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BAB II
AYAT-AYAT TENTANG KEMANUSIAWIAN NABI MUHAMMAD
A. Ayat-Ayat Yang Menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Saw. Adalah
Manusia.
Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki
banyak kelebihan dan juga tidak sedikit keterbatasan. Manusia yang paling unggul
di mata Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka mempunyai banyak kelebihan
dibandingkan dengan umumnya manusia. Di antara kelebihan dari nabi dan rasul
adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan dengan mukjizat
tersebut para nabi dan rasul akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahannya
dengan umat.
Akan tetapi, bukan berarti setiap nabi dan rasul itu tidak mempunyai
keterbatasan. Secara manusiawi, para nabi dan rasul juga memiliki keterbatasan,
yang juga dimiliki oleh umumnya manusia. Di antara keterbatasan itu adalah
mengetahui perkara gaib, yaitu perkara yang hanya diketahui oleh Allah.
Meskipun sebagian perkara gaib itu dikabarkan oleh Allah kepada para nabi dan
rasul, pengetahuan tersebut sangat terbatas. Allah tidak menunjukkan semua
rahasia yang dimilikinya kepada mereka, Allah hanya mengabarkan sebagian saja
dari perkara gaib kepada maereka.
Dalam hal ini, Nabi Muhammad pernah secara langsung menyampaikan
bahwa dirinya adalah manusia biasa, dan ini termaktub dalam ayat-ayat al-Qur’an
dengan kontek yang berbeda. Allah berfirman:
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َ ﻟِﻘﺎء
َ َْﺮﺟﻮا
ُ َﺎن ﻳ
َ ◌ﻦ ﻛ
ﻓَﻤ
ۖ َُﻮﺣﻰ إِﱃَﱠأﱠَﳕَﺎ إِ ﻟَـُٰﻬﻜإُِﻢﻟَ ـٰﻪٌ َ وٲ ِﺣٌﺪ
ٰ َ َﺸﺮ ﻣﱢﺜﻠُﻜُﻢ ﻳ
ٌَ ﻗُﻞ ﱠإِﳕَﺎ أَﻧَﺎ ﺑ
ُﺸﺮِكﺒ َ َﺎدةِ َ رِﺑﱢﻪۦ أََﺣَﺪا
ِـٰﻠِﺤﺎَ َوﻻ ﻳ ﺑِﻌ
ً َ رِﺑﱢﻪۦﻓَﻠﻴ َ َﻌﻤﻞَﻋَﻤﻼً َﺻ
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang
manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa
sesungguhnya tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka
barangsiapa mengharapkan pertemuan dengan tuhannya maka
hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia
mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada
tuhannya.” (al-Qur’an, 18 : 110).1

ﻓَﭑﺳﺘَﻘُﻴﻤﻮاْ إِ ﻟ َِﻴﻪ
ِ
إِﱃ أﱠَﳕَﺎ إِ ﻟَُـٰﻬﻜُﻢ إِ ﻟَـٰﻪٌ َ وِٲﺣٌﺪ
ُﻮﺣﻰ َﱠ
ٰ َ َﺸﺮ ﻣﱢﺜﻠُﻜُﻢ ﻳ
ٌَ ﻗُﻞ ﱠإِﳕَﺎ أَﻧَﺎ ﺑ
ﻛِﲔ
َ ﺸﺮ
ِ ◌وﻳﻞ ٌ ُﻟﱢﻠﻤ
ٱﺳﺘَﻐﻔﺮوﻩَ َُۗو
ُِ َ و
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang
manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa
sesungguhnya tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena
itu tetaplah kamu (beribadah) kepadanya dan memohonlah
ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang
mensekutukan-(Nya). (al-Qur’an, 41 : 6).2
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia
biasa. Yang membedakannya dengan manusia lain adalah diturunkannya wahyu
kepadanya, yaitu wahyu mengesakan Allah swt. Jika dipandang dari sisi
manusiawi, Nabi Muhammad memiliki kelebihan dibanding manusia yang lain,
yaitu ilmu yang bersumber dari Allah berupa wahyu. Jika dipandang dari keluasan
ilmu Allah, Nabi Muhammad tetaplah manusia biasa yang mempunyai
keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam ayat di atas, Nabi Muhammad
menetapkan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara
di luar apa yang diwahyukan oleh Allah.3
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Pada surat al-Kahfi ayat 109 telah diterangkan bagaimana luasnya ilmu
Allah, sehingga jika lautan di jagat raya ini dijadikan tinta untuk menulis ilmu
Allah, maka akan habis sebelum ilmu Allah ditulis semuanya dan didatangkan
tinta sebanyak itu pula.

ﺎتَ رﱢﰊ
ُ َﻠِﻤ
َ َﺤﺮ َْﻗـَﺒﻞ أ َْن َْﺗـﻨَـﻔَﺪ ﻛ
ُْ َﻨَﻔﺪ اﻟْﺒ
َ ِ ﺎتَ رﱢﰊ ﻟ
ِ َﻠِﻤ
َ َﺤﺮِﻣَﺪًادا ﻟِ ﻜ
ُْ ْﻗُﻞ ﻟَْﻮ َﻛ َﺎن اﻟْﺒ
َ وﻟَْﻮ ِ ْﺟﺌـﻨَ ﺎ ِِﲟﺜْﻠِِﻪَ َﻣًﺪدا
Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah
lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku,
meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (alQur’an, 18 : 109).4
Selain ayat di atas, terdapat ayat lagi yang menyatakan bahwa Nabi
Muhammad adalah seorang manusia, akan tetapi ayat berikut mempunyai kontek
penafsiran yang berbeda, yaitu:

ًَﺸﺮا ُرﱠﺳﻮﻻ
ًَ إِﻻ ﺑ
ُﻨﺖ ﱠ
ُ ﻗُﻞ ُﺳ َﺒﺤ َﺎنَ ﱢرﰉ َﻫﻞ ﻛ
Katakanlah (Muhammad), “Maha suci tuhanku, bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi rasul?” (al-Qur’an, 17 :
93).5
Di dalam kandungan ayat tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa beliau
hanyalah seorang manusia yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh
Allah.6 Kemampuan yang beliau miliki sebatas hanya kemampuan yang diberikan
oleh Allah. Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa orang Quraish meminta
bukti kongkrit bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah, dan bukti yang
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mereka minta adalah perkara yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh
Muhammad sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad
diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan bahwa dirinya adalah manusia biasa,
yang tidak mempunyai kemampuan di atas kemampuan umumnya manusia
kecuali dengan izin Allah. Permintaan mereka termaktub dalam ayat 90-93 surat
al-Isra>, yaitu:

َﻚ َﺟﻨﱠﺔٌ ِ ْﻣﻦ
َ ُﻮن ﻟ
َ  أَْو ﺗَﻜ. ض ﻳـ َﻨْﺒ ُ ﻮﻋً ﺎ
ِ اﻷَر
ْ ْ ْﺠﺮ ﻟَﻨَ ﺎ َِﻣﻦ
ََُﻚ َﺣﱠﱴ ﺗـَﻔ
َ ـُﺆَﻣﻦ ﻟ
ِْ َ وﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ َْﻦ ﻧ
َﻋَﻤ َﺖ
ْاﻟﺴﱠﻤﺎء َ َﻛَﻤﺎ ز
َ ِﻂ
َ ﺗُﺴﻘ
ْ  أَْو.ْﻬﺎر ِﺧَﻼﳍََ ﺎ ﺗـَﻔِْﺠﲑ ً ا
َ َﺠﱢﺮ ْاﻷََﻧـ
َ ﻨَﺐ َﻓـﺘـُﻔ
ٍ َﳔِ ٍﻴﻞ َ ِوﻋ
ُف أَْو
ٍْﺖِ ْﻣﻦ ْزُﺧﺮ
ٌَﻚ ﺑـ َ ﻴ
َ ُﻮن ﻟ
َ  أَْو ﻳ َ ﻜ.ﻗَﺒِﻴﻼ
ً ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪَ واﻟَْﻤَﻼﺋِ ِﻜَﺔ
ِ َ ﻛِﺴﻔﺎ أَْو ﺗَ ﺄِْﰐ
ً َ َﻋﻠَْﻴـﻨَ ﺎ
ﻴﱢﻚ َﺣﱠﱴ ﺗـَُﻨـﺰَﱢل ﻋَ ﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻛِ ﺘَ ﺎﺑ ً ﺎ ﻧ َـَﻘْﺮؤُﻩُ ْﻗُﻞ ُﺳَﺒْﺤ َﺎنَ رﱢﰊ
َ ِـُﺆَﻣﻦ ُﻟِﺮﻗ
ِﱠﻤ
ْ اﻟﺴ
َْﺗـَﺮﻗَﻰِﺎءَِﰲوﻟَْﻦ ﻧ
.َﺸﺮاَ ُرﺳ ًﻮﻻ
ًَ إِﻻ ﺑ
ْﺖ ﱠ
ُ َ ْﻫﻞﻛُﻨ
Dan mereka berkata, “Kami tidak akan percaya kepadamu
(Muhammad) sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi
untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan
anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras
alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas
kami, sebagaimana engkau katakana, atau (sebelum) engkau
datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan
kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah (terbuat) dari emas,
atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai
kenaikanmu itu sebeluim engkau turunkan kepada kami sebuah
kitab untuk kami baca. “Katakanlah (Muhammad). “Mahasuci
tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia menjadi rasul?
(al-Qur’an, 17 : 90-93).7
Setelah nabi menyatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang hanya
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka masih tidak bisa
menerima atas apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, karena hidayah belum
datang kepada mereka, sehingga mereka masih terhalang keimanannya. Mereka
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pun masih merasa tidak puas dengan pernyataan Nabi Muhammad bahwa beliau
adalah manusia biasa, dan akhirnya mereka bertanya mengapa Allah mengutus
manusia sebagai rasul? Mereka menghendaki seorang utusan yang bukan
manusia, padahal untuk kelancaran sampainya dakwah rasul kepada umatnya
dibutuhkan kesamaan jenis antara rasul dan umatnya. 8
Dalam

dakwah

kepada

manusia

Allah

tidak

secara

langsung

menyampaikannya, hal ini dikarenakan jika Allah menyampaikannya secara
langsung, maka manusia tidak akan mampu menerimanya. Oleh karena itu
dibutuhkan perantara agar dakwah Islam sampai kepada umat manusia. Allah
berfirman:

ﺎب أَْو ﻳـ ُْ ﺮ َِﺳﻞَ ُرﺳ ًﻮﻻ
ٍ َﺣﻴ ً ﺎ أَْوِ ْﻣﻦََورِاء ِﺣَﺠ
إِﻻ ْو
َﻠﱢﻤﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﱠ
َ َﺸٍﺮ أ َْن ﻳ ُ ﻜ
َ ََوﻣﺎ َﻛ َﺎن ﻟِ ﺒ
ﻠِﻲ َﺣِﻜٌﻴﻢ
َﺸﺎء ُ إِ ﻧﱠﻪ ُ َﻋ ﱞ
َ ْﻧِﻪَ ﻣﺎ ﻳ
ِﻮﺣﻲ
ِذ
َﺑِﺈ
ِ ُ ﻓـَﻴ
Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan
berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari
belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu
diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang dia kehendaki.
Sungguh, dia maha tinggi maha bijaksana. (al-Qur’an, 42 : 51).9
Proses sampainya wahyu Allah kepada manusia terdapat beberapa
tahapan, karena manusia tidak akan mampu menerima wahyu langsung dari Allah.
Seorang rasul pun akan merasakan berat ketika menerima wahyu langsung dari
Allah. Oleh karena itu Allah memilih malaikat untuk menyampaikan wahyu
kepada rasul manusia. Umumnya manusia juga akan merasakan berat ketika
menerima wahyu langsung dari malaikat, oleh karena itu dipilihlah seorang rasul
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dari kalangan manusia. Setelah itu barulah rasul tersebut menyampaikan wahyu
Allah kepada umatnya.10
Dalam hal ini Syaikh Sha’rawi memberi perumpamaan dengan sebuah
lampu. Sebuah lampu dengan kapasitas watt yang kecil, apabila disambungkan
dengan aliran listrik tegangan tinggi, maka lampu tersebut akan langsung terbakar.
Oleh karena itu dibutuhkan beberapa saluran listrik yang membagi dan
meminimalisir besarnya arus yang ada pada listrik tegangan tinggi, agar aliran
listrik tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai kekuatan tegangan
yang dimiliki oleh lampu.11
Seorang rasul di muka bumi ini dipilih langsung oleh Allah. Manusia tidak
bisa menjadikan dirinya sebagai rasul, atau berusaha untuk dijadikan rasul. Allah
sendiri yang memilih seseorang dan kemudian dijadikannya sebagai utusan, dan
Allah sendiri yang membimbing dan menunjukkan setiap langkah yang ditempuh
oleh rasul tersebut.12 Allah berfirman:

َُﻦ ﻋَ ٰﻠَﻰَ ﻣﻦ
ـٰﻜِﻦ ٱﻟﻠﱠﻪ َ ﳝﱡ
ﻠﻜﻢوﻟ َۡ◌ ﱠ
َ َﺸﺮ ﻣﱢﺜ
ٌَ إِﻻ ﺑ
ﻗَﺎﻟَﺖ ﳍَُﻢ ُ ُرﺳُﻠُﻬﻢ إِن ﱠ ُﳓﻦ ﱠ
◌ۖ َﺸﺎء ُ ِﻣﻦ ِﻋﺒ َ ِﺎدﻩِ ۦ
َ ﻳ
Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah
manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa
yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. (al-Qur’an, 14 :
11).13
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B. Ayat Tentang Amalan Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Saw.
Sebagaimana Manusia Yang Lain
Nabi dan rasul merupakan manusia yang dipilih Allah sebagai nahkoda
dan membimbing jalan kehidupan umatnya. Mereka diberi mandat oleh Allah
untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, sekaligus menerangkan bagaimana
menerapkan wahyu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia biasa, seorang
nabi juga melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya
manusia, seperti menikah, makan, minum, tidur, berjalan di pasar dan lain
sebagainya. Itu semua akan dijadikan pedoman bagi umatnya dalam kehidupan
sehari-hari, karena seorang nabi dan rasul akan menjadi contoh bagi umatnya di
setiap perilakunya. Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan
bahwa Nabi Muhammad juga melakukan pekerjaan layaknya manusia yang lain.
1. Rasulullah Menikah Sebagaimana Umumnya Manusia

