76

BAB IV
IMPLIKASI AYAT AYAT TENTANG
KEMANUSIAWIAN NABI MUHAMMAD TERHADAP
AJARAN ISLAM
A. Implikasi Ayat-Ayat Kemanusiawian Nabi Muhammad
Terhadap Sosial Kemasyarakatan
Nabi Muhammad merupakan panutan setiap orang yang ada di dunia.
Setiap langkah perjalanan hidupnya menitikkan suatu pelajaran yang sangat
berharga bagi kehidupan umatnya. Sebagaimana kodratnya, beliau diutus oleh
Allah di dunia ini dengan menjadi rahmat bagi seluruh mahluk di jagat raya,
sehingga apapun yang dikerjakannya mempunyai efek positif bagi mereka.
Semasa hidupnya, Nabi Muhammad mengalami banyak pengalaman dan
pembelajaran dari Allah. Kesusahan, kesenangan, kerumitan dan kemudahan
dialaminya sejak kecil. Banyak ujian dari Allah yang beliau alami, seperti
wafatnya ayahnya ketika masih dalam kandungan, wafatnya ibundanya ketika
masih berumur enam tahun, wafatnya kakeknya ketika berumur delapan tahun,
dan lain sebagainya. Muhammad kecil sudah sangat terlatih menjalani hidup tanpa
keluarga dekatnya. Akan tetapi, orang yang mencintai dan menyayanginya tidak
pernah surut, karena beliau mempunyai paman-paman yang juga tidak kalah
perhatian kepadanya. Muhammad yang sudah melewati hidup dengan berbagai
macam kegetiran itu tumbuh menjadi pemuda kuat dan kharismatik, bahkan beliau
mendapatkan julukan al-Amin (yang paling dapat dipercaya).1
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Dengan banyaknya cobaan itu pula, ia menjadi seorang yang tangguh dan
kuat dalam menghadapi segala cobaan. Dapat kita lihat bagaimana kesabarannya
dalam menghadapi kecaman dan cobaan dari orang Quraish saat ia berdakwah,
seberat apapun usaha orang Quraish dalam menghalangi dakwahnya, ia tetap
sabar menjalankan dakwahnya meski aral melintang dan cobaan menghadang.
Selama dua puluh lima tahun fase hidupnya dihabiskan dalam kegiatan
enterpreneurship, yaitu mengembangkan diri dengan mencukupi kebutuhan
sehari-hari, menggembalakan domba penduduk Mekah dan berdagang. Lalu dua
puluh tiga tahun dihabiskan dengan berdakwah, mengemban tugas suci yang
diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu mengajak manusia pada kebenaran sejati
(Islam).2
Bukti nyata bahwa Muhammad memberi pelajaran berharga adalah
terlahirnya generasi-generasi Islam pada masa beliau dan setelahnya. Cintanya
terhadap sesama memunculkan efek yang luar biasa, sehingga memunculkan
generasi yang mempunyai cinta kasih yang tinggi pula. Abu Bakar al-Siddiq,
adalah salah satu sahabat nabi yang paling dekat. Ia merupakan salah satu sahabat
yang paling merasakan efek dari sifat dan perilaku Rasulullah, karena
kedekatannya dengan Rasulullah. Cintanya kepada Rasulullah sangatlah tinggi.
Ketika Rasulullah terbaring sakit, ia menangis dan mengungkapkan kesedihannya
dengan sebuah syair.
Ketika sang kekasih sakit dan aku menjenguknya

2
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Maka aku pun sakit karena merasa kasihan kepadanya
Ketika sang kekasih sembuh dan aku menjenguknya
Maka aku pun sembuh karena melihatnya. 3
Kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah menjadikannya merasakan setiap
derita yang dialami oleh Rasulullah, dan juga merasakan kegembiraan yang
dialami oleh Rasulullah. Perasaan seperti itu tidak akan muncul pada diri Abu
Bakar kecuali Rasulullah mempunyai perasaan seperti itu pula. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa tingginya kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah
merupakan efek dari kecintaan Rasulullah kepada sahabatnya. Sebagaimana yang
kita ketahui, cinta merupakan perasaan yang muncul pada diri manusia. Perasaan
cinta dimiliki oleh setiap orang, bahkan orang jahat sekalipun pasti mempunyai
rasa cinta terhadap orang lain meskipun hanya setitik. Dalam hal ini Rasulullah
mengajarkan kepada umatnya dengan memberi contoh kepada mereka untuk
mempunyai perasaan cinta yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga dengan
cinta, manusia lebih mempunyai kepekaan terhadap sesamanya.
Sedangkan generasi Islam yang muncul sebagai implikasi dari eksistensi
Nabi Muhammad dapat kita lihat pada masa setelahnya. Muncullah generasigenerasi brilian yang memunculkan berbagai keilmuan dan pemikiran yang dapat
dijadikan pedoman bagi umat Islam di dunia dalam berbagai keilmuan yang
dikuasainya, seperti para imam madhhab (Imam Ja'far, Imam Ma>lik, Imam Abu
Hani>fah, Imam Hanbali, Imam Sha>fi'i), para ilmuwan (al-Khawa>rizmy, al-Fara>bi,
Ibn Sina, Ibn Rushd, al-Biruni, Ibn Khaldu>n), para mufassir (al-T{aba>ri, Ibn

3

Ibid., 30.

79

Khaldu>n, Jalal al-Di>n al-Suyu>ti), para ahli hadis (al-Bukha>ri, Muslim), para
pembaru (Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Ghaza>li, Abd al-Qa>dir al-Jila>n i, Ibn
Taimiyyah, Shah Waliyullah), dan para seniman (Umar Khayyam, Shaikh Sa'di,
Jalal al-Din Rumi, Muhammad Iqbal).4
Setelah generasi-generasi tersebut, masih banyak lagi para pembaharu
yang muncul di bidang keilmuan yang berbeda-beda. Para ulama dan
cendekiawan bermunculan dari masa ke masa dan dari berbagai penjuru dunia.
Hal ini merupakan bukti bahwa Islam merupakan agama yang memberi rahmat
bagi seluruh manusia di jagat raya, karena teori keagamaannya tersebar di
seluruh penjuru dunia, dan semua orang merasakannya.
1. Implikasi

Ayat

al-Qur’an

Yang

Menyatakan

Bahwa

“Nabi

Muhammad Saw. Adalah Manusia biasa” Terhadap Kehidupan
Sosial Kemasyarakatan
Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan
bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, mengerjakan apa yang
dikerjakan oleh lazimnya manusia yang lain dan mempunyai sifat
sebagaimana sifat manusia yang lain pula. Adapun ayat-ayat yang
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa ialah:

َ ﻟِﻘﺎء
َ َْﺎن ﻳ َ ُﺮﺟﻮا
َ ◌ﻦ ﻛ
ﻓَﻤ
ۖ َُﻢَ ـٰﻪٌ َ وٲ ِﺣٌﺪ
ﻮﺣﻰ إِﱃَﱠ أﱠَﳕَﺎ إِﻟَُـٰﻬﻜإِ ﻟ
ٰ َ ُ َﺸﺮ ﻣﱢﺜﻠُﻜُﻢ ﻳ
ٌَﻗُﻞ ﱠإِﳕَﺎ أﺑَﻧَﺎ
ُﺸﺮِكﺒ َ َﺎدةِ َ رِﺑﱢﻪۦ أََﺣَﺪا
ِٰﻠِﺤﺎَ َوﻻ ﻳ ﺑِﻌ
ً َ رِﺑﱢﻪۦﻓَﻠﻴ َ َﻌﻤﻞَﻋَﻤﻼً َﺻـ
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang
manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa
4
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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).5

ﻓَﭑﺳﺘَﻘُﻴﻤﻮاْ إِ ﻟ َِﻴﻪ
ِ
إِﱃ أﱠَﳕَﺎ إِ ﻟَُـٰﻬﻜُﻢ إِ ﻟَـٰﻪٌ َ وِٲﺣٌﺪ
ُﻮﺣﻰ َﱠ
ٰ َ َﺸﺮ ﻣﱢﺜﻠُﻜُﻢ ﻳ
ٌَ ﻗُﻞ ﱠإِﳕَﺎ أَﻧَﺎ ﺑ
ﻛِﲔ
َ ﺸﺮ
ِ ٱﺳﺘَﻐﻔﺮوﻩَ َُۗ◌ووﻳﻞ ٌ ُﻟﱢﻠﻤ
ُِ َ 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).6

ًَ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).7

َﺸﺎء ُ ِﻣﻦ
َ َُﻦ ﻋَ ﻠ َٰﻰَ ﻣﻦ ﻳ
ِﻦ ٱﻟﻠﱠﻪ َ ﳝ ﱡ
ﻠﻜﻢَـ ۡ◌ٰﻜﱠ
َﺸﺮ ﻣﱢﺜ َ وﻟ
ٌَ إِﻻ ﺑ
ُﺳﻠُُﻬﻢ إِن ﱠﳓُﻦ ﱠ
ﻗَﺎﻟَﺖ ﳍَُﻢ ُر
◌ۖ ِﻋﺒ َ ِﺎدﻩِۦ
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).8
a. Nabi

