu nujum. Kemudian ia mengaku sebagai nabi, sehingga, 

dirinya berhasil mengelabui orang-orang awam, orang-orang 

bodoh, ahli nujum dan kebathinan, para dukun, peramal, 

penyihir, dan pemuja jin. Mereka adalah pengikut Musailamah. 

Sedangkan yang diajarkan oleh Musailamah adalah sebagaimana 

telah disebutkan oleh penya’ir.  

a. Baidlat al-qaarur, telur botol. Maksud bait ini adalah, 

merendam telur di dalam cuka, sampai telur itu 

melentur (flksibel/mengembang). Jika telah 

mengembang, memanjang dan fleksibel seperti karet 

yang lentur, telur itu dimasukkan ke dalam botol yang 

berkepala kecil. Kemudian dibiarkan hingga masuk dan 

mengeras kembali. Jika ia telah masuk dan mengeras ke 

dalam botol, telur itu akan kembali pada bentuknya 

semula.  

b. Raayat asy-syaadin, layang-layang --tempat syahid 

(medan perang di sana)-- , maksud bait ini adalah, 

membuat layang-layang seperti halnya layang-layang 

anak kecil yang terbuat dari kertas Cina dan kertas 

biasa. Kemudian layang-layang itu diberi ekor dan 

sayap. Di bagian tengahnya digantungkan genta 

(lonceng). Layang-layang itu diterbangkan pada waktu 

ada angin dengan tali yang sangat panjang --dimasa kita 

sekarang disebut dengan pesawat terbang kertas. 

Layang-layang ini tidak diterbangkan kecuali pada 

malam hari, sehingga orang-orang hanya melihat 

‘burungnya’ (layang-layangnya) saja, tetapi tidak 

melihat benangnya. Kemudian Musailamah mengelabui 

                                                           

21 Bulughul Adab: III/5, Dijelaskan pada tarikh Arab, al-Jud ‘Ali: V/540. 



masyarakat dan menyatakan bahwa apa yang mereka 

lihat itu adalah para malaikat yang turun kepada 

dirinya. 

c. Tushil al-maqshush, menyambung yang terpotong. 

Maksud sya’ir ini adalah menyambung sayap merpati 

atau elang yang telah terpotong sayapnya dengan bulu 

yang diambil dari burung yang telah mati. Jika sayapnya 

telah tersambung maka burung itu menjadi sembuh dan 

terbang. Musailamah menyatakan bahwa ia telah 

menghidupkan burung yang telah mati dan 

menyambung kembali bagian-bagian burung yang telah 

rusak, dan lain-lain.22  

 

 

Jenis keempat: Bendera al-khunsaa’ penyair wanita 

 Penyair Salimah asy-Syahirah atau al-Khunsaa’ Tamadlir 

binti asy-Syariid as-Saliimah, adalah penyair wanita terkenal di 

zaman Jahiliyyah dan Islam. Ia juga terhitung sebagai salah satu 

penyair wanita terbesar di masa Jahiliyyah. Ia telah menyebut 

‘bendera’ dalam sya’irnya, tatkala ia melantunkan sya’ir untuk 

memuji saudara laki-lakinya, Shakhr: 

  
Pembawa bendera, kesaksian rahasia, 

Dirham atau denda bagi tali busur yang dicari. 

 

Tsa’lab telah menjelaskan ‘pembawa bendera itu’, dengan 

penjelasan sebagai berikut: ‘Saya kabarkan bahwa pembawa 

bendera itu adalah pemimpin yang membawa bendera’.23 

 Penyair al-Khunsaa’ sangat ‘mabuk’ dengan bendera, 

akibat terbunuhnya saudara laki-lakinya, Shakhr. Ia –penyair 

wanita ini—telah ‘menangkis’ dengan bendera ini seluruh 

penyair dan orang-orang Arab yang ada di pasar-pasar Arab yang 

terkenal di masa jahiliyyah. Pasar paling besar adalah ‘Ukadz, 

dan pada saat musim haji. 

 Tsa’lab berkata, ‘Tatkala bapak dan dua orang saudara 

laki-lakinya, Shakhr dan Mu’awiyyah menemui kematian, 

Khunsaa’ meratapi mereka dan menyaksikan pekan raya. 

Kemudian ia memasang bendera pada sekedupnya. Lalu ia 

berkata, ‘Aku adalah orang Arab yang paling malang’. Ia 

menangisi mereka dalam syairnya, sehingga orang-orang Arab 

mengetahui kemalangannya’.24  

 

 

 

Kesimpulan Pembahasan 

 

 

 Pada bab yang ringkas ini, saya bermaksud menjelaskan 

panji-panji dan bendera-bendera yang dimiliki oleh penduduk 

kota dan desa di zaman Jahiliyyah. Karena begitu sedikitnya 

keterangan-keterangan rinci yang sampai di tangan saya 

mengenai panji dan bendera tersebut, maka saya melengkapinya 

dengan keterangan-keterangan yang telah dituturkan ahli bahasa 

khususnya, ataupun ahli sejarah. Ini saya tujukan agar 

penjelasan mengenai bendera dan panji-panji tersebut bisa lebih 

lengkap. Sebab, para penyair Arab tidak memberikan deskripsi 

rinci mengenai panji dan bendera-bendera tersebut, sehingga 

jelas deskripsinya; seakan-akan saya bisa menyaksikannya saat 

                                                           

22 al-Hayawan, kar. al-Jahidh: IV/369-375. 
23 Diwan al-Khunsa dengan penjelasan Tsa’lab, hal.157. 
24 Diwan al-Khunsa dengan penjelasan Tsa’lab, hal. 364. 



ini. Sedangkan ahli bahasa dan sejarah telah menjelaskan warna 

dan bentuk-bentuk bendera di zaman Jahiliyyah. Hal ini tidak 

dilakukan oleh para penyair Arab. Barangkali, panji-panji yang 

ada pada saat itu bentuknya sangat sederhana sekali. Biasanya, 

sebelum berperang, orang-orang Arab mengambil tombak, 

kemudian memotong pakaian atau baju isterinya berbentuk segi 

empat, kemudian mengikatkannya di ujung tombak. Potongan 

kain itu pun berkibar-kibar diterpa angin. Barangkali, inilah 

gambaran umum masyarakat Arab saat itu. Juga telah 

dituturkan, bahwa sebagian orang Arab sangat mengagumi 

bendera-benderanya. Kisah semacam ini telah dituturkan dalam 

kisah-kisah sebagian kabilah Arab di masa Jahiliyyah dan masa-

masa Islam. Adapun mengenai nama-nama bendera, orang-

orang Arab juga telah menamai bendera-bendera mereka. 

Keterangan-keterangan mereka ini selanjutnya diadopsi oleh 

para ahli bahasa. Namun demikian saya juga telah mengungkap 

kembali ‘majelisnya orang Arab’, untuk menuturkan satu 

keterangan penting, yakni sebagai prasasti tertulis yang 

dijadikan rujukan oleh ahli bahasa Arab untuk menjelaskan 

karakteristik bendera, serta untuk menjelaskan bentuk-bentuk 

muradif9 dari kata al-a’laam (bendera), semisal al-ghayaat, al-

bunuud, dan lain-lain. Wallahu A’lam 

                                                           

9 Muradif adalah, ragam kata yang memiliki makna yang sama. Misalnya, lafadz al-
a’laam, al-ghayaat, dan al-banuud memiliki arti yang sama, yakni (bendera). 



Bab II: ar-Rayaat, al-Alwiyaah, dan al-A’laam dalam 

tinjauan bahasa dan istilah 

Sub Bab I: ar-Rayaat, al-Alwiyaah, dan al-A’laam dalam 

tinjauan bahasa 

Pertama : Definisi literal al-liwaa’, ar-raayah, dan 

bentuk muradifnya 

 

 Para ahli bahasa telah menyebut kata al-liwa’ dan ar-

rayah, musytaq (bentuk pecahannya) serta muradifnya. 

Keterangannya sebagai berikut: 

 

1. Ar-Raayah 

Ar-Rayah: al-‘alam. Orang Arab tidak menambahinya 

dengan huruf hamzah. Ar-rayah: fa’alahu : seperti kata 

aayah, dan thaayah 

Bentuk jamaknya adalah raayaat, raayun 

Wa rayaituha: ka ghayaituha, aiy nashabtuha 

[maknanya adalah memasang bendera]. 

Kata ar-raayah –yang terdapat di dalam hadits ‘Ali bin 

Abi Thalib pada saat perang Khaibar— bermakna al-‘alam 

(bendera).  

Bila dinyatakan: rayaitu ar-raayah: maknanya adalah 

rakaztuhaa (aku memasangnya). 

Ar-Raayah juga bisa bermakna besi kecil (kalung kecil) 

yang dipasang di leher anak kecil atau budak. 

Ar-Raayah juga bermakna sejenis bendera yang 

diikatkan di leher. Bendera kecil disebut dengan ruyaih. 

Bentuk kata kerjanya (al-fi’il) adalah: rayaitu rayaan, 

wa rayiitu, taryatah. 

 

2. Al-Liwaa’  

Al-Liwaa’: al-‘alam. Bentuk jamaknya adalah alwiyah dan 

alwiyaat. 

Abu Ubaid menuturkan nasyidnya tentang liwa’: 

………………..* Sayap jambulnya bagaikan panji-panjinya.  

 Ibnu Saidah berkata, al-liwaa’ adalah mamduud [isim 

yang berakhiran hamzah yang sebelumnya ada alif]; liwa’ 

adalah panji yang diberikan kepada Amir.  

Lailiy al-Akhiliyyah bersyair: 

  

Hingga, jika liwa’ dikibarkan, aku telah menyaksikannya  

Di bawah naungan liwa’, di atas baju seorang pemimpin  

 

3-4. Al-‘Alam dan al-‘iqaab 

Al-‘Alam: ar-raayah – bentuk jamaknya: a’laam 

Demikian juga al-‘iqaab —yang merupakan bentuk 

muannats (kata benda perempuan). 

Jika dikatakan al-‘iqaab: al-‘alam al-dlakhm (bendera 

yang berukuran besar) –mirip dengan sejenis burung rajawali. 

Al-‘Alam adalah al-liwaa’ (panji) yang digunakan sebagai 

tanda untuk berkumpulnya pasukan.  

Ahli bahasa menyatakan: al-‘alam adalah panji yang 

diikatkan di ujung tombak.  

Zubaidiy berkata: al-‘alam: adalah rasm ats-tsaub (baju 

resmi) yang di pinggir-pinggirnya diberi garis-garis. Al-‘Alam 

juga bermakna: ar-raayah (panji) yang digunakan sebagai tanda 

untuk berkumpulkan pasukan. Ahli bahasa menyatakan: al-

‘alam adalah panji yang diikatkan di ujung tombak. 

 

5. Al-Ghaayah 



 Al-Ghaayah bermakna: ar-raayah. Sering dikatakan: 

aghyiitu ghaayatan (saya telah mengibarkan bendera). Al-

Ghaayah dan ar-raayah bermakna sama.  

 Al-Anbariy berkata, Masyarakat Arab menyatakan, 

‘Hadza asy-syaiu ghaayah’ [sesuatu ini ada ghayahnya], 

maknanya adalah sesuatu ini merupakan suatu tanda yang tidak 

terkira, yang diambil dari bendera peperangan, yakni ar-raayah.  

 Kadang-kadang dinyatakan: ghaayah al-khamr (bendera 

khamar): secarik kain yang dikibarkan agar semua orang 

mengetahui bahwa ia adalah penjual khamar.  

 Dalam sebuah hadits dinyatakan:  

 

Perjanjian telah dibuat antara kalian dengan bani Ashfar, 

kemudian mereka mengkhianati kalian, dan mereka telah 

mengirimkan 80 panji kepada kalian, dimana setiap panji 

terdapat 12 ribu pasukan.2 

 

 Ibnu Hajar berkata, ‘al-ghaayah: ar-raayah (panji). 

Dinamakan al-ghayah, sebab di dalam panji itu terdapat suatu 

tujuan. Jika panji itu binasa, maka binasalah tujuannya’. 

 Abu Ubaid berkata, ‘al-ghaabah’, dengan huruf ba’, 

maka yang dimaksudkan adalah ar-raayah (panji).  

 Abu Zaid bertutur, ‘ghabiitu lil qaum taghyiiban, wa 

rabiitu tarbiiyiyan, ja’altu lahum ghaayatan wa raabatan’ [aku 

telah mengirim bendera kepada suatu kaum, dan aku telah 

memberikan pelajaran kepada mereka, artinya adalah aku telah 

mengirim bendera dan pelajaran kepada mereka]. 

 

6. Al-Haqiqah 

 Al-Haqiiqah: ar-raayah, ‘Amir bin ath-Thufail bersyair: 

 ……………….* Sesungguhnya pasukan berkuda penjaga 

bendera itu adalah Ja’far 

 

7. Al-Khaal 

 Al-Khaal adalah al-liwaa’ (panji) yang diberikan secara 

khusus kepada pasukan. Fairuz Abadiy berkata, ’al-khaal: al-

liwaa’ yang diberikan kepada Amir. Ibnu Hisyam telah 

menceritakan di dalam karangan-karangannya yang termasyur, 

dimana di dalamnya disebutkan bentuk muradif dari al-khaal.  

 

8. Al-Band 

 Al-Band: al-‘alam. Bentuk jamaknya adalah bunuud. 

 Fairuz Abdaiy berkata, ‘al-bandu: al-‘alam al-kabiir’ 

(bendera besar). Dikatakan: kata al-band merupakan kata 

serapan dari bahasa Persia yang telah di-Arabisasi.  

 

9. Umm ar-Ramh 

 Umm ar-ramh: al-liwaa’ serta kain yang 

mengelilinginya. 

 Al-Khathiib al-Askafiy dalam bukunya Mabaadi’ al-

Lughah menyatakan isim al-a’laam beserta bentuk muradifnya 

terdapat dalam bab as-silaah, di sana disebutkan, ‘al-a’laam, ar-

raayaat, al-bunuud, ath-tharaadaat, dan ad-dirafs. Makna 

asalnya adalah al-harir (kain sutera).  

 

10.Ad-Dirfas 

 Ad-Dirfas adalah ar-raayah. Penyair ‘Abdullah bin Qais 

ar-Raqyaat telah bersyair untuk memuji ‘Abdul al-‘Aziz bin 

Marwa, gubernur Mesir: 

 

                                                           

2 HR Bukhari, bab Jizyah: 6/277, no. 3176. Lihat juga pada Fath al-Baariy: 6/178 
 



Jadilah engkau secarik bendera dari matahari  

Rumbai sutera di atas bendera (kaliits) sedang membebaskan 

sebuah benteng 

 

 Syaarih Diiwanih berkata, ‘Yang dimaksud dengan secara 

ad-dirfas adalah ar-raayah’.3 

 

Sub Bab I: ar-Rayaat, al-Alwiyaah, dan al-A’laam 

Menurut Istilah 

 ‘Alamah al-Qalqasyandiy telah mendefinisikan al-a’laam 

(bendera) sebagai berikut: ‘Ia adalah ar-raayaat (panji) yang 

dibawa oleh wakil (pengganti) Sultan yang diletakkan di atas 

kendaraannya’. 

 Kadang-kadang al-a’laam digambarkan dengan al-

‘ashaaib (serban) –bentuk jamak dari ‘ashabah--, yang 

maknanya adalah al-alwiyah. Lafadz ini diambil dari kata 

‘ashabah ar-ra’s (serban kepala), sebab ar-raayah biasanya 

dikenakan di ujung tombak bagian atas. 

 Kadang-kadang ia dilukiskan dengan as-sanaajiq (panji-

panji) –bentuk jamak dari as-sinjaq. Ini adalah bahasa orang 

Turki, yang bermakna ath-tha’n (tikaman). Ar-Raayah 

dinamakan seperti itu, sebab ia dipasang di bagian atas tombak, 

sedangkan tombak adalah alat untuk menikam. Ini merupakan 

penamaan yang bersifat majaziy (kiasan).4 

 Abadiy berkata5, ‘Ath-Thurisiy berkata: ar-Raayah adalah 

panji yang diserahkan kepada pemimpin perang, dimana seluruh 

pasukan berperang di bawah naungannya dan akan 

mempertahankannya hidup atau mati. Sedangkan al-liwaa’ 

adalah: panji yang menunjukkan posisi pemimpin pasukan, dan 

ia akan dibawa mengikuti posisi pemimpin pasukan’ . 

 Ar-Raaziy berkata6, ‘al-Liwaa’ adalah panjinya 

pemimpin perang (Amir) –mamdud- (isim yang berakhiran 

hamzah yang sebelumnya ada alif), sedangkan al-alwiyah 

adalah al-mathaarid (tombak pendek) tanpa panji dan bendera. 

 Al-Mathraziy berkata7, ‘ar-Raayah adalah bendera 

pasukan yang diibaratkan dengan induk peperangan. Ar-Raayah 

lebih kecil daripada al-liwaa’.  

 Abadiy juga berkata, ‘ar-Raayah adalah (al-’alam) 

bendera kecil, sedangkan al-liwaa’ adalah bendera besar. Pada 

masa kita sekarang ini, ar-raayaat dan al-alwiyaat disebut 

dengan al-a’laam, al-bunuud, dan al-bayaariq. (bendera).  

 

Sub Bab III. Perbedaan Antara ar-Raayaat dengan al-

A’laam 

 Ahli bahasa tidak membedakan antara ar-raayaat 

dengan al-a’laam dalam karangan-karangan mereka. Akan 

tetapi, perbedaan antara keduanya dijelaskan dengan sangat 

rinci oleh para ahli sejarah, pengarang kitab-kitab tentang 

peperangan, dan ahli-ahli yang lain. Kami mengetahui 

perbedaan antara keduanya secara istilah dari penjelasan-

penjelasan mereka. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut. 

 Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Baariy 

menyatakan, pada bab yang membahas tentang bendera Nabi, 

                                                           

3 Lihat: al-Mukhashshash-Ibnu Sayidah-: VI/204-205 (al-Amiriyah); Lisanul Arab-
Ibnul Mandhur-: XIX/70, 318, XV/214 (Bulaq); Taj al-‘Urus: VI/406, topik tentang 
ilmu dan lainnya; al-Qamus: dalam berbagai bahasan tentang khal, band dan lain-
lain; Mabadi al-Lughah hal. 108; al-Mukhashshash: XV/138; Masyariq al-Anwar: 
I/304 topik wa-ya-y; al-Maghrib hal. 204; al-Hayawaan-al-Jahidh-:VII/154; al-
Aghani: IV/160 dengan penjelasan oleh Abdussalam Harun. 
4 Shubhul A’sya: II/143. 
5 ‘Aunul Ma’bud: VII/254. 
6 Mukhtashar Shihhah, hal.606. 
7 al-Maghrib, hal.204. 



al-Liwaa --dengan lam yang dikasrah dan dimadkan— tidak lain 

adalah ar-raayah. Ia juga dinamakan dengan al-‘alam. 

 Abu Bakar Ibn al-‘Arabiy berkata, ‘al-Liwaa’ berbeda 

dengan ar-raayah. Al-Liwaa’ adalah bendera yang diikatkan di 

ujung tombak, kemudian diilitkan di gagang tombak. Sedangkan 

ar-raayah adalah bendera yang dipasang di ujung tombak dan 

dibiarkan hingga berkibar ditiup angin. Ada juga yang 

menyatakan bahwa al-liwaa’ berbeda dengan ar-raayah. Al-

Liwaa’ adalah bendera yang berukuran besar, sedangkan al-

‘alam adalah tanda yang menunjukkan dimana posisi Amir 

(pemimpin pasukan). Adapun ar-raayah adalah bendera yang 

diserahkan kepada pemimpin pasukan’.8  

 Kadang-kadang lafadz ar-raayah disebutkan dengan 

makna al-liwaa’. Begitu juga, jika disebutkan sebaliknya pun 

juga benar. Oleh karena itu, Imam al-Baihaqiy berkata, ‘Sebagian 

orang berselisih pendapat mengenai (raayah) panjinya ‘Ubaidah 

dan Hamzah. Sebagian orang berpendapat bahwa panjinya 

Hamzah telah ada sebelum panjinya ‘Ubaidah. Sebagian yang 

lain menyatakan bahwa panjinya ‘Ubaidah lebih dahulu 

dibandingkan dengan panjinya Hamzah.9 Yang dimaksud 

dengan raayah (panji) di sini adalah secarik liwaa’ (bendera). 

Sebab, masing-masing keduanya adalah pemimpin sariyah 

(detasemen tempur). 

 Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ‘ar-Raayah, maknanya 

adalah al-liwaa’. Al-Liwaa adalah bendera (al-‘alam) yang 

dibawa di medan pertempuran untuk mengetahui posisi 

komandan perang. Liwa’ dikibarkan di kemah pemimpin 

pasukan. Sebagian besar ahli bahasa telah menjelaskan bentuk-

bentuk muradif keduanya (raayah dan liwaa’). Hadits-hadits 

kadang-kadang menggunakan lafadz keduanya dengan makna 

yang berbeda-beda. Barangkali, perbedaan antara keduanya 

(raayah dan liwaa’) didasarkan pada perbedaan adat-istiadat 

yang ada pada saat itu (‘urfiyyah)’.10 

 Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskan tentang raayah 

yang diberikan kepada ‘Ali ra pada saat perang Khaibar, 

‘Rasulullah saw bersabda:  

 

Sungguh, besok aku akan menyerahkan ar-raayah (panji) ini 

kepada seorang laki-laki yang Allah dan RasulNya sangat 

mencintainya.  

 

Hadits ini menunjukkan, bahwa ar-raayah tidak hanya 

diberikan kepada orang tertentu, akan tetapi Rasulullah saw 

menyerahkannya kepada siapa saja yang beliau kehendaki di 

setiap peperangan. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah 

hadits dari Buraidah dengan lafadz: 

 

Sungguh aku akan menyerahkan al-liwaa’ (bendera) ini kepada 

seorang laki-laki yang Allah dan Rasul-Nya sangat 

mencintainya.  

 

Hadits ini menunjukkan bahwa ar-raayah dan al-liwaa’ 

bermakna sama.11  

 Pendapat Imam Ibnu Hajar ini senada dengan pendapat 

Imam Zainuddin al-‘Iraqiy dan putera beliau, Waliyuddin Abi 

Zar’ah dalam kitab yang dikarang oleh beliau berdua, Tharh at-

Tatsriib fi Syarh at-Taqriib, keduanya menyatakan, ‘Al-Liwaa’ --

                                                           

8 Fath al-Baariy: VI/126-127; ‘Umdatul Qaari lil-‘Aina: XII/47; ‘Uyunul Ma’bud-
Abadiy-: VII/254. 
9 Dalaail an-Nubuwah: III/11. 
10 Fath al-Bariy:VI/127. 
11 ibidem, VI/127. 



dengan laam yang dikasrah dan dimadkan—dengan makna ar-

raayah banyak disebutkan dalam hadits-hadits yang lain’.  

 Yang dimaksud oleh beliau berdua adalah al-‘alam 

(bendera) yang dibawa di dalam pertempuran. Bendera 

merupakan tanda untuk menunjukkan posisi pemimpin 

pasukan. Hal ini juga telah saya jelaskan12, bahwa lafadz al-

liwaa’ dan ar-raayah memiliki makna yang sama (bentuk 

muradif). Semua ahli bahasa baik Timur maupun Barat, dan ahli 

bahasa kontemporer telah menjelaskan bahwa ar-raayah dan al-

liwaa’ adalah lafadz muradif. Akan tetapi, Imam Tirmidziy telah 

menjelaskan masalah ini dalam bab tersendiri di dalam kitab 

Sunannya –dimana di dalamnya dicantumkan hadits-hadits yang 

khusus berbicara tentang al-alwiyaah, dan hadits-hadits yang 

berbicara tentang ar-raayah. Berdasarkan penjelasan beliau ini, 

amat nyata perbedaan antara al-liwaa’ dengan ar-raayah. 

Barangkali perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan 

‘urfiyyah. Rasulullah saw sendiri telah memiliki dua buah 

bendera, dimana salah satunya dinamakan dengan liwaa’, 

sedangkan yang lain dinamakan dengan raayah. Jika secara 

bahasa makna keduanya sama, maka takhshishnya bisa 

dilakukan dari sisi penamaannya.13 

 Pendapat yang saya pegang adalah, ‘Liwaa’ berbeda 

dengan raayah. Perbedaan antara liwaa’ dengan raayah telah 

dikenal dalam istilah-istilah ahli politik dan perang serta ahli 

sejarah. Bahkan perbedaan antara keduanya juga telah dikenal 

oleh ahli-ahli lain, baik ahli tafsir, ahli hadits, dan lain-lain. 

Penghulu para ‘ulama tafsir yang terkenal sangat faqih, yakni 

Imam Ibnu al-‘Arabiy telah menyatakan, ‘Al-Liwaa’ berbeda 

dengan ar-raayah’.Jumhur ‘ulama hadits juga telah 

membedakan antara liwaa’ dengan raayah. Imam Tirmidziy14 

telah menjelaskan perbedaan keduanya dalam bab tersendiri 

yang diberi nama, ’al-Alwiyah’, dan juga pada bab lain dengan 

sub judul, ‘ar-Raayaat’. Ini menunjukkan bahwa menurut beliau, 

liwaa’ dan raayah adalah dua hal yang berbeda.  

 Kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan-penjelasan 

mengenai sejarah al-alwiyah dan ar-raayah dalam berbagai 

peperangan dan ekspedisi-ekspedisi perang yang dilakukan oleh 

Nabi saw adalah sebagai berikut: 

1. Al-Liwaa’ adalah al-‘alam (bendera) yang berukuran besar. 

Dengan kata lain, al-liwaa’ adalah bendera negara (bendera 

kenegaraan).  

2. Ar-Raayah berbeda dengan al-’alam (bendera). Ar-Raayah 

adalah al-‘alam (bendera) yang berukuran kecil yang 

diserahkan oleh Khalifah atau wakilnya kepada pemimpin 

perang serta komandan-komandan pasukan Islam lainnya. 

Ar-Raayah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa 

orang yang membawanya adalah pemimpin perang. 

 

Nash-nash yang mendukung kesimpulan saya.  

