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BAB III
BIOGRAFI NABI MUHAMMAD
A. Kelahiran Nabi Muhammad
Nama lengkap Nabi Muhammad adalah Muhammad ibn Abdullah ibn
Abdul Mut}t}alib (Shaibat al-H{amd) ibn Ha>shim ibn Abd Mana>f (Mughi>rah) ibn
Qus>ayy (Zaid) ibn Kila>b ibn Murrah ibn Ka’b ibn Lu’ayy ibn Gha>lib ibn Fihr ibn
Ma>lik ibn al-Nad>r ibn Kina>n ah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilya>s ibn Mud}a>r
ibn Niza>r ibn Ma’a>d ibn Adna>n. Itu merupakan nasab Nabi Muhammad yang
disepakati oleh para ulama’, sedangkan kelanjutan silsilah Nabi Muhammad dari
Adna>n ke atas, para ulama berbeda pendapat dan tidak ada satupun pendapat yang
dinilai sahih. Akan tetapi, semua ulama sepakat bahwa Adna>n merupakan
keturunan langsung dari nabi Isma’il putra dari nabi Ibrahim.1
Nabi Muhammad merupakan tokoh yang sangat fenomenal bagi seluruh
umat manusia. Beliau orang yang paling berpengaruh dalam terbangunnya suatu
peradaban di jagad raya, yaitu peradaban Islam. Para sejarawan telah banyak
menulis tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad, sehingga tak luput
sedikitpun cerita kehidupannya yang terlewatkan dari analisa mereka. Dalam
bagian tesis ini, penulis menyampaikan riwayat singkat Nabi Muhammad dalam
segi sosial kehidupannya pada masa sebelum kerasulan dan setelah masa
kerasulan.
Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abd al-Mut}t}alib dan
Aminah binti Wahb. Mengenai tahun, bulan dan tanggal kelahiran Nabi
1
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Muhammad, para Sejarawan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian
besar berpendapat bahwa Nabi Muhammad lahir ketika Abrahah menyerang
Mekah dengan pasukan gajahnya, sehingga disebut dengan tahun gajah (570
Masehi). Pendapat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Sebagian
yang lain berpendapat bahwa Nabi Muhammad dilahirkan tidak bertepatan
dengan tahun gajah, melainkan lima belas tahun sebelum tahun gajah. Ada pula
yang berpendapat bahwa beliau lahir beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa
tahun setelah tahun gajah, bahkan ada yang mengira-ngira bahwa Nabi
Muhammad lahir tiga puluh dan tujuh puluh tahun setelah tahun gajah. 2
Mengenai bulan lahirnya Nabi Muhammad, para sejarawan juga
mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian besar mengatakan bahwa
beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Akan tetapi ada pula yang berpendapat
bahwa beliau lahir pada bulan Muharam, Rajab dan Ramad{a>n. Adapun mengenai
hari kelahirannya ada yang berpendapat bahwa beliau lahir pada malam kedua,
delapan atau sembilan bulan Rabiul Awal. Akan tetapi menurut umumnya para
sejarawan, beliau lahir pada malam kedua belas rabiul awal. 3
Secara status sosial, Nabi Muhammad mempunyai nasab yang sangat
istimewa. Nenek moyangnya merupakan orang yang dihormati di kalangan
bangsa Arab. Secara nasab beliau adalah keturunan nabi Ibrahim, dan beliau
merupakan orang terpilih di antara keturunan nabi Ibrahim. Rasulullah pernah
bersabda mengenai nasabnya:

2
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 واﺻﻄﻔﻲ ﻣﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﻨﺎﻧﺔ,إن اﷲ اﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ وﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ
واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻗﺮﻳﺸﺎ واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ واﺻﻄﻔﺎﱐ ﻣﻦ ﺑﲏ
. ﻓﺄﻧﺎ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻴﺎر,ﻫﺎﺷﻢ
Sesungguhnya Allah memilih Isma’il dari anak Ibrahim, memilih
Kinanah dari anak Isma’il, memilih Quraish dari Kinanah,
memilih Bani Hashim dari Quraish dan memilihku dari bani
Hashim. Maka aku adalah terbaik dari yang terbaik dari yang
terbaik.4
B. Kondisi Sosial Nabi Muhammad Sebelum diangkat Menjadi Rasul
Orang Arab mempunyai kebiasaan tersendiri dalam mendidik anaknya.
Setiap anak yang lahir akan dikirim ke daerah-daerah pedalaman dan
dipersusukan kepada kabilah yang ada di daerah itu, dan akan kembali pulang ke
kota setelah umur delapan atau sepuluh tahun. Suatu pendapat mengatakan, bahwa
anak sengaja dibesarkan di daerah gurun dan di tengah suku Badui dengan
harapan mendapatkan suasana lebih baik dan lebih bersih, anak akan ditempa oleh
kehidupan beraroma kebebasan khas alam terbuka, kefasihan berbahasa, dan
ketajaman perasaan hingga membekas ke dalam sanubarinya.5
Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang terkenal dalam menyusukan
anak adalah kabilah Banu Sa’d. Aminah menunggu orang yang akan menyusukan
dari Banu Sa’d, dan sementara Nabi Muhammad dipersusukan kepada Suwaibah,
budak perempuan pamannya. Setelah beberapa saat datanglah perempuanperempuan dari Banu Sa’d yang mencari anak yang akan dipersusukan. Akan
tetapi, mereka menghindar dari anak yatim yang akan dipersusukan, karena
4
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mereka masih mengharapkan balas jasa dari sang ayah. Sedangkan dari anak
yatim sangat sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. 6
Halimah binti Abu Zua’ib yang semula tidak mau menerima bayi yatim
sebagaimana yang lain, akhirnya mau menerima Muhammad untuk disusui,
karena ia tidak mendapatkan bayi lain dari anak yang tidak yatim. Sebelum
meninggalkan kota Mekah, Halimah berkata kepada suaminya, al-Haris bin Abdul
Uzza: “Tidak senang aku pulang dengan teman-temanku tanpa membawa bayi.”
Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan ku bawa juga. Suaminya
menjawab: “Baiklah, mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberikan berkah
kepada kita.” Halimah kemudian mengambil Muhammad dan membawanya pergi
bersama teman-temannya di pedalaman.7
Kehidupan keluarga Harith dan Halimah berubah seketika. Muhammad
ibarat magnet yang memiliki daya tarik kuat terhadap kebaikan dan kesejahteraan,
kambing-kambing mereka yang digembalakan kembali dalam keadaan kenyang
dan dipenuhi air susu, sementara kambing-kambing lain tidak demikian. Segera,
Muhammad pun menjadi “bintang” yang sangat menyenangkan di dalam keluarga
Arab Badui itu. Bukan saja karena rupanya yang elok, melainkan juga karena
rezeki yang mengalir dari kelahirannya.8
Setelah tinggal di pedalaman selama dua tahun, Muhammad disapih dan
diajak oleh Halimah untuk kembali ke kampung halaman untuk dipertemukan
ibunya. Akan tetapi setelah dipertemukan ibunya, Muhammad diajak kembali lagi
ke pedalaman agar lebih matang, selain itu juga agar terhindar dari wabah yang
6
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menyerang kota Mekah pada saat itu. Muhammad tinggal di pedalaman selama
dua tahun lagi, menikamati udara yang jernih dan bebas dari ikatan rohani
ataupun materi.9
Sebelum menjadi rasul, banyak peristiwa keanehan yang terjadi pada diri
Nabi Muhammad. Peristiwa itu merupakan pertanda bahwa Muhammad
merupakan manusia pilihan Allah. Ada suatu riwayat yang menceritakan bahwa
ketika Nabi Muhammad dalam asuhan Bani Sa’d, beliau dibelah dadanya oleh
malaikat Jibril. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk irha>s,10 sekaligus
bukti bahwa Muhammad akan mengemban tugas mulia dari Allah SWT.11 Cerita
tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari jalur
sahabat Anas bin Malik, yang berbunyi sebagai berikut:

, َﺐ ََﻣﻊاﻟْﻐِ ﻠَْﻤ ِﺎن
َُﺗَﺎﻩُِﻳﻞ ُ َ َُوﻫﻮﻳـ َ ﻠْﻌ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪِ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪَُﻋْﻠَﻴﻪِ َ َوﺳَﻠﱠﻢ أ ِﺟْﱪ
َ أَ ﱠن َ ُرﺳ
ﻄَﺎن
ِ  َﻫﺬَا َﺣﱡﻆ اﻟ ْﺸﱠﻴ: ﻗَﺎل
َ , ًَج ِﻣﻨْﻪ ُ َﻋﻠَﻘَﺔ
ﺘَﺨﺮ
َ ْ ﻓَﺎﺳ
ْ ُ ﻓَﺸﱠَﻖﻗـﻠْﺒ َ ﻪ
َ ُ ﻓَﺼﺮﻋﻪ
َ َ ُ ﻓَ ﺄََﺧﺬَﻩ
, َﺎﻧِﻪ
ِ  ﰒُﱠ َﻷَﻣﻪ ُﰒُﱠأَﻋَ َﺎدﻩ ُِﰲَ ﻣﻜ, َﻣﺰم
َﺐﲟ َِﺎء َْز
ٍِ ذَﻫ
َ ﻃَﺴٍﺖ ِ ْﻣﻦ
ْ  ﰒُﱠ َﻏَﺴﻠَﻪ ُِﰲ, ْﻚ
َ ِﻣﻨ
, َ ﻗُﺘِﻞ
ﻗَﺪ
ْ  إِ ﱠن ﳏَُﻤًﱠﺪا: إِﱃ أُِﻣﱢﻪ ـﻳـ َْﻌِﲏَِْﻇﺌـﺮﻩ ُ ـ ﻓَـَﻘﺎﻟُﻮا
َ ﺎن َْﺴﻌ َْ َﻮن
َ َوﺟﺎءاﻟَْﻐِ ﻠَْﻤ ُﻳ
.ﻠِﻢ
ٌ  أ ََْﺧَﺮﻣﺟﻪُُْﺴ. اﻟﻠﱠﻮن
ِ ْ ْﺘَﻘﻊ
ُِ ﻠَﺖ ََُوﻫﻮ ُ ﻣﻨ
ْ ﻓَﺎﺳﺘَْـَﻘﺒـ
ْ
Suatu hari ketika Rasulullah Saw. bermain-main bersama
beberapa orang anak, beliau didatangi malaikat Jibril. Tiba-tiba
Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya.
Setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan
hatinya, Jibril lalu mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati
Rasulullah seraya berkata, “Ini adalah tempat setan pada dirimu.”
Selanjutnya Jibril mencuci hati Rasulullah dengan air Zamzam di
dalam sebuah bejana terbuat dari emas, kemudian
mengambalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu anakanak yang lain pergi menemui ibunya seraya berseru,
9
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11
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“Muhammad dibunuh!” kemudian, mereka pun mendatangi
Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah pucat pasi.”
(HR. Muslim).12
Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Bani Sa’d sampai usia
lima tahun, dan selama itu jiwanya sangat bebas tanpa tercampuri hiruk pikuk
kehidupan kota sebagaimana di Mekah. Dari kabilah ini Muhammad belajar
bahasa Arab yang murni, sehingga ia pun pernah mengatakan kepada sahabatnya:
اﺳﱰِﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
ُ  أﻧﺎ ﻗﺮﯾﺶ و,أﻧﺎ أﻋﺮﺑﻜﻢ
Aku yang paling fasih di antara kamu sekalian, Aku dari Quraish
dan diasuh di tengah-tengah keluarga Bani Sa’d bin Bakr.13
Setelah dikembalikannya Muhammad pada keluarganya, ia selalu
menyambung hubungan dengan keluarga Bai Sa’d, dan lima tahun yang
ditempuhnya menyisakan kenangan indah. Hal itu yang membuat Muhammad
selalu menaruh hormat dan kasih sayang terutama kepada ibu Halimah. Penduduk
daerah itu pernah mengalami paceklik sesudah perkawinan Nabi Muhammad
dengan Khadijah. Ibu Halimah kemudian mengunjunginya. Ketika kembali ke
kampung halamannya, ibu Halimah dibekali harta Khadijah berupa unta yang
dimuati air dan empat puluh ekor kambing. Tak hanya itu, setiap Halimah
mendatanginya, ia selalu membentangkan pakaian yang paling berharga sebagai
tempat duduk ibu Halimah sebagai tanda penghormatannya. Begitu juga ketika
Shaima>’ putri ibu Halimah berada pada tawanan bersama pihak Hawazin setelah

12

M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. Dalam Sorotan al-Qur’an dan
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T{a>’if dikepung, kemudian dibawa kepada Muhammad, ia segera mengenalnya, ia
dihormati dan dikembalikan lagi kepada keluarganya.14
Setelah lima tahun bersama keluarga Bani Sa’d, Muhammad pun
dikembalikan lagi kepada keluarganya. Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya,
yaitu Aminah. Pada masa ini Muhammad sangat merasakan kasih sayang dari
keluarga sendiri, karena yang menyayanginya tidak hanya ibunya, akan tetapi juga
kakeknya

yaitu

Abdul

Mut}t}alib

dan

paman-pamannya.

Akan

tetapi

keberadaannya bersama ibunya tidak berlangsung lama, karena pada usianya yang
keenam, Muhammad diajak oleh ibunya pergi ke Madinah untuk diperkenalkan
kepada keluarga kakeknya dari suku Najja>r. Sesampai di Madinah ia
diperkenalkan kepada keluarganya dan ditunjukkan rumah tempat bapaknya
meninggal dunia semasa ia masih berada di kandungan.15
Setelah sebulan ia tinggal bersama ibunya di Madinah, Aminah bersiapsiap untuk pulang ke Mekah. Ia kembali bersama rombongan dengan membawa
dua ekor unta yang dibawanya dari Mekah. Tapi di tengah perjalanan ketika
sampai di Abwa’, ibunda Aminah menderita sakit, yang kemudian meninggal dan
dikuburkan di daerah itu. Muhammad dibawa pulang oleh Um Aiman dan
diserahkan kepada Abdul Mut}t}alib.16
Setelah meninggalnya ibunda Aminah, Muhammad diasuh oleh kakeknya
Abdul Mut}t}alib. Sang kakek selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada
cucunya melebihi yang lain. Abdul Mut}t}alib merupakan seorang pemuka bangsa