◌ۚ ًَﺟﻌﻠﻨَﺎ ﳍَُﻢ أََزوٲًﺟﺎَ وذُرﱢﻳﱠﺔ
َﻗَﺒﻠِﻚ َو
َ
َ وﻟَﻘَﺪ أ ََرﺳﻠﻨَ ﺎُ ُرﺳﻼً ﻣﱢﻦ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri
dan keturunan. (al-Qur’an, 13 : 38).14
Ayat ini turun berkenaan dengan kritikan dan ejekan orang Yahudi
terhadap pernikahan Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi
Muhammad adalah orang yang senang terhadap wanita dan senang pula
menikah, sehingga turunlah ayat tersebut yang menyatakan bahwa nabi
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Ibid., 254.

29

dan rasul terdahulu juga menikah. Bahkan jumlah istri dari para nabi dan
rasul terdahulu sangatlah banyak, seperti nabi Dawud dan nabi Sulaiman. 15
Di samping itu, ayat ini mengandung anjuran bagi umat manusia
untuk menikah dan menjauhi hidup membujang, karena menikah
merupakan sunnah rasul dan dengan menikah akan menjauhkan dari
perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan isi ayat di atas dan beberapa hadis
rasul,16 di antaranya sebagai berikut:

َﺎﺛِﺮ ﺑِ ُﻜُﻢ ا َﻷَُﻣﻢ
ٌ ِﱐ ﻣ ُ ﻜ
ﻓَﺈﱢ,َﺗـَﺰُوﱠﺟﻮا
Menikahlah, Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya
umatku (al-Hadith)17

ﲪٍﻴﺪ
َُْ ﲪ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊ
َُْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ
َْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﳏَُﻤُﱠﺪ ﺑ ُْﻦ َ ْﺟﻌﻔٍَﺮ أ
َْ َﺣﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺳﻌِ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊَْﻣﺮََﱘ أ
إِﱃ
َ  ﺟَﺎءَ ﺛ ََﻼﺛَﺔُ َ ْرﻫٍﻂ:ﻘُﻮل
ُ َ َﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨْﻪُ ﻳـ
َِﺎﻟِﻚ ر
ٍ َﻧَﺲ ﺑ َْﻦَ ﻣ
َ اﻟﻄﱠﻮِﻳﻞ ُ أَﻧﱠﻪُ َﲰ َِﻊ أ
ُ َﻟُﻮن ْﻋَﻦ ﻋِ ﺒ َ َﺎدةِ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ْو ُِاجﻴ ُاﻟﻨِﻮﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻋﻠَﻴ ْ ﻪِ َ َوﺳَﻠﱠﻢ ﻳ َْﺴﺄ
ِت أََزﺑـ
اﻟﻠﱠ
ُ َْﻦِ ْﻣﻦ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ ﻪ
ُﺎﻟﱡﻮﻫﺎ ﻓـََﻘﺎﻟُﻮا َ وأَﻳ َْﻦ ﳓ
َ َﻋْﻠَِﻴﻪَ وﺳَ َﻠﱠﻢَﻓـﻠَﻤﱠﺎ أ ُْﺧِﱪ ُ وا َﻛﺄَﻧـُْﱠﻬﻢ ﺗَـَﻘ
ﻓَﺈِﱐ
ُﻫﻢ أَﻣﱠﺎ أَﻧَﺎ ﱢ
ْﻗَﺎل أََﺣُﺪ
َ ذَﻧْﺒِﻪََوﻣﺎ ﺗَ ﺄَ َﺧﱠﺮ
ِ ﻏُﻔﺮ ﻟَﻪُ َ ﻣﺎ ﺗ َـَﻘ َﺪﱠمِ ْﻣﻦ
َِ ﻗَﺪ
ْ ﱠﻢ
َﻋْﻠَِﻴﻪَ َوﺳﻠ
ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أَْﻋﺘَﺰُِل
َ ُﻓْﻄﺮَ و
ُِ ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أَﺻ ُ ﻮم ُ اﻟﺪَْﱠﻫﺮَ َوﻻ أ
َ اﻟﻠﱠﻴﻞ أَﺑ ًَﺪا َ و
َْأ َُﺻﻠﱢﻲ
َﺎل
َ اﻟﻠﱠﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻋَ ْﻠَِﻴﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ إِ ﻟَﻴ ْ ْﻬِﻢ ﻓـَﻘ
ِ ﻮل
ُ ﻓَﺠﺎء َ َ ُرﺳ
َ ﱠج أَﺑ ًَﺪا
َﻓَﻼَﺰأَُوﺗـ
َ َ اﻟﻨَﱢﺴﺎء
ِﲏ
َﺎﻛُﻢ ﻟَﻪُ ﻟَﻜﱢ
ْ ﺎﻛُﻢ ﻟِ ِﻠﱠﻪَ وأَﺗـْﻘ
ْ ََﺧَﺸ
ْ إِﱐ ﻷ
اﻟﻠﱠﻪ ﱢ
ِ َﻛَﺬَا َأَﻣﺎ َ و
ْﺘُﻢ ﻛَﺬَا و
ْ اﻟﱠﺬَﻳﻦ ُﻗـﻠ
ِ ْﺘُﻢ
ْ أَﻧـ
.ﻋَﻦُﺳﻨ ِﱠﱵ ﻓـَﻠَﻴَْﺲِﻣﱢﲏ
ْ ِﺐ
َﻓَﻤﻦَ رﻏ
ْ َ َ ﻗُﺪَ وأَﺗـَﺰ ُوﱠج اﻟﻨَﱢﺴﺎء
ُ ُﻓْﻄﺮَ وأ َُﺻﻠﱢﻲَ ْوأَر
ُِ أ َُﺻﻮم ُ َ وأ
Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam,
telah mengabarkan kepada kamu Muhammad bin Ja'far, telah
mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid al-T{awi>l,
bahwa dia mendengar Anas bin Ma>lik RA. Ada tiga orang
mendatangi istri-istri nabi Saw. dan bertanya tentang ibadah nabi
15
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saw. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka
merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata,
"Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah
Rasulullah, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang
telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka
berkata, "Sungguh aku akan salat malam selama-lamanya."
Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh aku akan
puasa dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan
yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak
menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah
kepada mereka seraya bertaanya: "Kalian seperti itu, adapun aku,
demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara
kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka,
aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa benci
sunahku maka bukan golonganku." (H.R. Bukhari).18
Berikut penulis mencamtumkan istri-istri nabi Muhammad saw:
1. Ummu Khati>jah binti Khuwailid
2. Ummu Saudah Binti Zam’ah
3. ‘A<ishah Binti Abi> Bakar as-Sidiq
4. Hafs{ah Binti Umar Bin Khat{t{a>b
5. Zainab Binti Khuzaimah
6. Hindun Binti Abi> Umayah dan dia adalah Ummu Salamah
7. Zainab Binti Jahsh
8. Juwariyah Binti al-H{a>ris
9. S{afi>yah Binti Huyay
10. Ramlah Binti Abi> Sufya>n Ummu Habi>bah
11. Maimunah Binti al-H{a>ris19
2. Rasulullah Memakan Makanan Dan Berjalan Di Pasar
Layaknya Manusia Yang Lain