 Imam al-Waqidiy telah menjelaskan tentang al-liwaa’ al-

a’dzam (bendera terbesar), tatkala beliau menuturkan sebuah 

hadits yang menceritakan tentang perang Uhud:  

 

Al- Liwaa’ al-A’dzam diserahkan kepada Mush’ab bin ‘Umair 

ra, sedangkan liwaa’ al-Aus (bendera suku Aus) diserahkan 

kepada Usaid bin al-Hudlair, sedangkan liwaa’ al-Khazraj 

(bendera suku Khazraj) diserahkan kepada Sa’ad atau Hubab.15 

 

                                                           

12 ibidem, VII/477. 
13 ibidem, VII/221. 
14 Jaami’ at-Tirmidzi: IV/197. 
15 al-Maghazi-al-Waqidi-: I/225. 



Tatkala menjelaskan hadits yang bercerita tenang perang 

Badar, Imam Ibnu ‘Abdil Baar menyatakan:  

 

Al-Liwaa’ diserahkan kepada Mush’ab bin ‘Umair, sedangkan 

ar-raayah al-waahidah (panji pertama) diserahkan kepada 

‘Ali, panji kedua diserahkan kepada seorang laki-laki dari suku 

Anshar –keduanya berwarna hitam dan berukuran kecil--, 

sedangkan bendera suku Anshar diserahkan kepada Sa’ad bin 

Mu’adz.16 

Hendaknya para pembaca budiman mengkaji kembali 

perbedaan mendasar antara liwaa’ dan raayah secara lebih jelas 

dan terperinci dalam nash-nash sebelumnya yang akan saya 

jelaskan pada point-point berikut ini. 

 

Sub Bab IV. Hukum Mengadopsi ar-Raayaat dan al-

Liwaa’ di dalam Islam 

 Berikut ini adalah sebagian hukum yang menjelaskan 

tentang rayaat, a’laam, dan alwiyah yang telah digali oleh para 

‘ulama dari hadits-hadits yang bercerita tentang raayaat dan 

alwiyah. 

 Berdasarkan hadits-hadits di atas, Ibnu Hajar 

menyatakan17: 

1. Disunnahkan membawa bendera di dalam peperangan 

2. Ar-Raayaat (panji-panji) tidak akan diberikan kecuali atas 

ijin seorang Imam, sebab panji-panji adalah tanda yang 

menunjukkan posisi seorang Imam. Bendera tidak akan 

dialihkan kepada orang lain, kecuali atas perintahnya. 

3. Bendera (liwaa’) harus selalu berada di dekat Amir, atau 

orang yang menggantikan posisinya di dalam peperangan.  

4. Pendapat Ibnu Hajar ini diperkuat oleh Imam al-‘Iraqiy 

dalam kitabnya, Tharh al-Tatsriib18. Beliau menyatakan, 

‘Disunahkan membawa bendera di dalam peperangan. 

Bendera ini harus berada di tangan pemimpin pasukan, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw –saat perang Mu’tah: 

 

Bendera itu diambil oleh Zaid. Tidak lama kemudian ia syahid, 

selanjutnya bendera dipegang oleh Ja’far.  

 

Rasulullah saw telah menetapkan, bahwa orang yang memegang 

bendera adalah Amir. Selanjutnya, bendera itu bisa diambil alih 

oleh Amir yang lainnya.19  

5. Tatkala menerangkan hadits yang menuturkan tentang al-

liwaa’ (bendera besar) yang dibawa pada saat perang 

Khaibar, Ibnu Hajar berkata, ‘Rasulullah saw telah 

menyerahkan bendera besar itu kepada Abu Bakar, sekaligus 

mengangkatnya sebagai Amir. Beliau juga menyerahkan 

bendera kepada ‘Umar, kemudian kepada ‘Ali ra. Penyerahan 

bendera oleh Rasulullah saw kepada Ali ra tidaklah 

menghapus penyerahan bendera yang telah diberikan kepada 

keduanya (Abu Bakar dan Umar). Sebab, masing-masing 

telah diberi kewenangan secara khusus untuk memegang 

bendera pada hari itu. Kewenangan untuk membawa 

bendera itu akan berakhir dengan wafatnya beliau saw. Tidak 

ada satupun Amir yang sempurna perintahnya, kecuali beliau 

saw. Namun demikian, beliau saw telah menyerahkan segala 

urusan kepada siapa saja yang beliau kehendaki’.20 

6. Membawa bendera merupakan salah satu tugas yang sangat 

mulia. Oleh karena itu, bendera tersebut harus dijaga sampai 

                                                           

16 ad-Durur-IbnuAbdil Barr-,hal. 102. 
17 Fath al-Bariy: VI/127. 
18 Tharh at-Tatsrib: VII/221. 
19 Fath al-Bariy 
20 ibidem: VI/127. 



mati. Imam ‘Ainiy dalam kitab ‘Umdat al-Qaariy berkata, 

‘Raayah (panji) tidak akan diserahkan kecali atas ijin dari 

Imam. Sebab, penyerahan bendera merupakan kewenangan 

dan tugas dari Imam. Ia tidak boleh dialihkan kepada pihak 

lain, kecuali atas perintah dari Imam. Bukti yang 

menunjukkan bahwa membawa bendera termasuk sebuah 

tugas kenegaraan adalah sabda Rasulullah saw:  

 

Bawalah bendera itu.  

 

Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa membawa bendera 

termasuk bagian dari tugas kenegaraan.21 

7. Ibnu Qayyim berkata, ‘Pasukan disunnahkan membawa 

bendera besar dan panji-panji. Warna liwaa’ (bendera besar) 

disunnahkan berwarna putih, sedangkan panji-panjinya 

boleh berwarna hitam’.22 

8. Imam Nawawiy dalam ar-Raudlah23, berkata, ‘Amir bertugas 

menyerahkan panji-panji kepada pasukan. Setiap divisi 

pasukan membawa sebuah panji’. 

9. Imam Sarkhasiy berkata, ‘Bendera kaum Muslim (liwaa’) 

harusnya berwarna putih. Sedangkan panji-panjinya 

(raayaat) berwarna hitam’.24  

10. Imam Abu Yusuf berkata, ‘Rasulullah saw biasa 

menyerahkan liwaa’ (bendera besar) kepada pemimpin 

pasukan, yang diikatkan di ujung tombaknya. Rasulullah saw 

telah menyerahkan liwaa’ kepada ‘Amru bin al-‘Ash dalam 

perang Dzatul Salasil. Setelah beliau saw wafat, Abu Bakar 

ash-Shiddiq menyerahkan liwaa’ kepada Khalid bin Walid 

yang dipasang di ujung tombaknya’.25 

 

   

 

Sub Bab III. Ar-Raayaat, al-Alwiyah, dan al-A’laam di 

dalam Sunnah Nabi saw.  

 Banyak hadits dan atsar telah menjelaskan kepada kita 

tentang warna bendera Nabi saw, bentuk, dan karakteristiknya. 

Di dalamnya juga dijelaskan warna, bentuk, dan karakteristik 

panji-panji Rasulullah saw. 

 Berikut ini akan dipaparkan hadits-hadits yang 

menuturkan tentang warna bendera, atau panji. Hadits-hadits ini 

telah dikeluarkan oleh ‘ulama-‘ulama ahli hadits dalam kitab-

kitab mereka. 

 

Bab I. Warna al-A’laam dan al-Alwiyah  

Pertama: Warna putih untuk liwaa’. 

1. Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata:  

 

Raayahnya (panji) Rasul saw berwarna hitam, sedangkan 

benderanya (liwa’nya) berwarna putih.1 

                                                           

21 ‘Umdatul Qaariy: XII/47. 
22 Zaadul Ma’ad: III/667. 
23 Raudhatu ath-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin:X/238. 
24 Syarh as-Sayir al-Kabir: I/72. 
25 Kitab al-Kharaj, hal. 193. 
1 Rayah menurut penuturan Ibnu Abbas, dikeluarkan dari: Imam Tirmidzi dalam 
kitab Jami’nya: IV/197, no. 1681, Dikomentarinya sebagai (hadits) hasan gharib; 
Imam Ibnu Majah dalam Sunannya: II/941, no.2818; Imam Thabrani dalam 
Mu’jamul Ausath: I/77, no.219; Mu’jam al-Kabir: XII/207, no.12909; Imam Hakim 
dalam al-Mustadrak: II/115, no.2506/131, Dikatakan dalam at-Talkhish (Yazid dla’if); 
Imam Baihaqi dalam Sunannya: VI/363 (lihat Fath al-Bariy: VI/126); Imam Abu 
Syaikh dalam kitabnya Akhlaq an-Nabi saw, hal.153, no.420/421; Imam Baghawi 
dalam Syarh Sunnah: X/404, no.2664; Imam Haitsami dalam Majmu’ az-Zawaid: 
V/321, dikatakan, Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Thabrani, didalamnya terdapat 
Hibbanbin Andullah, adz-Dzahabi berkomentar, dia adalah majhul sedang para 
perawi Abu Ya’la lainnya adalah tsiqah; Berkata as-Shalihi asy-Syaami dalam sirah 
Nabi saw (Subulul Huda wa ar-Rasyad) ‘Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi 
sanadnya bagus, sedangkan melalui Thabrani perawinya shahih kecuali Hibban bin 
Ubaidillah dari Baridah dan Ibnu Abbas: VII/271; Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir 



 

2. Dari Abu Hurairah, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw (raayat) berwarna hitam, sedangkan 

liwa’nya berwarna putih.2 

 

3. Dari ‘Abdullah bin Buraidah dari bapaknya: Abu Qasim bin 

‘Asakir berkata,”Telah meriwayatkan kepada kami Abu al-

Qasim Zahir bin Thahir asy-Syahaamiy, dan Abu al-Mudzfar 

bin al-Qasyiiriy, keduanya berkata, ‘Telah mengabarkan 

kepada kami, Abu Sa’ad al-Junzuruudiy, telah mengabarkan 

kepada kami, Abu ‘Amru bin Hamdaan, telah mengabarkan 

kepada kami Abu Ya’la al-Mushiliy, telah mengabarkan 

kepada kami Ibrahim bin al-Hujjaj, telah mengabarkan 

kepada kami Hibban bin ‘Ubaidillah –tambahan dari al-

Qasyiiriy— Ibnu Hibban Abu Zahiir, telah mengabarkan 

kepada kami Abu Majliz dari Ibnu ‘Abbas, Hayyan berkata, 

‘Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abdillah bin Buraidah 

dari bapaknya:  

 

Sesungguhnya, panji Rasulullah saw (raayah) berwarna hitam, 

sedangkan liwa’nya berwarna putih.3 

 

4. Dari Jabir ra (haditsnya marfu’) sampai kepada Rasulullah 

saw:  

 

Bendera Nabi saw (liwaa’) pada saat masuk kota Makkah 

berwarna putih.4 

                                                                                                                          

dalam Tarikh kota Damaskus: IV/223 dengan teks berasal dari Ibnu Abbas yang 
dikatakannya: ‘Rayahnya Rasulullah saw adalah berwarna hitam, sedangkan liwa-nya 
berwarna putih’. Disebutkan pula melalui jalur lain (IV/224), lihat juga 
Mukhtasharnya: I/352. Berkata syaikhSyu’aibal-Arna-uth dalam Hamsysyarh 
Sunnah al-Baghawiy bahwa sanadnya hasan. Tirmidzi juga meng-hasankannya; 
Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib: VII/220; ‘Umdatul Qaari-nya al-‘Aini: XII/47; 
Misykah al-Mashabih-nya Tibriziy: II/1140.  
2 Dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam Akhlaq an-Nabi saw padahal.154, no.421 dan 
hal.156, no. 427; Dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh kota Damaskus 
dengan teks (Telah menceritakan kepada kami Abu al-Qasim al-Khadlr bin Hussain 
bin Abdillah bin ‘Abdan, dari Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin 
Mubarak al-Farra, dari Abu Muhammad Abdullah bin Hussain bin Abdan, dari Abdul 
Wahhab al-Kilabi, dari Sa’id bin Abdul Aziz al-Halabiy, dari Abu Nu’aim Abid bin 
Hisyam, dari Khalid bin Umar, dari al-Laits binSa’ad, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari 
Abi al-Khair, dari Abu Hurairah, berkata: ‘Rayahnya Nabi saw dari secarik beludru 
yang ada di tangan Aisyah, ditanyakan kepadanya (bahwa Aisyah) yang 
memotongnya, dan liwa beliau berwarna putih…’ (al-hadits) 
Juga melalui jalur lain dikatakan: ‘Telah menceritakan kepada kami Abu al-Qasim as-
Samarqandiy, dari Abu al-Qasim IsmailbinMas’ud, dari Hamzah bin Yusuf as-Sahmi, 
dari Abu Ahmad bin Adi, dari Umar bin Sinan, dari Abu Nu’aim al-Halabiy, dari 
Khalid bin Amru, dari Laits, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abi al-Khair Murtsid bin 
Yazid, dari Abu Hurairah, bunyi haditsnya sama dengan yang sebelumnya’. 
Ibnu Hajar berkata dalam Fathal-Bariy: Telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari 
haditsnya Abu Hurairah: VI/127; Juga berita tersebut dalam al-Kamil-nya Ibnu Adi: 
III/31, yang diterjemahkan oleh Khalid al-Qurasyiy; ‘Umdatul Qaari-nya al-‘Aini: 
XII/47; Tharh at-TatsribSyarh at-Taqrib: VII/220.  
3 Dikeluarkan oleh Imam Abu Syaikh dalam Akhlaq Nabi saw dan Adabnya, hal. 153, 
no.420. Aku berkata: ‘Itu jalurnya sama dengan hadits yang sebelumnya, dari Ibnu 
Abbas, karena kadangkala Ibnu Abbas mengatakannya pada dirinya, kadangkala 
kepada Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, teksnya adalah: ‘Bahwa rayahnya 
Rasulullah saw berwarna hitam dan liwanya berwarna putih’. Tarikh ad-Dimaysq: 
IV/224. 
Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fath al-Bariy: VI/127, Abi Ya’la dari haditsnya 
Buraidah; Thabrani mengeluarkannya dalam Mu’jamul Kabir: XII/207no.12909; 
Majmu’ al-Bahrain, hal.870; Imam al-Iraqiy berkata dalam tharh at-Tatsrib bi Syarh 
at-Taqrib: VII/220, ‘Itu diriwayatkan oleh AbuYa’la al-Mausuliy dalam musnadnya, 
dan Thabrani dalam Mu’jam al-Kabirnya dari hadits Buraidah’. 
4 Dikeluarkan Abu Daud dalam Sunannya: III/72, no.2592; al-Mukhtashar: VII/406, 
no.2480. 
Teks menurut Tirmidzi: IV/195, no.1679, berkata, Dari Jabir bahwa Nabi saw masuk 
ke kota Makkah dengan liwa berwarna putih’. Abu Isa berkata: ‘Hadits inigharib, 
kami tidak mengetahuinya kecuali hadits Yahya bin Adam dari Syarik’. 
Teks menurut Ibnu Majah: II/941, no.2817, berkata: ‘Dari Jabir bin Abdullah, 
’Bahwasanya Nabi saw masuk ke kota Makkah-pada saat hari penaklukkan- 
dengan liwanya berwarna putih’. 
Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya (al-Ihsan):XI/47, no.4743, berkata al-Arnauth: 
‘Haditsnya hasan dengan dua orang saksi’. 
Nasa’i: VI/200, no.6869 dalam bab Haji, dan no.106 dalam bab Masuk kota Makkah; 
Dikeluarkan juga oleh Baihaqi dalam Sunan al-Kubranya: VI/362; al-Baghawi dalam 
Syarh as-Sunnah: X/403. 
al-Hakim dalam al-Mustadraknya: IV/115, no.2505, dikatakannya: ‘Hadits ini shahih 
dengan syarat Muslim meski beliau tidak mengeluarkannya, tetapi dia menyaksikan 
haditsnya Ibnu Abbas ra’.; Majmu’ az-Zawaid: V/321, dikatakannya: ‘Diriwayatkan 



 

5. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata:  

 

Liwaa’nya Nabi saw berwarna putih.5 

 

6. Dari Ibnu ‘Umar ra, beliau berkata:  

 

Tatkala Rasulullah saw memasangkan benderanya, beliau 

memasangkan bendera (liwaa’) yang berwarna putih.6 

 

7. Rasyid bin Sa’ad telah menceritakan sebuah riwayat dari 

Rasulullah saw:  

 

Panji (raayah) Nabi saw berwarna hitam, sedangkan liwa’nya 

berwarna putih.7 

 

8. Lihat pada tabel peperangan dan ekspedisi militer Nabi saw. 

Di sana terdapat penjelasan yang lebih jelas dan rinci tentang 

warna panji-panji dan bendera-bendera Rasulullah saw. 

 

Kedua: Warna Hitam untuk Liwaa’ 

1. Ibnu ‘Asakir berkata dengan sanadnya dari Sa’id bin Basyir 

dari Qatadah dari Anas, ia berkata:  

 

Rasulullah saw memiliki liwaa’ (bendera besar) berwarna 

hitam.8 

 

2. Ibnu ‘Asakir juga meriwayatkan dengan sanad dari Hisyam 

bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah:  

 

Bahwa Nabi saw memiliki sebuah panji hitam yang bernama 

al-‘uqab. Liwaa’ (bendera) beliau berwarna hitam.9 

 

3. ‘Abdur Raziq meriwayatkan sebuah riwayat di dalam 

Mushannif dengan sanad dari seorang laki-laki penduduk 

Madinah:  

 

Bahwa panji Rasulullah saw (raayah) berwarna putih, 

sedangkan liwaa’nya berwarna hitam.10 

 

Ketiga: Warna Debu Tanah untuk Liwaa’ 

 Mujahid telah menceritakan sebuah riwayat, dimana ia 

telah berkata:  

 

Rasulullah saw memiliki liwaa’ (bendera besar) berwarna debu 

tanah.11 

 

Yang dimaksud dengan al-aghbar (debu tanah) di sini adalah 

warna hitam, atau warna yang lain. Barangkali perawi melihat 

                                                                                                                          

oleh Thabrani dengan tiga orang, terdapat juga dalam Sunan-nya bahwa warna liwa 
itu putih’.; Lihat juga at-Talkhish al-Hubair-nya Ibnu Hajar: I/98; ‘Umdatu al-Qari-
nya al-‘Aini: XII/47; Misykahu al-Mashabih: II/1140. 
5 Dikeluarkan oleh al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah: X/404, no.2665; Abu Syaikh 
dalam Akhlaq an-Nabi saw wa Adabuhu, hal.154, no.422, hal.156, no.428; 
Dikeluarkan jugaoleh Ibnu AbiSyaibah dalam Mushannifnya: VI/533, no.33611; al-
Iraqi berkata dalam Tharh at-Tatsrib bi Syarh at-Taqrib: VII/220: Itu diriwayatkan 
oleh AbuSyaikh bin Hibban dari haditsnya Aisyah. 
6 Dikeluarkan Abu Syaikh dalam kitab Akhlaq an-Nabi saw wa Adabuhu, hal.155, 
no.423. 
7 as-Sair al-Kabir-nya Imam asy-Syaibani: I/71. 
8 Tarikh Madinatu ad-Dimasyq: IV/225. 
9 ibidem 
10 al-Abadi dalam Aunul Ma’bud: Vii/254, berkata: ‘al-Qadli berkata, ‘Yang 
dimaksudkannya (warna) hitam, karena ia melihatnya dari jauh dan berwarna tidak 
hitam pekat. Ia berkata (dalam kondisi kedinginan) pada liwa itu ada warna hitam 
dan putihnya’. Seakan-akan ini dapat dita’lil bagi yang meriwayatkannya bahwa liwa 
itu warnanya hitam. 
11 Ma’alim as-Sunan-nya al-Khathabiy: III/406. 



bendera tersebut di medan perang yang sangat jauh. Al-

Khazaa’iy telah menuturkan kesimpulan semacam ini dalam ad-

Dilalaat as-Sam’iyah.12 

 

Sub Bab II: Warna Panji Rasulullah saw 

a. Warna Hitam 

1. Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam.13 

 

2. Dari Abu Hurairah ra , ia berkata: 

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam.14  

 

3. Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Buraidah 

dari bapaknya: 

 

Rasulullah saw memiliki panji yang berwarna hitam.15 

 

4. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata:  

 

Liwaa’nya Rasulullah saw berwarna putih, sedangkan panji-

panjinya berwarna hitam yang terbuat dari kain bulu unta 

milik ‘Aisyah ra.16 

  

5. Dari Jabir ra, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam.17 

6. Imam Waqidiy telah menceritakan di dalam kitab al-

Maghaziynya, sebuah fragmen dari kisah perang Khaibar, 

ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam, dari kain bulu milik 

‘Aisyah ra. Panji itu diberi nama al-‘uqab.18 

 

7. Imam al-‘Iraqiy mencantumkan sebuah riwayat di dalam 

kitabnya, Tharh at-Tatsriib Syarh at-Taqriib19:  

 

Dari Yunus bin ‘Ubaidah, maula Muhammad al-Qasim, ia 

berkata, Muhammad bin al-Qasim telah mengutusku untuk 

menanyakan tentang panji Rasulullah saw kepada Bara’ bin 

‘Azib. Beliau menjawab, ‘Panji Rasulullah berwarna hitam, 

berbentuk persegi empat, terbuat dari kain wool’.20 

                                                           

12 Hal.366. 
13 Takhrijnya sudah dibahas. 
14 Takhrijnya sudah dibahas. 
15 Takhrijnya sudah dibahas. 
16 Mushannif-nya Ibnu Abi Syaibah: VI/532, no.22603. Dan telah dikeluarkan oleh 
Abu Syaikh al-Asfahaniy dalam Akhlaq an-Nabi saw wa Adabuhu: hal.154, no.422, 
428; lihat pula Syarh as-Sunnah-nya Imam al-Baghawi: X/404, no.2665. 
Imam AbuYusuf dalam kitabnya al-Kharaj (hal.192) mengatakan: ‘Bahwa rayahnya 
Nabi saw berwarna hitam’. Telah mengatakan kepadaku Muhammad bin Ishaq dari 
Abdullah bin Abi Bakar dari ‘Umrah, dari Aisyah ra, berkata: ‘Rayahnya Rasulullah 
saw berwarna hitam dari kulit’, dan Aisyah dalam perjalanan yang jauh.  
17 Thabrani mengeluarkannya dalam al-Mu’jam al-Kabir: II/186, no.1758. Orang yang 
mentahqiqnya mengatakan: Dalam sanadnya terdapat Syarik an-Nakha’i. Nasa’i dan 
lainnya mentsiqahkannya, namun di dalamnya dla’if. Para perawi lainnya tsiqah. 
Yang berkomentar seperti ini adalah al-‘Aini dan Ibnu Hajar. 
Lihat juga: Mu’jam al-Ausath: VIII/63, no.7969; Mu’jam as-Shaghir: II/11, no.1049.; 
al-Gharaaibnya ad-Daruquthniy: 1816; Majmu az-Zawaid: V/321; lihat pula ‘Umdatul 
Qari: XII/47 yang dinisbahkan kepada Jabir ra. 
18 II/649. 
19 VII/220. 
20 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (Fath ar-Rabbaniy): XIV/51, IV/297; Abu Daud 
dalam Sunannya: III/71, no.2591; Tirmidzi dalam Jami’-nya: IV/196,no.1680, Ia 
berkata: ‘Haditsnya hasan gharib’. Al-Mundziri menisbahkannya kepada Ibnu Majah 
padahal bukan dia, seakan-akan (dalam cetakannya) itu dia.; ‘Ilal al-Kabir (713) no. 
297, berkata: ‘Muhammad ditanya –yakni Bukhari- tentang hadits itu. Ia menjawab: 
‘Haditsnya hasan’. 
Dikeluarkan pula oleh al-Baghawidalam Syarh as-Sunnah: X/403, no.2663; Abu 
Syaikh dalam Akhlaq an-Nabi saw wa Adabuhu,hal.155, no.425; Baihaqi dalam Sunan 
al-Kubra: VI/363; Ibnu Asakir dalam Tarikh ad-Dimasyq: IV/222-223; lihat 



 

8. Dari Harits bin Hisaan, ia berkata:  

 

Ketika aku sampai di Madinah, aku melihat Rasulullah saw 

berdiri di atas mimbar, sedangkan Bilal berada di sampingnya, 

menyandang sebilah pedang. Panjinya berwarna hitam. Aku 

bertanya, ‘Apa ini’. Para sahabat menjawab, ‘Ini adalah ‘Amru 

bin al-Ash yang baru pulang dari medan perang’.21 

 

9. Imam al-Manawiy menyatakan dalam kitabnya Faidl al-

Qadiir22, ‘Imam Tirmidziy meriwayatkan di dalam al-‘Ilal 

dari Bara’ dari jalur lain dengan redaksi: 

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam, berbentuk persegi 

empat, dan terbuat dari kain wool.  

 

Aku menanyakan hal ini kepada Muhammad –yakni Imam 

Bukhari--, ia berkata, ‘Hadits ini adalah hadits hasan’. Imam 

Manawiy juga berkata, ‘Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam 

Thabrani dengan redaksi yang sama’. 

 

10. Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam, berbentuk persegi 

empat, terbuat dari kain wool.23 

 

11. Imam Nasaaiy meriwayatkan dari Anas, ia menceritakan:  

 

Bahwa Ibnu Ummi Maktum membawa panji hitam dalam 

beberapa pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah saw.24 

 

12. Rasyid bin Sa’ad telah menuturkan:  

 

Bahwa panji Rasulullah saw berwarna hitam.25 

 

13. Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam dari kain bulu milik 

‘Aisyah ra. Panji itu diberi nama al-‘uqab.26 

 

14. Musaddad telah meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Aun, 

ia berkata:  

 

Telah meriwayatkan kepadaku seorang syaikh –aku menduga 

riwayat ini berasal dari Bakar bin Wail--, ia berkata, ‘Suatu 

hari Rasulullah saw telah mengeluarkan secarik kain berwarna 

hitam. Kain itu dipasangkan di ujung tombak, selanjutnya 

                                                                                                                          

Misykatul Mashabih-nya at-Tibriziy: II/1140; Dikeluarkan pula oleh Nasa’i dalam 
Sunan al-Kubranya: V/181, no.8606/1, halaman tentang rayah. 
 
