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Madinah

Hijrah ke Madinah

Muhajirin

Kepindahan Nabi ini lah yang menjadi 
titik awal penanggalan kalender 

hijriyah.

Karena dakwah Nabi di kota Makkah ditentang oleh orang-orang Qurays, 
bahkan para pengikut Nabi mendapat berbagai penyiksaan.
maka akhirnya Nabi menerima wahyu untuk pindah ke kota Madinah.

Orang yang ikut hijrah dengan Nabi disebut sahabat Muhajirin
sedangkan yang menyambut baik Nabi di Madinah di sebut
Sahabat Anshar Muharam



Perang Badar
Perang Badar

Karena penindasan yang terjadi pada Kaum muslim 
oleh orang kafir makkah, serta pengusiran dan perampasan harta.

Pada tahun kedua setelah Hijrah, terjadi lah pertempuran 
antara 313 orang pasukan muslim yang sedang berpuasa 
melawan 1000 orang Kafir di kawasan Badar.

Puasa? Pasti lapar dan haus, 
apalagi panas banget di gurun pasir.
Umat Islam pasti kalah ya Bunda?

Alhamduli�ah, Alifah.
Meskipun jauh kalah jumlah dan sedang berpuasa, 
pasukan muslim berhasil menang melawan pasukan orang 
kafir berkat pertolongan A�ah. 



Perjanjian
Hudaibiyah

Pada tahun ke 6 setelah hijrah, Nabi berkeinginan untuk melaksanakan haji
di baitu�ah, yakni di Makkah bersama dengan 1000 sahabatnya

Namun niat Nabi untuk melakukan Haji dihalangi  oleh orang Qurays Makkah.
Setelah berdiskusi dengan orang Qurays, Nabi akhirnya bersedia 

menerima perjanjian damai dengan orang Qurays dan 
pulang kembali ke Madinah.

Perjanjian ini disebut dengan 
Perjanjian Hudaibiyah

Dalam perjanjian tersebut 
Nabi baru diperbolehkan untuk masuk 

ke kota Makkah pada tahun berikutnya

Makkah

NO ENTRY



Fathu Makkah
Karena orang Qurays melanggar perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi bersama
10.000 pasukannya datang ke kota Makkah untuk menguasai Makkah dari tangan 
orang Qurays.

Meskipun datang dengan begitu banyak pasukan, Nabi Muhammad berhasil 
menaklukkan kota Makkah dengan tanpa peperangan.
Makkah dikuasai oleh kaum muslim dengan damai.

Makkah

Yeeaay!!
Umat Islam bisa Haji
dengan bebas!



Haji Wada’
Nabi melaksanakan haji bersama dengan 
100.000 orang lebih sahabatnya.

Haji ini adalah haji terakhir yang dilaksanakan 
oleh Nabi, oleh karena itu dinamakan Haji Wada’ 
atau haji perpisahan

Tutup Usia
Pada saat usia Nabi mencapai 63 tahun 
lebih 4 hari, Nabi wafat dalam pangkuan 
Aisyah, istrinya.

Nabi dimakamkan di Madinah, di tempat 
yang sekarang menjadi Masjid Nabawi.

Pasti sedih ditinggal Nabi
ke surga



Makanya kita harus mengikuti perintah Nabi dan 
A�ah Alifah. Kita cari pahala yang banyak, supaya 
nanti bisa bertemu dengan Nabi di surga

Begitu ya bunda?
kalau begitu Alifah mau lebih giat lagi 
belajar ngaji, supaya masuk surga ketemu 
Nabi muhammad



Diintisari dari 
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