ﻟَﻮﻻ أُﻧﺰَِل إِ ﻟ َِﻴﻪ
َ ◌ۙ َﺳﻮِاق
َ ِﰱ ٱﻷ

ٱﻟﻄﱠﻌ َ َﺎم وَ ﯾ َﻤﺸِﻰ

ٱﻟﺮﱠﺳ ِﻮل ﻳ َ ﺄﻛﻞ
ُ َ وﻗَﺎﻟُﻮاْ َ ﻣ ِﺎل َﻫـٰﺬَا
ﻧَﺬﻳﺮا
ً ِ ُﻮنَ ﻣﻌ َ ﻪ ُۥ
َ َﻚ ﻓـَﻴ َ ﻜ
ٌ َ ﻣﻠ

Dan mereka berkata, “Mengapa Rasul (Muhammad) ini
memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa

18
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malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu
memberikan peringatan bersama dia. (al-Qur’an, 25 : 7).20
Ayat tersebut turun berkenaan dengan ejekan orang Quraish bahwa
Nabi Muhammad melakukan pekerjaan sebagaimana umumnya manusia.
Mereka berharap bahwa seorang nabi harus menjauhi hal-hal yang
demikian, karena akan berpengaruh pada kehormatannya. Diceritakan
bahwa suatu hari salah satu pembesar orang Quraish yang bernama Utbah
bin Rabi'ah dan beberapa orang Quraish yang lain berkumpul dengan
Rasulullah. Mereka berkata kepada Rasulullah: "Wahai Muhammad, Jika
engkau suka dengan jabatan, maka kita akan mengangkatmu sebagai
pejabat yang memimpin kita, dan jika engkau mencintai harta, maka kami
akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu." Rasulullah pun menolak
tawaran mereka, dan mereka akhirnya mengatakan suatu hujjah kepada
Rasulullah, mereka berkata: "Wahai Muhammad, bagaimana engkau
memakan makanan dan berada di pasar padahal engkau adalah utusan
Allah?" Mereka mengejek Rasulullah karena beliau memakan makanan,
dan mereka menginginkan seorang utusan dari golongan malaikat yang
terhindar dari kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Setelah itu mereka
mengejek Rasulullah karena beliau berada di pasar, karena mereka melihat
para pemimpin dan para raja yang menjauhkan diri dari pasar. Akan tetapi,
Rasulullah malah bergaul dengan orang-orang yang berada di pasar,
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mereka menganggap bahwa Rasulullah mempunyai kebiasaan yang
bersebrangan dengan kebiasaan para pemimpin dan para raja terdahulu.21
Setelah mereka mengatakan seperti itu, Allah pun menurunkan ayat
lagi yang menerangkan tentang nabi dan rasul terdahulu, yang juga
memakan makanan dan berjalan di pasar, Allah berfirman:

ﻮن ِﰱ
َ ُﻠُﻮن ٱﻟﻄ ﱠﻌَﺎمَ َ َوﳝُﺸ
َ إِﻻ إِ ﻧـُﱠﻬﻢ ﻟَﻴ َ ﺄﻛ
ﻠِﲔ ﱠ
َ ﻗَﺒﻠَﻚ َِﻣﻦ ٱﳌ ُ َﺮﺳ
َ
َ ﻣﺎ أ ََرﺳﻠﻨَﺎ
َﺼﲑ ً ا
ِ ﺑﱡﻚ ﺑ
َ َﺗَﺼﱪ ُ َون ۗ◌ َﺎنََﻛرو
ِ ﺘﻨَﺔً أ
ﻌﺾ
ٍ ِﻌﻀ ُﻜﻟِ ﺒ َﻓ
َﺟﻌﻠﻨَﺎ ﺑ َ َﻢ
ََﺳﻮِاق ۗ◌َو
َ ٱﻷ
Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad),
melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasarpasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi yang
lain. Maukah kamu bersabar? Dan tuhanmu maha melihat. (alQur’an, 25 : 20).22
Dengan ayat tersebut, Allah menghibur Rasulullah yang semula
merasa sedih dengan ejekan orang Quraish. Memasuki pasar dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan kehidupan. Dalam hal ini
Rasulullah memasuki pasar sesuai dengan kebutuhan saja. Selain itu beliau
memasuki pasar juga dalam rangka melangsungkan dakwah dan
memperkenalkan Islam kepada para kabilah yang berdagang di Mekah. 23
Menurut penulis, masuknya Rasulullah di pasar itu sangat diperlukan,
karena secara langsung beliau akan memantau bagaimana penduduk
Mekah bermuamalah, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum.
Memasuki pasar dapat digunakan sebagai ladang berdakwah dan
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menerapkan ajaran-ajaran Islam, yaitu ajaran berdagang yang baik dan
benar menurut syariat Islam.
C. Ayat

Yang

Menerangkan

Tentang

Kemuliaan

Akhlak

Nabi

Muhammad Saw.
1. Nabi Muhammad Memiliki Akhlak Yang Luhur
Rasulullah merupakan manusia sempurna pilihan Allah yang
diutus untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Tak heran jika beliau
mempunyai budi pekerti yang sangat mulia, karena setiap tingkah lakunya
akan digunakan panutan oleh seluruh umatnya. Karena kemuliaan budi
pekertinya, Allah memujinya di dalam al-Qur’an surat al-Qalam ayat 4
yang berbunyi:

ﻋَﻈ ٍﻴﻢ
ِ ﱠﻚ ﻟََﻌﻠ َٰﻰ ُﺧﻠ ٍُﻖ
َ َ وإِ ﻧ
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang
luhur. (Al-Qur’an, 68 : 4).24

Ayat tersebut menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai akhlak
yang sangat luhur. Oleh sebab itu beliau merupakan tauladan yang baik
dan patut ditiru oleh umatnya. Yang dimaksud dengan akhlak yang luhur
adalah akhlak yang paling luhur dan paling sempurna di antara tabiat
manusia, karena kemuliyaan akhlak itu semuanya berkumpul pada diri
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Rasulullah, beliau mempunyai perangai yang baik dan bisa bergaul secara
baik dengan orang lain yang mempunyai tabiat bermacam-macam.25
Aishah pernah berkata bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an.
Menurut Sayyidina Ali Ra, al-khulq al-az}i>m yang dimiliki oleh Rasulullah
adalah perilaku yang bersumber dari al-Qur'an, meliputi semua akhlak
terpuji yang disebutkan dalam al-Qur'an, semua akhlak Rasulullah yang
disifati dalam al-Qur'an, dan semua tingkah laku Rasulullah yang diambil
dari wahyu Allah selain al-Qur’an.26
Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah diutus di
muka bumi ini untuk menyempurnakan syari’at, yang sumbernya dari
akhlak yang mulia. Beliau bersabda:

إﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia.27

2. Nabi Muhammad Sebagai Panutan Yang Baik (Uswah Hasanah)
bagi Umat Manusia
Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa Rasulullah
merupakan seorang utusan dari kalangan manusia yang mempunyai akhlak
paling mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Semua tingkah laku
yang pernah dilakukannya dapat dijadikan contoh bagi seluruh umat
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manusia, karena beliau merupakan contoh yang sempurna di dalam segala
hal, baik dalam masalah ibadah atau bermuamalah dengan sesama
manusia. Allah berfirman:

.ٌُﺳﻮةٌ َ َﺣﺴﻨَﺔ
َ ٱﻟﻠﱠﻪ أ
ِ ﻟﱠﻘَﺪ َﻛ َﺎن ﻟَﻜُﻢ ِﰱَ ُرﺳ ِﻮل
Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang
baik bagimu. (al-Qur’an, 33 : 21).
Di dalam tafsir al-Qurtubi diterangkan bahwa ayat tersebut
memiliki dua poin. Pertama, ayat tersebut merupakan teguran bagi para
pembangkang perang. Mereka diperintahkan meneladani Rasulullah yang
tidak

diragukan

totalitasnya

dalam

menegakkan

agama

Allah,

mencurahkan semua tenaganya dalam berperang melawan orang kafir
dalam perang Khandak. Kedua, ayat tersebut memerintahkan untuk
meneladani Rasulullah dalam segala hal. Beliau dalam membela agama
Allah tidak tanggung-tanggung, bahkan beliau telah merasakan banyak
hal, seperti robeknya wajah, pecahnya otot besar, terbunuh pamannya
Hamzah dan beberapa peristiwa lain. Beliau menjalani itu semua dengan
kesabaran, syukur dan rida atas apa yang terjadi kepada beliau.28
3. Nabi Muhammad Saw. Mempunyai Sifat Lemah Lembut
Terhadap Orang Lain
Nabi Muhammad mempunyai banyak sifat terpuji. Di antara sifat
terpuji yang sangat berpengaruh terhadap suksesnya dakwah Islam adalah
lemah lembutnya Rasulullah terhadap siapa saja, tanpa memandang
apakah orang yang dihadapi nabi adalah orang yang benci atau suka
28
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terhadap Islam. Lemah lembutnya Rasulullah terhadap siapapun
merupakan wujud rahmat Allah kepadanya, Allah berfirman:

ﻀﻮاْ ِﻣﻦ
َﭑﻧﻔ ﱡ
َ ﻠﺐ ﻟ
ِ ﻴﻆ َٱﻟﻘ
َ ُِﻨﺖ ﻓَﻈ ﺎ ﻏَﻠ
َ ﻨﺖ ﳍَُﻢ َۖ◌وﻟَﻮ ﻛ
َ ِٱﻟﻠﱠﻪ ﻟ
ِ َﲪَﺔ َﻣﱢﻦ
ٍ ﻓَﺒِﻤﺎ ر
َ
ﻣﺖ َﻓـﺘـَﻮﻛﱠﻞ
َ َﻣﺮ ۖ◌ ﻓَﺈِذَا َﻋﺰ
ِ ٱﺳﺘَﻐﻔﺮ ﳍَُﻢ َ وَﺷﺎوُِرﻫﻢ ِﰱ ٱﻷ
ِ ﻓَﭑﻋﻒ َﻋﻨُﻬ ﻢ َ و
ُ
◌ۖ ِﻚ
َ َﺣﻮﻟ
ﱢﻠِﲔ
َ ِﺐ ٱﳌ ُ َﺘـﻮﻛ
◌ ُﳛ ﱡ
َ ۚ ٱﻟﻠﱠﻪ
ِٱﻟﻠﱠﻪ
َﻋﻠَﻰإِ ﱠن
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu ma’afkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan bagi
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang
yang bertawakkal. (al-Qur’an, 3 : 159)29
Ayat tersebut merupakan perintah bagi Rasulullah untuk selalu
memaafkan orang-orang di sekitarnya, meski mereka berulang kali
melakukan kesalahan. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang
muslim ketika perang Uhud, yang tergiur dengan harta rampasan perang
yang pada akhirnya mengakibatkan kekalahan di tangan orang Islam.
Allah memerintahkan Rasulullah untuk selalu memaafkan atas apa yang
dilakukan oleh umatnya, meski mereka berulang kali melakukan
kesalahan. Hal itu diperintahkan oleh Allah karena dikhawatirkan akan
terjadinya perpecahan di kalangan orang Islam sendiri jika Rasulullah
memarahi mereka. Di samping itu Allah juga memerintah Rasulullah
untuk bermusyawarah dengan orang muslim apabila permasalahan tidak
kunjung usai, sehingga bisa ditemukan solusi bagi permasalahan orang
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Islam. Perintah musyawarah ini menunjukkan bolehnya berijtihad bagi
seorang rasul, pada setiap perkara yang tidak diwahyukan oleh Allah. 30
4. Sifat Rendah Hati Nabi Muhammad saw.
Telah

diterangkan

sebelumnya

bahwa

Nabi

Muhammad

mempunyai akhlak yang sempurna. Akhlak beliau sudah tertanam pada
dirinya sejak masih belia, hingga beliau mendapatkan predikat sebagai
orang yang paling dipercaya (al-ami>n). Sifat rendah hati juga merupakan
sifat yang tertancap pada diri Nabi Muhammad. Kepada siapapun Nabi
Muhammad tidak pernah membangga-banggakan dirinya, baik kepada
umatnya sendiri maupun kepada orang Quraish yang selalu berbuat tidak
semena-mena terhadap dirinya. Kerendahan diri Nabi Muhammad sesuai
dengan firman Allah yang telah diturunkan kepadanya, yaitu:

ﻨِﲔ
َ َﻚَِﻣﻦ ٱﳌ ُ ِﺆﻣ
َ ﻟِﻤِﻦ ٱَﺗﱠـﺒـﻌ
َ ﻨَﺎﺣَﻚ
َ َ وٱﺧﻔِﺾ َﺟ
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman
yang mengikutimu. (al-Qur’an, 26 : 215).31
Pada

ayat

tersebut

diterangkan

bahwa

Nabi

Muhammad

diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersifat rendah hati kepada orang
muslim, meski beliau adalah pemimpin bagi orang muslim. Ayat tersebut
menggunakan perumpamaan sebuah burung. Burung ketika akan turun,
merendahkan sayapnya, dan ketika akan terbang mengangkat sayapnya.
Begitu juga Nabi Muhammad, beliau di mata orang muslim merupakan
pemimpin yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, akan tetapi

30
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beliau masih merendahkan diri sebagaimana burung merendahkan
sayapnya ketika hendak turun dari atas.32
Kerendahan diri Nabi Muhammad tidak hanya kepada orang
muslim saja, tetapi juga ditampakkan kepada orang Quraish. Hal ini dapat
kita lihat pada ayat-ayat berikut:

◌ۖ ﻠَﻚ
ٌ إِﱏ َ ﻣ
َﻗُﻮل ﻟَﻜُﻢ ﱢ
ُ ٱﻟﻐَﻴﺐَ َوﻻ أ
َ َﻋﻠَﻢ
ُ ٱﻟﻠﱠﻪَ َوﻻ أ
ِ َﻗُﻮل ﻟَﻜُﻢ ِﻋﻨﺪِى ََﺧﺰاﯨُﻦ
ُ ﻗُﻞ ﱠﻻ أ
ون
َ َﻜﱠﺮ
َُﻓَﻼ َﺗـﺘـﻔ
َ َﺼﲑ ُۚ◌ أ
ِ َﻋﻤﻰَ وٱﻟﺒ
ٰ َ إِﱃ ۚ◌ﻗُﻞ َﻫﻞ ﻳ َﺴﺘَﻮِى ٱﻷ
ُﻮﺣﻰ َﱠ
ٰ َ إِﻻَ ﻣﺎ ﻳ
ﱠﺒِﻊ ﱠ
ُ إِن أَﺗ
Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak mengatakan kepadamu
bahwa berbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak
mengetahui yang gaib dan tidak (pula) mengatakan kepadamu
bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan
kepadaku.” Katakanlah, “Apakah sama antara orang yang buta
dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan
(nya)?” (al-Qur’an, 6 : 50).33

َﻗُﻮل
ُ ﻠَﻚَ َوﻻ أ
ٌ إِﱏَ ﻣ
َﻗُﻮل ﱢ
ُ َﻋﻠَﻢ ٱﻟﻐَ َﻴﺐ وَ َﻻأ
ُ ٱﻟﻠﱠﻪَ َوﻻ أ
ِ َﻗُﻮل ﻟَﻜُﻢ ﻋِ ِﻨﺪى ََﺧﺰاﯨُﻦ
ُ َ َوﻻ أ
إِﱏ
ُﺆﺗِﻢﻴ َﻬٱﻟﻠﱠﻪ ُ َﺧﲑ ً ا ۖ◌ٱﻟﻠﱠﻪ ُ أَﻋﻠَُﻢِﲟ َﺎ ِﰱ أَﻧﻔُِﺴﻬِﻢ ۖ◌ ﱢ
ُ ﺗَﺰدرِى أ َُﻋﻴـﻨُﻜُﻢ ﻟَﻦ ﻳ
َ ﻟِ ِﻠﱠﺬَﻳﻦ
ِﲔ
َﻟﱠﻤﻦ ٱﻟﻈﱠـٰﻠِﻤ
َِ إِذًا
Dan aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai
gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak
mengetahui yang gaib, dan tidak (pula) mengatakan bahwa
sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak (juga)
mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh
pengelihatanmu, “Bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan
kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri
mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang
yang zalim.” (al-Qur’an, 11 : 31).34
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ٱﻟﻐَﻴﺐ
َ ُﻨﺖ أَﻋﻠَُﻢ
ُ ٱﻟﻠﱠﻪُ◌ َ وﻟَﻮ ﻛ
ۚ
َ إِﻻ َ ﻣﺎ َﺷﺎء
ﻧَﻔﻌ ً ﺎ َ َوﻻ َﺿﺮا ﱠ
ﻨَﻔﺴﻰ
ِ َِﻣﻠِﻚ ﻟ
ُ ﻗُﻞ ﱠﻻ أ
ﻨُﻮن
َ ُﺆﻣ
ِ َﻮم ﻳ
ٍﻧَﺬﻳﺮَ وﺑ َِﺸﲑ ٌ ﻟﱢﻘ
ٌ ِ إِﻻ
َﻧَﺎ ﱠ
◌ُۚ إِنﻮءأ
ٱﻟﺴ
ﱠﲎ َ ﱡ
ِٱﳋَﲑََوﻣﺎَ ﻣﺴ
ِ َﭑﺳﺘَﻜﺜَﺮتَِﻣﻦ
ُ
ﻟ
Katakanlah (Muhammad), “ Aku tidak kuasa mendatangkan
manfaat atau menolak madarat bagi diriku kecuali apa yang
dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya
aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan
ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa
berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (al-Qur’an, 7 :
188).35
Ayat-ayat tersebut turun ketika orang Quraish meminta terjadinya
sesuatu yang secara manusiawi tidak dapat dicapai, baik berupa perkara
yang kasat mata maupun perkara yang gaib. Dalam menyikapi hal ini Nabi
Muhammad masih bersikap rendah diri dengan mengatakan bahwa dirinya
tidak mempunyai gudang-gudang rezeki milik Allah dan tidak mengetahui
perkara gaib dan tidak pula mengaku bahwa dirinya adalah malaikat.
Padahal, jika beliau menghendaki diwujudkannya segala sesuatu yang
diminta oleh orang Quraish, maka beliau bisa langsung meminta kepada
Allah dan semua itu akan terwujud dengan izin Allah tanpa susah payah.
D. Ayat-Ayat al-Qur’an Tentang Teguran Terhadap Nabi Muhammad
Saw.
1. Teguran Tentang Tawanan Perang

ِﻳﺪ َون َﻋﺮَض
َُرض ۚ◌ ﺗُﺮ
ِ ﺜﺨﻦ ِﰱ ٱﻷ
َ ِ ُ َى َﺣﱠ ٰﱴ ﻳ
ُٰﻮن ﻟَﻪ ۥُ أَﺳﺮ
َ ﻨَﱮﱟ أَنﻳ َ ﻜ
ِ َ ﻣﺎ َﻛﻟَِﺎن
ﻟﻠﱠﻪَﺳﺒ ََﻖ
ِ ﻟﱠﻮﻻﻛِ ﺘَ ـٌٰﺐ َﻣﱢﻦ ٱ
َ .ِﻳﺪ ٱﻷََِﺧﺮةَ ۗ◌ َ وٱﻟﻠﱠﻪ ُﻋَﺰٌِﻳﺰ َﺣِﻜٌﻴﻢ
ُﻟ ٱﺪﱡﻧﻴ َ ﺎ َ وٱﻟﻠﱠﻪﻳُُ ﺮ
ٌ َابﻋَِﻈﻴﻢ
ٌ ﺬﰎ ﻋَﺬ
ُ ﻟََﻤﱠﺴﻜُﻢﻓِ َﻴﻤﺎ أََﺧ
Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum
dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki
35
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harta benda duniawi sedangkan Allah meng hendaki (pahala)
akhirat (untukmu). Allah maha perkasa, maha bijaksana.
Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu
ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.
(al-Qur’an, 8 : 67-68).36
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk
mengambil tebusan dari para tawanan perang badar, padahal Allah
menghendaki mereka untuk mendapatkan pahala akhirat sebagai imbalan
mereka dalam memerangi orang-orang kafir.37
Seperti diketahui, pasukan Islam dalam perang Badar disamping
berhasil menewaskan tujuh puluh pasukan musyrik dan memperoleh harta
rampasan, mereka juga berhasil menawan tujuh puluh orang yang
merupakan tokoh-tokoh kaum mushrikin. Mereka memohon kiranya dapat
dibebaskan dengan membayar tebusan disetai janji untuk tidak lagi akan
memerangi nabi. Menghadapi kasus ini, Rasulullah bermusyawarah
dengan para sahabat beliau. Abu bakar ra, mengusulkan agar mereka
dibebaskan dengan tebusan dan dengan demikian kebutuhan memperoleh
biaya menghadapi lawan dapat terpenuhi. Sahabat Umar berpendapat lain,
beliau mengusulkan agar semua tawanan dibunuh dengan alasan mereka
adalah tokoh-tokoh musyrik. Rasul cenderung kepada usulan Abu Bakar,
dan usulan tersebut di dukung oleh masyarakat dan anggota pasukan
Islam.38
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Dari sini lahirlah teguran berupa ayat di atas, karena sebagian dari
tawanan itu ada yang menyimpan dendam dan niat untuk menyerang balik
kaum muslimin, meski sebagian yang lain akhirnya masuk Islam dan
dimanfaatkan kepandaian mereka dalam membaca dan menulis untuk
diajarkan kepada kaum muslim. Ketetapan tentang tawanan tersebut
dikaitkan dengan kekuatan umat Islam pada masa itu yang belum
mumpuni, sehingga dilarang untuk meminta tebusan dan lebih diutamakan
untuk membunuh para tawanan tersebut. Oleh karena itu, beberapa waktu
sesudah turun ayat tersebut, turun ketentuan baru yang memperbolehkan
menerima tebusan dari para tawanan perang, dan ketentuan ini turun ketika
kekuatan Islam sudah maksimal,39 sehingga ayat tersebut dinaskh40 oleh
firman Allah surat Muhammad 47: 4