21 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (Fath ar-Rabbaniy): XIV/50-51; Tirmidzi dalam 
Jami’-nya: IV/196, no.1680 tentang kitab al-jihad, ia berkata: Dalam bab ini dari Ali 
dan Harits bin Hisaan; Ibnu Majah: II/941, no.2816; Abdurrazzaq dalam Mushannif-
nya: V/288, no.9641. 
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Harits bin Hayyan, berkata: ‘Aku masuk ke dalam 
masjid yang dipenuhi banyak orang. Rayahnya berwarna hitam, aku lalu bertanya: 
‘Apa yang dilakukan orang-orang hari ini?’ Mereka menjawab: ‘Itu adalah Rasulullah 
saw yang akan mengutus Amru bin Ash’. (Tarikh al-Kabir: II/260-261)  
Dikeluarkan juga oleh Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, hal.192; an-Nasa’i dalam 
Sunan al-Kubra: V/181, no.8607/2; Baihaqi dalam Sunan al-Kubra: VI/363; Ibnu Abi 
Syaibah dalam Mushannifnya: III/532. 
22 V/171. 
23 Dikeluarkan oleh Tirmidzi: IV/196, Ia berkata: Bab ini dari Ali dan Harits bin 
Hisaan dan Ibnu Abbas. 
24 Sunan an-Nasa’i al-Kubra: V/181 tentang orang buta yang membawa rayah, no. 
8605/1: at-Talkhish al-Hubair li Ibni Hajar: IX/98. Berkata: Ibnu Qaththan berkata 
haditsnya shahih. Berkata al-Khathabiy dalam Ma’alim as-Sunan, haditsnya hasan: 
III/406; ‘Aunul Ma’bud-nya Abadi: VII/255. Ia berkata: Haditsnya hasan. 
25 as-Sair al-Kabir-nya Imam Syaibani: I/71. 
26 ibidem: I/71. 



beliau saw mengibas-ngibaskannya. Kemudian, Rasulullah saw 

bertanya, ‘Siapa yang bersedia menunaikan haknya (panji 

tersebut)’? Berdirilah seorang laki-laki, dan langsung berkata, 

‘Aku akan menunaikan haknya. Lalu, apa hak panji tersebut’? 

Rasulullah saw menjawab, ‘Berperang di garis depan, dan 

tidak boleh seorang pun dari kalangan orang kafir yang boleh 

menyentuhnya’.27 

 

15. Abu al-Hasan ad-Dlahak meriwayatkan sebuah hadits 

dari Sa’id bin al-Musayyab ra, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw pada saat perang Uhud adalah secarik 

kain wool hitam, milik ‘Aisyah ra…28 

 

16. Ibnu Sa’ad menuturkan di dalam Thabaqatnya29, dari al-

Hasan, ia berkata: 

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam dan diberi nama al-

‘uqab. 

 

17. Diriwayatkan juga dengan sanad dari Yazid bin Abiy 

Hubaib, ia berkata:  

 

Panji-panji Rasulullah saw berwarna hitam.30 

 

18. Al-Qadla’iy telah menuturkan:  

 

Rasulullah saw memiliki dua buah panji (raayah) berwarna 

hitam dan putih.31 

 

19. Al-Khaza’iy berkata, dan Ibnu Jama’ah (dalam 

Mukhtashar as-Siirah) berkata kepadanya:  

 

Rasulullah saw memiliki panji berwarna hitam, berbentuk 

persegi empat, terbuat dari kain wool. Panji itu diberi nama al-

‘uqaab.32 

 

20. Ibnu ‘Abdil Baar telah menuturkan dalam (kitab) ad-

Durur33, saat beliau menjelaskan sebuah hadits yang 

bercerita tentang perang Badar,  

 

Sesungguhnya Nabi saw menyerahkan liwaa’ (bendera besar) 

kepada Mush’ab bin ‘Umair. Sedangkan panji pertama 

diserahkan kepada ‘Ali bin Abi Thalib, sedangkan panji kedua 

diserahkan kepada seorang laki-laki dari suku Anshar. Kedua 

panji itu berwarna hitam. 

 

Inilah keterangan-keterangan dari nash-nash hadits. 

Keterangan-keterangan senada juga telah dituturkan oleh al-

‘Iraqiy dan al-Khaza’iy.34 Imam ad-Dimyathiy menyatakan, 

‘Bendera (liwaa’) Rasulullah saw berwarna putih. Kadang-

kadang beliau membawa benderanya yang berwarna hitam. 

Bendera-bendera tersebut, kadang-kadang berasal dari tudung 

kepala isteri-isteri beliau saw’.35 

 

b. Warna Kuning 

                                                           

27 Subulul Huda wa ar-Rasyad: VII/371. 
28 ibidem: VII/372. 
29 I/455. 
30 Thabaqat Ibnu Sa’ad: I/455. 
31 Hal.246. 
32 Takhrij Dalalat as-Sam’iyah hal. 366. 
33 Hal.102. 
34 Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib: VII/220; Takhrij Dalalat as-Sam’iyah hal.364. 



Abu Dawud telah meriwayatkan dari Sammak dari seorang 

laki-laki dari kaumnya dari seorang laki-laki lain dari 

kaumnya juga, ia berkata:  

 

Aku melihat panji Rasulullah saw berwarna kuning.36 

 

c. Warna Putih 

Imam Ibnu Hajar dalam Fath al-Baariy37 berkata:  

 

‘Beliau saw memiliki sebuah panji yang diberi nama panji 

putih. Kadang-kadang beliau membawa panji yang berwarna 

hitam. 

 

 Tatkala menjelaskan hadits yang bercerita 

tentang perang Khaibar, Ibnu Hisyam berkata: 

 

Sesungguhnya panji Rasulullah saw berwarna putih yang 

berada di tangan Abu Bakar as-Shiddiq, kemudian diserahkan 

kepada ‘Ali bin Abi Thalib.38 

 

 ‘Abdur Raziq telah mengeluarkan sebuah riwayat 

di dalam al-Mushannif dengan sanad dari seorang laki-

laki penduduk Madinah, ia menyatakan:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna putih, sedangkan benderanya 

(liwaa’) berwarna hitam.39 

 

Sub Bab III. Nama Panji Rasulullah saw, Al-‘Uqab 

 Di dalam banyak nash, baik dalam hadits Nabi saw, atsar 

dari ulama salaf, serta dokumen-dokumen sejarah, telah 

dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa panji Nabi saw 

dinamakan dengan al-‘uqab. 

 Akan tetapi al-‘Alamah as-Sahiliy menyatakan bahwa al-

‘uqab pada dasarnya adalah ar-raayah. Beliau menambahkan, 

bahwa panji Nabi saw dinamakan al-‘uqab. Sedangkan al-‘uqab 

sendiri adalah sebutan lain bagi panji (ar-raayah). Ini 

didasarkan pada perkataan orang Arab, Dzill al-‘uqab (bayangan 

panji), maksudnya adalah panji (raayah). Bukti yang 

menunjukkan bahwa setiap panji tidak lain adalah al-‘uqab 

sendiri adalah sya’ir dari Qathriy Ibnu al-Fuja’ah: 

 

Wahai pemimpin bayangan panji, sungguh ia telah menaungi 

semuanya  

Anak kuda dari matahari dan pahlawan perkasa saling 

memukul40 

 

Akan tetapi, pendapat Imam as-Sahiliy ini tidak bisa digunakan 

sebagai hujjah, bahwa al-‘uqab bukanlah nama panji dari 

Rasulullah saw. Ini didasarkan pada dua alasan berikut ini: 

 Pertama, banyak nash –yang akan saya paparkan nanti— 

yang menunjukkan bahwa nama panji Rasulullah saw adalah al-

‘uqab. 

 Kedua, nama panji Rasulullah saw telah masyhur 

khususnya di masa-masa awal Islam, masa setelahnya dan masa-

masa kita sekarang ini. 

                                                                                                                          

35 Mukhtashar dalam Sirah Sayid Basyar: I/39. 
36 Dikeluarkan Abu Daud: III/72, no.2593; Baihaqi dalam Sunan al-Kubra: VI/363; 
Abu Syaikh dalam Akhlaq an-Nabi saw wa Adabuhu, hal.156, no.430; lihat juga 
Takhrij Dalalat as-Sam’iyah lil Khuza’iy, hal.364; at-Talkhish al-Hubair: I/98 (1846); 
Fath al-Bariy li Ibni Hajar: VI/127; adz-Dzahabiy dalam Sirah, hal.515. 
37 VI/127. 
38 Sirah an-Nabawiyah: III/374; Imam al-Iraqiy juga berkata hal yang sama dalam 
Tharhat-Tatsrib Syarh at-Taqrib: VII/221.  
39 al-Mushannif: V/289, no.9643. 
40 Raudlu al-Anafi: VII/81. 



Berikut ini adalah nash-nash yang menunjukkan bahwa 

nama panji Rasulullah saw adalah al-‘uqab.  

Telah diriwayatkan dari penyair-penyair Islam, salah 

satunya adalah Sahal as-Shaqliy ketika ia memuji Ibnu 

Khalash41: 

 

Teruntuk orang yang mengembara, sungguh pertolongan 

telah datang kembali. 

Teruntuk seseorang yang memegang bendera,  

Sungguh, ia telah kembali dengan membawa pertolongan,  

Bawalah ia beserta Islam dan pemimpin kafilah,  

Perlihatkanlah bendera itu di tengah cahaya putih, 

Agar ia bisa dilihat,  

Meskipun di tangannya berlumuran darah mereka pihak 

musuh, 

Sungguh, ia layak dijuluki dengan al-uqab, 

Sungguh ia akan mencabut jantung musuhnya secepat kilat. 

 

(KURANG LIMA BAIT-MENYUSUL) 

 

 

Pentahqiq kitab ini menyatakan, ar-raayah dinamakan 

dengan al-‘uqab. Pada awalnya al-‘uqab adalah nama panji 

Rasulullah saw, kemudian akhirnya, semua bendera disebut 

dinamakan dengan al-‘uqab. 

Imam Manawiy telah mengutip suatu riwayat dari Imam 

Ibnu al-Qayyim, di sana disebutkan:  

 

Panji Rasulullah saw dinamakan dengan al-‘uqab. Panji itu 

berwarna hitam, dengan kata lain, warnanya didominasi 

warna hitam polos. Al-Qadliy dan al-Thaiyibiy juga menyebut 

nama ini.42 

 

Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang tercantum di 

dalam Musnad yang menunjukkan bahwa nama panji Rasulullah 

saw adalah al-‘uqab. 

1. Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 

berkata:  

 

Panji Rasulullah saw adalah potongan yang berasal dari 

secarik kain milik ‘Aisyah ra. Kemudian ‘Aisyah ditanya 

tentang panji tersebut, dan ia memperlihatkannya. Sedangkan 

liwaa’ Rasulullah saw berwarna putih. Selanjutnyan liwaa’ itu 

dibawa oleh Sa’ad bin ‘Ubadah, hingga akhirnya ia serahkan 

kepada orang-orang Anshar, yakni Bani ‘Abd al-Asyhal. Panji 

tersebut pernah dibawa oleh Khalid biin Walid untuk 

menaklukkan Damsyiq. Panji itu diberi nama al-‘uqab. 

 Beliau juga berkata:  

 

Panji Rasulullah saw adalah kain wool berwarna hitam milik 

‘Aisyah ra. Sedangkan liwaa’ beliau berwarna putih. Panji itu 

dibawa oleh Sa’ad bin ‘Ubadah, kemudian diberikan kepada 

kaum Anshar, yakni Bani ‘Abd al-Assyhal. Panji itu pernah 

dibawa oleh Khalid bin Walid untuk menaklukkan Damsyiq. 

Nama panji itu adalah al-‘uqab. 

 

 Beliau menambahkan:  

                                                           

41 Diwan, hal.120. 
42 Faidlul Qadir: V/170. 



 

Dari ‘al-Qamah bin Abi ‘al-Qamah, ia berkata: ‘Telah sampai 

berita kepadaku –wallahu a’lam-- bahwa pedang Nabi saw 

bernama Dzul Fiqaar, sedangkan panjinya bernama al-‘uqab.43 

 

 Ia juga menyatakan dari Zuhair bin Mohammad:  

 

Nama panji Rasulullah saw adalah al-‘uqab.44 

 

2. Imam as-Syaibaniy telah meriwayatkan dari ‘Urwah bin 

Zubair, ia berkata: 

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam yang berasal dari kain 

wool milik ‘Aisyah. Panji itu dinamakan al-‘uqab.45 

 

3. Dari al-Hasan ra, ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw dinamai al-‘uqab.46 

 

4. As-Sahiliy telah meriwayatkan dari at-Thabariy:  

 

Beliau saw memiliki panji yang bernama al-‘uqab.47 

 

5. Al-Waqidiy telah menyebut nama panji Rasulullah 

dengan al-‘uqab. Ia berkata:  

 

Panji Rasulullah saw berwarna hitam terbuat dari kain wool 

milik ‘Aisyah. Panji itu diberi nama al-‘uqab.48 

  

Ia juga menyatakan di tempat yang lain: 

 

Panji Rasulullah saw bernama al-‘uqab. Panji itu pernah 

dibawa oleh Sa’ad.  

 

6. Ibnu Hisyam, tatkala menuturkan hadits yang bercerita 

tentang perang Badar, ia berkata:  

 

Di depan Rasulullah saw ada dua buah panji berwarna hitam. 

Satu di tangan ‘Ali. Orang menyebutnya al-‘uqab. Sedangkan 

satunya lagi ada di tangan orang Anshar.49 

 

7. Imam Ibnu Hajar menyatakan:  

 

Telah dinyatakan bahwa Rasulullah saw memiliki sebuah panji 

yang bernama al-‘uqab. Panji itu berwarna hitam dan 

berbentuk persegi empat.50 

 

8. Al-Nuwairiy menyatakan tentang panji Rasulullah saw:  

 

Beliau saw memiliki panji berwarna hitam persegi empat, 

bernama al-‘uqab. Sedangkan liwa’nya (bendera) berwarna 

putih. Kadang-kadang secarik selendang isteri-isteri beliau saw 

dijadikan sebagai liwa’ (bendera).51 

                                                           

43 Tarikh Dimasyq li Ibni Asakir: IV/225-226. 
44 ibidem: IV/225-226; Ibnu Sa’ad dalam Thabaqat: I/486. 
45 as-Sair al-Kabir: I/71. 
46 Akhlaq an-Nabi saw li Abi Syaikh, hal.156, no.429; Dikeluarkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah: VI/533, no.33604; Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dengan sanadnya dalam 
Thabaqat: I/455. Berkata: Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari orang yang 
mendengarnya dari Hasan, berkata: ‘Rayahnya Rasulullah saw itu berwarna hitam 
dan dinamai dengan al-‘uqab’. 
47 Raudlu al-Anafi: V/247. 
48 al-Maghaziy:II/649. 
49 as-Sirah: I/447. 
50 Fath al-Bariy: VI/127. 
51 Nihayatu al-Arab: XVIII/299. 



 

9. Al-Khaza’iy berkata: ‘Al-Qadlaa’iy berkata: 

 

Rasulullah saw memiliki sebuah panji yang disebut dengan al-

‘uqab. Panji itu terbuat dari kain wool berwarna hitam. 

 

10. Imam Suyuthiy menyatakan:  

 

Beliau saw memiliki panji berwarna hitam, yang selalu berada 

di atas kepala beliau saw. Panji itu dinamakan al-‘uqab.52  

 

11. Dalam kitab Musaamirat al-Abraar, dinyatakan: 

 

Nama panji beliau saw adalah al-‘uqab.53 

 

Ibnu Jama’ah berkata dalam Mukhtashar as-

Siirah:  

 

Panji beliau saw dinamakan al-‘uqab.54 

 

Pendapat senada dinyatakan oleh Qasim bin 

Tsabit as-Sarqasthiy dalam kitabnya ad-Dalaail.55  

 

12. Imam Manawiy berkata: ‘Panji beliau saw berbentuk 

persegi empat, terbuat dari kain wool. Ia berujud 

bendera besar. Panji itu dinamakan al-‘uqab’. Ibnu 

‘Asakir meriwayatkan dari ‘Aisyah, ‘bahwa liwaa’ 

Rasulullah saw pada saat penaklukan warnanya putih. 

Sedangkan panji beliau saw berwarna hitam. Panji itu 

terbuat dari secarik kain wool. Panji itu disebut dengan 

al-‘uqab’. Panji itu pernah dibawa oleh Khalid bin Walid 

untuk menaklukkan Damsyiq dua kali. Panji itu pun 

kadang-kadang dinamakan dengan tsaniyat al-‘uqab’. 

 

 Ia juga berkata, ‘Panji beliau juga diberi nama dengan 

an-namr. Dinamakan an-namr, sebab warnanya seperti warna 

an-namr; yakni antara hitam dan putih. Beliau saw juga 

memiliki bendera berwarna kuning. Namun bendera ini tidak 

memiliki nama. Beliau juga memiliki panji berwarna hitam; 

yakni, warnanya didominasi warna hitam. Sehingga, bila dilihat 

dari jauh ia berwarna hitam. Sebab, warna panji tersebut adalah 

hitam polos. Di tengah panji tersebut ditulis ‘La ilaha Illa al-

Allah Muhammad Rasul al-Allah’. 

 Beliau juga memiliki alwiyah –bendera-bendera 

berukuran kecil--. Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dan selainnya 

dari Jabir, bahwa liwaa’nya Rasulullah saw pada saat 

penaklukkan Makkah berwarna putih. Bendera itu dibawa oleh 

Sa’ad bin ‘Ubadah. Diriwayatkan juga dari Anas dan dari ‘Aisyah, 

bahwa beliau saw memiliki liwaa’ berwarna debu tanah.56  

 

13. Ibnu Said al-Naas berkata: ’Beliau saw memiliki panji 

berwarna hitam, yang disebut dengan al-‘uqab. Beliau 

saw juga memiliki panji berwarna putih, yang diberi 

nama az-ziinah, kadang-kadang warnanya hitam’. 

Ia juga mengatakan, ‘Telah diriwayatkan oleh al-

Hafidz ad-Dimyatiy, bahwa Yusuf bin al-Jauziy telah 

menuturkan bahwa bendera Rasulullah saw berwarna 

                                                           

52 Waqaa’i’ ad-Duhur (lembar ke-286), dalam Takhrij Dalalat as-Sam’iyah, hal.365. 
53 Hal.27. 
54 at-Tartib: II/322. 
55 ibidem. 
56 Futuhat as-Subhaniyah: 234-235. 



putih, dan bertuliskan ‘La Ilaha illa al-Allah Muhammad 

Rasulullah’.57 

  

14. Diyarbakri telah menyatakan: ‘Panji Rasulullah saw (al-

‘uqab) berwarna hitam, terbuat dari kain wool milik 

‘Aisyah ra. Beliau saw juga memiliki bendera-bendera 

berwarna putih dan hitam. Bendera-bendera itu terbuat 

dari selendang isteri-isterinya’.58 

 

15. Al-Baghawiy berkata: ‘ Panji Rasulullah saw al-‘uqab 

berwarna hitam’.59 

 

Bab IV. Kain Yang Dibuat Untuk Bendera dan Panji 

 Bendera dan panji di masa Rasulullah saw sangatlah 

sederhana. Bendera dan panji tersebut terbuat dari kain baju. 

Nabi saw sendiri membuat panji dari kain wool. Sedangkan 

benderanya terbuat dari serban (al-‘amamah). Kedua bahan itu 

kadang-kadang berasal dari baju, atau serban. Berikut ini akan 

dijelaskan bahan-bahan kain yang digunakan untuk membuat 

panji-panji yang telah disebutkan di dalam nash-nash yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

1.an-Namirah (kain wool bergaris-garis) 

 Al-Azhariy berkata: an-namrah adalah burdah 

mukhaththah (kain wool yang bergaris-garis). Beliau 

menyatakan: Setiap selimut bergaris yang digunakan sebagai 

selimut oleh orang Arab disebut dengan an-namirah (selimut). 

Bentuk jamak dari namirah adalah nimaar.60  

 Ibnu Sakit berkata: Jika kain wool dicelup berkali-kali, 

kemudian ditenun searah, ini disebut dengan al-kisaa’ (baju). 

Jika kain wool dicuci hanya beberapa kali saja, kemudian 

ditenun bergaris-garis, maka ia akan menjadi kain bergaris-garis. 

Jika kain ini dipotong memanjang, kemudian diberi rumbai-

rumbai, maka ia disebut dengan namirah, atau burd.61 

 Pengarang kitab Tartiib al-Qaamuus menyatakan: an-

namirah: selimut wool yang bergaris-garis putih dan hitam; atau 

burdah (sejenis kain dari wool) yang dipakai oleh orang-orang 

Arab.62 

 

2.Al-Mirth al-Mirhal (pakaian bulu) 

 Al-Azhariy berkata, ‘al-mirth adalah pakaian dari bulu 

atau sutera yang dikenakan oleh orang Arab’.63 

 Pengarang kitab Tartiib al-Qaamuus menyatakan: al-

mirth –dikasrah—adalah pakaian dari bulu atau sutera. Bentuk 

pluralnya adalah muruuth.64 

 Al-Mirhal adalah baju yang didalamnya ada gambar 

pelana unta.65 Ar-Rihl sendiri adalah pelana unta. 

 

3.Al-Burd 

 Al-Azhariy berkata: al-burdah: selimut yang bergaris-

garis. Bentuk jamaknya adalah burud. 

 Al-Laits berkata, al-burd –telah diketahui—berasal dari 

kain serban (al-‘ushab) dan kain yang berbordir. 

 Al-Burdah: adalah kain segi empat yang didalamnya ada 

warna kuningnya. Ia terbuat dari kain wool. Kadang-kadang ia 

disebut dengan syamr.66  

                                                           

57 ‘Uyunul Atsar: II/398-399. 
58 Tarikh al-Khamis: II/189-190. 
59 Tarikh al-Baghawi:II/71. 
60 Tahdzib al-Lughah: XV/219, pasal tentang namr. 
61 Tahdzibal-Alfaadh: 661. 
62 Tartib al-Qamus: IV/411, pasal tentang namr.  
63 Tahdzib al-Lughah: XIII/345, pasal tentang mirth. 
64 Tartib al-Qamus: IV/229, pasal tentang mirth. 



 Fairuz Abadiy mengatakan, al-burd: pakaian yang 

bergaris-garis. Bentuk pluralnya adalah abraad, abrud dan 

buruud.67 

 

4.al-Khamiishah 

 Al-Azhariy berkata, al-khamiisah adalah sejenis mantel 

hitam, yang terbuat dari bulu yang sangat halus (permadani), 

wool, dan lain-lainnya.68 

 Abu ‘Ubaid berkata, al-khaamiishah adalah kain hitam 

berbentuk persegi empat yang memiliki dua lukisan.  

 

Bab V. Ukuran Panji dan Bendera 

 Tidak ada nash yang menjelaskan kepada kita ukuran 

panji Rasulullah saw, dari sisi panjang, lebar, maupun 

ukurannya. Berapa hasta dan berapa jengkal, ataupun ukuran-

ukuran lain yang dikenal di masa Rasulullah saw. Sebagian besar 

nash hanya menyatakan bahwa panji Rasulullah saw berbentuk 

persegi empat. Telah disebutkan dalam haditsnya Bara’ bin al-

‘Azib: 

 

(Panji Rasulullah saw) berbentuk persegi empat dan terbuat 

dari wool. 

  

 Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 

disebutkan:  

 

(Panji Rasulullah saw) berwarna hitam, berbentuk persegi 

empat, dan terbuat dari kain wool. 

 

 Dalam sirah, Imam al-Waqidiy dan Imam Muqriziy 

menyatakan: 

 

Nabi saw pernah mengutus ‘Ali ra ke Yaman. Beliau saw juga 

menyerahkan bendera kepadanya. Beliau mengambil 

serbannya, kemudian beliau potong persegi empat. Beliau 

memasang bendera itu di ujung tombak dan beliau serahkan 

kepada Ali. Beliau saw berkata, ‘Ini adalah liwaa’ (bendera)’.69 

 

 Al-Kitaaniy berkata, ‘Ishaq bin Ibrahim ar-Ramliy telah 

mengetengahkan sebuah hadits dari seseorang penghuni gurun 

pasir di Syam, dari jalur Haraam bin ‘Abdirrahman al-

Khats’amiy dari Abu Zar’ah al-Qaza’iy, di sana disebutkan:  

 

Rasulullah saw telah menyerahkan kepada ‘Ali sebuah panji 

berwarna putih yang ukurannya sehasta kali sehasta.  

 

Lafadz seperti ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu 

Mundah. Dalam riwayatnya ad-Duulaabiy, ‘Panjinya berwarna 

putih’.70  

Nash ini menunjukkan ukuran panji di masa Rasulullah saw, 

yakni sehasta kali sehasta. Ini juga berarti, bahwa ukuran 

bendera Rasulullah saw lebih besar lagi. Sebab serban –yang 

digunakan untuk bendera—ukurannya lebih panjang dari pada 

sehasta. 

 

 

Bab VI. Tulisan yang Tertera di Dalam Bendera Rasulullah saw  

 Bentuk Tulisannya, Penanya, dan Kainnya. 

                                                                                                                          

65 al-Qamus: I/160. 
66 Tahdzib al-Lughah: XIV/107, pasal tentang burd. 
67 Tartib al-Qamus: I/243, pasal tentang burd. 
68 Tahdzib al-Lughah: VII/156, pasal tentang khamis. 
69 al-Maghazi: III/1079; al-Amta’: 502. 



  

Di dalam banyak hadits dituturkan keterangan yang bisa 

menunjukkan kepada kita tentang liwaa’ (bendera besar) 

Rasulullah saw. Terdapat sebuah keterangan yang dituturkan 

oleh Imam Thabrani dan Abu Syaikh dari Abu Hurairah dan 

Ibnu ‘Abbas, bahwa bendera Rasulullah saw bertuliskan lafadz 

‘La ilaha Illa Al-Allah Mohammad Rasul al-Allah’. 