Muhammad

Mempunyai

Pengetahuan

Yang

Terbatas Dan Allah Maha Mengetahui Dalam Segala Hal
Ayat-ayat

di

atas

menegaskan

bahwa

Nabi

Muhammad

merupakan seorang manusia yang diutus untuk menyampaikan wahyu
dari Allah kepada umat manusia, yaitu mentauhidkan Allah swt.
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Kemanusiawian Nabi Muhammad tidak melebihi manusia yang lain,
beliau bersifat seperti layaknya manusia yang lain, tidak mengetahui
perkara gaib dan tidak bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan
manusia biasa, kecuali dengan izin Allah.
Ayat-ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa
pengetahuan yang dimiliki Nabi Muhammad bersumber dari wahyu Allah
swt, dan pengetahuan yang di luar wahyu Allah, Nabi Muhammad
mempunyai keterbatasan dalam mengetahuinya. 9 Hal ini dapat dijadikan
peringatan kepada manusia agar tidak menyombongkan diri dengan
pengetahuannya, karena sepintar apapun manusia, masih ada zat yang
maha mengetahui, yaitu Allah swt.
Ketika seorang muslim mempercayai bahwa seorang rasul juga
mengetahui perkara gaib seperti Lauh al-Mah}fu>z} dan al-Qalam, maka
muslim tersebut telah menetapkan suatu hal yang berlawanan dengan
ketentuan diutusnya seorang rasul. Selain itu juga mempercayai adanya
kesamaan antara Rasulullah dengan Allah, maka muslim tersebut secara
langsung telah menyekutukan Allah.10 Pengetahuan tentang hal gaib
hanyalah Allah yang memiliki. Selain itu Allah juga mengetahui segala
hal di manapun berada, Allah berfirman dalam surat al-An’am ayat 59:

9

Abi Bakr Al-Qurt}u>bi, al-Ja>mi’, 398.
Abd al-Jali>l I{sa>, Ijtiha>d al-Rasu>l (Cairo: Maktabah al-Shuru>q al-Dauliyyah, 2003), 11.
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ﺗَﺴﻘ ُﻂ
ُ ْ َﺤِﺮََوﻣﺎ
ْ إِﻻ َُﻫﻮَ وﻳـ َْﻌﻠَُﻢَ ﻣﺎ ِﰲ اَﻟْﱢﺒـﺮَ واﻟْﺒ
ْﺐ َﻻ ﻳـ َْﻌﻠََُﻤﻬﺎ ﱠ
ِ ﺎﺗِﺢ اﻟْﻐَﻴ
ُ َ ِوﻋﻨَْﺪﻩُ َ َﻣﻔ
إِﻻ ِﰲ
ﺎﺑِﺲ ﱠ
ٍ َ ْﺐ َ َوﻻ ﻳ
ٍ ْض َ َوﻻ َ رﻃ
ِ ﺎت ْاﻷَر
ِ ﻇُﻠُﻤ
َ ﻠَﻤﻬﺎ َ َوﻻ َﺣ ٍﺒﱠﺔ ِﰲ
َُإِﻻ ﻳـ َْﻌ
ِ ْﻣﻦََور ٍﻗَﺔ ﱠ
ﺒِﲔ
ٍ ﺎبُ ﻣ
ٍ َﻛِ ﺘ
Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya; tidak ada yang
mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan
di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak
dihetahui-Nya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi
dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak
tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh} al-Mah}fu>z}). (al-Qur’an, 6 :
59).11

b. Nabi Dan Rasul Harus Dari Kalangan Manusia
Secara sosiologis, ayat tersebut mengarah pada ketetapan bahwa
nabi yang diutus kepada manusia adalah seorang manusia pula. Kesamaan
jenis tersebut akan menjadi kemudahan manusia sendiri dalam menerima
risalah yang dibawa oleh seorang utusan, dan kesamaan jenis itu pula
seorang utusan bisa mengetahui segala permasalahan yang ada pada
umatnya. Tidak dapat dibayangkan ketika manusia mempunyai seorang
utusan yang tidak sejenis dengannya. Manusia akan kesulitan dalam
menerima risalah yang dibawa oleh utusan tersebut, karena manusia akan
kesulitan dalam berinteraksi dengan sang utusan. Sangat mungkin
manusia akan kesulitan menerima atas apa yang disampaikan oleh utusan
tersebut.

Atau

sebaliknya,

sang

menyampaikan ajaran kepada manusia.
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utusan

akan

kesulitan

dalam
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Ayat tersebut dapat merubah kepercayaan kaum mushrik Mekah,
bahwa seorang utusan harus berbeda jenis dengan umatnya, dan tidak
menyandang sifat-sifat kemanusiaan. Mereka hanya melihat Muhammad
dari segi lahiriahnya saja, yaitu Muhammad yang mempunyai kebiasaan
yang sama dengan manusia biasa, Muhammad yang berupa jasad yang
mempunyai kebiasaan makan, minum, tidur dan lain sebagainya, dan
kebiasaan tersebut dilakukan pula oleh umumnya manusia. Al-Qur’an
surat al-Furqan ayat 7 menerangkan apa yang dikatakan oleh orang
mushrik Quraish,12 yaitu:

ِﻟَﻮﻻ أُﻧﺰَِلإِ ﻟَﻴﻪ
َ ◌ۙ َﺳﻮِاق
َ ٱﻟﺮﱠﺳ ِﻮل ﻳ َ ﺄﻛﻞ ٱﻟﻄﱠﻌ َ َﺎمَ َوﳝِﺸﻰ ِﰱ ٱﻷ
ُ َ 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
malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu
memberikan peringatan bersama dia. (al-Qur’an, 25 : 7).13
Dari segi lahiriah, Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa
yang melakukan seperti umumnya manusia. Allah memilihnya sebagai
utusan tidak memandang segi lahiriahnya, Allah memandangnya dari segi
batinnya. Secara esensial, manusia terdiri dari jasad yang ditiupkan ruh
kepadanya oleh Allah. Ruh sebagai pembeda antara manusia dengan
mahluk yang lain, ruh juga yang membuat manusia dikatakaan sebagai
manusia. Dengan adanya ruh itu, Allah memilih manusia untuk menjadi
khalifah di muka bumi, dan Allah pun juga sudah mempersiapkan segala
12

Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. 311. Lihat juga Sulaiman al-Ashqar, al-Rusul},
69.
13
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yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjadi khalifah di muka bumi.
Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Allah memilih manusia yang paling
siap untuk memimpin manusia yang lain, sehingga ia menjadi pengingat
bagi manusia yang lain ketika mereka mengalami kesesatan, dan memberi
pertolongan kepada sesamanya. Akan tetapi dalam pemilihan ini manusia
tidak mempunyai kekuatan untuk memilih atau dipilih, yang mempunyai
kekuatan untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi utusan
hanyalah Allah swt.14 Allah berfirman:

َﺸﺎء ُ ِﻣﻦ
َ َُﻦ ﻋَ ﻠ َٰﻰَ ﻣﻦ ﻳ
ِﻦ ٱﻟﻠﱠﻪ َ ﳝ ﱡ
ٰﻜﱠ
◌ۡ ﻠﻜﻢَـ
َﺸﺮ ﻣﱢﺜ َ وﻟ
ٌَ إِﻻ ﺑ
ُﺳﻠُُﻬﻢ إِن ﱠﳓُﻦ ﱠ
ﻗَﺎﻟَﺖ ﳍَُﻢ ُر
◌ۖ ِﻋﺒ َ ِﺎدﻩِۦ
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).15
Allah memilih seorang utusan bukan tanpa persiapan. Lama
sebelum dipilih menjadi seorang utusan, Allah sudah memberinya banyak
pembelajaran

untuk

membangun

kekuatan

mental

sang

rasul.

Sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya, Nabi Muhammad sejak
kecil sudah mendapat banyak pembelajaran, mulai dari hidup menjadi
anak yatim piatu, hidup dalam keadaan fakir dan menggembalakan domba
penduduk Mekah, berdagang dengan menyusuri lautan padang pasir dari
satu daerah ke daerah yang lain, sampai dibersihkannya hati Nabi

14
15

Sulaiman al-Ashqar, al-Rusul, 69.
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Muhammad oleh malaikat Jibril dengan membelah dada.16 Itu semua
merupakan pembelajaran dari Allah sebagai persiapan bagi Rasulullah
agar kuat dalam mengemban tugas berat yang akan diberikan kepadanya,
dan supaya Rasulullah mengetahui dan merasakan apa yang dilakukan
oleh umumnya orang Arab pada masa itu.
Ada beberapa alasan kenapa Allah memilih manusia sebagai nabi
dan rasul, bukan memilih seorang malaikat dalam mengemban risalah
tersebut:
1) Allah memilih manusia sebagai nabi dan rasul, karena manusia lebih
kuat ketika mendapat cobaan dibandingkan dengan malaikat. Allah
berfirman dalam hadis Qudsi:

إﳕﺎ ﺑﻌﺜﺘﻚ ﻷﺑﺘﻠﻴﻚ و أﺑﺘﻠﻲ ﺑﻚ
Sesungguhnya Aku mengutus kamu hanyalah untuk menguji
kamu dan menguji denganmu.17
2) Pemiliham manusia sebagai rasul untuk menghormati pendahulu
yang mulia. Sebagaimana yang sudah diceritakan dalam al-Qur’an
dan literatur sejarah, semua nabi di muka bumi ini adalah seorang
manusia dan tak satupun nabi dari kalangan malaikat atau mahluk
selain manusia.18 Allah berfirman:

16

Sulaiman al-Ashqar, al-Rusul, 70.
Ibid., 71.
18
Ibid., 71.
17
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ﻧُﻮح
ٍ ﱢﻳﱠﺔ ء َ ادَم َ َِوﳑﱠﻦ ﲪََﻠﻨَﺎ ََﻣﻊ
ِﱠﺒِﻴﱢـﻣﻦ ذُر
ِٱﻟﱠﺬَﻳﻦ أَََﻧﻌﻢ ٱﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ِﻴﻬﻢ َﻣﱢﻦ ٱﻟﻨَﻦ
ِ أُْوﻟَـﯩٕ َﻚ
.إِﺳﺮﻳﻞَِوﳑﱠﻦ َﻫَﺪﻳﻨَﺎَ وٱﺟﺘَ ﺒ َ ﻴﻨَﺎ
ٓ َﱢﻳﱠﺔ َإِﺑﺮٲ ِﻫَﻴﻢَ و َِٲء
َِِوﻣﻦ ذُر
Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu
dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang
yang kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan
nabi Ibrahim dan Isma’il (Yakub) dan dari orang yang telah kami
beri petunjuk dan telah kami pilih. (al-Qur’an, 18 : 58).19
3) Manusia lebih piawai dalam memimpin dan mengarahkan, dan
mereka bisa menjadi panutan bagi sesamanya. Selain itu manusia
juga dapat merasakan atas apa yang dirasakan oleh sesamanya, bisa
mengetahui apa yang menjadi cita-citanya, dapat mengetahui apa
yang dipermasalahkan dengan sesamanya, dapat mengetahui apa
yang menjadi kelemahan dan kekurangannya, dapat berjalan bersama
dengan langkah demi langkah, sehingga semua yang ada pada diri
setiap manusia dapat diketahui oleh rasul. Sebaliknya, manusia
sebagai umat para rasul juga dapat menerima dengan mudah apa yang
disampaikan oleh para rasul. Itu semua akan sulit dicapai kecuali ada
kesamaan jenis antara rasul dan umatnya.20
4) Manusia akan kesulitan melihat malaikat. Ketika orang kafir
menyerukan agar seorang nabi harus berupa malaikat, mereka belum
pernah melihat malaikat secara langsung, mereka belum tau
bagaimana malaikat itu dan seberat apa ketika bertemu langsung
dengan malaikat. Nabi Muhammad ketika bertemu langsung dengan
malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, beliau merasakan berat yang
19
20
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luar biasa, padahal beliau sudah mempunyai kekuatan tubuh yang
sempurna, dan setelah itu beliau pulang dengan keadaan gemetar. 21
c. Penghormatan Kepada Rasulullah Secara Wajar
Ayat-ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah
seorang manusia biasa, tidak hanya mengandung peringatan bagi orang
kafir saja, akan tetapi ayat-ayat tersebut juga mengandung peringatan bagi
orang Muslim. Nabi Muhammad merupakan seorang yang paling
terhormat dan dicintai di mata orang Islam. Kehormatan dan kecintaan
orang Islam kepada nabi melebihi segalanya. Akan tetapi, Nabi
Muhammad sendiri tidak menginginkan umatnya untuk terlalu berlebihan
dalam memuji dan menghormati beliau, karena dikhawatirkan munculnya
benih-benih kemusyrikan di hati orang Islam, beliau khawatir terulangnya
apa yang terjadi pada umat Nasrani, yaitu terlalu mengagungkan nabi Isa
sampai mereka menuhankannya. Rasulullah bersabda:

ِﻓَﺈﱠﻣِﳕﺮَﺎ أَﻧَﺎ َﻋﺒ ْ ُﺪﻩ ُ ﻓُـَﻘﻮﻟُﻮا َﻋﺒ ْ ُﺪ اﷲ
ََْى اﺑََﱘ َْﻦ
َت اﻟﻨ َﱠﺼﺎر
َِﻻ ﺗُ ُﻄْﺮِوﱐ َﻛَﻤﺎ أَﻃْﺮ
ُ ََ ُورﺳﻮﻟُﻪ
Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana
orang-orang Nasrani telah telah berlebih-lebihan memuji
Isa putra maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka
katakanlah " Hamba dan Rasul Allah".22
Hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika sahabat
Mu’a>dh bin Jabal datang dari Yaman. Mu’a>dh berkata, “Wahai
Rasulullah, saya melihat orang Yaman bersujud antara satu sama lain,
21

Ibid., 72.
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Da>r T{ayba, 2005), 65.
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apakah kita harus bersujud kepadamu?” kemudian Nabi Muhammad
menuturkan hadis tersebut. Dalam beberapa kesempatan, sering kali Nabi
Muhammad mengingatkan para sahabatnya bahwa dirinya adalah
manusia sebagaimana yang lain, terlebih ketika mereka terlihat terlalu
memuliakan beliau.23
2. Implikasi

Ayat al-Qur’an Tentang

Amalan

Manusiawi

Nabi

Muhammad Saw. Terhadap Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad adalah serang manusia
dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari beliau. Nabi Muhammad sebagai
manusia juga melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia
yang lain, yang tentunya segala sesuatu tersebut disesuaikan dengan
syariat Islam. Di dalam al-Qur’an telah disebutkan beberapa amalan Nabi
Muhammad yang dapat dijadikan contoh bagi umatnya untuk diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
a. Menikahnya Nabi Muhammad
Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali nafsu dan
akal. Adanya nafsu tersebut akan memunculkan suatu keinginan pada diri
manusia, dan keinginan tersebut cenderung pada perkara duniawi.
Kemudian dengan akal, manusia bisa mengendalikan nafsu, sehingga
dapat berjalan dengan benar dan dikompromikan dengan aturan-aturan
yang benar menurut agama dan masyarakat.

23
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Nikah merupakan implikasi dari adanya nafsu pada diri manusia,
dan nikah pula menjadi implikasi dari adanya akal pada diri manusia.
Secara shar’i, nikah merupakan suatu akad yang dilangsungkan antara
laki-laki dan perempuan agar diperbolehkannya hubungan dengan kata

inka>h}, tazawwuj atau yang searti dengan dua kata tersebut.24 Definisi
tersebut menandakan bahwa adanya perjalanan yang sejajar antara hawa
nafsu dan akal, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis
manusia dengan suatu akad yang dapat melegalkan keinginan tersebut.
Dengan keseimbangan antara nafsu dan akal tersebut, manusia akan dapat
menjalani hidup yang baik dan benar menurut agama dan masyarakat.
Sebagaimana manusia yang lain, Nabi Muhammad saw. juga
melangsungkan pernikahan. Secara sosiologis, pernikahan Rasulullah
merupakan sebuah teladan yang harus ditiru sebagai kelangsungan
keturunan manusia. Rasulullah telah menganjurkan sahabat-sahabatnya
untuk menikah dan menjauhi hidup membujang, karena dengan menikah
akan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan hadis
rasul,25 Rasulullah bersabda:

َﺎﺛِﺮ ﺑِ ُﻜُﻢ ا َﻷَُﻣﻢ
ٌ ِﱐ ﻣ ُ ﻜ
ﻓَﺈﱢ,َﺗـَﺰُوﱠﺟﻮا
Menikahlah, Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya
umatku.26

24

Muhammadn bin al-Khat}i>b al-Sharbini, Mughnial- Muh}ta>j Vol. 3 (Beirut: Da>r al-Ma’a>rif,
1997), 165.
25
Abi Bakr al-Qurtubi, al-Ja>mi’, 84.
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ﲪٍﻴْﺪ
َُ ﲪ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊ
َُْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ
َْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﳏَُﻤُﱠﺪ ﺑ ُْﻦ َ ْﺟﻌﻔٍَﺮ أ
َْ َﺣﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺳﻌِ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊ َْﻣﺮََﱘ أ
إِﱃ
َ ﺟﺎء َ َﺛَﻼﺛَﺔُ َ ْرﻫٍﻂ:َﻘُﻮل
ُ َ َﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻋَﻨْﻪ ُ ﻳـ
َﺎﻟِﻚ ِر
ٍ َﻧَﺲ ﺑ َْﻦَ ﻣ
َ اﻟﻄﱠﻮِﻳﻞ ُ أَﻧﱠﻪ ُ َﲰ َِﻊ أ
ُ ﻋَﻦ ِﻋﺒ َ َﺎدةِ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ْ ُﻮن
َ ِﺑـتُ أﻴََزُْوﻮِاج اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻋﻠَِْﻴﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ ﻳ َْﺴﺄَﻟ
ُ َْﻦِ ْﻣﻦ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ُﺎﻟﱡﻮﻫﺎ ﻓَـَﻘﺎﻟُﻮا َ وأَﻳ َْﻦ ﳓ
َ َﻠَﻤﺎ أ ُْﺧِﱪ ُ وا َﻛﺄَﻧـُْﱠﻬﻢ ﺗَـَﻘ
َﻋْﻠَﻴ ِﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ ﻓـ ﱠ
ِﱐ
ُﻫﻢ أَﻣﱠﺎ أَﻧَﺎ ﻓَﺈﱢ
ْﻗَﺎل أََﺣُﺪ
َ ذَﻧْﺒِﻪََوﻣﺎ ﺗَ ﺄَ َﺧﱠﺮ
ِ ﻏُﻔﺮ ﻟَﻪ ُ َ ﻣﺎ ﺗَـَﻘ َﺪﱠمِ ْﻣﻦ
َِ ﻗَﺪ
ْ َﻋِْﻠَﻴﻪَ َوﺳﻠ َﱠﻢ
ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أَْﻋﺘَﺰُِل
َ ُﻓْﻄﺮَ و
ُِ ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أ َُﺻﻮم ُ اﻟﺪَْﱠﻫﺮَ َوﻻ أ
َ أ َُﺻﻠﱢﻲ اﻟﻠﱠﻴ َْﻞ ﺑأَ ًَﺪا َ و
ْﺘُﻢ
ْ اﻟﻠﱠﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻋﻠَﻴ ِْﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ إِ ﻟَﻴ ْ ْﻬِﻢ ﻓَـَﻘ َﺎل أَﻧـ
ِ ﻮل
ُ ﻓَﺠﺎء َ َ ُرﺳ
َ ﻓَﻼﱠج َأﺗـَﺑ َ ًﺪا
َﺰُو
َ َ َ اﻟﻨَﱢﺴﺎء
ُﻓْﻄﺮ
ُِ ِﲏ أ َُﺻﻮم ُ َ وأ
ﺎﻛُﻢ ﻟَﻪ ُ ﻟَﻜﱢ
ْ ﺎﻛُﻢ ﻟِ ِﻠﱠﻪَ وأَﺗَـْﻘ
ْ ََﺧَﺸ
ْ إِﱐ ﻷ
َﻛَﺬَا َأَﻣﺎَ واﻟِﻠﱠﻪ ﱢ
َﺬا و
َْﺘُﻢﻛ
ْ اﻟﱠﺬَﻳﻦ ﻗـُ ﻠ
ِ
.ﻋَﻦ ُﺳﻨ ِﱠﱵ َﻓـﻠَﻴ َْﺲِﻣﱢﲏ
ْ ِﺐ
َﻓَﻤﻦَ رﻏ
ْ َ َ ﻗُﺪَ وأَﺗ َـَﺰُوﱠج اﻟﻨَﱢﺴﺎء
ُ َ وأ َُﺻﻠﱢﻲَ وْأَر
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
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).27
b. Nabi Muhammad Memakan Makanan Dan Berjalan Di Pasar
Layaknya Manusia Yang Lain