14
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Quraish yang terkenal sebagai penjaga sumur Zamzam. Kesenangannya adalah
menghampar tikar di dekat Ka’bah. Tak satupun orang yang berani mengusik
kesenangan ini, bahkan tak satupun orang yang berani duduk setikar bersamanya.
Akan tetapi, Muhammad kecil kerap duduk di atas tikar yang diduduki oleh
kakeknya, sehingga tidak jarang paman-pamannya menyuruhnya untuk pergi dari
tikar sang kakek demi menghormatinya, dan sang kakek malah mencegahnya
seraya berkata, “Biarkan cucuku tinggal bersamaku. Demi Tuhan, masa depan
yang gemilang ada di tangannya.” Muhammad jadi tampak berbeda di mata
kakeknya, dan ia kerap diajaknya berkumpul dalam majelis pemuka orang-orang
Quraish, dan ia sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemuka
Quraish tersebut. Bahkan sang kakek tak ragu untuk meminta pendapat kepadanya
meski umurnya baru mencapai tujuh tahun, sambil membanggakan bahwa masa
depan gemilang ada di tangannya. 17
Kemesraan Muhammad bersama kakeknya Abdul Mut}t}alib tidak
berlangsung lama. Abdul Mut}t}alib menderita sakit dan meninggal pada usia
delapan puluh tahun. Muhammad pada waktu itu masih berumur delapan tahun.
Sebelum meninggal, Abdul Mut}t}alib berwasiat kepada Abu T{a>lib untuk
mengambil alih mengasuh Muhammad, dan Abu T{a>lib menerima tanggung jawab
itu dengan baik, dan memperlakukan Muhammad seperti anaknya sendiri. Pada
pengasuhan Abu T{a>lib inilah Muhammad mengalami fase pertumbuhan yang
sangat pesat melebihi umumnya remaja pada masanya.18 Pemilihan Abdul
Mut}t}alib terhadap Abu T{a>lib mempunyai alasan bahwa Abu T{a>lib mempunyai
17
18
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perasaan halus dan terhormat di kalangan orang Quraish, meskipun ia bukan yang
paling tua di antara saudaranya dan juga bukan paling kaya.19 Meskipun demikian
Abu T{a>lib melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh Muhammad dengan baik,
yaitu mengasuh Muhammad seperti anaknya sendiri, bahkan melebihi anaknya
sendiri dalam memperhatikan Muhammad.
Muhammad di bawah asuhan Abu T{a>lib mengalami pertumbuhan pribadi
yang memiliki daya tarik melebihi orang-orang yang seumur dengannya pada
masa itu. Abu T}a>lib merupakan seorang pedagang yang biasa melakukan
perjalanan ke daerah lain untuk menjual dagangannya. Ketika Nabi Muhammad
berada dalam asuhan Abu T}a>lib, ia mengikuti apa yang dilakukan oleh pamannya,
di antaranya adalah perjalanan berdagang ke daerah Sham. Muhammad pada
waktu itu masih berumur dua belas tahun. Semula Abu T}a>lib tidak mempunyai
keinginan untuk mengajaknya dalam perjalanannya ke Sham tersebut, akan tetapi
Muhammad sendiri yang berkeinginan untuk menemani pamannya. 20
Muhammad ikut dalam rombongan kafilah hingga Basra di selatan Sham.
Dalam buku-buku riwayat hidup Muhammad, ketika perjalanan inilah ia bertemu
dengan rahib Bahira, yang melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri
Muhammad sesuai petunjuk cerita-cerita kristiani. Sebagian sumber menceritakan
bahwa rahib tersebut menasehati agar tidak terlampau dalam memasuki daerah
Sham, karena dikhawatirkan masyarakat Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu
akan berbuat jahat.21

19
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Setelah itu Abu T}a>lib tidak lagi melakukan kegiatan berdagang
sebagaimana yang dahulu. Ia sudah merasa cukup dengan apa yang ia punyai.
Akan tetapi, bagaimanapun juga dalam menjalani hidup pasti membutuhkan biaya
penghidupan. Dari kemenakannya itu ia berharap ada tambahan rizki untuk
mencukupi kebutuhannya yang sebelumnya didapat dari menggembala domba.
Suatu ketika Abu T}a>lib mendengar berita bahwa Khadijah binti Khuwailid
mengupah orang untuk menjalankan dagangnya. Tatkala Abu T}a>lib mengetahui
bahwa Khadijah mempersiapkan perdagangan yang akan dibawa kafilah ke Sham,
ia memanggil kemenakannya dan menawarkan akan hal itu.22
Abu T}a>lib berkata kepada Muhammad: “Anakku, aku bukan orang
berpunya. Keadaan semakin menekan kita juga. Aku mendengar, bahwa Khadijah
akan mengupah dengan dua ekor unta. Tetapi aku tidak setuju jika engkau
menerima upah semacam itu juga. Setujukah jika hal itu ku bicarakan
dengannya?” Muhammad pun akhirnya menyerahkan keputusan di tangan
pamannya. Abu T}a>lib pun langsung pergi menemui Khadijah dan membicarakan
akan hal ini. Pada mulanya Khadijah mencari orang untuk diupah dengan dua
ekor unta, akan tetapi Abu T}a>lib meminta Khadijah untuk tidak hanya mengupah
dengan dua ekor unta, melainkan tidak kurang dari empat ekor unta, dan
Khadijah

pun

akhirnya

menyetujuinya

dengan

senang

hati,

karena

kepercayaannya terhadap Abu T}a>lib sangatlah tinggi.23
Nabi Muhammad akhirnya pergi ke Sham bersama Maisarah dengan
membawa dagangan dari khadijah. Ia melewati jalur yang dahulu pernah
22
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dilewatinya ketika masih kecil. Dengan kemampuan dan kejujurannya,
Muhammad benar-benar bisa memperdagangkan barang-barang Khadijah dengan
baik, dan mendapatkan untung yang lebih banyak dari pada yang lain. Menjelang
kepulangannya ke Mekah, ia membelanjakan barang yang banyak untuk dibawa
kembali ke Mekah dan disampaikan kepada khadijah. Sesampainya di Mekah,
Khadijah langsung menyambut Muhammad, dan kemudian Muhammad
menceritakan tentang perjalanannya dan keuntungan yang diperolehnya, juga
mengenai barang-barang yang dibawanya dari Sham. Maisarah juga menceritakan
apa yang ia alami selama berdagang, dan ia juga menceritakan tentang
Muhammad, bagaimana ia mempunyai sifat yang halus dan berbudi luhur.24
Tak lama kemudian, ketertarikan khadijah terhadap Muhammad berbuah
menjadi cinta. Khadijah yang sudah berusia empat puluh tahun tertarik dengan
Muhammad yang berusia dua puluh lima tahun. Sebelum mengenal Muhammad,
Khadijah sudah berkali-kali dilamar oleh saudagar-saudagar suku Quraish, akan
tetapi ia menolaknya.25 Untuk menindak lanjuti perasaan cintanya kepada
Muhammad, Khadijah segera mengutus Nafisah binti Maniyyah untuk
menyampaikan maksudnya kepada keluarga Muhammad, bahwa Khadijah
bersedia untuk diperistri oleh Muhammad. Tak lama kemudian Muhammad yang
berusia dua puluh lima tahun menikah dengan Khadijah yang sudah berumur
empat puluh tahun.26
Pernikahan itu berlangsung dengan diwakili oleh paman dari Khadijah
yang bernama Amr bin Asad, karena Khuwailid ayah Khadijah sudah meninggal
24
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sebelum perang Fijar. Hal itu secara langsung membantah anggapan orientalis
bahwa Khuwailid tidak menyetujui pernikahan Khadijah dengan Muhammad, dan
Khadijah