 Al-Kitaaniy berkata1, ‘Hadits ini juga terdapat dalam 

musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu ‘Abbas. Riwayat 

senada juga dituturkan oleh Imam Thabarani dari Buraidah al-

Aslami, dan Ibnu ‘Adiy dari Abu Hurairah. Hadits-hadits ini 

tertera dalam catatan pinggir yang terdapat dalam Kitabnya al-

Khaza’iy.2 

 Sekarang kita bertanya,’Bagaimana bentuk khath dan 

tulisannya’? 

 Tidak diragukan lagi bahwa bentuk khath yang tertera 

dalam panji adalah khath yang masyhur di masa Rasulullah saw, 

yakni khath Makkiy (khath Makkah) dan Madaniy (khath 

Madinah). Ini didasarkan pada keterangan yang disampaikan 

oleh an-Nadim.3  

 Sedangkan tulisannya, kemungkinan ditulis dengan tinta 

berwarna hitam di atas kain putih yang berasal dari serban, atau 

baju. Kebanyakan, bendera Rasulullah saw terbuat dari serban, 

sebagaimana kisah tentang diutusnya Ali bin Abi Thalib ke 

Yaman. Kain yang terkenal pada masa sahabat adalah –

sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim--, ‘Para sahabat Nabi 

saw, kebanyakan mereka mengenakan kain dari katun. 

Kadang-kadang mereka juga memakai kain yang terbuat dari 

kain wool dan bulu’. Beliau menambahkan, ‘Baju mereka 

terbuat dari dua bahan ini’. Kadang-kadang, beliau saw 

mengenakan baju paling sederhana yang terbuat kain wool atau 

katun. Kadang-kadang beliau saw juga mengenakan baju dari 

bulu binatang, kain wool dari Yaman, dan mantel berwarna 

hijau.4 

 Adapun tinta yang digunakan untuk menulis, adalah 

tinta hitam. 

 Dr. Mahmud ‘Abbas menyatakan, di masa Rasulullah saw 

arang hitam sering digunakan untuk tinta. Dr. Mahmud ‘Abbas 

berkata, ‘Nampaknya, orang-orang Arab membuat tinta dari 

arang hitam atau jelaga, kemudian dicampur dengan getah 

pohon’.5 

 Imam Ibnu Qayyim menyatakan, sebagaimana 

diceritakan oleh as-Sakhawiy6, ‘Bendera beliau saw berwarna 

                                                                                                                          

70 Tartib al-Idari: I/320. 
1 Tartib al-Idariyah: I/322. 
2 as-Shalihi telah meriwayatkan dari Ibnu ‘Adi dan Abu al-Hasan bin Dlahhak, dari 
Ibnu Abbas ra. Begitu pula riwayat Ibnu ‘Adi dari Abu Hurairah ra yang tercantum 
dalam kitab Sabilul Huda wa ar-Rasyad: VII/371; Yusuf bin Jauzi berkata: 
‘Diriwayatkan bahwa liwa beliau berwarna putih dan tertulis Laa ilaha illa Allah 
Muhammad Rasulullah’. 
Lihat juga Mukhtashar-nya ad-Dimyathi: I/39; ‘uyunul Atsar: II/399; Dikeluarkan 
juga oleh Thabrani dalam Mu’jam al-Ausath: I/77, no.219; Abu Syaikh dalam Akhlaq 
an-Nabi wa Adabuhu: hal.155, no.426. 
Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya al-Fath: VII/477, Dari Ibnu ‘Adi dan dari 
Abu Hurairah… terdapat tambahan tulisan ‘Laa ilaha illa Allah Muhammad 
Rasulullah’.; Dikatakannya juga dalam al-Fath: VI/127, Dan Abu Syaikh haditsnya 
dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sama. 
Imam al-‘Aini dalam Umdatul Qari: XII/47, menisbahkannya kepada Ibnu ‘Adi dari 
haditsnya Ibnu Abbas; al-Khuza’i dalam kitabnya Takhrij Dalalat as-Sam’iyah, 
hal.336. 
Imam al-Iraqi dalam Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib: VII/220, berkata, riwayat 
yang sempurna dari Ibnu ‘Adi dari haditsnya Abu Hurairah terdapat tambahan yang 
tertulis pada (liwa) Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, dalam sanadnya 
terdapat Muhammad bin Abi Humaid (dla’if); Imam Suyuthi dalam kitabnya 
Badaa’iu al-Umur fi Waqaa-i’ ad-Duhur mengatakan: ‘Liwanya Nabi saw berwarna 
putih, dan tertulis Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah’, (lembar ke-286).  
3 al-Fahrasat, hal.8 
4 Zaadul Ma’ad: I/143. 
5 Tarikh al-Kitabal-Makhthuth, hal.68. 
6 Faidlual-Qadar: V/170. 



putih, dan beberapa panjinya berwarna hitam’. Barangkali 

hitam di sini adalah tinta yang digunakan untuk menulis. 

 

 

Kesimpulan 

  

 Setelah dipaparkan hasits-hadits dan atsar, kita dapat 

menyimpulkan hal-hal berikut ini: 

1. Bendera Rasulullah saw yang paling besar berwarna putih 

dan bertuliskan La ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah. 

Kesimpulan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang telah 

diketengahkan sebelumnya. 

2. Panji Rasulullah saw berwarna hitam, dan di dalamnya ada 

warna putih. Panji ini terbuat dari kain wool dan kain-kain 

yang dikenal oleh bangsa Arab. Oleh karena itu panji itu 

terlihat didominasi warna hitam. Orang yang melihat dari 

dekat akan mengatakan bahw panji Rasulullah saw putih, 

karena ada dua warna yang sama yakni hitam dan putih. 

Orang yang melihat panji itu setelah perang akan 

mengatakan bahwa panji beliau saw agak keputih-putihan. 

Sebab, warna panji tersebut terlihat berwarna debu tanah, 

atau kuning. 

Imam Ibnu Katsir berkata, ‘Panji Rasulullah saw 

berwarna hitam, berbentuk persegi empat , sedangkan 

bendera beliau saw berwarna putih.7 

3. Al-‘Alam adalah al-liwaa’ al-a’dham (bendera 

besar). Sedangkan ar-raayaat adalah panji yang 

secara khusus dimiliki oleh setiap kabilah atau tiap 

divisi pasukan, dan lain-lain. Panji semacam ini 

jumlahnya sangat banyak. Sedangkan liwaa’ 

(bendera) jumlahnya hanya satu, tidak banyak. 

Liwaa’ (bendera) adalah bendera resmi Daulah 

Islamiyyah di masa Rasulullah saw dan para 

Khalifah setelah beliau saw.  

Berikut ini adalah kesimpulan yang telah dibuat oleh 

Imam al-Sarkhasiy, dan dikuatkan dalam syarah Kitab As-

Sair al-Kabir, karangan Imam Muhammad bin al-Hasan as-

Syaibaniy, murid dari Imam Abu Hanifah. Disana 

disimpulkan, ‘Liwaa adalah bendera yang berada di tangan 

penguasa. Ar-Raayah, adalah panji yang dimiliki oleh 

setiap pemimpin divisi pasukan, dimana semua pasukan 

yang ada dalam divisinya disatukan di bawah panji 

tersebut. Liwaa hanya berjumlah satu buah untuk 

keseluruhan pasukan. Liwaa digunakan sebagai patokan 

pasukan ketika mereka merasa perlu untuk menyampaikan 

keperluan mereka ke hadapan penguasa (Imam). Liwaa 

dipilih berwarna putih. Ini ditujukan agar ia bisa 

dibedakan dengan panji-panji berwarna hitam yang ada di 

tangan para pemimpin divisi pasukan.8 

 

 

 

                                                           

7 Fushul fi Ikhtishar Sirah ar-Rasul, hal.233. 
8 Syarh as-Sair al-Kabir: I/72. 



Bab IV. Panji-Panji Dan Bendera-Bendera Di Dalam 

Sirah Rasulullah SAW 

 Sejak berdirinya Daulah Islamiyyah (Negara Islam) di 

masa Rasulullah saw, setelah hijrah ke Madinah al-Munawarah, 

beliau saw mulai membangun pilar-pilar negara Islam, menjaga 

stabilitas keamanan negara dengan berbagai cara yang 

dibenarkan oleh syari’at. Salah satu cara terpenting untuk 

mewujudkan tujuan tersebut adalah melancarkan serangan 

kepada orang-orang tamak di berbagai negara. Salah satu 

diantara mereka adalah para penguasa pembangkang yang 

bercokol di Makkah al-Mukarramah yang selalu berusaha 

mengubur eksistensi negara yang baru berdiri ini; orang-orang 

Yahudi yang selalu mengintai di Madinah al-Munawarah; dan 

orang-orang Arab yang mencari kesempatan emas untuk 

menyerang Daulah Islamiyyah. 

 Para ’ulama sirah dan tarikh berbeda pendapat dalam 

menetapkan jumlah peperangan, ekspedisi militer, serta 

utusan-utusan yang dilakukan Rasulullah saw. Imam al-

‘Alamah as-Shalihiy telah menuturkan kepada kita perbedaan 

pendapat dalam masalah ini. Dari sisi jumlah peperangan, 

beliau menyatakan, ‘Diriwayatkan dari Ibnu Sa’ad dari Ibnu 

Ishaq, Ibnu ‘Uqbah, dan Abi Ma’syar dari syekhnya, 

Muhammad bin ‘Umar al-Aslamiy, dari Jama’ah, mereka 

menyatakan, ‘Jumlah peperangan yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw sendiri adalah 27 peperangan. Ada yang 

berpendapat 29. Ada juga yang menyatakan 26. Orang yang 

berpendapat seperti ini telah menjadikan perang Khaibar, 

Wadi al-Qurra sebagai satu kesatuan peperangan. Ada juga 

yang berpendapat 25 kali’.  

 Al-Hafidz ‘Abd al-Ghaniy al-Muqaddasiy berpendapat, 

bahwa sesungguhnya telah masyhur.…..pendapat yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Jama’ah, adalah pendapat 

yang benar, yang dipilih oleh Abu al-Farj dan ad-Dimyati, al-

‘Iraqiy, dan lain-lain.9 

 Rasulullah saw tidak hanya melakukan peperangan saja, 

akan tetapi beliau juga mengirimkan sejumlah ekspedisi militer 

dan utusan-utusan untuk memberikan pelajaran kepada orang-

orang munafik, Yahudi dan bangsa Arab sekitarnya. Imaam as-

Shalihiy telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasannya 

sebagai berikut: ‘Ibnu Ishaq berkata: ‘Ekspedisi militer 

(saraaya) dan utusan-utusan berjumlah 38’. Abu ‘Umar bin ‘Abd 

al-Barr menyatakan di dalam al-Isti’aab bagian awal, bahwa 

ekspedisi militer dan utusan berjumlah 47. Muhammad bin 

‘Umar menyatakan 48 kali. Sedangkan menurut Abu al-Fadl 

berjumlah 56. Imam Mas’udiy mengutip pendapat imam yang 

lain menyatakan 60 kali. Atas dasar itu, al-Hafidz al-‘Iraqiy 

dalam kitabnya Alfiyat as-Siirah menyatakan, bahwa al-Hafidz 

Muhammad bin Nashr berpendapat 70 kali. Imam as-Shalihiy 

berpendapat, ’Pendapat yang saya pegang tentang ekspedisi 

militer dan utusan-utusan –selain zakat (memerangi orang yang 

tidak mau membayar zakat-pen) lebih dari 70 kali’. 

 Dalam setiap peperangan dan ekspedisi militer beliau 

saw menyerahkan liwaa’ (bendera besar). Berikut ini tabel 

ringkas yang berisikan peperangan-peperangan dan ekspedisi-

ekspedisi militer yang di dalamnya disebutkan bendera-bendera 

yang dibawa, serta para pembawa bendera terkenal di dalam 

peperangan dan ekspedisi militer. 

 

BAB I 

Bendera 

                                                           

9 Sabilul Huda wa ar-Rasyad: IV/8 



No Nama Peperangan Waktu 

Bulan/

Tahun 

Nama Pembawa Liwaa’ 

atau Raayah  

Warna Liwa’ 

atau Raayah 

Ketera

ngan 

1 Al-Abwa’ - Waddaan 2/2 H Hamzah bin ‘Abdil 

Muthalib 

Putih  

2 Buwath, pinggiran 

gunung Radlwa 

3/2 H Sa’ad bin Abi Waqash Putih  

3 Safawan (Badar I) 

Perang melawan Kurz 

bin Jaabir al-Fihriy 

3/2 H Ali bin Abi Thalib Putih  

4 Dzul ‘Usyairah dekat 

Laut Yanbu’ 

5-6/2 H Hamzah bin ‘Abdul 

Muthalib 

Putih  

5 Badar al-Kubra 9-17/2 

H 

- Mush’ab bin ‘Umair 

(bendera 

Muhajirin) 

- Al-Hubaab bin 

Mundzir (bendera 

Khazraj) 

- Sa’ad bin Mu’adz 

(bendera Aus) 

- Panji yang dipegang 

oleh Ali bin Abi 

Thalib 

- Panji yang dipegang 

oleh orang Anshar 

yang tidak 

disebutkan 

namanya 

- Putih 

 

 

 

 

 

 

- Putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Putih 

 

 

 

 

- Hitam 

 

 

 

 

 

 

- Hitam 

 

 

 

 

 

6 Perang Bani Salim 

Qarqarah al-Kudr 

9/2 H Ali bin Abi Thalib Putih Ahli 

sejarah 

berbed

a 

pendap

at 

tentang 

waktu 

kejadia

nnya 

7 Perang Suwaiq 5-12/2 

H 

--- Tidak 

disebutkan 

Putih 

8  Perang Ghathafan (Dzi 

Amar) 

1/3 H --- Tidak 

disebutkan 

Putih 

9 Perang al-Fara’ 

(Bihraan) 

4-5/3 H --- Tidak 

disebutkan 

Putih 

10 Perang Bani Qaiqa’ 10-15/2 Hamzah bin Abdul Putih  



H Muthalib 

 

  

 

No  Nama Perang Waktu 

Bulan/Tah

un 

Nama Pembawa Bendera 

atau Panji 

Warna 

Bendera 

atau Panji 

Keterangan 

11 Perang Uhud 10-15/3 H - Bendera Besar ada di 

tangan Mush’ab bin 

‘Umair 

- Bendera Muhajirin 

ada di tangan Ali bin 

Abi Thalib 

- Bendera Aus ada di 

tangan Usaid bin 

Hudlair  

- Bendera Khazraj ada 

di tangan Khubab bin 

Mundzir 

Tidak 

disebutkan 

Para ahli 

sejarah 

berbeda 

pendapat 

tentang 

pembawa 

bendera 

(Putih) 

12 Perang 

Hamra al-

Asad 

10-12/3 H ‘Ali bin Abi Thalib. Ada 

yang menyatakan Abu 

Bakar as-Shiddiq 

Tidak 

disebutkan 

Putih 

13 Perang Bani 

Nadhir 

4-5/4 H ‘Ali bin Abi Thalib Tidak 

disebutkan 

Putih 

14 Perang Badar 

al-Mau’id 

1-12/4 H ‘Ali bin Abi Thalib Tidak 

disebutkan 

Putih 

15  Perang Bani 

Musthaliq 

(Muraisi’) 

 - Panji Muhajirin ada di 

tangan Abu Bakar, ada 

yang menyatakan 

pada ‘Ammar bin 

Yasir 

- Panji Anshar dipegang 

oleh Sa’ad bin 

‘Ubadah 

Tidak 

disebutkan  

Hitam 

16 Perang Ahzab 

(al-Khandaq) 

9-12/5 H Bendera Muhajirin 

dipegang oleh Zaid bin 

Haritsah 

Bendera Anshar dipegang 

oleh Sa’ad bin ‘Ubadah 

Tidak 

disebutkan 

Putih 

17 Perang Bani 

Quraidlah 

9-12/5 H ‘Ali bin Abi Thalib Tidak 

disebutkan  

Putih 

18 Perang Dzi 

Qarad (al-

Ghabah) 

7/6 H Sa’id bin Zaid, ada yang 

menyatakan Miqdad bin 

‘Amru 

Tidak 

disebutkan 

Putih 

19  Perang 

Khaibar 

1/7 H Bendera (liwa’) ada di 

tangan Ali bin Abi Thalib, 

sedangkan panji-panji ada 

di tangan: 

1. Hubab bin Mundzir 

2. Sa’ad bin ‘Ubadah 

3. Abu Bakar as-Shiddiq 

- Putih 

 

 

 

 

 

 

Ada yang 

mengataka

n putih ada 

yang 

menyataka

n hitam 

 

 

 

20  Perang Wadi 

al-Qurra 

1/7 H - Liwa’ dipegang oleh Sa’ad bin 

‘Ubadah 

Tidak 

disebutka

Putih 



- Panji dipegang oleh Hubab bin 

Mundzir 

- Panji dipegang oleh Sahal bin 

Hanif 

- Panji dipegang oleh ‘Ibad bin 

Basyir 

 

n 

warnanya 

21 Perang al-

Fath al-

A’dham  

9/8 H - Liwa’ Rasulullah saw dipegang 

oleh Sa’ad bin ‘Ubadah, 

kemudian dibawa anaknya, 

Qais 

- Panji-panji dibawa oleh: 

1. Panji dipegang oleh ‘Ali bin Abi 

Thalib 

2. Panji dipegang oleh Zubair bin 

Awwam 

3. Panji dipegang oleh Sa’ad bin 

Abi Waqash 

Panji-panji Anshar: 

1. Panji bani ‘Abd al-Asyhal 

dipegang oleh Abi Nadzah 

2. Panji bani Dzaffar dipegang 

oleh Qatadah bin Nu’man 

3. Panji bani Haritsah dipegang 

oleh Abi Burdah bin Niyar 

4. Panji bani Mu’awiyah dipegang 

oleh Jabir bin ‘Utaik 

5. Panji bani Khuthmah dipegang 

oleh Lubabah bin ‘Abd al-

Mundzir 

6. Panji bani Umayyah dipegang 

oleh Mubiidl, ada yang 

menyatakan Nabiidl 

7. Panji bani Sa’idah dipegang 

oleh Abu Usaid as-Saa’idiy 

8. Panji bani Harits al-Khuruj 

dipegang oleh ‘Abdullah bin 

Zaid 

9. Panji bani Salamah dipegang 

oleh Qathbah bin ‘Amir bin 

Hadidah 

10. Panji bani Malik bin al-Najar 

dipegang oleh ‘Imarah bin 

Hazm  

11. Panji bani Mazin dipegang oleh 

Salith bin Qais 

12. Panji bani Dinar (asalnya 

putih) dan bendera (liwaa’) 

Salim: 

a. Liwa dibawa oleh al-‘Abbas bin 

Mirdas 

b. Liwa dipegang oleh Khufaf bin 

Nadiyah 

c. Panji dipegang oleh Hijaj bin 

‘Ilath 

Bendera-bendera bani Ghiffar: 

a. Panji dibawa oleh Abu Dzar al-

Ghifariy 

Bendera suku Aslam: 

a. Liwa dibawa oleh Buraidah bin 

al-Hashib  

b. Liwa dibawa oleh Najiyah bin 

Putih  



al-A’jam 

Bendera bani Ka’ab: 

- Panji mereka dibawa oleh 

Basyar bin Sufyan 

Bendera suku Muzinah dibawa 

oleh: 

1. Nu’man bin Muqrin 

2. ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Auf 

3. Bilal bin Harits 

Bendera suku Juhainah ada empat 

buah: 

1. Ada di tangan Abu Zur’ah 

Ma’bad bin Khalid 

2. Suwaid bin Shakhr 

3. Rafi’ bin Makits 

4. ‘Abdullah bin Badar 

Bendera bani Kinanah (bani Laits 

dan Dlamrah) dibawa oleh Abi 

Waqid al-Laitsiy 

Bendera suku Asyja’ ada dua buah: 

Liwa yang dibawa oleh Ma’qil bin 

Sinan dan Na’im bin Mas’ud, 

sedangkan panjinya dibawa oleh 

‘Araf bin Malik 

Bendera bani Ka’ab bin ‘Amru ada 

tiga buah: 

1. Liwa yang dibawa Basyar bin 

Sufyan 

2. Liwa yang dibawa Abi Syuraih 

3. Liwa yang dibawa oleh ‘Amru 

bin Salim 

 

 

22 Perang 

Hunain 

(Hawazin) 

10/8 

H 

Bendera Muhajirin dibawa oleh ‘Ali 

bin Abi Thalib 

Panji dibawa oleh Sa’ad bin Abi 

Waqash dan Umar bin Khaththab 

Bendera Khazraj dibawa oleh 

Hubab bin Mundzir 

Bendera Anshar yang paling besar 

dibawa oleh Sa’ad bin ‘Ubadah. 

Panji-panji Anshar: 

- Panji bani Asyhal (salah satu 

suku Anshar) dibawa oleh Abu 

Nadzah 

- Panji bani Haritsah dibawa 

oleh Abu Burdah bin Niyar 

- Panji bani Dzaffar dibawa oleh 

Qatadah bin an-Nu’man 

- Panji bani Mu’awiyah dibawa 

oleh Jabr bin ‘Utaik 

- Panji bani Waqif dibawa oleh 

Hilal bin Umayyah 

- Panji bani ‘Amru bin ‘Auf 

dibawa oleh Abu Lubabah bin 

‘Abd al-Mundzir 

- Panji bani Sa’idah dibawa oleh 

Abu Usaid as-Sa’idiy 

- Panji bani Malik bin an-Najar 

dibawa oleh ‘Imarah bin Hzm 

- Panji bani ‘Adiy bin an-Najar 

dibawa oleh Sulaith bin Qais 

  



Panji bani Aslam: 

- Panji yang dibawa oleh 

Buraidah bin al-Hashib 

- Panji yang dibawa oleh Najiyah 

bin al-A’jam 

Panji-panji bani Ghiffar dibawa 

oleh Abu Dzar al-Ghifariy 

Panji bani Dlamrah dan al-Laits 

dibawa oleh Abu Waqid al-Laitsiy 

dan al-Haarits bin Malik 

Panji-panji bani Ka’ab bin ‘Umar 

ada dua buah: 

a. Panji yang dibawa oleh Basyar 

bin Sufyan 

b. Panji lain dibawa oleh Abu 

Syuraih 

Kabilah Muzinah membawa tiga 

buah panji: 

1. Panji yang dibawa oleh Bilal bin 

Harits 

2. Panji yang dibawa oleh an-

Nu’man bin Muqrin 

3. Panji yang dibawa oleh 

‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Auf 

Kabilah Juhainah membawa empat 

buah panji: 

1. Panji yang dibawa oleh Rafi’ 

bin Mukits 

2. Panji yang dibawa oleh 

‘Abdullah bin Yazid 

3. Panji yang dibawa oleh Abi 

Ru’ah Ma’bad bin Khalid 

4. Panji yang dibawa oleh Suwaid 

bin Shakhr 

Kabilah bani Asyja’ membawa dua 

buah panji: 

1. Panji yang dibawa oleh Nu’aim 

bin Mas’ud 

2. Panji yang dibawa oleh Ma’qil 

bin Nu’man 

Kabilan bani Salim memiliki tiga 

buah panji : 

1. Panji yang dibawa oleh al-

‘Abbas bin Mirdas 

2. Panji yang dibawa oleh Khaffaf 

bin Nudbah 

3. Panji yang dibawa oleh al-Hujaj 

bin ‘Ilath 

 

23 Perang Tabuk 7/9 H  Liwa Nabi saw yang terbesar 

dibawa oleh Abu Bakar 

- Panji besar dibawa oleh Zubair 

bin al-‘Awwam 

- Panji Aus dibawa oleh Usaid 

bin al-Hudlair  

- Bendera Khazraj dibawa oleh 

Abi Dujanah. Ada yang 

menyatakan al-Hubab bin al-

Mundzir. 

  

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Bab II: Tabel Bendera-bendera dan Panji-panji di dalam 

Ekspedisi Militer Rasulullah saw 

 

No Ekspedisi Militer Waktu  Tempat Warna 

Bendera 

Pembawa 

1 Sariyah ‘Ubaidah bin 

al-Harits 

8 bulan 

setelah 

Hijrah 

Lembah 

Rabigh 

Putih Musthah bin 

Atsatsah 

2 Sariyah Sa’ad bin Abi 

Waqash 

9 bulan 

setelah 

Hijrah 

Al-Kharrar, 

dekat dengan 

al-Jahfah 

Putih Al-Miqdad 

bin Amru al-

Bahrani 

3 Sariyah ‘Abdullah bin 

Jahsy 

7/1 H 

setelah 

Hijrah 

Nakhlah dekat 

dengan Thaif 

Tidak 

disebutkan 

Al-Miqdad 

bin Amru al-

Bahrani 

4 Sariyah Abi Salamah 

bin ‘Abd al-Asad al-

Makhzumiy 

1-1/3 H Qathan Tidak 

disebutkan  

Tidak 

disebutkan 

5 Sariyah Basyir bin 

Sa’ad al-Anshariy 

10/7 H Yaman dan 

Jiyaar 

Tidak 

disebutkan  

Tidak 

disebutkan 

6 Sariyah Ghalib bin 

‘Abdullah al-Laitsiy 

2/7 H Fadak Tidak 

disebutkan  

Tidak 

disebutkan 

7 Sariyah Zaid bin 

Haritsah 

5/8 H Mu’tah Putih Diberikan 

kepad Zaid 

bin Haritsah, 

kemudian 

Ja’far bin Abi 

Thalib, 

kemudian 

‘Abdullah bin 

Rawahah, 

kemudian 

dibawa oleh 

Ibnu Aqram 

al-Anshariy, 

kemudian 

Khalid bin 

Walid 

8 Sariyah ‘Amru bin al-

‘Ash 

6/8 H As-Salasil Benderanya 

berwarna 

putih, 

panjinya 

berwarna 

hitam 

Panji hitam 

diserahkan 

kepada 

‘Amru, 

bendera 

diserahkan 

kepada Abi 

‘Ubaidah 

‘Amir bin al-

Jarah 

9 Sariyah ‘Ali bin Abi 

Thalib 

9/10 H Yaman  Tidak 

disebutkan  

Bendera 

diserahkan 

kepadanya  

10 Sariyah Usamah bin  Shafar 11 Al-Balqa’ Tidak Buraidah bin 



Zaid H disebutkan  al-Hashib al-

Aslamiy 

 

 

 

Bab III : Panji-panji dan Bendera-bendera Kabilah-

kabilah yang Berserikat dalam Perang yang Dilakukan 

oleh Rasulullah saw, dan Warna Panji-panjinya 

 Rasulullah saw selalu memerintahkan kabilah-kabilah 

dan klan-klannya untuk membawa bendera-bendera dan panji-

panji dalam setiap peperangan bersama beliau saw, atau dalam 

ekspedisi militer bersama dengan sahabatnya untuk berjihad 

melawan pihak musyrik Arab dan pihak-pihak lain di masa 

beliau saw. 