27
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Sebagai manusia biasa, Rasulullah juga memakan makanan
meminum minuman, tidur hingga berada di pasar. Itu semua merupakan
perkara yang sangat manusiawi. Secara biologis manusia membutuhkan
itu semua untuk kelangsungan hidupnya. Allah berfirman dalam surat alFurqa>n ayat 7:

َِﻮﻻ أُﻧﺰَِل إِ ﻟَﻴﻪ
َ ◌َﺳﻮِاق ۙﻟ
َ ٱﻟﺮﱠﺳ ِﻮلﻳ َ ﺄﻛﻞ ٱﻟﻄﱠﻌ َ َﺎمَ َوﳝِﺸﻰ ِﰱ ٱﻷ
ُ َ وﻗَﺎﻟُﻮاْ َ ﻣ ِﺎل َﻫـٰﺬَا
ﻧَﺬﻳﺮا
ًِ ُﻮنَ ﻣﻌ َ ﻪ ُۥ
َ ﻠَﻚ َﻓـﻴ َ ﻜ
ٌ َﻣ
Dan mereka berkata, “Mengapa Rasul (Muhammad) ini
memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa
malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu
memberikan peringatan bersama dia. (al-Qur’an, 25 : 7).28
Dalam menjalani hidup, Rasulullah menjalaninya dengan biasa
sebagaimana manusia yang lain. Bahkan beliau melarang sahabatnya
untuk menjalani hidup yang hanya difokuskan pada perkara ukhrawi,
karena perkara duniawi juga diperlukan. Keseimbangan dalam menjalani
hidup lebih dianjurkan, dari pada menjalani hidup dengan pincang, berat
di duniawi atau berat di bagian ukhrawi. Di dalam hadis Rasulullah
disebutkan bagaimana beliau menyeimbangkan pola hidup beliau:

ﲪٍﻴﺪ
َُْ ﲪ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊ
َُْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ
َْ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﳏَُﻤُﱠﺪ ﺑ ُْﻦ َ ْﺟﻌﻔٍَﺮ أ
َْ َﺣﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺳﻌِ ُﻴﺪ ﺑ ُْﻦ أَِﰊ َْﻣﺮََﱘ أ
إِﱃ
َ ﺟﺎء َ ﺛ ََﻼﺛَﺔُ َ ْرﻫٍﻂ:َﻘُﻮل
ُ َ َﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻳـ
َِﺎﻟِﻚﻣر
َْﻦ
ٍ َ َﻧَﺲ ﺑ
َ اﻟﻄﱠﻮِﻳﻞ ُ أَﻧﱠﻪُ َﲰ َِﻊ أ
ُ ﻋَﻦ ِﻋﺒ َ َﺎدةِ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ْ َﻟُﻮن
َ ت ﻴأََُزْوﻮِاج اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻋِْﻠَﻴﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ ﻳ َْﺴﺄ
ُ ِﺑـ
ُ َْﻦِ ْﻣﻦ اﻟﻨِﱠﱯﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ُﺎﻟﱡﻮﻫﺎ ﻓـَﻘَﺎﻟَُﻮاوأَﻳ َْﻦ ﳓ
َ َﻠَﻤﺎ أ ُْﺧِﱪ ُ وا َﻛﺄَﻧـُْﱠﻬﻢ ﺗَـَﻘ
َﻋِْﻠَﻴﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ ﻓـ ﱠ
ِﱐ
ُﻫﻢ أَﻣﱠﺎ أَﻧَﺎ ﻓَﺈﱢ
ْﻗَﺎل أََﺣُﺪ
َ ذَﻧْﺒِﻪََوﻣﺎ ﺗَ ﺄَ َﺧﱠﺮ
ِ ﻏُﻔﺮ ﻟَﻪُ َ ﻣﺎ ﺗَـَﻘ َﺪﱠمِ ْﻣﻦ
َِ ﻗَﺪ
ْ َﻋْﻠَِﻴﻪَ َوﺳﻠ َﱠﻢ
ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أَْﻋﺘَﺰُِل
َ ُﻓْﻄﺮَ و
ُِ ﻗَﺎل َُآﺧﺮ أَﻧَﺎ أَُﺻﻮم ُ اﻟﺪَْﱠﻫﺮَ َوﻻ أ
َ أ َُﺻﻠﱢﻲ اﻟﻠﱠﻴ َْﻞ أَﺑ ًَﺪا َ و
28
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ْﺘُﻢ
ْ َﺎل أَﻧـ
َ اﻟﻠﱠﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴ ِْﻪَ َوﺳَﻠﱠﻢ إِ ﻟَﻴ ْ ْﻬِﻢ ﻓـَﻘ
ِ ﻮل
ُ ﻓَﺠﺎء َ َ ُرﺳ
َ ﻓَﻼﱠجأَأﺗـَﺑ ًَﺪا
اﻟﻨَﱢﺴﺎء َ َ ََﺰُو
ُﻓْﻄﺮ
ُِ ِﲏ أ َُﺻﻮم ُ َ وأ
ﺎﻛُﻢ ﻟِ ِﻠﱠﻪَ وأَﺗَـْﻘ ْﺎﻛُﻢ ﻟَﻪ ُ ﻟَﻜﱢ
ْ ََﺧَﺸ
ْ إِﱐ ﻷ
اﻟﻠﱠﻪ ﱢ
ِ َﻛَﺬَا َأَﻣﺎَ و
َﺬا و
َْﺘُﻢﻛ
ْ ﻳﻦـُ ﻠ
اﻟﱠﺬَ ﻗ
ِ
.ﻋَﻦ ُﺳﻨ ِﱠﱵ َﻓـﻠَﻴ َْﺲِﻣﱢﲏ
ْ ِﺐ
َﻓَﻤﻦَ رﻏ
ْ َ َ ﻗُﺪَ وأَﺗ َـَﺰُوﱠج اﻟﻨَﱢﺴﺎء
ُ َ وأ َُﺻﻠﱢﻲَ وْأَر
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
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).29
Sedangkan berjalannya Rasulullah di pasar merupakan jalan untuk
mencari penghidupan. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi sahabat dan
bagi umat Islam secara umum. Rasulullah meskipun seorang utusan dan
mempunyai derajat yang tinggi di mata Allah, masih menyempatkan diri
untuk bermuamalah dengan khalayak ramai. Selain itu, ketika Rasulullah
berada di pasar maka beliau bisa secara langsung mengetahui kebutuhan
umatnya, dan juga bisa memantau jalannya ajaran Islam mengenai
masalah perdagangan.
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Beliau merupakan seorang pemimpin yang mempunyai perhatian
tinggi terhadap umatnya. Ketika beliau berada di Madinah, Rasulullah
sebagai pemimpin umat juga memikirkan kondisi perekonomian umatnya,
bagaimana mempunyai penghidupan yang baik dengan cara berdagang
yang benar menurut Islam. Beliau sadar bagaimana pentingnya
perekonomian rakyat, sehingga beliau mendirikan pasar yang berlokasi di
bagian barat masjid yang beliau bangun. Di dalam pasar itu beliau juga
membangun pola pikir yang sehat dalam berdagang, sehingga ketika
berdagang tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, di pasar tersebut ada
peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pedagang, agar terjalin suatu
interaksi yang baik antara penjual dan pembeli.30
3. Implikasi Ayat al-Qur’an Tentang Akhlak Nabi Muhammad Saw.
Terhadap Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
a. Nabi Muhammad Mempunyai Akhlak Terpuji Dan Harus
Diteladani
Akhlak terpuji merupakan keunggulan Nabi Muhammad yang
paling menonjol. Dapat diketahui pada dirinya sifat-sifat yang mulia,
sampai ketika dicari kejelekan sifatnya tak seorang pun bisa
menemukannya. Aishah telah menyebutkan bahwa akhlak beliau adalah
al-Qur’an, semua kebaikan yang ada di dalam al-Qur’an menjadi
Amalannya. Al-Qur’an telah menyifati akhlaknya dalam surat al-Qalam
ayat 4:

30
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ﻋَﻈ ٍﻴﻢ
ِ ﱠﻚ ﻟََﻌﻠ َٰﻰ ُﺧﻠ ٍُﻖ
َ َ وإِ ﻧ
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang
luhur. (Al-Qur’an, 68 : 4).31
Keluhuran akhlak Rasulullah seharusnya tidak hanya untuk
dikagumi saja, akan tetapi akhlak tersebut juga harus diteladani dan ditiru.
Sebagai seorang utusan, Rasulullah sudah sepatutnya harus mempunyai
akhlak yang luhur, agar akhlak beliau ditiru dan diteladani oleh umatnya.
Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk
meniru. Oleh sebab itu di dalam Islam telah diajarkan bahwa setiap kali
meniru, mencontoh, mengikuti dan meneladani, hendaknya meniru,
mencontoh, mengikuti dan meneladani perkara yang baik. Selain itu,
Islam juga mengajarkan untuk memberi contoh dengan baik, agar
berbuatan yang kita lakukan berbuah baik pula.32
Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21:

.ٌُ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).
Meneladani kehidupan Rasulullah merupakan suatu keharusan
bagi umat Islam, karena jika umat Islam tidak meneladani Rasulullah,
maka runtuhlah kekuatan Islam. Ayat di atas menyebutkan kata uswah
hasanah yang berarti suri tauladan. Hal itu sangat jelas bahwa dalam diri
Rasulullah adalah perkara yang harus diteladani, tidak hanya dikagumi
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saja. Dengan kata lain bahwa luhurnya akhlak Rasulullah tidah hanya
untuk dikagumi saja, akan tetapi juga harus diteladani, dan jika ingin
sukses dunia akhirat maka harus meneladani Rasulullah.33
Sebagai utusan dan sebagai manusia, Rasulullah memiliki posisi
yang berbeda-beda, adakalanya posisi beliau sebagai utusan dan
adakalanya posisi beliau sebagai manusia biasa. Jika Rasulullah berposisi
sebagai utusan, maka semua tingkah lakunya patut untuk ditiru dan dapat
dijadikan ketetapan hukum syariat, dan jika Rasulullah berposisi sebagai
manusia biasa maka ada dua kategori. Jika perkara tersebut berupa
kekhususan-kekhususan seperti menikah lebih dari empat, diwajibkan
salat malam, diharamkan menerima zakat, maka perkara tersebut tidak
bisa dijadikan teladan, dan jika terlepas dari kenabian dan kerasulan
(manusia biasa), maka hal itu dapat dijadikan teladan.34
b. Sifat Lemah Lembut dan Pemaaf Rasulullah
Di antara keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah
perasaan lemah lembut serta pemaaf. Sifat tersebut harus dimiliki oleh
seorang nabi karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka umatnya akan
menjauhinya. Suatu ketika Rasulullah pernah merasakan kekecewaan atas
kekalahan pada perang Uhud, yaitu ketika beliau menuai kekalahan
karena kecerobohan beberapa orang sahabat. Ketika itu Rasulullah
melaksanakan peperangan dengan strategi yang dimusyawarahkan dan
disetujui oleh para sahabat. Akan tetapi, dalam praktiknya sebagian
33
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sahabat melanggar atas apa yang mereka sepakati sebelumnya, sehingga
kelompok Islam menuai kekalahan. Ketika itu Allah menurunkan sebuah
ayat yang meredam nabi dan memerintahkan untuk bersikap lemah
lembut kepada para sahabat, agar mereka tidak meninggalkannya. Allah
berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159:

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
َ ِﺐُ َﺘـﻮﻛ
َﻋﻠَﻰ ٱﻟﻠﱠﻪِإِ ۚﱠن◌ٱﻟﻠﱠﻪ َ ُﳛٱﳌ ﱡ
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).35
c. Sifat Rendah Hati Nabi Muhammad
Sifat rendah hati juga merupakan sifat yang tertancap pada diri
Nabi Muhammad. Kepada siapapun Nabi Muhammad tidak pernah
membanggakan dirinya, baik kepada umatnya sendiri maupun kepada
orang Quraish yang selalu berbuat tidak semena-mena terhadap dirinya.
Kerendahan hati Nabi Muhammad sesuai dengan firman Allah yang telah
diturunkan kepadanya, yaitu:

ﻨِﲔ
َ َﻚَِﻣﻦ ٱﳌ ُ ِﺆﻣ
َ ﻟِﻤِﻦ ٱَﺗﱠـﺒـﻌ
َ ﻨَﺎﺣَﻚ
َ َ وٱﺧﻔِﺾ َﺟ

35
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman
yang mengikutimu. (al-Qur’an, 26 : 215).36

B. Implikasi Ayat-Ayat Kemanusiawian Nabi Muhammad Terhadap
Hukum Syariat
Al-Qur’an merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang menjadi
sumber pembentukan hukum syari’at sejak zaman Nabi Muhammad
hingga sekarang. Al-Qur’an merupakan kitab yang selalu relevan, tidak
hanya relevan ketika diturunkan akan tetapi juga relevan hingga sekarang.
Dari al-Qur’an dapat dimunculkan beberapa pelajaran yang sangat
bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, baik berupa shar’I maupun
amali, yang selalu dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupan seharihari.
Nabi Muhammad merupakan aktor utama dalam penerapan
hukum syari’at yang bersumber dari al-Qur’an. Oleh beliaulah ayat-ayat
al-Qur’an dapat divisualisasikan sesuai dengan kebutuhan umat pada
masa itu, sehingga semua permasalahan dapat diketahui dengan detail dan
jelas. Ini sesuai dengan tugas beliau sebagai rasul, yaitu menjelaskan
semua yang ada di dalam al-Qur’an kepada umatnya, Allah berfirman:

ون
َ َﻜﱠﺮ
ُﻠﱠﻬﻢ ﻳـ ََﺘـﻔ
ُْ َ ﱠﺎسَ ﻣﺎ ﻧـُﺰَﱢل إِ ﻟَﻴ ْ ْﻬِﻢَ وﻟَﻌ
ِ ﲔ ﻟِ ﻠﻨ
َ ْﻚ اﻟﺬَْﱢﻛﺮ ﻟِ َﺘُ ﺒـﱢ
ََ وأَﻧـْﺰﻟْﻨَ ﺎ إِ ﻟَﻴ
Dan kami turunkan al-Dhikr (al-Qur’an) kepadamu agar
engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah
diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
(al-Qur’an, 16 :44)37
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Nabi Muhammad mempunyai posisi sebagai penjelas keumuman
al-Qur’an. Penjelasan tersebut hakikatnya juga berupa wahyu yang
diturunkan oleh Allah kepadanya, akan tetapi dibahasakan sendiri oleh
Nabi Muhammad sesuai dengan kontek yang terjadi masa itu. Penjelasan
itu yang selanjutnya disebut dengan hadis. Dalam menetapkan hukum,
terkadang secara langsung
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi
Muhammad adalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah kepada
umat manusia. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah
sesuai kehendak Allah, dan beliau tidak bisa melakukan apapun di luar itu
sebagaimana manusia yang lain. Segala sesuatu yang beliau kerjakan akan
menimbulkan suatu efek positif bagi umatnya, karena memang beliau
adalah manusia yang terjaga dari perkara yang buruk, sehingga efek yang
muncul dari beliau adalah efek positif. Di samping itu segala yang beliau
lakukan akan menjadi sebuah ketetapan yang selanjutnya akan diteladani
oleh umatnya, baik berupa akhlak atau ketetapan syariah.
Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan
kemanusiawian Nabi Muhammad, baik berupa sifat, amalan maupun
suatu ketetapan. Selain menjadi tauladan, semua yang berhubungan
dengan Nabi Muhammad juga bisa menjadi ketetapan hukum, karena di
samping menjadi penjelas sumber hukum, beliau juga seorang aktor yang
mengamalkan isi kandungan al-Qur’an.
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Kemanusiawian Nabi Muhammad di dalam al-Qur’an muncul
dengan beberapa bentuk, ada yang berupa penyebutan langsung bahwa
Nabi Muhammad adalah seorang manusia, ada yang menyebutkan amalan
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagaimana manusia yang lain,
ada yang menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
sebagaimana manusia yang lain dan ada pula suatu teguran kepada Nabi
Muhammad sehingga tampak pada dirinya sifat-sifat manusiawi, yang
akan berimplikasi pada ketetapan hukum syariat.
1. Nabi Muhammad Sebagai Manusia Biasa Yang Menjadi Sumber
Hukum
Kemanusiawian Nabi Muhammad merupakan sumber munculnya
setiap perbuatan yang dilakukan oleh beliau, karena

kemanusiawian

tersebut akan memunculkan rentetan pernyataan, yaitu Nabi Muhammad
adalah manusia, manusia pasti melakukan perbuatan yang secara sosial
terdapat kesamaan antara satu sama lain, manusia mempunyai sifat-sifat
yang menempel pada dirinya yang dapat mengatur suatu tindakan, dan
manusia dalam melakukan sesuatu pasti terdapat kesalahan meski hanya
sedikit, karena tidak ada manusia yang sempurna.
Sebagai manusia, Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang kasat
mata dan tampak di hadapan manusia yang lain, baik berupa ibadah atau
bermuamalah dengan orang lain. Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa
ayat yang menerangkan tentang kemanusiawian Nabi Muhammad yang
berimplikasi pada munculnya suatu hukum.
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a. Nabi Muhammad Menikah Sebagaimana Manusia Yang Lain
Sebagaimana manusia

yang lain, Nabi Muhammad

juga

melangsungkan pernikahan. Dalam kisah pernikahan Rasulullah terdapat
beberapa poin yang patut diteliti lebih mendalam:
1) Pernikahan Rasulullah yang melebihi batas maksimal umatnya
Telah disebutkan dalam lieratur sejarah, bahwa Nabi Muhammad
menikah dengan jumlah yang melebihi batas maksimal umatnya. Hal itu
mengundang banyak anggapan miring dari orang yang tidak suka dengan
agama Islam. Sejak masa Rasulullah sendiri sudah muncul anggapan
bahwa Rasulullah adalah orang yang suka menikah, sehingga beliau
menikahi banyak wanita. Anggapan ini muncul dari orang Yahudi yang
kemudian ditepis oleh Allah dengan menurunkan Surat al-Ra’d ayat 38:

◌ۚ ًَ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).38
Ayat tersebut menjelaskan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi
Muhammad juga melangsungkan pernikahan, bahkan istri-istri nabi dan
rasul terdahulu berjumlah banyak dan melebihi jumlah istri Nabi
Muhammad.
Menurut para orientalis, menikahnya Rasulullah dengan banyak
wanita merupakan tanda bahwa Rasulullah adalah seorang lelaki yang
mempunyai syahwat yang tinggi, sehingga beliau menikah dengan banyak
38
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wanita melebihi batas maksimal umatnya. Anggapan tersebut adalah
anggapan yang salah, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang
menunaikan

perkawinan

sebagaimana

manusia

yang

lain,

yang

pernikahannya dapat dijadikan keteladanan bagi umatnya. 39
Terdapat dua alasan yang dapat digunakan untuk membantah
anggapan orientalis. Pertama: Rasulullah menikah dengan banyak wanita
ketika menginjak masa tua, dan setelah wafatnya Khadijah. Jika
Rasulullah mempunyai keinginan yang tinggi dalam menikahi banyak
wanita, maka Rasulullah dapat menikah sejak masih muda, karena beliau
tergolong orang yang mempunyai jasmani yang kuat dan financial yang
tercukupi. Kedua, semua istri Rasulullah adalah para janda, hanya Aishah
binti Abu Bakar saja yang masih muda dan perawan. Jika beliau termasuk
orang yang bersyahwat tinggi, maka beliau akan dengan mudah untuk
menikah dengan wanita-wanita muda yang masih perawan, dan tidak
menikah dengan para janda.40
Dalam

masalah

pernikahan,

Rasulullah

mengajarkan

para

sahabatnya untuk menikahi wanita yang masih perawan, dan melarang
untuk menikahi seorang janda, dalam suatu hadis terdapat dialog antara
Jabir dengan Rasulullah:

ﺎت أَْو
ٍ ََﺮك ََْﻊﺳﺒﺑـ َ ﻨ
َﻠَﻚ أَِﰊ َ َوﺗـ
َ ﻗَﺎل َﻫ
َ اﻟﻠﱠﻪَ رَِﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ُ َْﻋُﻨـَﻬﻤﺎ
ِ ﺎﺑِﺮ ﺑ ْ ِﻦ َِْﻋﺒﺪ
ِ ْﻋَﻦ َﺟ
َ ﻮلﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻋَ ﻠَﻴ ِْﻪَ َوﺳﻠﱠﻢ
َُ اﻟﻠﱠﻪ
َﺎل ِﱄ َ ُرِﺳ
َ ﻨَﺎت َﻓـَﺘـﺰْوﱠﺟُﺖ َْاﻣﺮأَةً ﺛـَﻴﱢﺒ ً ﺎ ﻓـَﻘ
ٍ َ ﺗِﺴﻊ ﺑـ
َْ
39
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ًﻗَﺎل َﻓـَﻬﱠﻼ َﺟﺎرِﻳ َ ﺔ
َ ْﺖ ﺑ َْﻞ ﺛـَﻴﱢﺒ ً ﺎ
ُ َﺎل ﺑِ ًﻜْﺮا أَْم ﺛـَﻴﱢﺒ ً ﺎ ُﻗـﻠ
َ ْﺖ ﻧ َْـَﻌﻢ ﻓـَﻘ
َُﺗـَﺰوْﱠﺟ َﺖ ﻳ َُﺑِﺮﺎ ﻓُـََﻘﻠﺟﺎ
ُﻚ
َ ﺗُﻀ ِﺎﺣﻜ
َ ﺗُﻀ ِﺎﺣ َﻜُﻬﺎَ و
َ ُﻚَ و
َ ﺗُﻼﻋِ ﺒ
َﺗُﻼَُِﻋﺒـﻬﺎَ و
َ
Dari Jabir bin Abdullah RA. Jabir berkata “Bapakku meninggal
dan meninggalkan sembilan anak perempuan, kemudian aku
menikah dengan seorang janda”, maka Rasulullah Saw. bertanya:
“Apakah engkau menikah wahai Jabir?” Maka aku menjawab
“iya”, Rasul pun bertanya, “ Perawan atau Janda?” Aku pun
menjawab, “aku menikahi seorang janda”, Rasul berkata
“Mengapa tidak seorang perawan? Dia bisa bermain denganmu
dan kamu bermain dengannya, kamu bisa bercanda dengannya
dan dia bisa bercanda denganmu”.41
Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya untuk
menikah dengan seorang perawan. Bagaimana bisa beliau dituduh
orientalis sebagai orang yang bersyahwat besar dan suka terhadap wanita,
padahal beliau tidak menikah dengan seorang perawan kecuali dengan
Aishah. Itu pun beliau lakukan ketika sudah berusia tua.
Sebetulnya Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menikah
dengan satu istri saja. Hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad
ketika beliau masih beristrikan Khadijah. Nabi Muhammad sangat setia
dan sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai istri lagi.
Pernikahan Nabi Muhammad dengan istri-istri yang lain dilakukan setelah
meninggalnya Khadijah. Sedangkan ayat-ayat yang menjelaskan batasanbatasan pernikahan itu turun pada akhir tahun ke delapan Hijriyah, setelah
nabi menikah dengan semua istrinya, sehingga gugurlah anggapan
orientalis bahwa Nabi Muhammad memperbolehkan dirinya menikah lebih
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dari empat istri, dan melarang umatnya untuk menikahi lebih dari empat
istri.42
Pernikahan Rasulullah dengan banyak istri membawa hikmah yang
besar bagi tersalurnya ajaran Islam. Setidaknya ada empat hikmah di balik
pernikahan Rasulullah dengan beberapa istri itu, yaitu hikmah dalam hal
pengajaran keislaman, hikmah dalam penetapan syariat Islam, hikmah
dalam hal kemasyarakatan dan hikmah dalam hal politik.
Hikmah pembelajaran yang dicapai dari pernikahan Rasulullah
dengan banyak wanita adalah dapat tersalurnya pembelajaran keislaman
dengan mudah dan cepat kepada para wanita. Kebanyakan mereka malu
untuk bertanya langsung dengan Rasulullah, sehingga dengan adanya istriistri nabi mereka dengan mudah bisa menanyakan perkara-perkara syariat,
khususnya tentang perkara yang bersifat privasi seperti haid, nifas, janabah
dan lain sebagainya.43
Sedangkan hikmah lain dari menikahnya Rasulullah dengan
banyak wanita adalah dapat ditetapkan hukum syariat kepada istri-istri
Rasulullah dalam berbagai masalah. Sebagaimana yang kita ketahui,
bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada orang
Jahiliyah, yang masih kental dengan adat istiadat dan aturan-aturan yang
berlaku dari nenek moyang mereka yang bertentangan dengan ajaran
Islam. Dengan banyaknya istri nabi, maka munculnya suatu syariat yang
baru dapat disampaikan dengan mudah dan cepat, terutama mengenai
42
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pernikahan, talak, waris dan hal-hal lain yang menyangkut aturan-aturan
dan adat istiadat yang bersumber dari nenek moyang jahiliyah. 44
Hikmah kemasyarakatan yang dapat diambil dari banyaknya istri
Rasulullah adalah lebih akrabnya masyarakat Mekah dan sekitarnya.
Pernikahan Rasulullah dengan Aishah binti Abu Bakar dan H{afs}ah binti
Umar serta hubungan kekerabatan dengan orang Quraish menjadikan
keakraban tersendiri di kalangan masyarakat. Selain itu Rasulullah juga
menikah dengan keluarga pejuang-pejuang Islam sehingga terjalin
keakraban satu sama lain.
Sedangkan hikmah politik yang dapat diambil dari banyaknya istri
Rasulullah adalah terjalinnya hubungan antara umat Islam dengan sukusuku yang semula menjadi musuh Islam. Hal ini dapat dilihat dari
pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah dari suku Makhzum. Suku
Makhzum merupakan suku yang terdiri dari keluarga-keluarga yang
terhormat, dan mereka lah yang memegang panji-panji kaum musyrik
dalam menghadapi Rasulullah. Diharapkan dari pernikahan Rasulullah
dengan Ummu Salamah dapat meredam permusuhan dan menjalin
hubungan baik dengan mereka.45
2) Memperbolehkan menikahi mantan anak angkatnya
Di dalam masyarakat Arab jahiliyah, terdapat aturan-aturan yang
berlaku turun temurun sejak nenek moyang mereka. Aturan-aturan itu
menjadi tolok ukur reputasi seseorang di mata masyarakat. Artinya jika
44
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seseorang melanggar aturan itu, maka ia akan rendah di mata masyarakat,
dan jika seseorang selalu melakukan ritual adat istiadat maka ia
mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat. Di dalam adat istiadat
orang Arab, pernikahan dengan mantan istri anak angkat adalah larangan,
karena anak angkat menurut mereka mempunyai hak dan perlakuan yang
sama dengan anak kandung dalam segala hal termasuk pernikahan. 46 Yang
melanggarnya pun pasti akan mendapatkan celaan dari mereka.
Nabi Muhammad adalah seorang yang pantang mundur dalam
mengambil resiko ketika berdakwah. Suatu ketika Nabi Muhammad
mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab binti Jah}sh mantan istri
Zaid bin al-H{arithah. Zaid bin al-H{arithah adalah mantan budak yang
kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad dan kemudian diangkat
menjadi seorang anak.
Cerita pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jah}sh
terabadikan dalam al-Qur’an, sehingga dikatakan bahwa pernikahan
tersebut adalah perkawinan dari langit, Allah berfirman:

َ ﻟﻠﱠﻪ
َﻴﻚ َزَوﺟَﻚَ وٱﺗ ِﱠﻖ ٱ
َ َﻣﺴﻚ َﻋﻠ
ِ ﻤﺖ َﻋﻠ َِﻴﻪ أ
َ ُﻮلﻟِ ﻠﱠﺬِى أ ََﻧﻌﻢ ٱﻟﻠﱠﻪَُﻋﻠ َِﻴﻪ َ وأََﻧﻌ
ُ َ وإِذ ﺗـَﻘ
ﻪُ◌ َﻓـﻠَﻤﱠﺎ
ۖ ﺸﯩ
ٰ َ ﱠﺎسَ وٱﻟﻠﱠﻪُ أََﺣﱡﻖ أَن َﲣ
َ ﻟﻠﱠﻪُﻣِﺒﺪﻳﻪِ َ وَﲣ َﺸﻰ ٱﻟﻨ
ُ ﻧَﻔﺴ َﻚ َ ﻣﺎ ٱ
ِ َ وُِﲣﻔﻰ ِﰱ
َج ِﰱ أََزوٲ ِج
ﻨِﲔ َ ٌﺣﺮ
َ ُﻮن َﻋﳌﻠَﻰُ 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
46
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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).47
Di balik pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jah}sh terdapat
suatu ajaran yang berharga. Masyarakat jahiliah sebelumnya telah
mempunyai aturan yang turun-temurun dilakukan, bahwa anak angkat
dalam segala aspeknya mempunyai hak yang sama dengan anak
kandung. 48 Zaid bin al-H{arithah, ketika diangkat oleh Nabi Muhammad
Saw. sebagai anak, seketika nama Zaid disandarkan pada Nabi
Muhammad, sehingga namanya berganti Zaid bin Muhammad.49 Adat
tersebut sudah berlaku di masyarakat Arab sejak lama, dan pernikahan
Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jah}sh merupakan pembatalan bagi
adat istiadat tersebut.
Sebelum dibatalkannya adat istiadat tersebut dengan pernikahan
Nabi Muhammad dengan Zainab, Allah swt. sudah menurunkan ayat
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tentang larangan bagi seseorang untuk menisbatkan nama anak angkat
kepada bapak angkatnya, Allah berfirman:

ِﺧﻮاﻧُﻜُْﻢ ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
َِْن ﱂَْ ْﺗـَﻌﻠَُﻤﻮاآﺑ َ ﺎء َُْﻫﻢ ﻓَﺈ
ْاﻟﻠﱠﻪﻓَﺈ
ِ َﻗْﺴُﻂ ﻋِ ﻨَْﺪ
َ ﺎﺋِﻬِﻢَُﻫﻮ أ
ْ َ ﻋُﻮﻫﻢِﻵﺑ
ُْ ْاد
َﻛ َﺎن
َت ﻗـُﻠُﻮﺑ ُ ْﻜُﻢ َو
ْ َﻜِﻦ َ ﻣﺎ ﺗـَﻌ َ ﻤﱠﺪ
ْ َََوﻣﻮاﻟِ ﻴ ْﻜُﻢَ وﻟَﻴ َْﺲَﻋْﻠَﻴ ْﻜُﻢ ُﺟﻨَ ٌﺎح ﻓِ َﻴﻤﺎ أ َْﺧﻄَﺄُْْﰎ ِﺑِﻪَ وﻟ
.َﺣًﻴﻤﺎ
َﻔُﻮرا ِر
ً اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻏ
Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; itu lah yang adil di sisi Allah, dan jika tidak
mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada
dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun
maha penyayang. (al-Qur’an, 33 : 5).50
Dalam pernikahan itu, Nabi Muhammad secara langsung
memberikan pelajaran kepada umatnya tentang ajaran yang baru, meski
beliau tahu bahwa perintah ini sangatlah berat bagi beliau. Pernikahan
tersebut membuat heboh orang-orang munafik pada masa itu, karena Nabi
Muhammad telah melanggar adat istiadat nenek moyang dengan menikahi
mantan istri anak angkatnya. Kehebohan itu juga muncul setelah para
orientalis memunculkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad
dengan menggunakan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan mereka
melencengkan makna al-Qur’an demi memperkuat pandangan mereka dan
menghina Nabi Muhammad.51
Dari peristiwa itu ditetapkanlah ajaran baru yang meruntuhkan
ajaran nenek moyang bangsa Arab pada masa itu, yaitu diperlakukannya
anak angkat tidak seperti anak kandung. Mereka tetaplah orang lain yang
50
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harus kita nisbatkan nama bapaknya pada dirinya, dan bukan menisbatkan
nama bapak angkat kepadanya, dan tidak mempunyai hak yang sama
dengan anak kandung.
b. Nabi Muhammad Juga Melakukan Kesalahan Dalam Berijtihad dan
Bertindak
Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga pernah melakukan suatu
kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sangatlah
wajar, karena beliau adalah manusia dan memiliki sifat manusiawi
sebagaimana yang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad berbeda dengan
manusia yang lain, sebab setiap melakukan kesalahan maka Allah akan
secara langsung menegurnya agar beliau tidak larut dalam kesalahannya.
Di dalam rentetan sejarah kehidupan Nabi Muhammad, terdapat beberapa
kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang berimplikasi pada
munculnya hukum syari’at yang baru.
1) Kesalahan Nabi Muhammad dalam Menangani Tawanan Perang Badar
Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 67-68:

ون َﻋﺮَض
َ ِﻳﺪ
َُرض ۚ◌ ﺗُﺮ
ِ ﺜﺨﻦ ِﰱ ٱﻷ
َِ ُ ﱴ ﻳ
ٰ َى َﺣﱠ
ُٰﻮن ﻟَﻪ ۥُ أَﺳﺮ
َ ﻨَﱮﱟ أَنﻳ َ ﻜ
ِ َ ﻣﺎ َﻛﻟَِﺎن
ﻟﻠﱠﻪ َﺳﺒ ََﻖ
ِ ﻟﱠﻮﻻﻛِ ﺘَ ـٌٰﺐ َﻣﱢﻦ ٱ
َ .ِﻳﺪ ٱﻷََِﺧﺮةَ ۗ◌ َ وٱﻟﻠﱠﻪُ َﻋﺰٌِﻳﺰ َﺣِﻜٌﻴﻢ
ُﻟﻠﱠﻪُ ُﺮ
ﻟ ٱﺪﱡﻧﻴ َ ﺎ َ وٱ ﻳ
ٌ ابﻋَِﻈﻴﻢ
ٌ َﺬ
َﺬﰎ ﻋ
ُ ﻟََﻤﱠﺴﻜُﻢﻓِ َﻴﻤﺎ أََﺧ
Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum
dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki
harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala)
akhirat (untukmu). Allah maha perkasa, maha bijaksana.
Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu
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ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.
(al-Qur’an, 8 : 67-68).52
Ayat tersebut turun kepada Nabi Muhammad perihal tawanan
perang ketika perang Badr. Ketika itu Nabi Muhammad merasa bimbang
bagaimana memperlakukan tawanan perang tersebut. Beliau akhirnya
meminta pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan kedua
sahabat tersebut mempunyai pandangan yang berbeda. Abu Bakar
mempunyai pendapat bahwa para tawanan tersebut dibiarkan hidup dan
diminta untuk membayar tebusan jika ingin bebas dari tawanan. Abu
Bakar memiliki alasan kemanusiaan, karena memang beliau mempunyai
sifat lemah lembut. Sedangkan Umar bin Khattab mempunyai pendapat
bahwa para tawanan tersebut harus dibunuh dengan dipenggal lehernya,
karena dikhawatirkan mereka kembali bersekongkol jika mereka
dilepaskan dalam keadaan hidup.53
Nabi Muhammad pun bimbang menanggapi dua pendapat tersebut,
karena kedua pendapat tersebut sama-sama mempunyai bobot dan dapat
dipertimbangkan.