ﺛَﺎق
َ ﻓَﺸﱡﺪوا اَﻟْﻮ
ُ ْﺘُﻤُْﻮﻫﻢ
ُ ﱢﻗَﺎب َﺣﱠﱴ إِذَا أَﺛ َْﺨﻨ
ِ ْب اﻟﺮ
َاﻟﱠﺬَﻳﻦ ُﻛَﻔَﺮوا ﻓَﻀَ ﺮ
ِ ﻴﺘُﻢ
ُ ﻓَﺈِذَا ﻟَِﻘ
ُ َﺸﺎء ُ اﻟﻠﱠﻪ
َ ذَﻟِﻚ َ وﻟَْﻮ ﻳ
َ
ْب أََْوَزَارﻫﺎ
ُاﳊَ ﺮ
ْ ﺗَﻀَﻊ
َ ﻓِﺪاء ً َﺣﱠﱴ
َ َﺈِﻣﱠﺎ َ ﻣﻨﺎﻓ ﺑـ َْﻌُﺪ َ وإِﻣﱠﺎ
َﻠَﻦ
ْ اﻟﻠﱠﻪ ﻓـ
ِ ﺒِﻴﻞ
ِ اﻟﱠﺬَﻳﻦ ﻗُﺘِﻠُﻮا ِﰲ َﺳ
ِ ْﺾ َ و
ٍ َﻜِﻦ ﻟِ ﻴ َْ ﺒـَﻠُﻮ ﺑـ َْﻌَﻀ ْﻜُﻢ َﺑِ ﺒـﻌ
ْ ْﺘَﺼﺮِْﻣُﻨـْﻬﻢَ وﻟ
َ َﻻﻧـ
ُﻀﱠﻞ أ ََﻋْﻤﺎﳍَُْﻢ
ِ ﻳ
Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan
perang) maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila
kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah
itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan,
sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah
menghendaki, niscaya Dia membinasakan merea, tetapi Dia
hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang
gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka41
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2. Teguran Ketika Menintakan Ampun Abu T{alib

ﻗُﺮﰉ ِﻣﻦ
َٰ ﻛِﲔ َ وﻟَﻮ ﻛَﺎﻧُﻮاْ أْ ُِوﱃ
َ ﺸﺮ
ِ َﺴﺘَﻐﻔﺮواْﻟِ ُﻠﻤ
ُِ
ﺎن ﻠﻨِﱠﱮﱢ َ وٱ ِﻟﱠﺬَءﻳﻦ َ َاﻣﻨُﻮاْ أَنﻳ
َِ ﻣﺎ َﻛ َﻟ
إِﻻ
َﺑِﻴﻪ ﱠ
ِ  ََوﻣﺎ َﻛ َﺎن ٱﺳﺘِ َﻐﻔُﺎر َإِﺑﺮٲِﻫَﻴﻢِﻷ.َﺻﺤـُٰﺐ ٱﳉ َِﺤ ِﻴﻢ
َ ﲔ ﳍَُﻢ أَﻧـُﱠﻬﻢ أ
َ ﺑ َ ِﻌﺪ َ ﻣﺎ َﺗـﺒـﱠ
ﻟﱢﻠﱠﻪ َﺗـﱠﺒـﺮأَ ِﻣﻨﻪ ُۚ◌ إِ ﱠن َإِﺑﺮٲِﻫَﻴﻢ
ِ َﺪﻫﺎإِﻳﱠﺎﻩ ُﻓـَﻠَﻤﱠﺎ َﺗـﺒـﱠﲔَ ﻟَﻪ ۥُ أَﻧﱠﻪ ۥُ ُﻋَﺪﱞو
َﱠﻮﻋِﺪةٍ َ وَﻋ
َ َﻦ
ﻋﻣ
ٌ ََوَٲﺣٌهﻠِ ﻴﻢ
ﻷﱠ
Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman
memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik,
sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabat (nya), setelah jelas
bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka
Jahanam. Adapun permohonan ampun Ibrahim (kepada Allah)
untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah
diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim
bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas
diri darinya. Sungguh Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut
hatinya lagi penyantun. (al-Qur’an, 9 : 113-114).42
Ayat ini turun kepada Rasulullah karena beliau telah mendoakan
seorang musyrik dari kerabatnya untuk diampuni segala dosanya meski dia
mati dalam keadaan musyrik dan menjadi penyembah berhala. Para ulama
berbeda pendapat tentang siapakan yang dimaksud dengan keluarga nabi
yang musyrik? Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut turun
berkenaan doa nabi agar dimaafkannya paman beliau yaitu Abu T{alib.
Diterangkan juga bahwa nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan
keluarganya yang mushrik, karena beliau terikat janji untuk memintaan
ampunan, dan setelah janji itu ditunaikan maka beliau tidak lagi
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memintakan ampunan untuk orang yang meninggal dalam keadaan
mushrik.43
3. Teguran Ketika Enggan Menikahi Zainab Binti Jah}sh