memberikan

minuman

keras

sehingga

ayahnya

mabuk

dan

pernikahannya dapat dilangsungkan. 27
Setelah itu, Muhammad dan Khadijah menjalani hidup dengan lembaran
baru. Bagi Khadijah, pernikahannya dengan Muhammad merupakan pernikahan
ketiga selama hidupnya. Suami Khadijah yang pertama adalah Atiq bin Aidh alTamimi. Setelah Atiq wafat Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah alTamimi.28 Pernikahan Muhammad dengan Khadijah berlangsung langgeng
sampai Khadijah wafat pada usia 65 tahun, pada waktu itu Rasulullah berusia 50
tahun. Selama pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, tak sedikitpun
terbesit dalam hati Nabi Muhammad untuk menikah dengan wanita lain, meski
dari kalangan orang merdeka atau hamba sahaya. Orang Arab mempunyai
kebiasaan untuk menikah lebih dari satu wanita, terlebih bagi orang yang
mempunyai finansial yang cukup dan ekonomi yang mapan. Akan tetapi,
Muhammad berbeda dengan kebanyakan orang Arab. Ia lebih memilih satu istri,
yaitu Khadijah, dan pernikahannya dengan istri-istri yang lain dilakukan setelah
meninggalnya Khadijah.29
Motif pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah bukanlah karena
materi atau kecantikan yang dimiliki oleh Khadijah. Kepribadian yang luhur, asal
usul yang bersih serta kematangan berfikir dan bertindak, yang membuat
Muhammad tertarik dengan Khadijah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa
27
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Nabi Muhammad mempunyai watak yang berbeda dengan umumnya remaja
sebayanya.

Kebanyakan pemuda dalam memilih pasangan hidup akan

memandang dari kecantikan dan kekayaannya. Itu merupakan tanda bahwa Nabi
Muhammad merupakan manusia pilihan Allah yang telah terjaga dari kecintaan
terhadap perkara duniawi. 30
Selain berdagang, Nabi Muhammad juga pernah bekerja mencari nafkah
dengan menggembala domba penduduk Mekah. Meski kebutuhan sehari-harinya
telah dicukupi oleh pamannya Abu Talib, ia tidak hanya berpangku tangan dan
menunggu pemberian pamannya saja, akan tetapi juga berusaha membantu
finansial pamannya. Ketika sudah diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad
pernah berkata:

إِﻻَ رﻋَﻰ
َﺚ اﻟﻠﱠﻪُ ﻧَﺒِﻴ ﺎ ﱠ
َﻗَﺎلَ ﻣﺎ ﺑـ َ ﻌ
َ َﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَ ْﻋَﻦﻨْﻪاﻟُﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻠَِﻴﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ
َْﻋَﻦ أَِﰊ َُ َْﻫﺮﻳـﺮرَِة
.َِﻳﻂ ِﻷَْﻫِﻞَ ﻣﻜﱠﺔ
َ ْﺖ ْأَرﻋَ َﺎﻫﺎ َﻋﻠَﻰ َﻗـَﺮار
ُ َﺎل ﻧ َْـَﻌﻢﻛُﻨ
َ َﻧْﺖ ﻓـَﻘ
َ َﺎل أ َْﺻَﺤﺎﺑ ُ ﻪ ُ َ وأ
َ اﻟْﻐَﻨَﻢ َ ﻓـَﻘ
Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi Saw. berkata: tidaklah seorang
nabi diutus kecuali menggembala kambing. Kemudian para
sahabat bertanya: dan engkau (wahai Rasulullah)? Nabi
menjawab: Iya, dulu aku pernah menggembala domba milik
penduduk Mekah untuk mendapat imbalan beberapa qira>t} (HR
Bukhari)31
Berkenaan dengan usaha Rasulullah dalam mencari nafkah dengan
menggembala domba, terdapat poin penting, yaitu:
1. Rasulullah merupakan orang yang mempunyai perasaan halus dan
mempunyai kepekaan yang sempurna. Dalam mewujudkan rasa terima
kasihnya terhadap Abu Talib, beliau tidak tinggal diam hanya dengan
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menerima apa yang diberikan oleh pamannya tersebut, akan tetapi beliau
juga berusaha untuk membantu dengan mencari penghasilan sendiri, yaitu
dengan menggembala kambing. Dengan demikian, beliau sedikit
membantu dalam mencukupi kebutuhan finansial pamannya, meski tidak
seberapa. Dari situ dapat kita lihat bahwa Nabi Muhammad merupakan
seorang yang mempunyai kepribadian yang pandai dalam berterimakasih,
pekerja keras, bersungguh-sungguh dan berbakti kepada orang tua.32
2. Allah akan memberikan kehidupan yang layak bagi hambanya yang saleh
di dunia. Oleh karena itu, sangatlah mudah bagi Allah untuk memberikan
rizki yang melimpah meski usaha yang dilakukan oleh hamba yang saleh
sangatlah minim dalam mencari perkara duniawi. Bahkan ketika mereka
tanpa melakukan usaha apapun, Allah akan dengan sendirinya mencukupi
keduniawiannya tanpa bersusah payah. Akan tetapi, dalam mencukupi
kehidupan sehari-hari,

Rasulullah

masih melakukan usaha

demi

tercukupinya kebutuhan, di antaranya dengan menggembalakan domba.
Padahal beliau merupakan orang yang sangat dekat dengan Allah, tanpa
meminta pun Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Hal ini terdapat
hikmah ilahi di balik apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Allah
mengajarkan kepada Rasulullah dalam mendapatkan rizki dengan sebuah
proses, bukan hanya sekedar meminta saja. Secara tidak langsung, apa
yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sebuah pembelajaran bagi kita
bahwa harta yang paling berharga adalah harta yang didapat dari hasil
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kerja keras sendiri, dan seburuk-buruknya harta adalah harta yang didapat
begitu saja tanpa bersusah payah dalam mendapatkannya. 33
Oleh sebab itu, bagaimanapun juga kita tidak boleh melupakan perkara
duniawi, karena untuk kelangsungan hidup kita, kita tidak akan luput dari hal itu.
Sedangkan dalam mendapatkan harta, tidak mungkin kita hanya berpangku
tangan, akan tetapi juga

harus dibarengi dengan usaha

keras untuk

mendapatkannya. Itulah yang dapat kita petik pelajaran di balik usaha-usaha
Rasulullah dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari, mulai dari menggembala
kambing sampai berdagang ke negri Sham.
Pada masa remaja, Rasulullah hidup sebagaimana remaja yang lain. Beliau
adalah manusia yang mempunyai keinginan sebagaimana manusia lain, karena
secara kodratnya manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki hawa nafsu.
Meskipun demikian beliau adalah manusia pilihan Allah, sehingga Allah
menjaganya dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang jahiliyah pada masa itu.
Rasulullah pernah bersabda.