 Di dalam Fath al-Bariy, Imam Ibnu Hajar menyatakan, 

‘Nabi saw dalam setiap peperangannya selalu menyerahkan liwaa 

(bendera) kepada setiap pemimpin kabilah, agar mereka 

berperang di bawah bendera tersebut’.1 

 Imam Ibnu Sa’ad dalam Thabaqatnya, tatkala 

menjelaskan kisah Perang Hunain menyatakan, ‘Setiap klan dari 

suku Aus dan Khazraj memiliki bendera atau panji yang dibawa 

oleh seorang laki-laki terpilih dari mereka. Kabilah-kabilah Arab 

memiliki bendera atau panji yang dibawa oleh seorang laki-laki 

terpilih diantara mereka’.2 

 Imam as-Sakhawiy dalam Imtaa’, tatkala menuturkan 

Perang Tabuk, beliau menyatakan, ‘Beliau saw memerintahkan 

setiap klan dari suku Anshar dan Arab untuk membawa bendera 

dan panji’.3 

 Berikut ini adalah sebagian keterangan-keterangan 

historis yang menjadi dalil atas apa yang telah diketengahkan 

oleh para ‘ulama: 

 

1. Perang Badar al-Kubra 

Ibnu Sa’ad dalam Thabaqatnya4, menyatakan, 

‘Bendera orang-orang Muhajirin dibawa oleh Mush’ab bin 

‘Umair, bendera Khazraj dibawa oleh Hubab bin al-Mundzir, 

sedangkan bendera Aus dibawa oleh Sa’ad bin Mu’adz’. 

Ibnu ‘Abd al-Barr dalam ad-Darar5 menyatakan, 

‘Sesungguhnya bendera terbesar ada di tangan Mush’ab bin 

‘Umair, sedangkan panji pertama dibawa oleh ‘Ali bin Abi 

Thalib, panji kedua dibawa seorang laki-laki dari kaum 

Anshar, sedangkan panji orang Anshar dibawa oleh Sa’ad bin 

Mu’adz.” 

 

2. Perang Uhud 

Ibnu Hisyam dalam Sirahnya6 berkata, ‘Liwaa 

(bendera) diserahkan kepada Mush’ab bin ‘Umair, saudara 

laki-laki Ibnu ‘Abd ad-Daar”, yakni bendera Muhajirin’. 

Ketika Mush’ab gugur, Rasulullah saw menyerahkan 

bendera tersebut kepada ‘Ali bin Abi Thalib. Rasulullah saw 

sendiri berada di bawah panji Anshar. 

Al-Waqidiy menuturkan lebih rinci lagi, ‘Selanjutnya 

Rasulullah saw mengambil tiga bilah tombak, kemudian 

mengikatkan tiga bendera pada tombak itu. Beliau menyerahkan 

bendera Aus kepada Usaid bin Hudlair, bendera Khazraj kepada 

al-Hubab bin al-Mundzir bin al-Jamuuh. Ada yang menyatakan 

bendera itu diserahkan kepada Sa’ad bin ‘Ubadah. Rasulullah 

                                                           

1 Fath al-Bariy: VI/127. 
2 Thabaqat Ibnu Sa’ad: II/150. 
3 Imtaa’ al-Asmaa’, hal.450. 
4 Thabaqat Ibnu Sa’ad: III/120. 
5 ad-Darar: hal.102. 
6 Sirah Nabawiyah: II/66. 



saw menyerahkan bendera Muhajirin kepada ‘Ali bin Abi Thalib. 

Namun, ada yang menyatakan diserahkan kepada Mush’ab bin 

‘Umair’.7  

 

3. Perang Khaibar 

Al-Waqidiy dalam kitab Maghaziynya8 menyatakan, saat 

menjelaskan perang Khaibar, ‘Rasulullah saw memberikan 

nasehat kepada orang-orang, dan membagi-bagikan panji 

kepada mereka. Benderanya berjumlah tiga buah –belum 

dijadikan panji sebelum perang Khaibar--. Semuanya adalah 

liwaa’ (bendera). Panji Rasulullah saw berwarna hitam terbuat 

dari kain wool milik ‘Aisyah. Panji itu diberi nama al-‘uqab. 

Sedangkan bendera beliau saw berwarna putih. Beliau 

menyerahkan sebuah panji kepada ‘Ali bin Abi Thalib, kepada 

Hubab bin Mundzir, dan kepada Sa’ad bin ‘Ubadah’.  

 

4. Perang Fath Makkah  

Al-Waqidiy dalam kitab Maghazinya9 menyatakan, 

bahwa setiap kabilah berjalan dipimpin oleh pemimpin mereka 

masing-masing, dan setiap batalion memiliki panji masing-

masing. Selanjutnya, beliau menjelaskan bendera kabilah-

kabilah tersebut, sebagai berikut: 

- Bani Saliim berjumlah 1000 orang. Di tengah-tengah mereka 

ada sebuah bendera yang dibawa oleh ‘Abbas bin Mirdas as-

Salamiy 

- Benderanya dibawa oleh Khaffaaf bin Nadiyah 

- Panjinya dibawa oleh al-Hujaaj bin ‘Ilaath as-Salamiy 

- Zubair bin al-‘Awwam –ia bersama dengan orang-orang 

Muhajirin dan pembesar Arab— memegang panji berwarna 

hitam. 

- Bani Ghifar –jumlahnya 300 orang--, bendera mereka 

dibawa oleh Abu Dzar al-Ghifariy. Ada yang mengatakan 

Ima’ bin Ruhshah. 

- Bani Aslam, di tengah mereka terdapat 2 buah bendera, yang 

masing-masing dibawa oleh Buraidah bin al-Hashiib, dan 

Najiyah bin al-A’jam. 

- Banu ‘Amru bin Ka’ab berjumlah 500 orang, sedangkan 

benderanya dibawa oleh Basyar bin Safyan. 

- Kabilah Muzinah yang berjumlah 1000 orang. Di tengah-

tengah mereka ada tiga buah bendera. Bendera itu dibawa 

oleh Nu’man bin Muqrin, Bilal bin al-Haarits, dan ‘Abdullah 

bin ‘Amru 

- Suku Juhainah berjumlah 800 orang yang dipimpin oleh 

pembesar mereka. Di tengah mereka ada empat buah 

bendera. Bendera itu dibawa oleh Abi Rau’ah Ma’bad bin 

Khalid, Suwaid bin Shakr, Rafi’ bin Makiits, dan ‘Abdullah 

bin Badar. 

- Suku Kinanah –200 orang laki-laki, yang membawa bendera 

mereka adalah Abu Waqid al-Laitsiy. 

- Bani al-Laits –250 orang --, yang membawa bendera mereka 

adalah as-Sha’ab bin Jitsamah. 

- Suku Asyja’ berjumlah 300 orang. Di tengah mereka ada 2 

buah bendera yang dibawa oleh Ma’qil bin Sinan dan Nu’aim 

bin Mas’ud. 

- Di tengah-tengah batalion Muhajirin dan Anshar terdapat 

bendera dan panji. Setiap klan dari suku Anshar terdapat 

bendera dan panji. Panji Rasulullah saw dibawa oleh Sa’ad 

bin ‘Ubadah…selanjutnya bendera itu diambil oleh 

Rasulullah saw dari beliau, kemudian diberikan kepada 

                                                           

7 al-Maghazi: I/215. 
8 ibidem: II/649. 
9 ibidem: II/818-821. 



anaknya, Qais. Beliau saw memasukkan dan mengaitkan 

liwa-nya pada lembing’. 

 

 

 

 

 

KURANG EMPAT HALAMAN ARAB - 

MENYUSUL 

 
- Bukhari menceritakan sebuah riwayat dalam shahihnya, ’Abbas 

berkata kepada Zubair, ‘Apakah Rasulullah saw telah 

memerintahkanmu untuk membawa bendera.1 Bendera itu dibawa 

oleh Zubair bin al-‘Awwam pada hari penaklukan (Mekah)’. 

Keterangan-keterangan sejarah lampau tidak menjelaskan kepada 

kita warna panji-panji dan bendera-bendera kabilah yang turut 

berperang bersama Rasulullah saw. Akan tetapi, terdapat keterangan-

keterangan pada topik lain, yang menjelaskan warna dari panji-panji 

dan bendera-bendera tersebut.   

Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Talkhiish al-Habiir2 menyatakan, 

‘Diriwayatkan dari Ibnu al-Sakan dari haditsnya al-Bashriy , ia berkata, 

‘Rasulullah saw menyerahkan panji-panji kepada orang Anshar. Warna 

panji tersebut adalah kuning’.  Imam Haitsamiy juga mengetengahkan 

hadits ini dalam kitab az-Zawaaid. 

 Imam ath-Thabaraniy dari Zaid bin Usamah menyatakan, 

‘Rasulullah saw telah menyerahkan sebuah panji berwarna merah kepada 

Bani Salim’. Tsa’lib berkomentar terhadap mereka, ‘Mereka adalah 

pembawa bendera merah’.3   

 Hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam al-Haitsamiy dalam kitab 

az-Zawaid, dan Ibnu Sa’ad dalam ath-Thabaqat.4 

 Imam al-Waqidiy dalam kitab al-Maghaziy mengatakan, ‘Panji-

panji orang Aus dan Khazraj di masa Jahiliyah berwarna hijau dan merah. 

Ketika Islam datang, bendera yang ada ditangan mereka itu telah 

ditetapkan sebagai bendera mereka. Sedangkan panji orang Muhajirin 

berwarna hitam, dan benderanya berwarna putih’.5 

 Imam al-‘Iraqiy dalam kitab Tharh at-Tatsriib Syarah at-Taqriib 

menyatakan, ‘Dalam kitab al-Jihad karangan Ibnu Abi ‘Ashim, dari 

haditsnya Mazidah al-Ba’diy, ia berkata, ‘Aku duduk disamping Rasulullah 

saw.  Kemudian beliau saw menyerahkan panji Anshar yang berwarna 

kuning’. Hadits ini dikeluarkan oleh al-‘Ainiy dalam kitab Umdaat al-

Qaariy dan Imam al-Haitsamiy dalam Majma’ az-Zawaaid.6 

 Kurz bin Said telah mengeluarkan sebuah hadits dari Nabi saw, 

bahwa beliau saw telah menyerahkan sebuah panji berwarna merah7 

kepada bani Salim.  Hadits ini diketengahkan oleh al-‘Ainiy dalam ‘Umdaat 

al-Qaariy . 

 

Bab IV. Bendera Nabi saw yang Diserahkan Secara Khusus kepada 

Pemimpin-pemimpin Arab yang Menjadi Delegasi Kaumnya dan Nama-

nama Mereka. 

 Nabi saw telah memberikan bendera secara khusus kepada 

pemimpin-pemimpin Arab di seluruh jazirah Arab yang mendatangi 

                                                           

1 Shahih Bukhari dengan al-Fath: 6/126,no.2976. 

2 Talkhish al-Habiir: 1/98; Majmu’ az-Zawaaid: 5/321. 

3 Diwan al-Khuntsa bi Syarh Tsa’lab, hal.367. 

4 Majmu’ az-Zawaaid: 5/721; Thabaqaat: 1/307. 

5 al-Maghazi: 3/896. 

6 Tharhat-Tatsrib: 7/221; Umdatul Qariy: 12/47; Majmu’az-Zawaaid: 5/321. 

7 Umdatul Qariy: 12/47. 



Rasulullah saw. Bendera itu diberikan khusus kepada mereka sebagai 

bentuk penghormatan beliau saw kepada mereka. Ini didasarkan pada 

alasan, bahwa mereka telah mendatangi Rasulullah saw, sekaligus sebagai 

simbol penghormatan Rasulullah saw kepada kaum mereka.  Mereka 

adalah para pemimpin yang perkataannya selalu ditaati, dan wajib untuk 

didengar dan ditaati.  Mereka adalah: 

1. Arthah bin Syurahbil bin Ka’ab bin bani Hasitsah bin Sa’ad bin Malik 

bin an-Nakha’, pemimpin delegasi dari kabilah an-Nakha’. 

Ibnu Sa’ad berkata, ‘Sebuah bendera diserahkan kepada Arthah 

sebagai wakil dari kaumnya. Pada saat penaklukkan Makkah bendera itu 

ada di tangannya.  Ia gugur sebagai syahid di al-Qadisiyah. Selanjutnya, 

bendera itu diambil oleh saudara laki-lakinya, Darid. Namun, tidak lama 

kemudian ia juga syahid’.8  

2. Jarir bin ‘Abdillah al-Bajaliy, pemimpin delegasi dari Bajilah. 

Ibnu Sa’ad berkata, ‘Rasulullah saw telah mengutusnya untuk 

menghancurkan Dzi al-Khilshah. Kemudian ia berhasil 

menghancurkannya.  Sedangkan Rasulullah saw telah 

memberikan bendera kepada dirinya’.9  

3. Hamal bin Sa’ad, ia adalah Ibnu Haritsah bin Mughfal al-Kalbiy. Ibnu 

Sa’ad berkata, ‘Rasulullah saw menyerahkan bendera kepada Hamal 

bin Sa’ad, sebab ia adalah pemimpin delegasi Kalab…..Dengan 

benderanya, ia turut menyaksikan perang Shiffin bersama 

Muawiyah’.10 

4. Zamil bin ‘Amru al-‘Adzariy, pemimpin bani ‘Adzrah. 

Ibnu Sa’ad bertutur, ‘Sebuah bendera diserahkan kepada Zamil 

bin ‘Amruu al-‘Adzariy, sebagai wakil dari kaumnya, bani ‘Adzrah. Ia 

turut menyaksikan prang Shiffin bersama Muawiyyah’.11 

5. Khaza’iy bin ‘Abd al-Muzniy, pemimpin delegasi Muzinah. 

Pada saat penaklukkan Makkah bendera suku Muzinah diserahkan 

kepada Khaza’iy.12 

6. ‘Abdullah bin Badar bin Zaid bin Mu’awiyah al-Jahaniy, pemimpin 

delegasi dari Juhainah. 

As-Shalihiy berkata dalam Sirahnya, ‘Pada saat penakulkkan Makkah, 

bendera diserahkan kepada ‘Abdullah bin Badar..’13 

7. Delegasi bani ‘Abbas 

Sekelompok orang dari bani ‘Abbas mendatangi Rasulullah saw 

dan menyebutkan nama mereka. Selanjutnya Rasulullah saw 

berkata kepada mereka, ‘Pilihlah seorang laki-laki dari sepuluh 

orang laki-laki diantara kalian, aku akan menyerahkan bendera 

kepada kalian’.14    Diantara sepuluh orang itu adalah Thalhah bin 

‘Abdillah. Kemudian, Rasulullah saw menyerahkan bendera 

kepada mereka, sedangkan siapa yang membawa bendera tidak 

disebutkan. 

8. Al-Kitaniy dalam kitab at-Tartiib al-Idariyah menyatakan sebagai 

berikut, ‘Dalam kitab al-Ishabah disebutkan, bahwa Sa’ad bin Malik 

al-Azdiy mendatangi Rasulullah saw. Selanjutnya Rasulullah 

menyerahkan sebuah panji berwarna hitam kepadanya, sebagai wakil 

dari kaumnya. Di tengah-tengah panji itu terlukis gambar bulan 

                                                           

8 Thabaqaat: 1/246. 

9 Thabaqaat: 1/347. 

10 Thabaqaat: 1/335. 

11 Thabaqaat: 1/332. 

12 Sabilul Huda wa ar-Rasyad: 6/412; Thabaqaat: 1/292. 

13 Sabilul Huda wa ar-Rasyad: 6/313. 

14 Sabilul Huda wa ar-Rasyad: 1/296; Thabaqaat: 1/296. 



berwarna putih. Bersama dengan panjinya, Sa’ad bin Malik syahid 

pada saat penaklukan Mesir’.15  

 Ini adalah keterangan yang tercantum di dalam kitab al-Ishabah.  

Keterangan ini –seandainya shahih—menunjukkan bahwa bendera di masa 

Rasulullah saw ada yang bergambar bulan sabit. Keterangan lebih jelas, 

akan diterangkan pada bab II, sub bab ke 6. Silahkan anda rujuk.   

9. Sa’ad bin Haritsah bin Mughfal bin Ka’ab bin ‘Alim al-Kalbiy telah 

diberi sebuah bendera, dan ia bersama dengan benderanya turut 

menyaksikan perang Shiffin bersama Muawiyah.16 

‘Amru bin Sabii’ al-Mudzahjiy mendatangi Rasulullah saw, lalu, 

Rasulullah saw menyerahkan sebuah bendera kepadanya. Bersama dengan 

benderanya, ia turut menyaksikan perang Shiffin bersama Muawiyah.17 

 

 

KURANG EMPAT HALAMAN ARAB - 

MENYUSUL 

 

 

Sub Bab V. Para Sahabat yang Terkenal Sebagai Pembawa 

Bendera Rasulullah saw di dalam Daulah Islamiyyah 

 

Mukadimah 

 Bab ini saya susun sesuai dengan indeks huruf yang saya 

kutip dari buku Imam Abi al-Fadl Syihaab ad-Diin Ahmad bin 

‘Ali al-‘Asqalaaniy, atau dikenal dengan Ibnu Hajar (377 H) yang 

berjudul ‘bi al-Ishaabah fi Tamyiiz as-Shahabah’. Kitab ini adalah 

kitab yang paling menyeluruh dalam menggambarkan 

karakteristik sahabat Nabi saw dan jumlah mereka. Kitab ini 

telah memisahkan antara keterangan yang dijelaskan oleh 

pengarang dalam mukadimah buku, dengan kajian pengarang 

sendiri terhadap buku-buku sebelumnya yang juga menjelaskan 

biografi sahabat Nabi saw. Selanjutnya, beliau melakukan kritik 

terhadap buku-buku tersebut. Baru kemudian, beliau melakukan 

perbaikan terhadap buku-buku tersebut. 

 Saya telah memilih biografi pembawa bendera dari 

kalangan sahabat yang telah ditetapkan Imam Ibnu Hajar, 

bahwa mereka termasuk sahabat Nabi –pada saat beliau 

menjelaskan metodologi pembahasan yang tercantum dalam 

mukadimah bukunya. Beliau menyatakan, ‘Point pertama, siapa 

saja yang terbukti persahabatannya dengan Nabi saw, baik 

dengan cara meriwayatkan dari beliau saw, atau dari orang lain, 

sama saja apakah dengan jalan shahih, hasan, maupun dla’if, 

atau ada bukti-bukti lain yang menunjukkan persahabatannya 

dengan Nabi saw dengan berbagai cara..[Muqaddimah 1, hal.5] 

 Berdasarkan point di atas, saya telah memilih para 

pembawa bendera dan panji Nabi saw dari kalangan sahabat. 

Namun, kadang-kadang saya juga menyebut sahabat-sahabat 

yang lain. Dalam masalah ini saya berpatokan pada metodologi 

berikut ini: 

 Pertama, menyebutkan nama sahabat beserta nasabnya, 

sebagaimana yang telah dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam 

kitab ‘bi al-Ishaabah fi Tamyiiz as-Shahabah’. Selanjutnya, saya 

tuturkan manaqibnya (budi pekertinya), agar kehidupannya bisa 

lebih dikenal dan diingat kembali.  

 Kedua, nama-nama para sahabat yang bertugas 

membawa bendera, saya susun sesuai dengan indeks abjad. 

                                                           

15 Tartibul Idariy: 1/320. 

16 Thabaqaat: 1/335. 

17 Thabaqaat: 1/345. 



 Ketiga, saya ketengahkan nash yang telah disampaikan 

oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa sahabat tersebut telah 

membawa bendera dan panji. 

 Keempat, saya sebutkan, halaman, juz, dan juga nomor 

biografi setiap nama sahabat yang dipilih. 

 Kelima, saya tidak menyebut semua pembawa bendera 

dan panji di masa Nabi saw. Akan tetapi, saya hanya 

menyebutkan nama yang paling masyhur, sebagaimana yang 

telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Siapa saja yang ingin 

melakukan kajian lebih mendalam, ia harus mengkaji kitab-kitab 

sirah dan al-Maghazi (kitab yang bertutur tentang peperangan). 

Sebab, jumlah mereka sangat banyak. Saya hanya menyebutkan 

para pembawa bendera Nabi saw dari kalangan sahabat yang 

terkenal saja. Saya juga mendasarkan kajian saya ini pada tabel 

pembawa bendera dalam peperangan dan ekspedisi militer yang 

pernah dimuat di dalam majalah ad-Daarah, edisi ke-3, no.1318 , 

tahun 23 , dan juga tabel yang terdapat dalam buku ini.1  

                                                           

1 Lihat hal.68-73 buku tersebut. 



Sub Bab I : Target dan Tujuan Pembahasan 

 Target yang hendak saya raih dari pembahasan ini 

cukup banyak, diantaranya adalah: 

Pertama, secara umum target penting yang hendak saya 

raih dalam kajian dan penelitian ini adalah menerangkan bahwa 

Nabi saw menyerahkan bendera kepada orang –orang yang 

dihormati dan dimuliakan. Sama saja apakah orang-orang 

Muhajirin, Anshar ataupun orang-orang Arab yang mendatangi 

beliau saw. Bahkan, beliau saw juga pernah menyerahkan 

bendera kepada sahabat tertentu, sebagai simbol kepemimpinan 

dari Rasulullah saw untuk melancarkan suatu ekspedisi militer. 

Beliau juga menyerahkan bendera kepada orang Arab tertentu, 

sebagai simbol dari Rasulullah saw atas kepemimpinan kaum 

dan klannya, sehingga ia tidak boleh diselisihi dalam hal ini. 

Kedua, mengenal nama-nama sahabat yang bertugas 

membawa bendera dan panji di masa Rasulullah saw. Ini 

merupakan kewajiban penting bagi kita, sebagai wujud kecintaan 

yang tulus kepada para sahabat. Semua ini ditujukan agar kita 

bisa memahami bahwa mereka adalah pemimpin para sahabat 

yang termasyhur dan pemegang kekuasaan. Sebab, bendera 

merupakan simbol dari kekuasaan. 

Ketiga, sesungguhnya pembawa bendera adalah orang 

yang paling diincar untuk dibunuh di medan perang. Sebab, 

ketika pembawa bendera dan panji terbunuh, panji dan 

benderanya tersungkur, maka tercerai-berailah pasukan. Ketika 

pasukan tercerai-berai, maka terjadilah kehancuran yang luar 

biasa. Walhasil, dengan mengenal para pembawa bendera 

tersebut, kita akan mengetahui kisah mereka dalam membawa 

bendera ke-Nabian.  

Keempat, mengenal wilayah (kekuasaan) di masa 

Rasulullah saw sampai masa kita sekarang ini, yaitu wilayah 

jaliilah (kekuasaan agung) untuk memimpin. Kita juga akan 

memahami, bahwa orang yang diserahi kewenangan ini akan 

mendapatkan penghormatan dan pengagungan yang tinggi di 

setiap zaman dan tempat di masa-masa Islam.  

Kelima, mengkaji secara cermat, wilayah kekuasaan 

agung yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam; 

mengenal simbol-simbolnya, mempelajari sistem-sistemnya di 

sepanjang sejarah Islam sampai masa kita sekarang ini. 

Keenam, dengan membahas biografi para pembawa 

bendera, akan tampak jelas perbedaan yang sangat penting 

antara bendera (liwa) dengan panji (raayah). Sesungguhnya, 

tidak ada keraguan lagi, bahwa diantara keduanya ada 

perbedaan yang nyata; sebagaimana telah dinyatakan oleh Imam 

Ibnu Hajar. (Lihat biografi no 44). 

 

Sub Bab II: Golongan-golongan Pembawa Bendera dan 

Panji Nabi saw 

 Para pembawa bendera-bendera dan panji-panji Nabi 

saw terdiri dari banyak golongan. Barangkali, golongan-golongan 

terpenting dari mereka adalah sebagai berikut:  

 Pertama, pembawa bendera Nabi saw di setiap 

peperangan yang diikuti secara langsung oleh Rasulullah saw. 

Tidak ada keraguan lagi, membawa bendera di setiap 

peperangan yang diikuti secara langsung oleh Rasulullah saw 

merupakan keutamaan tertinggi yang berhak mendapatkan 

medali penghargaan. Nabi saw memiliki sebuah bendera, yakni 

bendera Daulah Islamiyyah yang berwarna putih. Ukurannya 

sehasta. Pembawa bendera dalam saat-saat seperti itu adalah 

‘Ali bin Abi Thalib ra. 

 Kedua, pemimpin ekspedisi militer (saraya) Nabi saw. 

Saraya (ekspedisi militer) adalah perang, dimana Nabi saw tidak 



turut serta di dalamnya. Setiap orang yang diutus Nabi saw 

untuk melancarkan ekspedisi militer akan diserahi panji khusus. 

Panji ini sebagai bukti bahwa ia adalah pemimpin yang 

memimpin ekspedisi militer tersebut. Dengan mengkaji sejarah, 

kita akan menemukan bahwa ada sebagian orang yang diberi 

tugas membawa panji Nabi saw, membawa sendiri panji 

tersebut, atau diserahkan kepada orang yang berada di bawah 

kepemimpinannya. Ini terlihat dengan sangat jelas dalam kisah-

kisah peperangan dan ekspedisi militer Nabi saw yang 

dituturkan oleh ahli-ahli sejarah. Panji Rasulullah saw berwarna 

hitam, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits 

shahih. 

 Ketiga, Nabi saw telah menyerahkan panji secara khusus 

kepada kaum Muhajirin. Panji ini selalu dibawa serta oleh salah 

seorang dari kaum Muhajirin pada setiap peperangan yang 

dilakukan oleh Nabi saw. Panji ini berbeda dengan bendera 

Daulah Islamiyyah.  