َ ﻟﻠﱠﻪ
َوﺟَﻚَ وٱﺗ ِﱠﻖ ٱ
ََﻴﻚ ز
َ َﻣﺴﻚ َﻋﻠ
ِ ﻤﺖ َﻋﻠ َِﻴﻪ أ
َ ُﻮلﻟِ ﻠﱠﺬِى أ ََﻧﻌﻢ ٱﻟﻠﱠﻪَُﻋﻠ َِﻴﻪ َ وأََﻧﻌ
ُ َ وإِذ ﺗـَﻘ
ﱠﺎسَ وٱﻟﻠﱠﻪ ُ أََﺣﱡﻖ أَن َﲣ َ ٰﺸﯩﻪ ُۖ◌ ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ
َ ﻟﻠﱠﻪ ُﻣِﺒﺪﻳﻪِ َ وَﲣ َﺸﻰ ٱﻟﻨ
ُ ﻧَﻔﺴ َﻚ َ ﻣﺎ ٱ
ِ َ وُِﲣﻔﻰ ِﰱ
َج ِﰱ أََزوٲ ِج
ﻨِﲔ َ ٌﺣﺮ
َ ُﻮن َﳌﻋﻠَﻰُ ٱ ِﺆﻣ
َ ﻗَﻀَٰﻰ َزٌﻳﺪ ﻣَﱢﻨﻬﺎ َ وًﻃَﺮازَوﱠﺟﻨَ ـٰ ﻜََﻬﺎﻟِ ﻜَﻰ َﻻﻳ َ ﻜ
َﺎن َﻋﻠَﻰ ﻟﻨٱِﱠﱮﱢ
َ  ﻣﱠﺎ ﻛ.ًﻟﻠﱠﻪ ﻔﻌ ُ ﻮﻻ
ََِﺎن أَُﻣﺮ ٱﻣ
َ َﻛ
ﻃَﺮ ۚ◌ و
ﻗَﻀﻮاْ ِﻣُﻨﻬﱠﻦ َ وً ا
َ َدﻋﻴ َ ﺎ ٕ◌ ِﻫﻢإِذَا
ِأ
َﻛ َﺎن أَُﻣﺮ
ﻟﻠﱠﻪِ ِﰱ ٱ ِﻟﱠﺬَﻳﻦ َﺧﻠَﻮاْ ِﻣﻦ ﻗَﺒﻞ ُۚ◌ َو
َجﻓِ َﻴﻤﺎ َﻓـَﺮَض ٱﻟﻠﱠﻪ ُﻟَﻪ ُۖ◌ ۥ ُﺳﻨﱠﺔَ ٱ
ٍِﻣﻦ َﺣﺮ
.ﱠﻘﺪًورا
ُ ﻗَﺪرا ﻣ
ًَ ﻟﻠﱠﻪ
ِٱ
Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada
orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah
memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan
bertakwalah kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di
dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau
takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti.
Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya
(menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi)
istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu
telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan
ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada
Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah
telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada
nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu
ketetapan yang pasti berlaku. (al-Qur’an, 33 : 37-38).44
Ayat ini turun berkenaan dengan diperintahkannya Rasulullah
untuk menikah dengan Zainab binti Jahsh. Semula, Zainab binti Jahs
adalah istri dari anak angkat nabi, yaitu Zaid bin al-H{arithah. Pada
mulanya Rasulullah sendiri yang menikahkan mereka berdua, akan tetapi
43
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di tengah perjalanan rumah tangga mereka, Zaid berbicara kepada
Rasulullah bahwa dia ingin menceraikan Zainab, dan Rasulullah pun
mencegahnya agar tidak menceraikannya. Setelah beberapa saat, akhirnya
Zaid menceraikan Zainab dengan alasan kurang harmonisnya keluarga
mereka. Setelah itu Allah berkehendak lain, yaitu Allah memerintahkan
Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsh tersebut setelah diceraikan
oleh Zaid. Semula Rasulullah merasa keberatan dengan perintah ini,
karena Zainab binti Jahsh adalah mantan istri anak angkatnya sendiri, dan
ini berlawanan dengan aturan adat orang Quraish yang melarang menikahi
mantan istri anak angkat, karena anak angkat mempunyai hak yang sama
dengan anak kandung. Akhirnya turunlah ayat tersebut sebagai teguran
dan sekaligus penenang hati agar tidak takut dengan manusia, dan yang
pantas ditakuti hanyalah Allah. 45
4. Teguran Allah Ketika Nabi Muhammad Mengharamkan Sesuatu
Yang Dihalalkan Oleh Allah

ُﻮر ِرﱠﺣٌﻴﻢ
ٌﺎت أََزوٲ ِﺟ َﻚ ۚ◌َ وٱﻟﻠﱠﻪ ُ ﻏَﻔ
َ ﺮﺿ
َ ﺗَﺒﺘَﻐِﻰ َ ﻣ
◌ۖ َﻚ
َ َُﺮﱢم َ ﻣﺎ أََﺣﱠﻞ ٱﻟﻠﱠﻪ ُﻟ
ُ ﻳـٰﺄََﻳﱡﻬﺎ ﻟﻨٱِﱠﱮﱡ ِﱂ َﲢ
Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istriistrimu? Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (alQur’an, 66 : 1).46
Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Rasulullah yang
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah demi keridaan Istri
Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat tentang perkara apa yang
45
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diharamkan oleh Rasulullah. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah saw
memiliki seorang sahaya wanita yang beliau campuri, namun Rasulullah
bersumpah untuk tidak mendekatinya lagi demi keridaan istri beliau
Hafs}ah Binti Umar, sehingga ditegurlah Rasulullah karena telah
mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah.47
5. Teguran Ketika Tidak Menggantungkan Janji Pada Kehendak Allah

ﱠﺑﱠﻚ إِذَا
َ ◌وٱذﻛُﺮ ر
َ ُۚ َﺸﺎء َ ٱﻟﻠﱠﻪ
َ  أَن ﻳ.إِﻻ
ﻏَﺪا
ﻟِﻚ ًﱠ
َ إِﱏٍﻲءﻓَﺎﻋِﻞ ٌ ذَ ٲ
ﻟِﺸﱢ
َ َ َوﻻ ﺗـَﻘُ ﻮﻟ ﱠَﻦ
َبِﻣﻦ َﻫ َـٰﺬاَ َرﺷًﺪا
َﻗﺮ
َ َﰉ ِﻷ
َﺴﻰ أَن ﻳ َ ِﻬﺪﻳ َ ِﻦ ﱢر
ٰ ﻴﺖَ وﻗُﻞ َﻋ
َ ﻧَﺴ
ِ
Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu,
"Aku pasti melakukan itu besok pagi,“ Kecuali (dengan
mengatakan), "Insya Allah.” Dan ingatlah kepada Tuhan-mu
apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhan-ku
akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat
(kebenarannya) daripada ini." (al-Qur’an, 18 : 23-24)48
Ayat ini merupakan teguran terhadap nabi Muhammad berkenaan
dengan janji beliau kepada orang kafir untuk menjawab pertanyaan mereka
tentang roh, As}h}a>b al-Kahf dan Dhu> al-Qarnain. Ketika itu nabi
Muhammad berkata bahwa di keesokan harinya akan memberi jawaban
tentang pertanyaan orang kafir tersebut tanpa menyandarkan ucapannya
pada kehendak Allah. Setelah itu, Allah tidak menurunkan wahyu kepada
nabi Muhammad selama lima belas hari, padahal nabi Muhammad
berharap bahwa Allah segera menurunkan wahyu untuk menjawab
pertanyaan orang kafir tersebut. Setelah itu turunlah ayat tersebut dengan
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menegur nabi Muhammad untuk selalu menyandarkan perkataannya
dengan kehendak Allah.49
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