Setelah

menjalani

beberapa

perundingan,

maka

diputuskanlah untuk meminta tebusan untuk dibebaskannya para tawanan
tersebut. Setelah dilakukannya penebusan tawanan tersebut, turunlah ayat
teguran tentang larangan Nabi Muhammad untuk meminta tebusan atas
tawananya.54 Teguran tersebut merupakan pertanda bahwa usulan Umar
bin Khattab lebih tepat ketika terjadi permasalahan itu, meski di sisi lain
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keputusan Nabi Muhammad tidak salah. Usulan Umar sesuai dengan
keadaan pada masa itu dan keputusan nabi sesuai dengan kondisi masa
kini.55
2) Kesalahan Nabi Muhammad dalam Memintakan Ampunan Abu Talib
Abu Talib merupakan paman Nabi Muhammad yang menyayanginya
sejak kecil. Beliau mulai mengasuh Nabi Muhammad sejak wafatnya Abdul
Muttalib. Beliau mempunyai andil besar dalam pertumbuhan Nabi
Muhammad, mulai merawatnya dari kecil, membimbingnya dalam mencukupi
kebutuhan sehari-hari, sampai membantu melindungi Nabi Muhammad ketika
berdakwah.
Para ulama berbeda pendapat tentang keimanan Abu Talib. Ada yang
berpendapat bahwa beliau meninggal dalam keadaan iman, dan ada yang
berpendapat bahwa beliau meninggal tidak dalam keadaan iman. Meskipun
demikian beliau mempunyai jasa yang sangat besar kepada Nabi Muhammad
dan juga Islam. Beliau mempunyai pengaruh yang besar di mata orang
Quraish, sehingga mereka segan untuk melakukan kekerasan kepada Nabi
Muhammad secara langsung. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengharap
pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya, dan Abu
Talib enggan mengucapkannya dan beliau memilih untuk tetap memegang
agama nenek moyangnya.
Setelah wafatnya Abu Talib Nabi Muhammad memintakan ampunan
kepada Allah atas segala kesalahan yang diperbuat oleh pamannya tersebut,

55

Syihab, Membaca Sejarah Nabi Muhammad Saw, 576.

111

kemudian Allah menegurnya dengan turunnya ayat 113 dan 114 dar surat alTaubah berikut:56

ﻗُﺮﰉِﻣﻦ ﺑ َ ِﻌﺪ
َٰ ﺸﺮﻛَِﲔَ وﻟَﻮ َﻛﺎﻧُﻮاْأْ ُِوﱃ
ِ َﺴﺘَﻐﻔﺮواْ ﻟِ ُﻠﻤ
ُِ
ٱﻟﱠﺬَﻳﻦ ء َ َاﻣﻨُ ﻮاْ أَن ﻳ
ِ َﺎن ﻟِ ﻠﻨِﱠﱮﱢ َ و
َ َ ﻣﺎ ﻛ
إِﻻ ﻋَﻦ
َﺑِﻴﻪ ﱠ
ِ ٱﺳﺘِﻐﻔُﺎر َإِﺑﺮٲ ِﻫَﻴﻢِﻷ
َ
 ََوﻣﺎ َﻛ َﺎن.َﺻﺤ ُـٰﺐٱﳉ َِﺤ ِﻴﻢ
َ َ ﻣﺎ َﺗـﺒـﱠﲔَ ﳍَُﻢ أَﻧـﱠُﻬ ﻢ أ
ََوٲٌه
ﻟﱢﻠﱠﻪَﺗـﱠﺒـﺮأَ ِﻣﻨﻪ ُۚ◌إِ ﱠن َإِﺑﺮٲ ِﻫَﻴﻢ ﻷﱠ
ِ َﺪﻫﺎ إِﻳﱠﺎﻩ ُ ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ ﺗَـَ ﺒـﱠﲔَ ﻟَﻪ ۥُ أَﻧﱠﻪ ۥُ ُﻋَﺪﱞو
َﱠﻮﻋِﺪةٍ َ وَﻋ
َ ﻣ
ٌ َﺣﻠِ ﻴﻢ
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).57
3) Teguran Ketika Mengharamkan Perkara Yang Dihalalkan Oleh Allah
Demi Keridaan Istri
Al-Qur’an surat al-Tahrim ayat 1 menerangkan bahwa Allah swt.
menegur Rasulullah saw. ketika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh
Allah demi menyenangkan hati istrinya. Allah berfirman:

ُﻮر
ٌأََزوٲ ِﺟ َﻚ ۚ◌َ وٱﻟﻠﱠﻪ ُ ﻏَﻔ

ﺎت
َ ﺮﺿ
َ ﺗَﺒﺘَﻐِﻰ َ ﻣ
◌ۖ َﻚ
َ ﻳﺄـٰ ََﻳﱡﻬﺎ ﻟﻨٱِﱠﱮﱡ ِﱂ َﲢَُُﺮﱢم َ ﻣﺎ أََﺣﱠﻞ ٱﻟﻠﱠﻪ ُﻟ
ِرﱠﺣٌﻴﻢ

Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan
hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun Maha
Penyayang. (al-Qur’an, 66 : 1).58
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Ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad mengharamkan suatu
yang halal baginya demi keridaan istri-istrinya. Mengenai apa yang
diharamkan oleh Nabi Muhammad terdapat dua pendapat. Pendapat pertama
adalah madu. Ketika nabi berada di rumah Zainab binti Jahsh, nabi disuguhi
madu olehnya. Karena cemburu, Aishah dan Hafsah sudah bersepakat, jika
nabi masuk di rumah keduanya, maka mereka berdua harus mengatakan ada
bau tidak sedap dari mulut beliau, dan oleh karena itu nabi bersumpah untuk
tidak minum madu lagi ketika berada di rumah Zainab. Setelah itu, nabi
berpesan kepada Hafsah untuk tidak mengatakan hal itu kepada orang lain,
akan tetapi di lain waktu Hafsah menceritakan hal itu kepada Aishah, bahwa
dia telah berhasil membuat nabi tidak meminum madu lagi di rumah Zainab.59
Sedangkan Pendapat

kedua

adalah

Rasulullah mengharamkan

menggauli hamba sahaya, yang sebetulnya diperbolehkan oleh Allah. Suatu
ketika Hafsah pergi ke rumah bapaknya, dan ketika di rumah, Rasulullah
berkumpul dengan Mariyah. Setelah mengetahui hal itu, Hafsah cemburu dan
marah kepada Rasulullah, setelah itu Rasulullah bersumpah untuk tidak
mengumpulinya lagi. Setelah itu nabi berpesan kepada Hafsah untuk tidak
menceritakan hal itu kepada orang lain, akan tetapi Hafsah menceritakannya
kepada Aishah.60
Dari dua cerita tersebut terdapat dua perkara yang dilakukan oleh nabi
dan mendapat teguran langsung dari Allah, yaitu mengharamkan perkara yang
dihalalkan oleh Allah demi membahagiakan istri-istri beliau, dan bersumpah
59
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untuk tidak melakukan perkara yang halal tersebut, yaitu meminum madu dan
mengumpuli hamba sahaya. Dari sumpah tersebut Rasulullah diwajibkan
membayar kafarat (denda), karena beliau bersumpah untuk tidak melakukan
sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. 61
Setelah itu diturunkanlah ayat al-Qur’an tentang wajibnya kafarat
sumpah bagi orang yang bersumpah mengharamkan perkara yang dihalalkan
oleh Allah, Allah berfirman:

اﳊَﻜِ ُﻴﻢ
ْ ﻗَﺪ َﻓـَﺮَض اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻟَﻜُْﻢ َﲢِ ﻠﱠﺔَ أَﳝَْﺎﻧِﻜُْﻢَ واﻟﻠﱠﻪ ُ َْﻣَﻮﻻ ْﻛُﻢَ َُوﻫﻮ اﻟَْﻌﻠِ ُﻴﻢ
ْ
Sungguh,
Allah
telah
mewajibkan
kepadamu
membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah
pelindungmu dan dia maha mengetahui, maha bijaksana.
(al-Qur’an, 66 : 2).62
Dari cerita di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menghalalkan
perkara yang dihalalkan oleh Allah itu dilarang, meski pengharaman tersebut
mempunyai maksud tertentu. Dan jika seseorang bersumpah untuk
meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka orang tersebut
diwajibkan untuk membayar kafarat sumpah. Misalnya, ketika ada orang yang
mengatakan, “Aku mengharamkan diriku untuk mengumpuli istriku”, padahal
orang itu masih mempunyai hubungan yang sah dengan istrinya, maka orang
itu diwajibkan membayar kafarat (denda) sumpah.
4) Teguran Ketika Tidak Menyandarkan Perkataan Pada Kehendak Allah
Al-Qur’an surat al-Kahf ayat 23-24 merupakan ayat yang turun
berkenaan dengan sunahnya menyandarkan janji pada kehendak Allah, yaitu
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dengan mengatakan “jika Allah menghendaki (in sha>` Allah)”. Sehingga jika ia
tidak bisa menepati janji tersebut maka ia bukan termasuk orang yang
berbohong, karena sudah mengecualikan pernyataannya dengan mengatakan

in sha>` Allah.63
Dalam hal ini nabi Muhammad mendapatkan teguran dari Allah karena
beliau telah lupa tidak memberikan pengecualian janjinya kepada orang kafir,
yaitu dengan mengucapkan in sha>` Allah. Dalam peristiwa ini sebetulnya nabi
Muhammad tidak melakuukan kesalahan, meski beliau tidak menyandarkan
ucapannya pada kehendak Allah. Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak
diragukan lagi kualitas imannya. Oleh sebab itu, meski tidak terucap dari
bibirnya kata in sha>` Allah, akan tetapi di dalam hatinya sudah tertancap
keyakinan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah.64
Teguran Allah terhadap nabi Muhammad tersebut merupakan sebuah
pembelajaran dari Allah kepada umat Islam, agar selalu menyandarkan
perkataannya dengan kehendak Allah, dan jika sewaktu-waktu tidak bisa
memenuhi perkataannya tersebut, maka mereka tidak termasuk orang
pembohong.
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