 Keempat, Nabi saw juga menyerahkan panji secara 

khusus kepada kaum Anshar. Panji ini selalu dibawa oleh 

seorang pemimpin Anshar. Warna panji kaum Anshar adalah 

kuning. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu al-Sakan, al-Fairuz 

Abdiy, dan ‘ulama-‘ulama lainnya, ‘Nabi saw telah menyerahkan 

panji-panji kepada kaum Anshar. Panji itu berwarna kuning’. 

Hadits ini dikeluarkan oleh al-Haitsamiy dalam kitab Zawaaid, 

dan lainnya. 

 Kelima, Nabi saw menyerahkan panji-panji khusus 

kepada kabilah-kabilah Arab yang turut serta dalam peperangan 

bersama beliau saw, khususnya pada saat Futuh Makkah. 

Contohnya, kabilah Juhainah, Salim dan sebagainya. 

 Keenam, Nabi saw menyerahkan bendera secara khusus 

kepada pemuka-pemuka kabilah Arab yang tersebar luas di 

Jazirah Arab. Ini sebagai simbol dari Nabi saw bahwa pemuka-

pemuka yang mendatangi beluai tersebut (delegasi) adalah 

pemimpin kabilah dalam Islam. Bahkan, bendera-bendera 

tersebut masih ada di tangan sebagian pemuka-pemuka tersebut, 

setelah masa Nabi saw berakhir. Sebab, bendera-bendera 

tersebut masih disebutkan dalam berbagai macam kejadian yang 

terjadi jauh setelah masa Nabi saw. Seperti, perang Shiffin, dan 

lain-lainnya. 

 

Sub Bab III: Pembawa Bendera Nabi saw yang Paling Terkenal 

 Membawa bendera atau panji Nabi saw merupakan 

keutamaan dan kemuliaan paling tinggi yang akan terus 

diabadikan di kehidupan dunia dan akhirat; dan akan terus 

dikenang keagungannya tanpa pernah luntur. Keutamaan yang 

agung ini telah diraih oleh sebagian sahabat Nabi saw. Sungguh, 

mereka telah menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan 

sebaik-baiknya. Berikut ini adalah keterangan-keterangan yang 

telah dipaparkan sebelumnya. 

 Al-Waqidiy menceritakan tentang perang Uhud sebagai 

berikut, ‘Mush’ab bin ‘Umair terus membawa bendera itu. 

Taktala kaum Muslim tercerai berai, ia terus memegang 

bendera tersebut. Lalu datanglah Abu Qamiah –ia mengendari 

kuda--, menyabetkan pedangnya hingga tangan kanannya 

putus. Namun, Mush’ab bersya’ir dengan lantang:  

 

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh 

telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. (TQS. Ali 

Imran [3]: 144) 

 

Bendera itu ia pungut dengan tangan kirinya. Ia terus bertahan. 

Namun tangan kirinya berhasil ditebas oleh orang kafir. Lalu ia 



menelungkupkan bendera itu di dada dan lehernya. Dia ra 

berseru dengan lantang:  

 

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh 

telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. (TQS. Ali 

Imran [3]: 144) 

 

Lalu datanglah serangan yang ketiga. Akhirnya beliau menemui 

syahid. Tombaknya pun patah. Mush’ab pun tersungkur ke 

tanah. Bendera pun gugur. Kemudian ia diperebutkan oleh dua 

orang dari bani ‘Abd ad-Daar, Subiith bin Harmalah dan Abu 

Ruum. Kemudian ia diambil oleh Abu ar-Ruum. Tatkala kaum 

Muslim kembali ke Madinah bendera itu terus dipegangnya 

hingga ia memasuki Madinah’.2 

 Betapa hebat pengorbanannya di jalan Allah! Namun, 

pengorbanan ini akan diganjar dengan harga yang sangat mahal, 

(yaitu) surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang akan 

diberikan kepada para syahid yang ikhlas. 

 Ini adalah kisah murni dari peperangan dahsyat yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw. Adalah, anak paman Rasulullah 

saw, Ja’far bin Abi Thalib, dalam ekspedisi perang Mu’tah. Beliau 

ra telah membawa bendera dan turut menerjang para musuhnya. 

Beliau ra tidak pernah menengok ke kanan maupun kiri, 

melainkan terus maju menyerang musuhnya. Sehingga, para 

sahabat tidak menemukan satupun tusukan di punggungnya 

setelah syahidnya beliau ra. Ibnu Hisyam telah mengisahkan 

kepada kita peristiwa ini sebagai berikut:  

 

Telah meriwayatkan kepada kami dari ahli-ahli ilmu yang 

terpercaya, bahwa Ja’far bin Abi Thalib membawa bendera 

dengan tangan kanannya. Namun tangannya berhasil ditebas. 

Lalu, bendera itu dibawanya dengan tangan kirinya. Lagi-lagi 

tangan kirinya berhasil ditebas. Selanjutnya ia menggamit 

benderanya dengan lengan atasnya, hingga ia menemui 

syahid. Saat itu beliau ra baru berumur 33 tahun. Allah Swt 

telah menganugerahi dirinya dua sayap di surga yang akan 

digunakan terbang sekehendaknya. Ada yang menyatakan, 

‘Seorang laki-laki dari Romawi berhasil memukulnya dengan 

sekali pukulan, kemudian menebas setengah dari lengannya.3 

  

Keagungan ini akan terus langgeng hingga masa kita sekarang ini 

dan sampai hari kiamat kelak. 

 Berikut ini adalah keterangan-keterangan yang bisa 

dipercaya mengenai nama-nama sahabat mulia yang telah 

dimuliakan oleh Nabi Muhammad saw yang telah membawa 

panji-panji dan bendera-bendera dalam peperangan dan 

ekspedisi militer Nabi saw. Keterangan-keterangan ini saya rujuk 

dari kitab-kitab induk tentang sejarah dan peperangan. Dalam 

keterangan-keterangan ini, disebutkan bahwa ada sebagian 

sahabat yang sering membawa bendera. Sampai-sampai mereka 

terkenal sebagai pembawa bendera Nabi saw, seperti Ali bin Abi 

Thalib, Sa’ad bin ‘Ubadah al-Anshariy dan anaknya Qais. 

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam kitabnya Akhlaq an-Nabi 

wa Adabuhu4, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, ‘Ali ra adalah 

pembawa bendera Nabi saw pada saat perang Badar. Hampir 

disetiap peperangan, Ali adalah pembawa bendera kaum 

Muhajirin. Sedangkan dari kaum Anshar adalah Sa’ad bin 

‘Ubadah’. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam as-

Sunan al-Kubra.5 

                                                           

2 al-Maghazi: I/239; Sirah Ibnu Hisyam: II/73. 
3 Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam: II/378. 
4 Hal.157. 
5 Hal.362; Mushannif-nya Abdurrazaq: V/288, no.9639. 



 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu ‘Abbas ra, 

‘Panji Rasulullah saw dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, 

sedangkan panji Anshar dipegang oleh Sa’ad bin ‘Ubadah. Jika 

perang telah berkecamuk, Rasulullah saw berlindung di bawah 

panjinya kaum Anshar’.6 Hadist ini dikeluarkan oleh Ibnu Hajar 

dalam Fath al-Baariy.7 Beliau berkomentar, ‘Hadits ini 

diketengahkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kuat’. 

Keterangan ini dituturkan oleh Imam al-Haitsamiy dalam kitab 

az-Zawaaid8, dan Imam ‘Abd ar-Raaziq dalam Mushannifnya. 

 Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari 

Tsa’labah bin Abi Malik al-Qurthubiy, ‘Qais bin Sa’ad al-Anshariy 

ra adalah pembawa bendera Rasulullah saw’.9 

Imam al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala menjelaskan hadits, 

‘Yakni yang telah diberi secara khusus kepada orang Khazraj dari 

orang Anshar’. Beliau mengatakan, ‘Maksud dari Imam Bukhari 

adalah, bahwa Qais bin Sa’ad adalah pembawa bendera Nabi 

saw, dan ia tidak diangkat sebagai pembawa bendera kecuali atas 

ijin dari Rasulullah saw’.10 Ini merupakan keterangan yang 

menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah menyerahkan bendera 

Nabi saw secara khusus baik dari kalangan Muhajirin maupun 

Anshar.  

Demikian juga, ada bukti-bukti yang menjelaskan 

mengenai nama-nama pembawa bendera lain dari kalangan 

sahabat ra, yang telah membawa panji-panji kabilah mereka 

dalam setiap peperangan ataupun ekspedisi militer Nabi saw, 

dan para delegasi yang diutus beliau saw.  

 

 

 

Sub Bab IV : Nama-nama Pembawa Bendera dan Panji Dalam 

Daulah Islamiyyah, yang Disusun Berdasarkan Indeks Huruf 

 

Alif 

 

1. Arthah bin Ka’ab bin Syurahbil bin Ka’ab bin 

Salman bin ‘Amir bin Haritsah bin Sa’ad bin Malik 

an-Nakha’iy ra 

Ibnu Hajar berkata, ‘Rasulullah saw telah mengirim 

surat kepada Arthah dan menyerahkan sebuah bendera 

kepadanya. Bersama dengan benderanya ia menemui 

syahid di medan (perang) Qadisiyyah’. Selanjutnya beliau 

menambahkan lagi, ‘Bendera itu kemudian diambil oleh 

saudara laki-lakinya bernama Zaid bin Ka’ab. Namun, 

akhirnya ia juga menemui syahid’. Al-Ishabah: I/39, no 72; 

al-Ishabah: II/116, no.1251, dalam biografi (Jahsy). 

2. Usamah bin Zaid bin Haritsah bin Syarahil bin ‘Abd 

al-‘Aziy bin Zaid bin Amri al-Qais bin ‘Amir bin an-

Nu’man bin ‘Amir bin ‘Abdu bin ‘Auf bin Kinanah, 

nasabnya terhenti pada Tsaur bin Kalab al-Kalabiy. 

Imam al-Muqriziy berkata, ‘Rasulullah saw telah 

menyerahkan sebuah bendera kepada Usamah pada hari 

Kamis…Lalu, Usamah keluar, dan menyerahkan 

benderanya kepada Buraidah bin al-Khushaib…’ Ini adalah 

bendera terakhir yang diserahkan oleh Rasulullah saw pada 

ekspedisi militer terakhir. Rasulullah saw memerintahkan 

untuk dijaga, dan akhirnya bendera itu terus dijaga oleh Abu 

Bakar as-Shiddiq setelah wafatnya beliau saw. Al-Imtaa': 

I/306, al-Ishabah: I/45, no. 79. 

                                                           

6 Sabilul Huda wa ar-Rasyad: Vii/372; Mushannif-nya Abdurrazaq: V/288, no.9640. 
7 Fathal-Bariy: IX/127. 
8 Majmu’ az-Zawaid: V/321. 
9 Fath al-Bariy: IX/126, no.2974; Mushannif-nya Abdurazzaq: V/288. 
10 Fath al-Bariy: VI/127. 



  

Ba’ 

 

3. Basyar bin al-Harits bin Sarii’ bin Yuhaad bin Malik 

bin Ghaalib bin Quthaibah bin ‘Abbas al-‘Abasiy 

Ibnu Hajar berkata, ‘Salah seorang dari 9 orang 

delegasi yang menemui Rasulullah saw dari suku ‘Abbas. 

Rasulullah saw mendo’akan kebaikan kepada mereka. 

Rasulullah saw bersabda, ‘Kirimkan kepadaku 

sepuluh orang diantara kalian yang akan kuserahi 

bendera. Lalu, masalahlah Thalhah bin ‘Ubaidillah. 

Kemudian beliau saw menyerahkan bendera kepada 

mereka’. Al-Ishabah: I/348 no. 652 

4. Buraidah bin al-Hashib bin ‘Abdillah bin al-Harits 

dari al-A’raj bin Sa’ad bin Razaah bin ‘Adiy bin Sahm 

bin Mazin bin al-Harits bin Salamaaniy bin Aslam 

bin Afdla al-Aslamiy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Al-Waqidiy bertutur tentang 

perang Hunain, ‘Rasulullah saw telah memberikan tugas 

kepada para sahabatnya dan beliau telah menyerahkan 

panji-panji dan bendera-bendera. Bendera dari suku Aslam 

ada dua buah, salah satunya dibawa oleh Buraidah bin al-

Hashiib….dst’. Lihat no. 2 (sebelumnya). Al-Ishabah: II/102 

no. 1208 

5. Bilal bin al-Haarits bin ‘Ashim bin Sa’id bin Qurrah bin 

Khalawah bin Tsa’labah al-Muzniy, Abu ‘Abd ar-Rahman. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Pada saat penaklukan Makkah, Bilal 

bin al-Haarits adalah pembawa bendera dari suku 

Muzinah’. Al-Ishabah: I/273 no.730. 

 

Tsa’ 

 

6. Tsabit bin Aqram bin Tsa’labah bin ‘Adiy bin al-

‘Ajlaan al-Balawiy, delegasi dari Anshar.  

Imam Ibnu Hajar berkata, ‘Ibnu Ishaq 

berkata dalam kitab al-Maghaziy, ’Kemudian panji 

itu diambil –yakni pada saat perang Mu’tah—oleh 

Tsabit bin Aqram setelah terbunuhnya bin 

Rawahah. Selanjutnya, bendera itu diserahkan 

kepada Khalid bin Walid’. Al-Ishabah: II/6 no.868. 

 

 

Jim 

 

7. Jabr bin ‘Utaik bin Qais bin Hisyah bin al-Harits bin 

Umayyah bin Zaid bin Mu’awiyah bin Malik bin 

‘Amru bin ‘Auf bin Malik al-Ausiy al-Anshariy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia membawa panji dari 

kaumnya pada saat penaklukan Makkah’. Al-

Ishabah: II/58 no.1062. 

 

8. Jundub bin al-A’jam al-Aslamiy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Imam al-Waqidiy telah 

mengisahkan tentang perang Hunain dalam kitab 

al-Maghaziy, ‘Rasulullah saw telah memberi tugas 

kepada sahabatnya. Beliau menyerahkan panji-

panji dan bendera-bendera. Suku Aslam memegang 

dua buah bendera, salah satunya ada di tangan 

Buraidah bin al-Hashib, sedangkan yang lain 

dipegang oleh Jundub bin al-A’jam…’ Al-Ishabah: 

II/102 no.1208. 

 



Ha’ 

 

9. al-Haarits bin ‘Amru al-Anshariy, paman dari al-

Baraa’ bin ‘Azib 

Ibnu Hajar berkata, ‘Imam Ahmad 

meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad dari al-

Bara’, ia berkata, ‘Lalu, majulah al-Harits bin 

‘Amru, kemudian Rasulullah saw menyerahkan 

sebuah bendera kepadanya’. Al-Ishabah: II/166 no. 

1453. 

 

10. Hibban bin al-Hakam as-Salamiy 

Ibnu Hajar mengutip sebuah hadits, bahwa di 

dalamnya Rasulullah saw bersabda, ia berkata, 

‘Pada saat penaklukan Futuh Makkah: ‘Wahai bani 

Saliim, siapa yang akan membawa bendera 

kalian’? Mereka berkata, ‘Berikan kepada Hibban 

bin al-Hakam al-Firar. Namun ia tidak menyukai 

perkataan dari kaumnya, al-Firar, kemudian panji 

itu diberikan kepadanya. Lalu, beliau mengambil 

bendera itu kembali dari tangannya, dan diberikan 

kepada Yazid bin al-Akhnas’. Al-Ishabah: II/199 

no.1552 

 

11. Hamzah bin ‘Abd al-Muthalib bin Hasyim bin ‘Abd 

Manaaf al-Qurasyiy al-Hasyimiy Abu ‘Imarah , 

paman Nabi saw, sekaligus saudara laki-laki 

sepersusuan beliau saw.  

Ibnu Hajar berkata, ‘Rasulullah saw telah 

menyerahkan kepadanya sebuah bendera. 

Kemudian beliau saw mengutusnya untuk 

melancarkan ekspedisi militer. Bendera ini adalah 

bendera pertama yang diserahkan oleh Rasulullah 

saw di masa Islam, berdasarkan pendapat al-

Madaainiy’. Al-Ishabah: II/288 no.1106 

 

12. Hamal bin Sa’danah bin Haritsah bin Ma’qil bin 

Ka’ab bin ‘Alim al-Kalabiy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia telah mendatangi 

Rasulullah saw……Beliau saw menyerahkan 

bendera kepada Hamal bin Sa’danah. Ia turut 

menyaksikan bersama benderanya perang Shiffin 

bersama Muawiyah’. Al-Ishabah: II/288 no.1106. 

 

Kha’ 

 

13. Khalid bin Walid bin al-Mughirah bin ‘Abd al-Allah 

bin ‘Amru bin Makhzum al-Qurasyiy al-Makhzumiy, 

Saifullah Abu Sulaiman. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia menyaksikan perang Mu’tah 

bersama dengan Zaid bin Haritsah, ketika pemimpin 

ketiga menemui syahid, ia segera mengambil panji 

dan bergabung dengan para pasukan…sebagaimana 

tersebut dalam kitab shahih’. Al-Ishabah: III/70 no. 

1477 

 

14. Khaza’iy bin ‘Abidnahum bin ‘Afif bin Asiihm bin 

Rabi’ah bin ‘Adiy bin Dzuwaib al-Muzniy. 

Imam Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Sa’ad 

dalam kitabnya at-Thabaqat, menyatakan, 

‘Rasulullah saw menyerahkan bendera suku 



Muzinah kepada al-Khaza’iy, pada saat 

penaklukan Makkah’. Al-Ishabah: III/91 no.1522 

 

15. Khuzaimah bin Tsabit bin al-Fakah bin Tsa’labah bin 

Sa’idah bin ‘Amir bin Ghiyaats bin ‘Amir bin 

Khuthamah bin Malik bin al-Aus al-Anshariy al-

Ausiy. Beliau termasuk asabiqunal awwaliin. 

Beliau menyaksikan perang Badar dan perang-

perang setelahnya. Ia memiliki gelar dzi asy-

syahadatain (yang memiliki dua kesaksian). Ia 

turut berperang di Shiffin bersama ‘Ali bin Abu 

Thalib. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Bendera bani Khutmah 

berada di tangannya, pada saat penaklukan 

Makkah’. Al-Ishabah: III/93 no.1525 

 

16. Khafaf bin ‘Umair bin al-Harits bin asy-Syarid bin 

Yaqthah bin ‘Ushaih bin Khufaaf bin Amriy al-Qais 

bin Bahtsah bin Salim. Ia lebih dikenal dengan Ibnu 

Nadbah asy-Syaa’ir. Nadbah asy-Syaa’ir adalah 

ibunya. Sedangkan sebutannya (laqab) adalah Abu 

Khurasyah. Beliau menyaksikan penaklukkan 

Makkah dan perang Hunain. Ia adalah seseorang 

yang orang tuanya tidak diketahui. Ia tetap memeluk 

Islam, pada saat banyak kemurtadan. Salah seorang 

pahlawan pemberani yang sangat terkenal di masa 

Jahiliyah dan Islam.  

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia turut menyaksikan 

penaklukan Makkah, sedangkan panji bani Salim 

ada di tangannya’. Al-Ishabah: III/147 no. 1547. 

 

Ra’ 

 

17. Rafi’ bin Makits al-Juhaniy 

Imam Ibnu Hajar berkata, ‘Ia adalah salah 

satu orang yang membawa bendera suku Juhainah 

pada saat penakluklan Makkah’. Al-Ishabah: 

III/245 no. 1823 

18. Rabi’ah bin al-Sakan Abu Ruwaihah al-Faza’iy ats-

Tsamaaliy. 

Ibnu Hajar berkata, setelah menyebutkan sanadnya, 

‘Rasulullah saw telah menyerahkan kepadanya 

sebuah panji berwarna putih, ukurannya sehasta 

kali sehasta’. Ini adalah redaksi hadits menurut 

Ibnu Mundah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-

Dulabiy, dan ia berkata, ‘Panji itu berwarna putih’. 

Al-Ishabah: III/264 no. 1896 

 

Za’ 

 

19. Az-Zubair bin al-‘Awwam bin Khuwailid bin Asad 

bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qushay bin Kilab al-Qurasiy al-

Asadiy. Dia adalah hawariy (pembantu setia) 

Rasulullah saw dan saudara sepupu laki-laki beliau 

saw.  

Ahli sejarah telah menjelaskan, ‘Zubair bin al-

‘Awwam adalah pembawa panji orang Muhajirin 

pada saat penaklukkan Makkah’. Lihat biografinya 

dalam al-Ishabah: IV/7 no.2784; al-Fath: VI/126. 

 



20. Zamal bin ‘Amru bin Ghanaz bin Khasyaaf bin Jadij 

bin Wailah bin Haritsah bin Hind bin Haram bin 

Dlabiah bin ‘Abd bin Katsir al-‘Adzariy. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Ia mendatangi Rasulullah 

saw, dan diserahi sebuah bendera oleh Nabi saw 

sebagai wakil dari kaumnya…’. Al-Ishabah: IV/16 

no. 2810 

  

21. Zaid bin Tsabit bin al-Dlahaak bin Zaid bin Ludzaan 

bin ‘Amru bin ‘Abd ‘Auf bin Ghanam bin Malik bin 

an-Najaar al-Anshariy al-Khazrajiy, penulis wahyu 

yang sangat masyhur. Beliau juga termasuk ‘ulama 

di kalangan sahabat. 

Ibnu Hajar mengatakan, ‘Pada saat perang Tabuk, 

ia membawa panji bani an-Najaar’. Al-Ishabah: 

IV/41 no.2874. 

 

22. Zaid bin Haritsah bin Syurahil al-Kalbiy, Rasulullah 

saw telah mengutusnya dalam 6 ekspedisi militer, 

yakni ekspedisi militer al-Qardah, al-Khumum, al-

‘Aish, al-Mathraf, Hasamiy, Ummu Qarfah, 

kemudian perang Mu’tah. Pada saat perang Mu’tah 

ia menemui syahid, umurnya 55 tahun. Pada setiap 

peperangan ia diserahi sebuah bendera oleh Nabi 

saw. Lihat, al-Ishabah: IV/49 no.2884 

 

23. Zaid bin Khalid al-Juhaniy. 

Ibnu Hajar bertutur, ‘Ia membawa bendera dari 

suku Juhainah, pada saat penaklukkan Makkah. 

Kisahnya tercantum dalam kitab-kitab shahih dan 

lainnya’. 

Al-Ishabah: IV/52 no. 2889; al-Isti’ab: IV/58 no. 845. 

 

Siin 

 

24. Sabaa’ bin Zaid bin Tsa’labah bin Qar’ah bin 

‘Abdillah bin Makhzum bin Malik bin ‘Ilab bin 

Qutaibah bin ‘Abbas al-‘Abasiy. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Ia mendatangi Rasulullah 

saw --bersama dengan kaumnya--. Kemudian 

mereka masuk Islam. Rasulullah saw mendoakan 

mereka, dan menyerahkan bendera kepada 

mereka..’ Al-Ishabah: IV/118 no. 3073 

 

25. Sa’ad bin ‘Ubadah bin Dalim bin Abiy Halimah bin 

Tsa’labah bin Thariif bin al-Khazraj bin Sa’idah bin 

Ka’ab bin al-Khazraj al-Anshariy as-Sa’idiy. Dia 

adalah pemimpin dan singa al-Khazraj di zaman 

Jahiliyah dan Islam. Salah seorang wakil, 

pemimpin, ksatria, penunggang kuda yang mahir, 

dan pemuka yang disegani. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Dalam setiap peperangan 

Rasulullah saw selalu menyerahkan dua buah 

panji. Panji Muhajirin diserahkan kepada ‘Ali, 

sedangkan panji Anshar diserahkan kepada Sa’ad 

bin ‘Ubadah’. Al-Ishabah: IV/152 no. 3167. 

Ibnu ‘abd al-Barr berkata, ‘Panji Rasulullah 

saw pada saat penaklukkan Makkah diserahkan 

kepada Sa’ad bin ‘Ubadah. Sebagian ulama lain 

menyatakan, ‘Setelah dilukai orang Quraisy, beliau 

meninggal pada hari itu’. Rasulullah saw 

menyerahkan bendera kepada Sa’ad bin Ubadah, 



kemudian bendera itu beliau ambil dari tangan 

Sa’ad, lalu beliau berikan kepada Qais, anaknya 

Sa’ad. Rasulullah saw berpendapat bahwa panji itu 

tidak boleh lepas dari tangannya, sehingga beliau 

saw menyerahkannya kepada anaknya. Sa’ad 

sendiri menolak untuk menyerahkan benderanya, 

kecuali atas perintah dari Rasulullah saw. Lalu, 

Rasulullah saw mengirimkan serbannya kepada 

Sa’ad. Dan Sa’adpun memahaminya. Akhirnya, 

beliau ra menyerahkan bendera tersebut kepada 

anaknya, Qais’. Hadits ini dituturkan oleh Yahya 

bin Sa’id al-Umawiy dalam as-Siirah. Namun, kisah 

ini tidak diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Al-Isti’ab: 

IV/152-159 no. 944. 

 

26. Sa’ad bin Malik al-Anshariy bin Malik bin Qurai’ bin 

Dahl bin ad-Daail bin Malik al-Azdiy Abu al-Kanuud. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Ibnu Yunus 

berkata, ‘Ia mendatangi Rasulullah saw. Ia 

diserahi sebuah panji hitam sebagai wakil 

kaumnya. Di tengah panji itu terlukis bulan sabit 

berwarna putih. Ia turut menyaksikan penaklukan 

Mesir dengan menyandang panjinya’. Al-Ishabah: 

IV/159 no. 3185 

 

27. Suwaid bin Shakhr al-Juhaniy 

Ibnu Hajar berkata, ‘at-Thabariy dan ulama 

lain menyatakan, ‘Ia adalah salah satu dari empat 

orang yang membawa bendera suku Juhainah, 

pada saat penaklukan Makkah’. Al-Ishabah: IV/300 

no. 3593. 