 ﰒ ﻣﺎ ﳘﻤﺖ،ﻣﺎ ﳘﻤﺖ ﺑﺸﻲء ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إﻻ ﺣﺎل اﷲ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻪ
 ﻗﻠﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﻼم اﻟﺬي ﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﻲ ﻟﻮ أﺑﺼﺮت ﱄ،ﺣﱴ أﻛﺮﻣﲏ اﷲ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻓﺨﺮﺟﺖ، اﻓﻌﻞ: ﻓﻘﺎل،ﻏﻨﻤﻲ ﺣﱴ أدﺧﻞ ﻣﻜﺔ وأﲰﺮ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺮ اﻟﺸﺒﺎب
، ﻋﺮس: ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﻘﻠﺖ،ﺣﱴ إذا ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ أول دار ﲟﻜﺔ ﲰﻌﺖ ﻋﺮﻓﺎ
ﻓﺠﻠﺴﺖ أﲰﻊ ﻓﻀﺮب اﷲ ﻋﻠﻰ أذﱐ ﻓﻨﻤﺖ ﻓﻤﺎ أﻳﻘﻈﲏ إﻻ ﺣﺮ اﻟﺸﻤﺲ وﰲ
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اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﺎﺑﲏ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﲏ ﻣﺜﻞ أول ﻟﻴﻠﺔ ﰒ ﻣﺎ ﳘﻤﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺴﻮء
.()رواﻩ اﳊﺎﻛﻢ و اﺑﻦ اﻷﺛﲑ و اﻟﻄﱪاﱐ
"Aku tidak berniat melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh
orang-orang pada masa jahiliyah, kecuali hanya dua kali. Akan
tetapi, pada kedua kesempatan itu pula Allah swt. menghindarkan
diriku dari hal buruk. Selanjutnya, aku tidak pernah berniat
melakukan hal buruk itu lagi sampai Allah swt. memuliakan
diriku dengan misi kerasulan. Pada suatu malam, aku berkata
kepada seorang anak muda yang menggembala bersamaku di
dataran tinggi kota Mekah. "Bagaimana jika kau menjaga
dombaku agar aku dapat memasuki kota Mekah untuk mengobrol
layaknya yang dilakukan oleh pemuda lainnya?" Temanku itu lalu
menjawab: "Baik, akan ku lakukan". Aku pun segera pergi.
Setibanya di rumah pertama yang ku lewati di Mekah, aku
mendengar suara riuh. Aku bertanya, "Ada apakah gerangan?"
Orang-orang menjawab " Ada pesta pernikahan". Aku pun ikut
duduk mendengar tetabuhan itu. Sesaat kemudian, rupanya Allah
menutup telingaku sehingga aku tertidur. Aku terjaga setelah
tertimpa sinar matahari yang terbit di keesokan harinya. Aku
segera kembali menemui temanku. Dia menanyakan
perjalananku. Maka, kuceritakan semua yang kualami. Di malam
yang lain, aku kembali meminta temanku menjaga dombaku.
Kembali aku mengalami hal serupa seperti yang terjadi malam
sebelumnya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat melakukan
hal buruk. (Ibn Athi>r H{<akim dan T{abara>n i).34
Cerita itu menunjukkan bahwa Allah swt. selalu menjaganya dari
keburukan semenjak belia. Akan tetapi di sisi lain kita juga dapat mengambil poin
bahwa Rasulullah memiliki karakter dan sifat umum yang dimiliki manusia.
Sebagai pemuda, Rasulullah memiliki kecenderungan untuk melakukan kenakalan
sebagaimana remaja seumurannya. Beliau juga bersenda gurau dan bermain
seperti pemuda seumurannya. Meskipun demikian, Allah tetap menjaganya dari
melakukan perbuatan yang melenceng dari norma dan syari’at Islam, dan
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menjaganya dari perbuatan yang bertentangan dengan dakwah yang akan
diembannya. 35
Nabi Muhammad merupakan seorang yang dididik dengan baik sejak
kecil. Semua keluarganya menyayanginya dengan baik. Mulai dari ibunya, ibu
susuannya, kakeknya, paman-pamannya, semua mengasihinya, sehingga beliau
pun mempunyai sifat yang lembut dan mempunyai akhlak yang sangat sempurna.
Pernah suatu ketika kota Mekah mengalami banjir, dan bangunan Ka’bah yang
sebelumnya sudah rapuh mengalami kerusakan, sehingga memerlukan renofasi.
Dalam renofasi itu Rasulullah mempunyai andil besar. Pembangunan itu
dilaksanakan sebelum beliau diangkat sebagai utusan, yaitu ketika beliau berusia
35 tahun.36
Setelah renofasi usai, tibalah saatnya menempatkan kembali Hajar Aswad
di tempat semula. Dalam menentukan siapakah yang berhak menempatkan
kembali Hajar Aswad, orang Mekah saling berselisih, bahkan perselisihan itu
hampir menimbulkan perang saudara. Banu> Abd al-Da>r dan Banu> A<di bersepakat
tak akan membiarkan kabilah manapun campur tangan dalam kehormatan yang
besar ini. Untuk itu, mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga Abd al-Da>r
membawa sebuah baki berisi darah, tangan mereka dimasukkan ke dalam baki itu
untuk memperkuat sumpah mereka. Oleh karena itu sumpah tersebut dinamakan

La'aqa>t al-Dam (jilatan darah).37
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Dalam penempatan kembali Hajar Aswad, Rasulullah mempunyai andil
yang sangat besar. Hal ini berawal ketika penduduk Mekah berselisih, Abu>
Umayyah bin al-Mughi>rah dari Banu Makhzu>m sebagai orang yang tertua dari
mereka yang dihormati dan dipatuhi mengatakan bahwa penempatan kembali
Hajar Aswad, keputusannya diserahkan kepada orang yang pertama kali
memasuki pintu Safa. Tatkala mereka melihat Muhammad orang yang pertama
kali memasuki pintu Safa, mereka berseru "Ini al-ami>n , kami dapat menerima
keputusannya". 38
Mereka

menceritakan

peristiwa

itu

kepada

Muhammad.

Beliau

mendengarkan cerita itu dan melihat betapa berkobarnya api permusuhan di antara
mereka. Muhammad berfikir sebentar dan kemudian meminta sehelai kain.
Setelah kain diserahkan, maka dihamparkanlah kain itu dan diambillah batu-batu
itu dan diletakkan di atas kain, kemudian ia memerintahkan setiap pemimpin
kabilah untuk memegang setiap ujung kain tersebut. Mereka bersama-sama
membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. Muhammad
mengambil batu itu dari kain dan meletakkannya di tempat semula, setelah itu
selesailah perselisihan di antara mereka dan bencana dapat terhindar.39
Dari rangkaian cerita tersebut, dapat kita ambil beberapa poin tentang
kehidupan sosial Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul:
a. Nabi Muhammad hidup di kalangan orang terhormat. Beliau
mempunyai garis keturunan yang sangat dihormati di kalangan orang
38
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Quraish dan orang Arab. Jika diurut nasabnya, silsilah Nabi
Muhammad sampai pada pembesar-pembesar orang Quraish, bahkan
menurut riwayat yang sahih, silsilah nasab beliau sampai pada nabi
Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Muhammad menjadi orang yang
terhormat sejak masa remajanya tidak karena luhurnya budi pekerti
saja, akan tetapi juga karena nasabnya.
b. Nabi Muhammad hidup di kalangan orang Quraish yang sangat kental
dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Mayoritas penduduk
Mekah pada masa itu adalah penyembah berhala dan biasa berfoyafoya dalam memanfaatkankan harta. Meskipun demikian, beliau tidak
terpengaruh dengan pola hidup yang dilakukan oleh orang Quraish
pada masa itu. Tingkah laku beliau selalu dijaga oleh Allah untuk tidak
melakukan kebiasaan orang Quraish. Akan tetapi, sejak dahulu nenek
moyang Nabi Muhammad juga terjaga dari kebiasaan itu, mereka tidak
melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan
orang Quraish pada masa itu.
c. Nabi Muhammad di kalangan keluarganya termasuk orang yang sangat
disayang. Beliau sejak kecil telah merasakan pahit getirnya
ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Bapaknya wafat ketika beliau
masih dalam kandungan, pada umur enam tahun ibunya juga wafat,
dan pada umur delapan tahun kakek yang selalu menjaga dan
menyayanginya pun juga wafat. Keadaan seperti itu mempunyai arti
yang sangat besar bagi Nabi Muhammad. Sejak kecil ia ditinggalkan
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oleh orang-orang yang ia cintai, sehingga ia terlatih atas segala cobaan
sejak masih belia. Selain itu, hal tersebut menambah kepekaan Nabi
Muhammad dalam memahami permasalahan umat, karena beliau
pernah mengalami pahit getirnya ditinggal orang-orang yang dicintai.
d. Nabi