 

Dlad 

 

28. Al-Dlahak bin Sufyaan bin al-Harits bin Zaidah bin 

‘Abdillah bin Habib bin Malik bin Khafaaf bin Amrii 

al-Qais bin Bahtsah bin Salim al-Aslamiy. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Dituturkan oleh 

Ibnu Sa’ad, Ibni al-Barqiy, dan Ibnu Hiban; mereka 

semua mengatakan, ‘Nabi saw telah menyerahkan 

sebuah panji kepadanya’.  

Watsimah dalam ar-Riddah mengatakan, 

‘Beliau ra adalah pembawa bendera dari suku 

Salim, sekaligus sebagai pemimpin mereka’. Al-

Ishabah: V/183 no. 4160.  

 

29. al-Dlahak bin Sufyaan bin ‘Auf bin Abi Bakar bin 

Kilaab al-Kalbiy Abu Sa’id. Dia pernah pergi ke Nejd 

di daerah Dlarih dan menjadi wali atas kaumnya 

yang masuk Islam di sana.  

Ibnu Qani’ menyatakan, ‘Beliau adalah ahli 

pedang Rasulullah saw, yang selalu menyandang 

pedang hingga di atas kepalanya. Ia adalah 

pahlawan gagah berani yang berani menghadang 

seratus pasukan kuda seorang diri’.  

Ibnu Hajar berkata, Abu ‘Ubaid berkata, 

‘Beliau adalah sahabat Nabi saw, dan Rasulullah 

saw menyerahi bendera kepadanya’. 

Al-Waqidiy berkata, ‘Beliau adalah orang 

terpercaya dari kaumnya…Rasulullah saw 

mengutusnya untuk melancarkan ekspedisi 



militer’. Al-Ishabah: V/184 no. 4161; al-Isti’ab: V/183 

no. 1249. 

 

‘Ain 

 

30. ‘Amir bin Salim al-Aslamiy 

Ibnu Hajar dari al-Hakim dalam Tarikh 

Naisaburiy menyatakan, ‘Beliau adalah pembawa 

bendera Rasulullah saw pada sebagian 

peperangan’. Al-Ishabah: V/280 no. 4385 

 

31. ‘Abdullah bin Badar bin Ba’jah bin Khasaan bin 

Sa’ad bin Wadi’ah bin ‘Adiy bin Ghanam bin al-

Rab’ah al-Juhaniy. Nama beliau di masa Jahiliyah 

adalah ‘Abd al-‘Aziy , kemudian Nabi saw 

menamainya ‘Abdullah. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Rasulullah saw 

memberikan bendera …pada saat penaklukkan 

Makkah kepada ‘Abdullah bin Badar’. 

Ibnu Hiban berkata, ‘Ia adalah pembawa 

bendera dari suku Juhainah pada saat 

penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: VI/19 no. 4548; 

al-Isti’ab: VI/113 no.1480. 

 

32. ‘Abdullah bin Jahsy bin Rubab bin Ya’mar al-Asadiy, 

pemuka dari bani ‘Abd Syams. Beliau termasuk 

salah satu assabiqunal awwalun (orang yang 

pertama kali masuk Islam). Beliau berhijrah ke 

Habsyah. Beliau ikut menyaksikan perang Uhud, 

dan syahid di sana. Beliau adalah Amir pertama di 

dalam Islam.  

Ibnu Hajar berkata, ‘as-Siraj meriwayatkan 

dari Thariq Zur bin Habisy, ia berkata, ‘Panji yang 

diserahkan pertama kali dalam Islam, diberikan 

kepada ‘Abd Ilah bin Jahsy dalam ekspedisi 

Nakhlah’. Al-Ishabah: VI/24 no. 4574. 

 

33. ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amru bin 

Ka’ab bin Sham bin Taim bin Marrah bin Ka’ab bin 

Luaiy al-Qurasyiy at-Taimimiy, Abu Bakar as-

Shiddiq sahabat dan pengganti Rasulullah saw. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Pada saat perang 

Tabuk, ia membawa sebuah panji’. Ibnu Hajar 

menambahkan lagi, ‘Dalam Ziyaadaat dan dalam 

Kitab al-Maghaziy karangan Yunus bin Bakiir dari 

al-Husain bin Waqid dari ‘Abdullah bin Buraidah, 

telah mengabarkan kepada saya, bapak saya, ia 

berkata, ‘Pada saat perang Khaibar Abu Bakar 

membawa bendera, selanjutnya ‘Umar , akan 

tetapi Khaibar tidak takluk oleh keduanya’. 

Riwayat yang sama dikemukakan oleh Imam 

Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Mandah 

Ba’lawiy dari jalan Zaid bin al-Hubab. Al-Ishabah: 

VI/155 no. 4808; 9/1420. 



34. ‘Abdullah bin Malik bin al-Mughnim al-‘Abasiy 

Ibnu Hajar berkata, Ibnu Mandah berkata, 

‘Nabi saw menyerahkan bendera berwarna putih 

kepadanya’. Al-Ishabah: VI/206 no.4924 

 

35. ‘Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah bin ‘abdullah dari 

Bani Jasym dari al-Harits bin al-Khazraj al-Anshariy 

al-Khazrajiy al-Haaritsiy. Beliau turut menyaksikan 

bai’at ‘Aqabah, perang Badar serta perang-perang 

yang lain. Ia adalah orang yang mengumandangkan 

‘adzan untuk membangunkan orang. 

Ibnu ‘Abdil Baar berkata, ‘Ia membawa panji 

bani al-Harit bin al-Khazraj pada saat 

penaklukkan Makkah’. Al-Isti’ab: VI/207 no. 1539 

 

36. ‘Ubaidah bin al-Harits bin Muthalib bin ‘Abd Manaaf 

al-Qurasyiy al-Mathlabiy .Beliau masuk Islam di 

masa-masa awal. Ia adalah orang yang paling tua 

dari bani ‘Abd Manaaf. Beliau terluka pada saat 

perang Badar, dan meninggal di Shafraa’, sebuah 

wadi dekat Badar. 

Imam Ibnu Hajar mencoba 

mengkompromikan pendapat ‘ulama yang 

menyatakan bahwa panji pertama diserahkan 

kepada ‘Ubaidah dengan pendapat yang 

menyatakan, bahwa panji yang diserahkan pertama 

kali oleh Rasululah adalah panji yang dibawa oleh 

Hamzah, sebagaimana telah diterangkan 

sebelumnya. 

Al-Waqidiy menyatakan bahwa panji yang 

diserahkan pertama kali oleh Rasulullah saw adalah 

panji yang diberikan kepada Hamzah. Saya (Ibnu 

Hajar) menyatakan, ‘Masih mungkin untuk 

mengkompromikan kedua hadits itu, yakni 

masing-masing diberi panji (raayah) dan bendera 

(liwaa’). Wallahu a’lam’. Al-Ishabah: VI/370 no. 

5367 

 

37. ‘Ali bin Abi Thalib bin Hasyim bin ‘abd Manaaf al-

Qurasyiy al-Hasyimiy ra. Beliau adalah Amirul 

Mukminin dan meninggalkan kehidupan dunia 

untuk akhiratnya. Kisahnya sangatlah banyak.  

Ibnu Hajar berkata, ‘Beliau adalah orang 

yang paling sering membawa bendera di dalam 

peperangan’. Pendapat senada juga dikemukakan 

oleh Ibnu ‘abd al-Barr, ‘Nabi saw memberikan 

kepadanya sebuah panji pada saat perang 

Khaibar. Dimana, panji itu sangat diimpikan oleh 

semua sahabat. Allah Swt memberikan 

kemenangan lewat tangannya’. Hadits ini 

diriwayatkan oleh muttafaq ‘alaih. Al-Ishabah: 

VII/57 no. 5682. 

 

38. ‘Imarah bin Haram bin Zaid bin Ludzan bin ‘Amru 

bin ‘Abd ‘Auf bin Ghanam ibnu Malik bin an-Najar 

al-Anshariy. Beliau menyaksikan peristiwa ‘Aqabah 

dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau 

adalah pemanah ulung yang sangat terkenal.  

Ibnu Hajar berkata, ‘Beliau ra membawa 

sebuah panji bani Malik bin an-Najar pada saat 

penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: VII/67 no. 5706. 

 



39. ‘Umar bin al-Khaththab bin Nafil bin ‘Abd al-‘Uzza 

bin Rabaah bin ‘Abdullah bin Qarath bin Rizaah bin 

‘Adiy bin Ka’ab bin Luaiy bin Ghalib al-Qurasyiy al-

‘Adwiy al-Faruq, Abu Hafsh. Beliau adalah Amirul 

Mukminin dan salah seorang sahabat. Pengarang 

kitab al-Maghaziy menyatakan, ‘Nabi saw telah 

menyerahkan sebuah panji kepadanya pada saat 

perang Khaibar, dan lain-lainnya’. Al-Ishabah: 

VII/74 no.5731. 

 

40. ‘Amru bin Salim bin Hushain bin Kaltsum al-

Khaza’iy. Beliau berasal dari bani Malih bin ‘Amru 

bin Rabi’ah bin Ka’ab bin Yahya bin Khaza’ah, 

pemimpin suku Khaza’ah.  

Ibnu Hajar berkata, Ibnu Kalabiy dan Abu 

‘Abiid at-Thabariy berkata, ‘Sesungguhnya ‘Amruu 

bin Saalim…adalah salah seorang yang membawa 

bendera suku Khaza’ah pada saat penaklukkan 

Makkah’. Al-Ishabah: VII/107 no. 5830 

 

41. ‘Amru bin Sabii’ ar-Raahawiy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ada sebuah delegasi 

mendatangi Rasulullah saw, kemudian beliau 

menyerahkan sebuah panji kepadanya. Beliau ra 

turut menyaksikan perang Shiffin bersama 

Mu’awiyah’. Al-Ishabah: VII/198 no. 5831. 

 

42. ‘Amru bin al-‘Ash bin Wail bin Hasyim bin Sa’id bin 

Sahm bin ‘Amru bin Hashash bin Ka’ab bin Luaiy al-

Qurasyiy al-Sahamiy. Beliau adalah penakluk Mesir. 

Beliau juga memimpin Mesir sampai meninggalnya. 

Beliau masuk Islam sebelum penaklukan Makkah. 

Beliau termasuk politikus ulung dari kalangan orang 

Arab. Nabi saw pernah menyerahkan bendera 

kepadanya pada saat perang Dzatu Salasil. Al-

Ishabah: /122 no. 5877. 

 

 

 

 

 

43. ‘Amru bin an-Nu’man al-Bayadliy al-Anshariy 

Imam Ibnu Hajar mengatakan, ‘Abu ‘Ubaid bin al-

Qasim bin Salam dalam kitab Jumhurat an-Nasab, 

menyatakan, ‘Beliau ra adalah pembawa panji kaum 

Muslim pada saat perang Uhud’. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Yang dinyatakan oleh 

Ibnu Ishaq bahwa pembawa bendera kaum Muslim di 

medan Uhud adalah Mush’ab bin ‘Umair, akan tetapi 

liwaa’ (bendera) berbeda dengan panji. Setiap kabilah 

memiliki panji. Bani Bayadlah adalah salah satu dari suku 

Anshar. Ini adalah kompromi antara riwayat yang 

disebutkan oleh Abu ‘Ubaid dengan riwayat yang 

dinyatakan oleh Ibnu Ishaq’. Al-Ishabah: VII/149 no. 5969 

 

44. ‘Imran bin Hushain bin ‘Abiid bin Khalaf bin ‘Bidnahum bin 

Hudzaifah bin Jahmah bin Ghadlir bin Khaisyiyah bin Ka’ab 

bin ‘Amru al-Khaza’iy. 

Ibnu Hajar berkata, al-Barqiy berkata, ‘Ia adalah 

pembawa bendera dari suku Khaza’ah, pada saat 

penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: VII/155 no. 2005 

 



45. ‘Usajah bin Harmalah bin Judzaimah bin Sibrah bin Khudaij 

bin Malik bin al-Harits bin Mazin bin Sa’ad bin Malik bin 

Rafa’ah bin Nadlar bin Malik bin Ghathafan bin Qais bin 

Hamiir.  

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Pada saat penaklukkan 

Makkah, Rasulullah saw menyerahkan panji kepadanya 

sebagai wujud persatuan. Beliau menyerahkannya kepada 

laki-laki yang sangat pemberani’. Hadits ini diriwayatkan 

oleh al-Kalbiy. Al-Ishabah: VII/176 no. 2084 

 

Qaf 

 

46. Qatadah bin ‘Abbas ar-Rahawiy al-Jarasyiy. Imam Bukhari 

menyatakan, ‘Ia memiliki hubungan persabatan yang 

sangat erat’. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Nabi saw menyerahkan sebuah 

bendera kepadanya’. Al-Ishabah: VIII/139 no. 7071. 

 

47. Quthbah bin ‘Amir bin Hadidah bin ‘Amru bin Sawad bin 

Ghanam bin Ka’ab bin Salamah al-Anshariy al-Khazrajiy. 

Beliau ra menyaksikan perang Badar dan semua peperangan.  

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia membawa panji bani 

Salamah pada saat penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: 

VIII/163 no. 7112 

 

48. Qais bin Yazid bin Hayy bin Amriiy al-Qais bin Tsa’labah bin 

Dzibyaan bin ‘Auf bin Anmaar al-Kalbiy. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Nabi saw menyerahkan 

bendera kepadanya, sebagai wakil dari bani Sa’ad bin 

Malik’. Al-Ishabah: VIII/184 no. 7125 

 

49. Qais bin Hajar. Beliau adalah seorang pemimpin yang diberi 

bendera oleh Nabi saw sebagai wakil atas kaumnya, tatkala 

mereka mendatangi Rasulullah saw. Al-Ishabah: VIII/185 no. 

7167 



50. Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah bin Dalim al-Anshariy al-

Khazrajiy.  

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Hadits ini dikeluarkan oleh 

Imam al-Baghawiy dari jalan Ibnu Syihab’. Beliau 

menambahkan, ‘Qais adalah seorang pembawa panji kaum 

Anshar. Pada saat penaklukkan Makkah, beliau saw 

mengambil bendera itu dari tangan ayahnya, kemudian 

diserahkan kepadanya’. Al-Ishabah: VIII/188 no. 7171. 

 

Miim 

 

51. Malik bin Rabi’ah bin al-Badan bin ‘Amir bin ‘Auf bin 

Haritsah bin ‘Amru bin al-Khazraj bin Sa’idah bin Ka’ab bin 

al-Khazraj al-Anshariy, Abu Usaid. Beliau menyaksikan 

perang Badar, dan peperangan selanjutnya. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia membawa panji bani Sa’idah 

pada saat penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: IX/47 no. 

7622 

 

52. Mas’ud bin Sinan bin al-Aswad bin al-Anshariy, pemimpin 

bani Salamah. 

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Nabi saw menyerahkan 

bendera kepada Mas’ud bin Sinan al-Aslamiy’. Al-Ishabah: 

IX/188 no. 7944. 

 

53. Mas’ud bin al-Dlahak bin ‘Adiy bin Arsyaan bin Harmalah al-

Lakhamiy. 

Setelah menyebutkan sanadnya, Ibnu Hajar berkata, 

‘Nabi saw menyebutnya mutha’ (orang yang ditaati). 

Rasulullah saw bersabda kepadanya, ‘Engkau orang yang 

paling ditaati oleh kaummu, dan sebagai wakil dari 

sahabat-sahabatmu’. Kemudian ia menunggang di atas 

kuda belangnya (hitam putih), dan beliau saw 

menyerahkan panji kepadanya…’. Al-Ishabah: IX/189 no. 

7947. 

.  

54. Mus’ab bin ‘Umair bin Hasyim bin ‘Abd Manaf bin ‘Abd ad-

Daar bin Qushay bin Kilab al-‘Abadariy. Salah seorang 

assabiqunal awwaluun dalam Islam.  

Ibnu Hajar mengatakan, ‘Beliau menyaksikan 

perang Badar, kemudian turut serta dalam perang Uhud. 

Pada saat itu, beliau membawa bendera Nabi saw dan 

syahid di medan Uhud’. Keterangan ini sebagaimana yang 

dituturkan oleh pengarang kitab al-Maghaziy. Al-Ishabah: 

IX/208 no. 7996. 

 

55. Ma’bad bin Khalid al-Juhaniy Abu Ru’ah 

Ibnu Hajar berkata, ‘Imam Waqidiy berkata, ‘Ia 

masuk Islam di masa awal-awal. Beliau adalah salah satu 

dari empat orang pembawa bendera dari suku Juhainah, 

pada saat penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: IX/257 no. 

8131. 

 

56. Ma’qal bin Sinan bin Mudzaffar bin ‘Arakiy bin Fityaan bin 

Sabii’ bin Bakar bin Asyja’ bin Raits bin Ghathafan al-Asyja’iy 

Ibnu Hajar menyatakan, bahwa dalam kitab al-

Maghaziy karya al-Waqidiy, ‘Beliau diserahi bendera bani 

Aysja’ pada saat perang Hunain’. Al-Waqidiy yang 

menuturkan, ‘Ma’qal adalah pembawa bendera kaumnya 

pada saat penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah: IX/257 no. 

8131. 

 



57. Maisarah bin Masruuq al-‘Abasiy. Beliau ra berasal dari bani 

Hadam bin ‘Udz bin Quthaibah bin ‘Abbas al-‘Basiy, salah 

seorang utusan dari suku ‘Abbas. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Abu Isma’il al-Azdiy berkata 

dalam Futuuh as-Syaam (penaklukan Syam), ‘Maisarah bin 

Masruuq memiliki persahabatan dan kebaikan. Ia berkata, 

‘Tatkala Qais meninggal dunia, Nabi saw menyerahkan 

benderanya kepada Maisarah bin Masruuq. Kemudian 

beliau saw menghampiri kepercayaannya, Abu Bakar 

Shiddiq, dan menyerahkan bendera kepadanya. Kemudian, 

beliau saw berwasiat kepada Khalid’. Al-Ishabah: IX/303 

no. 8276. 

 

Nuun 

 

58. Najiyah bin al-A’jam al-Aslamiy 

Ibnu Hajar berkata, al-‘Athawiy berkata, ‘Pada saat 

penaklukkan Makkah, Rasulullah saw menyerahkan dua 

buah bendera kepada suku Aslam. Salah satunya dibawa 

oleh Najiyah bin al-A’jam, sedangkan yang lain diberikan 

kepada Buraidah bin al-Hashiib’. Al-Ishabah: X/122 no. 

8635. 

 

59. Nadzar al-Ghazaniy Abu Maryam. Ia terkenal dengan nama 

Kanitah. 

Ibnu Hajar berkata, ‘Diriwayatkan oleh Imam 

Thabariy –dengan sanadnya--, ia berkata, ‘Telah 

meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar bin ‘Abdullah bin Abi 

Maryam al-Ghasaniy, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 

berkata, ‘Aku berperang bersama Rasulullah saw, kemudian 

Rasulullah saw menyerahkan kepadaku sebuah 

bendera….dst’. Al-Ishabah: X/145 no. 8686. 

 

60. Nu’man bin Raziih al-Azdiy al-Lahabiy ad-Duusiy. Beliau 

adalah orang bijaksana dari suku Azad. Beliau adalah 

pembawa bendera dari sukunya sejak zaman Jahiliyah 

hingga zaman Islam.  

Ibnu Hajar menuturkan sebuah hadits yang 

menunjukkan bahwa ia adalah orang yang membawa 

bendera pada saat perang Tha’if sesudah perang Hunain, 

tatkala Rasulullah saw mengutus at-Thufail bin ‘Amru ad-

Duusiy, untuk menghancurkan berhala ‘Amru bin Hamamah. 

Al-Ishabah: X/162 no.8739; al-Isti’ab: X/298 no. 2613; at-

Thabaqaat: II/157; al-Mukhtashar ad-Dimyathiy: II/255. 

  

61. Nu’man bin Muqrin bin ‘Aid al-Muzniy 

Ibnu Hajar berkata, ‘Beliau ra membawa bendera 

suku Muzinah pada saat penaklukkan Makkah’. Al-Ishabah 

: 10/170 no. 8760. 

 

Wawu 

 

62. Walid bin Zufar al-Muzniy 

Ibnu Hajar berkata, ‘Ia mendatangi Rasulullah saw, 

kemudian beliau saw menyerahkan kepadanya sebuah 

bendera’. Al-Ishabah: X/311 no. 311 

 

 



 Kunya (Nama-nama Julukan) 

 

63. Abu Ruwaihah al-Khats’amiy. Ia adalah saudara Nabi saw. Ia 

dan Bilal sama-sama sebagai mu’adzin. Ada yang 

menyatakan bahwa namanya adalah ’Abdullah bin ‘Abd ar-

Rahman al-Khats’amiy Abu Ruwaihah.  

Ibnu Hajar menyatakan, ‘Abu ‘Umar berkata, 

‘Diriwayatkan dari Abi Ruwaihah, ia berkata, ‘Aku didatangi 

Nabi saw, kemudian beliau menyerahkan bendera 

kepadanya’. Ibnu Hajar berkata lagi, ‘Qatadah mengeluarkan 

sebuah hadits, ‘Barangsiapa berlindung di bawah 

benderanya Abu Ruwaihah sungguh ia akan mendapatkan 

keamanan’. Al-Ishabah: XI/137 no. 425. 

 

64. Abu Waqid al-Laitsiy. Namanya sangat beragam. Ada yang 

menyatakan, bahwa namanya adalah al-Harits bin Malik bin 

‘Auf. Ada pula yang menyatakan, ’Auf bin al-Harits bin Usaid 

bin Khaabir al-Kinaaniy.  

Ibnu Hajar menyatakan, Ibnu Sa’ad berkata, ‘Beliau 

ra masuk Islam di masa awal. Ia membawa bendera bani 

Laits, Dlamrah, dan Sa’ad bin Bakar, pada hari 

penaklukkan’. Al-Ishabah: XII/88 no. 1201 

Sub Bab VI: Warna Bendera dan Karakteristik Warna Panji-panji 

Kabilah Arab 

 

Point pertama: Hukum Mengadopsi Warna-warna Pada 

Panji-panji dan Bendera-bendera 

 Imam Ibnu Jama’ah mengatakan, ‘Ibnu ‘Aid dalam 

kitabnya as-Shawaaif telah menyatakan bahwa panji yang 

dimiliki setiap kabilah mempunyai bentuk dan warna yang 

berbeda. Jumlahnya mencapai kurang lebih 70 panji’.1  

 Hal ini terjadi pada masa sahabat ra. Ini menunjukkan 

bahwa panji-panji yang ada pada saat itu memiliki warna yang 

beragam dan berbeda-beda agar setiap kaum mengenal bendera 

mereka. Kondisi semacam ini telah masyhur di masa mereka.  

 Telah diriwayatkan dari Mu’awiyah, ‘Ia telah 

menertibkan panji-panji penduduk Syam, dan ia juga 

menuturkan orang yang diserahi masing-masing panji dari 

sebelah kanan dan sebelah kiri’.2  

 Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitab Zaad al-Ma’ad, 

‘Warna bendera disunahkan berwarna putih. Sedangkan panji 

dibolehkan berwarna hitam, sedikitpun tidak makruh’.3 

 Imam as-Sarkhasiy menerangkan tentang hukum warna-

warna panji-panji dan bendera-bendera, ‘Dari sisi syara’ tidak 

mengapa memberi warna putih, kuning, atau merah pada 

panji-panji (raayaat). Akan tetapi, berdasarkan perbuatan dan 

perkataan Rasulullah saw, diutamakan berwarna putih’.4  

 

Point Kedua: Warna-warna Panji-panji yang Dimiliki 

Kabilah-kabilah Arab Pada Masa Islam 

 Ada keterangan berharga yang dituturkan oleh Imam 

Ibnu Jama’ah, yang dinukil dari kitab as-Shawaaif karya 

Imam Muhammad bin ‘Aid bin Ahmad al-Qurasyiy (wafat 233 

H). Kitab ini telah lenyap ditelan masa. Keterangan tersebut 

menuturkan kepada kita tentang warna-warna bendera dan 

panji kabilah Arab pada masa Rasulullah saw, masa Khulafaur 

Rasyidin, Muawiyyah bin Abi Sufyan. Inilah keterangan yang 

telah dituturkan oleh buku tersebut. Saya sendiri akan 

memberikan beberapa keterangan tambahan terhadap 

                                                           

1 Mustanid al-Ajnad: hal.76. 
2 ibidem. 
3 Zaadul Ma’ad: III/667. 
4 Syarh as-Sair al-Kabir: I/72. 



keterangan-keterangan tersebut. Sebab, keterangan-

keterangan tersebut sangat langka dan sangat besar manfaat 

ilmiahnya. 

 Beliau berkata, ‘Diriwayatkan bahwa warna bendera 

bani Salim5 berwarna putih. Pada saat perang Hunain, mereka 

berperang dengan bendera tersebut sampai-sampai berwarna 

merah oleh darah. Akhirnya, mereka menetapkan warna 

merah untuk bendera mereka’. 

 Beliau berkata lagi, ‘Telah diriwayatkan bahwa bendera 

bani Sukun6 berbentuk segi empat. Bendera itu memiliki dua 

sisi yang berwarna merah, dan tiga buah rumbai berwarna 

putih, dan rumbai-rumbai yang berwarna merah sampai ke 

tengahnya…Tombaknya berwarna hitam, dan di tengahnya 

ada rumbai berwarnai hijau’. 

Beliau juga berkata, ‘Mereka memiliki panji al-Khuthamah 

berwarna putih, di tengahnya terlukis bulan sabit berwarna 

biru. Panji itu juga memiliki dua buah rumbai berwarna 

merah, di sisi atas dan bawah’. 

Ia berkata, ‘Bendera bani Hudailah7 berwarna putih, dan 

di tengahnya bergambar bulan sabit merah’. 

Ia juga bertutur, ‘Bendera kabilah Hawazin8 berwarna 

merah dan hitam’. 

Ia juga menyatakan, ‘Bendera bani ‘Abbas9 berwarna 

merah, bergambar bulan putih, dan memiliki tiga buah rumbai. 

Dua berwarna merah satu berwarna putih’.  