Muhammad

hidup

di

kalangan

pedagang,

kebanyakan

keluarganya menekuni usaha perdagangan dan berkelana dari satu
daerah menuju daerah yang lain untuk menawarkan dagangannya.
Telah diterangkan bahwa Nabi Muhammad sendiri juga mendalami
usaha perdagangan sebagaimana keluarganya yang lain. Hal ini
menunjukkan bahwa telah diajarkan kepada Nabi Muhammad usaha
yang keras demi mempertahankan kelangsungan hidup dengan hasil
keringatnya sendiri, dan tidak hanya berpangku tangan dan mengharap
pemberian

dari

orang

lain

meski

ada

yang

menanggung

penghidupannya setiap hari. Hal itu sangat membantu menumbuhkan
kedewasaan Nabi Muhammad dalam menjalani lika-liku hidup,
sehingga ia mempunyai kepribadian yang tangguh dan enggan hanya
menggantung dari orang lain saja.
Selain itu, faktor lain yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai
pedagang sukses adalah lingkungan suku Quraish yang mayoritas
adalah pedagang. Sejak lama sebelum Nabi Muhammad lahir, suku
Quraish terkenal sebagai suku yang sangat piawai dalam berdagang.
Mereka terkenal sebagai pedagang

yang dermawan, matang

pemikirannya dan selalu cenderung pada kedamaian. Mereka
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mempunyai wibawa yang tinggi di mata orang Arab, karena
kedudukan mereka sebagai pemelihara dan pengelola Ka’bah
memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka.40
e. Selain berasal dari keluarga terpandang, Nabi Muhammad juga
memperistri seorang wanita yang terpandang pula. Khadijah binti
Khuwailid merupakan saudagar kaya yang mempunyai akses
perdagangan yang sangat luas. Ia mempunyai harta yang melimpah,
dan setelah menjadi istri Nabi Muhammad, kekayaannya lah yang
menyokong jalannya dakwah Rasulullah dalam menyebarkan ajaran
Islam. Banyaknya harta

yang dimiliki oleh Khadijah, dapat

meringankan tugas yang diemban Rasulullah, dan Khadijah selalu
ihlas membantu Rasulullah dalam memenuhi semua kebutuhannya.

C. Kondisi Sosial Nabi Muhammad Setelah Menjadi Rasul
Agama Islam semenjak muncul telah memberikan perubahan secara
mendasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kelompok, yang
mampu merubah prilaku keseharian seseorang dan adat kebiasaan mereka secara
menyeluruh, sebagaimana juga telah merubah standar penilaian, hukum dan sudut
pandang mereka terhadap lingkungan, kehidupan, dan manusia. Begitu juga
tatanan masyarakat berbentuk dengan jelas, yang sebelumnya merupakan suatu
fenomena dan bentuk masyarakat yang berbeda menjadi jelas batasan-batasannya
dan kemudian muncul sebagai suatu tatanan masyarakat baru.
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Perubahan yang ditimbulkan oleh Islam mendasar dan menyeluruh dalam
ruang aqidah. Dapat digambarkan sebagai loncatan dari peribadatan kepada
benda-benda yang kasat mata seperti patung, berhala, dan bintang-bintang
menjadi peribadatan kepada Allah semata yang tidak dapat dilihat oleh panca
indra, sedangkan Dia-lah yang dapat melihat segala sesuatu.41 Kondisi sosial
masyarakat Mekah sebelum diutusnya rasul dikenal dengan jaman Jahiliyah yang
berarti zaman dengan masyarakat yang bodoh. Hal ini seperti yang digambarkan
dalam al-Qur’an surat al-Fajr ayat 15-20

َ وأَﻣﱠﺎ إِذَا َ ﻣﺎ.ُﻮل َ رﱢﰊ أ ََْﻛَﺮﻣِﻦ
ُ َﻛَﺮﻣﻪ ُ َ وﻧـَ ﻌَﱠﻤﻪ ُ َﻓـﻴـﻘ
َْ ﺑﱡﻪ ُ ﻓَ ﺄ
ﺘَﻼﻩ
اﻹ َﻧْﺴ ُﺎن إِذَا َ ﻣﺎ ْاﺑـ َ َر
ِْ ﻓَ ﺄَﻣﱠﺎ
 َ َوﻻ.ﺑ َْﻞ َﻻ ﺗُﻜْﺮِﻣ ُ َﻮن اﻟْﻴ َ ﺘِ َﻴﻢ.ﺎﻧَﻼِﻦ
ﻘُﻮل َ رﱢﰊ أََﻫَﻛﱠ
ُ ﺘَﻼﻩ ُ ﻓـَﻘََﺪر َﻋﻠَﻴ ِْﻪ رِزْﻗَﻪ ُ َﻓـﻴـ
َ ْاﺑـ
ﺎل ُﺣﺒ ﺎ
َ ﺒﱡﻮن اﻟَْﻤ
َ َِ وُﲢ.اث أَﻛًْﻼ ﻟَﻤﺎ
َ ُﻠُﻮن اﻟَﺘـﱡﺮ
َ َ وﺗَ ﺄْﻛ.ﻜِﲔ
ِ ْﻤﺴ
ْ ِﱡﻮن ﻋَ ﻠَﻰ ﻃَﻌ َ ِﺎم اﻟ
َ ﲢََ ﺎﺿ
َﲨﺎ
Maka adapun manusia, apabila tuhan mengujinya lalu
memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata,
“Tuhanku telah memuliakanku.” Namun apabila Tuhan
mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata,
“Tuhanku telah menghinaku.” Sekali-kali tidak! Bahkan kamu
tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak
memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta
warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang
haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang
berlebihan. (al-Qur’an, 89 : 15-20).42
Begitulah gambaran masyarakat Arab pada masa Rasulullah. Ketika awal
mula kedatangan rasul, kondisi sosial mereka tidak begitu berbeda dengan
sebelum kedatangan rasul. Hal ini disebabkan pendustaan Quraish terhadap nabi,
seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 170:
41
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ﱠﺒِﻊ أَﻟَْْﻔﻴـﻨَﺎ َﻋْﻠَِﻴﻪ آﺑ َ ﺎء َ ﻧَﺎ َأَوﻟَْﻮ َﻛ َﺎن
َﻞـَ ﺘ َُﻣﺎ
َل اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑ ْﻧ
ََ وإِذَا ﻗِ َﻴﻞ ﳍَُُﻢ اﺗﱠﺒِﻌ ُ ﻮا َ ﻣﺎ أَﻧـْﺰ
ون
َ ﺘَﺪ
ُ ﻠُﻮن َْﺷﻴﺌً ﺎَ َوﻻ ﻳـ َ ْﻬ
َ آﺑ َ ُﺎؤُْﻫﻢ َﻻ ﻳـ َِْﻌﻘ
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah
diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami
hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati pada nenek moyang
kami (melakukannya)". Padahal nenek moyang mereka itu tidak
mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. (al-Qur’an , 2 :
170).43
Mereka pun berpaling dari Allah dan tidak membenarkan ajaran yang
digunakan oleh Allah. Mereka mempertahankan ajaran yang dianutnya dari nenek
moyang mereka. Meskipun demikian, Allah mencoba menghibur Rasulullah dan
melarang untuk merisaukan orang kafir, karena kekafiran mereka tidak
menimbulkan kerugian sedikitpun bagi Allah. Allah berfirman:

ِﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ُ أﱠَﻻ
َُﻀُﺮوا اﻟﻠﱠﻪ َ َﺷﻴ ْ ﺌً ﺎ ﻳ ُ ﺮ
ِﻋُﻮن ِﰲ اﻟْﻜُْﻔِﺮ إِﻧـُْﱠﻬﻢ ﻟَْﻦ ﻳ ﱡ
َ اﻟﱠﺬَﻳﻦ
ﻧْﻚَُﺴ ِﺎر
ََ َوﻻ َْﳛُﺰ ﻳ
ٌ َاب ﻋَِﻈﻴﻢ
ٌ َُﻢﻋَﺬ
ْ َُﻢ َﺣﻈ ﺎ ِﰲ ْاﻵَِﺧﺮةِ َ وﳍ
ْ َْﳚَﻌﻞ َ ﳍ
Dan janganlah engkau (Muhammad) dirisaukan oleh orang-orang
yang dengan mudah kembali menjadi kafir, sesungguhnya
sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan
memberi bagian (pahala) kepada mereka di akhirat, dan mereka
akan mendapat azab yang besar. (al-Qur’an, 3 : 176).44
Pertama kali Rasulullah menjalankan dakwah kepada orang Mekah secara
sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah hanya kepada kerabat dekatnya saja,
dengan sabar Rasulullah mendekati mereka dan mengajak untuk menerima ajaran
Islam. Setelah mendapatkan pengikut berjumlah sekitar tiga puluh orang,
Rasulullah memilih kediaman al-Arqam bin Abi al-Arqa>m sebagai tempat
pertemuan untuk memperoleh bimbingan dari Rasulullah, dan juga tempat bagi
43
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siapa saja yang berminat memeluk agama Islam untuk menyampaikan niatnya
kepada Rasulullah. Rasulullah menjalankan dakwah dengan sembunyi-sembunyi
selama tiga tahun, dan setelah itu baru diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah
secara terang-terangan.45 Hal ini ditandai dengan turunnya Surat al-Hijr ayat 94:

ﻛِﲔ
َ ِض َﻋِﻦ اﻟُْﻤْﺸِﺮ
ْ ﻓَﺎﺻ ْﺪَعِﲟ َﺎ ﺗ َـُﺆْﻣ ُ ﺮَ وأَْﻋﺮ
ْ
Maka sampaikalah (Muhammad) secara terang-terangan segala
apa yang diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orangorang musyrik. (al-Qur’an, 15 : 92).46
Rasulullah menyampaikan semua yang telah diajarkan oleh Allah kepada
penduduk Mekah. Akan tetapi, pada awal dakwah secara terang-terangan ini
penduduk Mekah tidak menerima apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, bahkan
banyak dari mereka membangkang dengan berbagai alasan. Kebanyakan dari
mereka beralasan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tradisi nenek moyang
mereka yang telah lama mereka lakukan, padahal apa yang mereka lakukan adalah
tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. 47
Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Quraish menolak dakwah
Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Persaingan antar suku dan keturunan yang
ada di Mekah, membuat mereka saling berebut kekuasaan dan pengaruh agar
dapat menguasai laju perekonomian yang ada di Mekah. Sebetulnya aroma
persaingan ini sudah lama muncul di kalangan orang Mekah, dan hal itu dapat
dirasakan ketika peristiwa pemugaran Ka’bah dan peletakan kembali hajar aswad.
Faktor lain yang menyebabkan orang Quraish menolak dakwah Islam yang
45
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dibawa oleh Rasulullah adalah kehawatiran mereka atas turunnya dominasi orang
Quraish dalam menjalani roda perekonomian dan perdagangan di kota Mekah.
Apabila mereka menerima Islam sebagai agama mereka, maka roda perekonomian
dan perdagangan akan dikuasai orang banyak dan dominasi orang Quraish akan
menurun. Sedangkan faktor selanjutnya adalah masih kentalnya ajaran nenek
moyang yang ada pada diri orang Quraish, mereka merasa gengsi apabila ajaran
nenek moyang mereka yang telah dijalankan berabad-abad terganti dengan ajaran
baru, yaitu ajaran Islam.48
Ketika orang kafir tetap bersikeras mempertahankan ajaran nenek
moyangnya dan perpaling dari ajaran Allah, Allah pun juga meyakinkan Nabi
Muhammad agar tetap yakin atas kebenaran Allah dan jangan sampai ragu atas
apa yang diturunkan kepadanya, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 147
dan surat Yunus ayat 94:

ُﻮﻧَﻦَِﻣﻦ اﻟُ ْْﻤَﻤﱰ َِﻳﻦ
ﻓَﻼ ﺗَﻜ ﱠ
َ ﺑﱢﻚ
َ َﻖ ِ ْﻣﻦَ ر
ا ْﳊ ﱡ
Kebenaran itu dari tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau
(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. (al-Qur’an, 2 :
147)49

ﻠِﻚ ﻟَﻘَْﺪ
َ ﺘَﺎبِ ْﻣﻦ ْﻗـَﺒ
َ ون اﻟ ِْﻜ
َ ُ اﻟﱠﺬَﻳﻦ ﻳـ َ َﻘْﺮء
ِ ﻓَﺎﺳﺄَِل
ْ ْﻚ
ََﻚِﳑﱠﺎأَﻧـْﺰﻟْﻨَﺎإِ ﻟَﻴ
ْﺖ ِﰲ ﺷ ﱟ
َ ﻓَﺈِن ﻛُﻨ
ْ
ُﻮﻧَﻦَِﻣﻦ اﻟُ ْْﻤَﻤﱰ َِﻳﻦ
ﻓَﻼ ﺗَﻜ ﱠ
َ ﺑﱢﻚ
َ َﻖِ ْﻣﻦَ ر
اﳊ ﱡ
ْ َﺟﺎء َ َك
“Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam keragu-raguan
tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah
kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah
datang kebenaran kepadamu dari tuhanmu, maka janganlah
sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu”
48
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Ketika menjalani dakwah secara terang-terangan, umat Islam mengalami
banyak cobaan yang berat. Hal ini tidak hanya dialami oleh Rasulullah, akan
tetapi juga para sahabat. Cobaan tersebut bermacam-macam, mulai dari siksa fisik
dari orang Quraish, sampai dengan embargo ekonomi bagi orang muslim, yaitu
larangan untuk menikah dan bertransaksi jual beli dengan orang Muslim. 50
Siksaan dan ancaman dari orang Quraish itu dialami oleh orang muslim tidak
sebentar, mereka mengalaminya selama bertahun-tahun, sehingga umat Islam
pada saat itu harus menjalani beberapa kali hijrah, mulai dari Habashah
(Ethiopia), T{a>’if hingga ke Madinah.
Dari beberapa kisah di atas dapat kita simpulkan, bahwa Nabi Muhammad
setelah diangkat menjadi rasul mengalami banyak cobaan dan siksaan dari orang
Quraish. Kehidupan orang Quraish yang tidak mengetahui halal haramnya suatu
tidakan, menjadikan mereka melakukan segala cara untuk menghambat laju
dakwah Islam pada masa itu, sehingga orang muslim lah yang mendapatkan
banyak cobaan yang bermacam-macam harus sabar dan teguh atas apa yang
mereka alami. Hal ini terjadi karena kondisi sosial orang Quraish yang berada di
ambang kerusakan, mereka sangat fanatik dengan ajaran yang dianutnya dari
nenek moyang mereka, sehingga sangatlah sulit untuk membelokkan ajaran yang
sudah mengakar turun temurun itu, dan mereka sangat gigih dalam
mempertahankannya meski dengan melakukan segala cara. Selain itu, rasa gengsi
yang ada pada diri mereka sangat tinggi, karena nenek moyang mereka merasa
dikalahkan oleh Muhammad yang masih tergolong muda pada masa itu.
50
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D. Tugas Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul
Usia 40 tahun merupakan usia kesempurnaan Nabi Muhammad saw.
Beliau diangkat menjadi nabi ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu
surat al-Alaq 1-5. Sebelumnya, beliau tidak pernah menduga akan mendapatkan
tugas dan kedudukan yang demikian terhormat, sehingga beliau ragu dan gelisah
atas hal yang dialaminya.51
Nabi Muhammad sebagai rasul mempunyai tugas sebagaimana rasul-rasul
yang lain, yang secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Tugas-tugas
tersebut adalah:
1. Menyampaikan amanah yang diembannya kepada umat manusia, yaitu
dengan membacakan wahyu Allah kepada manusia tanpa menambahi atau
mengurangi wahyu tersebut52. Allah berfirman:

ﺎب
َ َﺎﺗُِﻢﻨَﺎَ وﻳـ ُ َﺰﻛﱢﻴ ْﻜُﻢَ وﻳـ ُ ﻌ َ ﻠُﱢﻤُﻜُﻢ اﻟ ِْﻜﺘ
َﻛَﻤﺎ ْأََرﺳﻠْﻨَﺎ ﻓِ ﻴ ْﻜُﻢَ ُرﺳ ًﻮﻻ ِْﻣﻨ ْﻜُﻢ ﻳـ َ ْﺘـﻠُﻮآﻳََﻋْﻠَﻴ ْﻜ
ﻮن
َ اﳊ ِﻜَْﻤﺔَ َ وﻳـ ُ ﻌ َ ُﻠﱢﻤ ْﻜُﻢَ ﻣﺎ ﱂَْﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ْﺗـَﻌﻠَُﻤ
ْ َو
Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul (Muhammad)
dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat kami,
menyucikan kamu dan mengajarkanmu kitab (al-Qur’an) dan
Hikmah (sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu
ketahui. (al-Quran, 2 : 151).53
2. Dakwah kepada umat manusia. Seorang rasul dalam menyampaikan
amanah yang diembannya harus dilakukan dengan berdakwah, yaitu
mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran yang dibawanya dan
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membimbing umatnya agar keyakinan, perkataan dan amalannya sesuai
dengan ajaran Islam.54 Allah berfirman:

اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮت
َ
َ وﻟَﻘَْﺪ ﺑـ َ ﻌ َ ْﺜـﻨَﺎ ِﰲ ﻛﱢُﻞ أ ٍُﻣﱠﺔَ ُرﺳ ًﻮﻻ أَِن ْاﻋﺒ ُ ُﺪوا اﻟﻠﱠﻪ َ َ و ْاﺟﺘَ ﻨِ ﺒ ُ ﻮا
Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap
umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah
T{a>g hu>t. (al-Qur’an, 16 : 36).55
3. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.56 Allah berfirman:

إِﻻُ ﻣﺒ َ ﺸﱢﺮَِﻳﻦَُوﻣِﻨْﺬرَِﻳﻦ
ﻠِﲔ ﱠ
َ ـُﺮﺳﻞ ُ اﻟُْْﻤَﺮﺳ
ِ ْ ََوﻣﺎ ﻧ
Dan kami tidak mengutus para rasul-rasul melainkan sebagai
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (al-Qur’an, 18 :
56).57
4. Memperbaiki dan membersihkan jiwa umat manusia. 58 Allah berfirman:

ِْﳝَﺎن
ُ ﺎبَ َوﻻ اﻹ
ُ َﺗَﺪرِي َ ﻣﺎ اﻟ ِْﻜﺘ
ْ ْﺖ
َ ْﻚُ رًوﺣﺎ ِ ْﻣﻦ ْأَﻣﺮِﻧَﺎ َ ﻣﺎ ﻛُﻨ
ََﻟِﻚ أْ ََوْﺣﻴـﻨَﺎ إِ ﻟَﻴ
َ َﻛَﺬ
و
إِﱃ َِﺻﺮ ٍاط
َ ﱠﻚ ﻟَْﺘـَﻬﺪِي
َ ﻧَﺸﺎء ُ ِ ْﻣﻦ ِﺒﻋَ ِﺎدﻧَﺎ َ وإِ ﻧ
َ ﻧُﻮر ﻧ ْـَﻬﺪِي ِﺑِﻪَ ْﻣﻦ
َﻜِﻦ ََﺟﻌﻠْﻨَﺎﻩُ ً ا
ْ َ وﻟ
ﺘَﻘ ٍﻴﻢ
ِ ُ ْﻣﺴ
Dan demikian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (alQur’an) dengan perintah kami. Sebelumnya kalian tidaklah
mengetahui apakah kitab (al-Qur’an) dan apakah iman itu, tetapi
kami jadikan al-Qur’an itu cahaya, dengan itu kami memberi
petunjuk siapa yang kami kehendakidi antara hamba-hamba kami.
Dan sungguh, engkau benar-benar mambimbing (manusia)
kepada jalan yang lurus. (al-Qur’an, 42 ; 52).59
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5. Meluruskan pemikiran dan keyakinan yang melenceng, yaitu pemikiran
dan akidah yang semula benar dan kemudian melenceng, selanjutnya
diutuslah seorang rasul untuk mengingatkan. 60 Allah berfirman:

ﱠﺒِﻴﱢﲔُ ﻣﺒ َ ﺸﱢﺮَِﻳﻦَُوﻣِﻨْﺬرَِﻳﻦ
َ َﺚ اﻟﻠﱠﻪ ُ اﻟﻨ
َﱠﺎس أُﻣﱠﺔً َ وِاﺣَﺪةً َﻓـﺒـﻌ
ُ َﻛ َﺎن اﻟﻨ
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para
nabi (untuk) untuk menyampaikan berita gembira dan memberi
peringatan. (al-Qur’an, 2 : 213).61
6. Menegakkan dalil, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada umat
manusia.62

اﻟﺮﱡﺳِﻞ
ُ اﻟﻠﱠﻪ ُﺣﺠﱠﺔٌ ﺑـ َْﻌَﺪ
ِ ﱠﺎس ﻋَ ﻠَﻰ
ِ ُﻮن ﻟِ ﻠﻨ
َ ﺌَﻼ ﻳ َ ﻜ
ﻨْﺬِرﱠ
ِ ِﻳﻦُوﻣﻟ
َِﻳﻦ
َُﺳًﻼُ ﻣﺒ َ ﺸﱢﺮ
ُر
Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk
membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. (al-Quran, 4 :
165).63
7. Mengatur permasalahan umat.64

َُل اﻟﻠﱠﻪ
َﻓَﺎﺣ ْﻜُﻢ ﺑـ َْ ﻴـُﻨـَْﻬﻢِﲟ َﺎ أَﻧـْﺰ
ْ
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan
oleh Allah. (al-Qur’an, 5 : 48).65
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