Ia berkata, ‘Bendera kabilah Asad10 berwarna kuning, 

berbentuk segi empat’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera bani Qutaibah11 berwarna 

putih. Di tengahnya bergambar raja singa. Bendera itu 

memiliki sebuah rumbai berwarna putih’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera bani Qurrah12 berwarna 

putih dan biru’. 

Ia juga menuturkan, ‘Bendera suku Ghassaan13, dua 

sisinya berwarna merah dan tengahnya berwarna putih’. 

 

 

 

Kesimpulan 

 

 Berikut ini adalah kesimpulan penting yang bisa ditarik 

dari bab ini: 

1. Melegalisasi bendera dan panji merupakan Sunnah Nabi 

saw, sekaligus sebagai syi’ar Islam yang harus dicontoh oleh 

setiap negeri Islam, baik dahulu maupun sekarang.  

2. Membawa bendera agung (bendera kenegaraan) yang 

dimiliki oleh setiap negeri Islam, merupakan kewenangan 

syar’iyyah yang tidak boleh diserahkan kecuali atas ijin 

                                                           

5 Bani Salim bin Manshur bin ‘Ikrimah bin Khashfah bin Qais, termasuk kabilah yang 
amat besar didaerah Aden dan Hijaz; lihat penjelasannya dalam Qabaail ar-Ruwaat-
kar. Ibnu Abdil Barr, hal.90. 
6 Bani Sukun bin Asyras bin Tsaur bin Kindah merupakan turunan dari kabilah 
Qahthaniyah di Yaman; ibidem, hal.115; lihat juga Nasab Ma’ad wa al-Yaman al-
Kabir-al-Kalbiy-: I/181. 
7 Bani Hudailah adalah anak dari Amru bin Malik bin Najjar bin Tsa’labah bin Amru 
bin Khazraj, dikenal dengan nama ibu mereka (Hudailah); Nasab Ma’ad al-Yaman al-
Kabir-al-Kalbiy-: I/389.  
8 Hawazin, kabilah di daerah Aden yang amat besar, tinggal disekitar daerah Thaif. 
Nasabnya berlanjut dari Hawazin bin Manshur bin ‘Ikrimah bin Khashfah bin Qais; 
Jumhuratu an-Nasab-nya al-Kalbiy: hal.312. 
9 Bani Abbas bin Baghidl bin Ratsban Ghathfan bin Sa’ad bin Qais, kabilah (di 
daerah) Aden; Jumhuratu an-Nasab-nya al-Kalbiy: hal.440. 
10 Bani Asad dinisbahkan kepada Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin 
Madlar, kabilah didaerah Aden yang memiliki klan amat banyak; Jumhuratu an-
Nasab-nya al-Kalbiy: hal.168.  
11 Bani Qutaibah bin Ma’an bin Malik bin A’shar; Jumhuratu an-Nasab-nya Ibnu 
Hazm: hal.245. 
12 Bani Qurrah berasal sama dengan bani Abd al-Qais, salah satu kabilah Arab yang 
masyhur; Ansaabu-nya Sam’aniy: IV/489. 
13 Bani Ghassan adalah Mazin bin Azad, dari mereka muncul bani Jufnah yang 
melahirkan banyak pembesar Syam; Nasab ‘Udnan wa Qahthan lil Mabrad, hal.44. 



Imam, atau Khalifah, atau orang yang mewakili mereka. Bagi 

orang yang diberi kewenangan diperbolehkan menyusun 

suatu aturan untuk mengatur kewenangan syar’iyyah yang 

kekal abadi ini. 

3. Panji-panji atau bendera-bendera boleh dibuat dari jenis-

jenis kain yang biasa digunakan pada zaman itu.  

4. Warna bendera-bendera dan panji-panji boleh menggunakan 

warna apapun. Namun, berdasarkan pendapat-pendapat 

yang diketengahkan para fuqaha’, seharusnya, benderanya 

(liwaa) berwarna putih, sedangkan panjinya (raayaah) 

berwarna hitam. Sebab, hal ini merupakan perbuatan dan 

perkataan Rasulullah saw.  

5. Disunnahkan, bendera-bendera dan panji-panji ini 

diserahkan kepada instansi-instansi militer, (pemda) kota, 

urusan keamanan dan sebagainya.  

6. Bendera atau panji tersebut boleh diserahkan secara khusus 

kepada orang-orang tertentu yang tinggal di Daulah 

Islamiyyah, untuk diberi tugas membawa bendera dan panji 

tersebut. Orang yang memiliki kewenangan, boleh 

memberikan bendera dan panji tersebut kepada sebagian 

kerabat dekatnya untuk membawa bendera dan panji.  

7. Keselamatan bendera harus dijaga sepenuhnya. Pembawa 

bendera harus mencurahkan segenap tenaganya untuk 

menjaga bendera tersebut. Ia juga harus mencurahkan 

segenap kemampuan agar benderanya tidak disentuh musuh, 

atau terjatuh di tanah atau air. Jika bendera telah terjatuh, 

salah seorang dari anggota pasukan wajib 

mengambil/membawa bendera tersebut. 

8. Bendera Rasulullah saw yang paling besar berwarna putih. 

Sedangkan panjinya berwarna hitam, 

9. Bendera Nabi saw bertuliskan kalimat ‘La Ilaha Illa al-Allah 

Mohammad Rasulullah saw’.  

10. Bendera Nabi saw yang berwarna putih terbuat dari kain 

katun. 

11. Panji Rasulullah saw berwarna hitam. Panji tersebut terbuat 

dari kain wool hitam, bahan pembuat pelana onta. 

12. Pasukan Islam diperbolehkan memiliki banyak panji. Setiap 

kelompok, atau klan diperbolehkan memiliki panji khusus 

untuk membedakan dengan kelompok yang lain. 

13. Bendera dan panji boleh diberi lukisan seperti bulan sabit, 

dan pedang. Sebab, ini merupakan perilaku dari para sahabat 

Nabi saw. 

14. Dalam membawa bendera agung ini boleh diwakilkan, 

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat dalam 

ekspedisi militer yang mereka lakukan. 

15. Pemimpin pasukan boleh digilir dalam membawa bendera, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw terhadap 

pemimpin pasukan pada saat perang Mu’tah. 

16. Sebagian utusan dari pemimpin kabilah dan selain mereka 

boleh diberi kehormatan, dengan cara memberikan kepada 

mereka bendera resmi atau bendera lain, seperti yang pernah 

dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap pemimpin Jazirah 

Arab di masa beliau saw.  

 

BAB II  

Penerapan Bendera Nabi saw 

di Masa Dahulu dan Modern. 

 

Dalam bab ini terkandung sub pembahasan sebagai berikut: 

• Sub Bab I: Perbandingan Bendera dan Panji Pada Masa 

Khulafa’ ar-Raasyidiin dengan Masa Modern.  



• Sub Bab II: Bendera Nabi saw Menurut Pandangan 

‘Ulama Atsar (hadits) 

 



Sub Bab I: Perbandingan Bendera dan Panji pada Masa 

Khulafa’ ar-Raasyidiin dengan Masa Modern.  

 

Mukadimah 

 Mengkaji sejarah bendera-bendera dan panji-panji 

beserta warnanya di sepanjang sejarah Islam, mulai dari masa 

Khilafah Rasyidah sampai masa kita sekarang ini merupakan 

kajian panjang yang membutuhkan penelitian yang jernih dan 

mendalam. Akan tetapi, saya akan mengetengahkan –pada 

kesempatan yang agak terburu-buru ini— keterangan-keterangan 

yang membicarakan tentang sejarah bendera Nabi saw dengan 

penjelasan yang sangat ringkas. 

 

Point I: Bendera-bendera di Masa Khilafah Rasyidah 

 Masa Khilafah Rasyidah dimulai dari wafatnya Nabi saw 

sampai berakhirnya ‘Ali bin Abi Thalib ra, sebagai Khalifah 

Rasyidah terakhir. Bentuk bendera-bendera tersebut terus 

terjaga sepanjang sejarah, sehingga bentuknya sama seperti 

bentuk bendera di masa Rasulullah saw. Hal ini terlihat dengan 

sangat jelas pada beberapa keterangan yang akan saya paparkan 

berikut ini.  

 Imam at-Thabariy dalam kitab Tarikhnya mengkisahkan 

suatu kejadian terjadi pada tahun 11 H. Beliau menyatakan, ‘Abu 

Bakar menyerahkan sebelas bendera kepada sebelas prajurit, 

dan beliau memerintahkan pemimpin setiap pasukan untuk 

tidak lari dari kaum Muslim dan dari orang-orang yang 

memiliki kekuatan….’1 Setelah itu Imam Thabariy menyebutkan 

nama-nama pemimpin pasukan itu, namun tidak menyebutkan 

warna bendera setiap pemimpin pasukan tersebut. 

 

Pentingnya Bendera Bagi Para Shahabat di Masa 

Khilafah Rasyidah 

 Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Insaab al-

Qursyiin2, tatkala menjelaskan biografi Zaid bin al-Khaththab –

ia adalah salah satu pembawa bendera pada saat perang 

Yamamah-, telah menceritakan kepada kita, ‘Pada saat itu, Zaid 

adalah pembawa panji Muhajirin….pada saat perang 

Yamamah bendera kaum Muslim berada di tangannya. Setiap 

musuh yang mendekati benderanya, pasti akan tertebas oleh 

pedangnya. Ia berhasil membunuh Rijal bin ‘Anfuh, namun 

akhirnya ia -rahimahullahu-- pun terbunuh. Tatkala ia 

terbunuh, panjinya pun terjatuh ke tanah. Salim bin Ma’qil 

maulanya Abu Hudzaifah segera memungut panji tersebut’. 

 Kaum muslim berkata, ‘Ya Salim, kami takut mengikuti 

dari belakangmu’. 

Salim menukas, ‘Celakalah pembawa al-Quran, jika aku 

mengikuti kalian dari belakangku, kemudian ia maju seorang 

diri ke tengah-tengah pertempuran’. 

Tsabit bin ‘Qais, pembawa panji dari Anshar merangsek 

ke depan, maju seorang diri. Keduanya berdiri dengan kedua 

panji masing-masing. Pada saat itu kondisi pasukan sedang 

tercerai-berai. Akan tetapi keduanya tetap berdiri dengan kedua 

panji mereka, hingga keduanya terbunuh di medan perang. 

Imam Ibnu ‘Asakir juga menuturkan kepada kita, bahwa 

panji yang dibawa oleh Khalid bin Walid saat memasuki Syam 

adalah panji Nabi saw. Beliau menuturkan hal ini saat beliau 

menjelaskan sebuah hadits yang menceritakan tentang panji 

Rasulullah saw. Beliau berkata, ‘Ia adalah panji yang dibawa 

                                                           

1 Tarikh Thabari: II/249. 
2 Hal.375. 



oleh Khalid bin Walid saat menaklukkan Damsyiq. Panji itu 

diberi nama tsaniyat al-‘uqab’.3 

Kisah ini juga diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah 

dalam al-Mushannif. Di sana dinyatakan, bahwa panji itu 

berwarna hitam. Beliau berkata, ‘Panji Khalid bin Walid pada 

saat penaklukkan Damsyiq berwarna hitam’.4  

Imam Ibnu Jama’ah menuturkan, ‘Bahwa al-Baraa’ bin 

al-‘Azib, tatkala ditanya tentang panji hitam Rasulullah saw 

beliau menjawab, ‘Panji itu ada di tangan Khalid. Dengan panji 

itu ia memerangi bani Hanifah dan Musailamah. Kemudian ia 

dibawa ke seluruh Jazirah, hingga sampai ke Syam. Dengan 

panji itu pula, beliau ra memerangi Syam hingga takluk’. Inilah 

sedikit keterangan yang dipaparkan oleh pengarang kitab as-

Shawaaif karya Ibnu ‘Aid al-Qurasyiy. Sayangnya kitab ini telah 

hilang sejak zaman dulu.5 

Imam Ibnu Syaibah dalam al-Mushannif6 telah 

menceritakan kepada kita, bahwa panji ‘Ali bin Abi Thalib 

berwarna hitam. Beliau menyatakan, ‘Panji ‘Ali bin Abi Thalib 

pada saat perang Jamal berwarna hitam’. Imam al-‘Asakir 

mengisahkan hadits yang sama. Beliau menyatakan, ‘Panji ‘Ali 

bin Abi Thalib pada saat perang Shiffin berwarna hitam. Panji 

ini dibawa oleh Hudlain bin al-Mundzar Abu Sasaan’.7  

 

Point II: Bendera-bendera di Masa Daulah Umawiyyah  

 Imam Ibnu Jama’ah telah menuturkan kepada kita dari 

Imam bin ‘Aid dalam kitab as-Shawaaif: ‘Sesungguhnya 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan memulai ke-Khilafahannya 

(menyerahkan panji-panji kepada penduduk Syam)’. Beliau 

(Imam bin ‘Aid) juga menyebutkan nama-nama orang yang 

diserahi panji dari sisi kanan dan kiri.8 

 Al-Qalqasyandiy berkata, ‘Sesungguhnya, salah satu 

simbol dari Khilafah tempo dulu……….warna bendera, pakaian, 

dan lain-lain. Simbol bani Umayyah adalah warna hijau 

…..Telah dituturkan oleh penduduk Hamah dari Malik as-Sa’id 

penduduk Yaman, sesungguhnya ketika Khilafah bani 

Umayyah berpidato, ia mengenakan baju berwarna hijau. Ini 

simbol mereka yang paling jelas’.9 Selanjutnya, Qalqasyandiy 

menyatakan, bahwa bendera bani Umayyah berwarna hijau, 

demikian juga baju-baju resmi kenegaraan mereka berwarna 

hijau. Oleh karena itu simbol bani Umayyah adalah warna hijau. 

 

Poitn III: Bendera-bendera di Masa Daulah ‘Abbasiyyah 

 Simbol bani al-‘Abbas adalah hitam. Hal ini banyak 

dituturkan oleh sejumlah ahli-ahli sejarah. Qalqasyandiy 

berkata, ‘Sedangkan bani ‘Abbas, simbolnya berwarna hitam. 

Ada perbedaan pendapat mengapa mereka memilih warna 

hitam. Qadliy al-Mawardiy menyatakan dalam kitabnya al-

Haawiy al-Kabiir fi al-Fiqh, bahwa sebabnya adalah, Nabi saw 

telah menyerahkan panji berwarna hitam kepada pamannya 

‘Abbas pada saat perang Hunain dan penaklukkan Makkah’.10 

Penuturan Qalqasyandiy yang dikutip dari Imam al-Mawardiy ini 

tidak pernah disebut dalam kitab-kitan sirah. Akan tetapi, bisa 

jadi penyebabnya adalah bahwa panji Rasulullah saw –

sebagaimana telah diketahui secara mutawatir oleh para sahabat 

dan selain mereka--, warnanya adalah hitam. 

                                                           

3 Tarikh Dimasyq: IV/225. 
4 al-Mushannif: VI/522, no.33606. 
5 Mustanid al-Ajnad: hal.74. 
6 al-Mushannif: VI/533, no.33605. 
7 al-Awaail: hal.98. 
8 Mustanid al-Ajnad: hal.76. 
9 Shubhul A’sya: III/291; Maatsirul Inafah: II/235. 
10 Maatsirul Inafah: II/236: al-Hawi al-Kabir: XIV/66. 



 Akan tetapi, al-Mu’rakh as-Shaabiy menuturkan bahwa 

warna bendera pada saat itu adalah putih. Ia menyatakan dalam 

kitabnya Rusuum al-Khilafah, ‘….Biasanya bendera yang 

diberikan kepada pemimpin pasukan berwarna putih….’ 

 Barangkali, bendera pasukannya berwarna putih, 

sedangkan bendera negara berwarna hitam. Sebab, setelah 

berpendapat seperti itu, beliau menjelaskan secara rinci kepada 

kita simbol-simbol baju bani ‘Abbas. Beliau menyatakan, 

‘Sedangkan orang-orang ‘Abbasiyah dari kalangan pemimpin 

negara, pakaian mereka berwarna hitam, dengan pakaian luar 

yang agak tipis’.11 Beliau juga menyebutkan, ‘Adapun bendera-

bendera pemimpin pasukan dan komandan perang berwarna 

hitam’.12 

 Ibnu Maskawaih dalam kitab Tajaarib al-Umam 

menuturkan, ‘Bendera Khilafah berwarna hitam dan 

ditengahnya tertulis dengan warna putih Muhammad 

Rasulullah’.13 Barangkali, ini hanya bagian dari sebuah episode 

sejarah. 

 

Bendera ‘Abbasiyyah pada Masa Khalifah al-Qaim bi 

Amrillah 

1. Warna serta Tulisan yang Tertera di Dalamnya. 

Ahli sejarah Abu al-Hasan Hilal as-Shaabiy, telah 

menjelaskan secara rinci dalam kitabnya Rusuum al-

Khilafah, bendera ‘Abbasiyyah, tulisan yang tertulis di 

dalamnya, serta jenis bendera yang ada pada masa itu. Beliau 

menuturkan, ‘Bendera mereka berwarna putih. Dan untuk 

Waliy al-‘Ahdi (penanggung jawab negara) dibuatkan 

bendera madzhab’. 

Dalam keterangan lain, beliau juga menuturkan, 

‘Negara memiliki bendera berwarna putih yang biasanya 

diserahkan kepada pemimpin pasukan. Sedangkan bendera 

al-madzhab diserahkan secara khusus kepada wulat al-

‘uhud (para penanggungjawab negara). Ada yang 

menyatakan bahwa salah satu dari keduanya diletakkan di 

sebelah Timur, dan yang lain diletakkan di Barat. 

Selanjutnya beliau menuturkan secara lebih rinci tentang 

karakteristik, ukuran, bahan, dan warnanya. Beliau berkata, 

‘Bendera (liwaa’) terbuat dari sutera putih. Kedua sisinya 

ditulis sebuah tulisan dengan menggunakan tinta. Sisi 

pertama tertulis, ‘La ilaha Illa Allah Wahdah, La 

Syariikalah, Laisa Kamitslihi Syai`un, wa Huwa Khaliq 

Kull Syai`, wa Huwa al-Lathiif al-Khabiir’. Sedangkan di 

tengahnya terdapat lingkaran yang berwarna putih’. 

Sedangkan sisi lain tertulis, ‘Muhammad Rasulullah 

Arsalahu bil Huday wa Diin al-Haq Liyudzhirahu ‘ala ad-

Diin Kullihi wa lau kariha al-Musyrikuun’. Al-Qaaim bi 

Amrillah Amiir al-Mukminiin. 

 

2. Tulisan yang Terdapat pada Tiang Bendera  

Tiang bendera tertulis mulai dari samping, 

‘Bismillahirrahmaanirrahiim, li ‘Abdillah bin Ja’far al-

Imaam al-Qaaim bi Amrillah yang dikokohkan oleh 

Allah, ‘Fa sayakfiikum al-Allah wa Huwa al-Samii’ al-

‘Aliim’.  

Di sisi yang lain tertulis Surat al-Hajj: 40-41, 

yaitu: 

 

                                                           

11 Rusuum al-Khilafah: hal.91. 
12 ibidem, hal.93. 
13 Tajaaribul Umam: I/176. 



Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong 

(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami 

teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang 

ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan 

kepada Allah-lah kembali segala urusan. (TQS. al-Hajj [22]: 

40-41)  

 

Point IV : Bendera-bendera di Masa Daulah al-

Ayubiyyah 

Qalqasyandiy menceritakan tentang bendera 

Daulah al-Ayubiyyah, ‘Mereka memiliki banyak panji. 

Salah satunya adalah panji besar yang terbuat dari sutera 

kuning, di atasnya dibordir dengan emas, julukan dan 

nama Sultan. Bendera itu diberi nama al-‘Ashabah. 

- Panji besar yang pada kepalanya terdapat 

rumbai (jambul) dinamakan Anjaliiz. 

- Panji kuning yang berukuran agak kecil diberi 

nama as-Sanajiq. 

Qalqasyandiy berkata, ‘Dalam sejarahnya, 

Sultan ‘Imad al-Diin, sebagai pemimpin perkemahan 

pernah berkata, ‘Kepala negara yang pertama kali 

membawa panji di atas kepala tatkala menunggang 

kudanya adalah Ghaziy bin Zankiy. Ia adalah saudara 

laki-laki sultan Nuruddin Muhammad bin al-Zankiy, 

pemimpin perkemahan’.14 

 

Point V : Bendera Daulah Muwahidin 

 Imam Qalqasyandiy mengutip di dalam kitabnya yang 

berjudul Shabh al-A’masyi ‘an Masaalik al-Abshor: 

‘Sesungguhnya simbol kekuasaan di Daulah Muwahidin adalah 

bendera putih yang diberi nama, bendera al-Manshur. Bendera 

itu diiringi oleh panji-panji yang berwarna-warni’. 

 Qalqasyandi menuturkan, ‘Panji-panji yang mengiringi 

bendera negara berjumlah tujuh buah bendera, yang 

tengahnya berwarna putih dan pinggirnya berwarna merah, 

kuning, dan hijau…..’ Ia menambahkan, ‘Tidak diterangkan 

bagaimana cara mengaturnya..’ 

 Ia juga menuturkan, ‘Panji-panji kabilah juga menyertai 

bendera negara tersebut. Setiap kabilah memiliki bendera yang 

tulisannya berbeda-beda. Misalnya, tulisan yang berbunyi ‘La 

Ilaha Illa al-Allah’ dan ‘al-Mulku li al-Allah’, dan sebagainya.15  

 Secara khusus, karakteristik Daulah ‘Utsmaniyyah telah 

dijelaskan oleh sebagian pakar biografi sejarah.  

 ‘Alamah Ahmad Timuur Pasha pengarang kitab, al-‘Alam 

al-‘Utsmaniy (bendera ‘Utsmaniyyah), telah menuturkan –secara 

pasti— tentang bendera ‘Utsmaniyyah. Apalagi beliau 

menggunakan bahasa Turki.  

 

                                                           

14 Shubhul A’sya: IV/6-7. 
15 ibidem: V/138-139. 



Sub Bab II: Bendera Nabi saw Menurut Pandangan 

‘Ulama Atsar (hadits) 

 Rasulullah saw memiliki banyak bendera dan panji. Ada 

bendera yang secara khusus berada di tangan beliau, ada pula 

yang diserahkan kepada pemimpin pasukan perang atau 

pemimpin ekspedisi militer. Kami telah meneliti keterangan-

keterangan yang tercantum di dalam Tarikh. Tidak ada satupun 

keterangan yang menyebutkan tentang bendera di masa 

Rasulullah saw kecuali mereka menuturkan bahwa panji yang 

bernama al-‘uqab. Berikut ini keterangan yang dapat kami 

jelaskan tentang panji Rasulullah saw; 

 Dalam kitab Lisaan al-Arab pada bab ‘aqaba disebutkan, 

‘al-‘uqaab adalah bendera besar. Di dalam hadits disebutkan, 

bahwa panji Rasulullah saw bernama al-‘uqab. Al-‘Uqab adalah 

bendera yang berukuran besar. Orang Arab menyebut unta 

betina hitam dengan nama ‘uqab, karena ada unsur kemiripan. 

Sedangkan al-‘uqab yang diberikan kepada para wali mirip 

dengan al-‘uqab yang bermakna burung rajawali. Bentuk 

isimnya adalah muannats juga’. 

 Ibnu Said an-Naas dalam kitab sirahnya yang berjudul 

‘Uyuun al-Atsar dalam bab yang membahas tentang senjata, 

pakaian besi, dan panji-panji yang dimiliki oleh Rasulullah saw, 

di sana disebutkan, ‘Panjinya berwarna hitam berbentuk segi 

empat, disebut dengan al-‘uqab. Sedangkan panji yang 

berwarna putih disebut dengan az-zinah. Kadang-kadang panji 

ini berwarna merah’. Abu Dawud meriwayatkan dalam 

Sunannya dari haditsnya Samaak bin Harb dari seorang laki-laki 

dari laki-laki lain dari kaumnya, ia berkata, ‘Aku melihat panji 

Rasulullah saw berwarna kuning’.16 Abu al-Syaikh bin Hiban 

dari haditsnya Ibnu ‘Abbas ia berkata, ‘Di atas panji tertulis ‘La 

Ilaha Illa Al-Allah Mohammad Rasulullah’. Al-Hafidz al-

Dimyathiy berkata, ‘Yusuf ibn al-Jauziy17 berkata, ‘Telah 

diriwayatkan bahwa bendera Nabi saw berwarna putih, dan 

bertuliskan kalimat ‘La Ilaha Illa Al-Allah Muhammad 

Rasulullah’.[2/398-399] 

 Dalam kitab al-Kamil karya Ibnu al-Atsir dan Mu’jam al-

Buldaan karya Yaquut disebutkan, ‘Khalid bin Walid ra ketika 

pulang dari Irak untuk menaklukkan Syam dan ketika sampai 

ke ats-Tsaniyah al-Musyarafah dekat dengan Ghuthah 

Damsyiq, beliau ra terlihat membawa panjinya. Panji itu 

adalah panji Rasulullah saw yang bernama al-‘uqab. Beliau ra 

berhenti di situ beberapa saat. Akhirnya, orang-orang 

menamakan panji tersebut Tsaniyat al-‘Uqab’. Dalam Tarikh al-

Yaqubiy disebutkan, ‘Sebagian orang meriwayatkan bahwa 

Khalid bin Walid telah menuju Ghuthah Damsyiq, kemudian 

beliau melanjutkan ke Tsaniyah. Pada saat itu beliau membawa 

panji berwarna putih yang disebut dengan al-‘uqab. Karena ia 

berada di Tsaniyah, maka panji itu disebut dengan Tsaniyat al-

‘Uqab’. 

 Kami berpendapat, ‘Setelah berada di tangan Khalid bin 

Walid informasi mengenai panji tersebut terputus dalam 

sejarah. Saya tidak menemukan keterangan bahwa panji-panji 

Nabi saw diserahkan kepada salah seorang Khulafa’, atau raja’. 

 

���� ا�
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16 Hasyiyah Burhan al-Halabiy, berkata: haditsnya Abu Daud dan yang 
mengeluarkannya dalam (bab) Jihad, munfarid. 
17 Hasyiyah Burhan al-Halabiy yang dimakasud sejarawan Abu Madhfar Yusuf yang 
dikenal dengan Ibnu al-Jauzi (wafat 654 H). 
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