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“Zaman boleh menua dan lapuk, berbagai paham dan ideologi boleh membusuk dan 

remuk. Tapi kedudukan Rasulullah Muhammad Saw. akan selalu merekah di dalam hati 

kita bagaikan sekuntum mawar yang takkan pernah kuncup untuk terus menebarkan 

aroma semerbak dalam hati di sepanjang masa.”



FAJAR YANG DINANTI 

 

Kala itu dunia tengah diliputi kegelapan. Gulita yang di dalamnya terkandung cahaya 

yang sedang dinanti. Sebuah getaran yang membawa berita gembira tentang seorang 

nabi baru. Getaran itu terus merambat mengetuk setiap telinga dan relung hati manusia, 

sampai akhirnya banyak penduduk Mekah yang membincangkan ihwal nabi baru yang 

sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Mereka saling berkata satu sama lain: “Kalian 

harus segera menemui nabi itu setelah dia muncul. Bergegaslah kalian temui dia dan 

berimanlah kepadanya!”[1] 

Setiap hati menjadi kecut. Segenap impian bertumpu pada sosoknya: Sang Penutup para 

Penyelamat. Semua pasangan suami istri mendambakan agar nabi yang dinanti itu 

berasal dari keturunan mereka, sehingga banyak di antara mereka yang menamai anak 

mereka dengan “Muhammad.”[2] Tapi sang nabi yang ditunggu kemunculannya itu 

haruslah berasal dari garis keturunan yang murni seperti emas; dimulai dari Ibrahim as. 

dan Ismail as. dan berujung pada Abdul Muthallib dan Abdullah. Setiap hati terus 

menantikan cahaya yang akan menyemburat dari garis nasab itu. Sementara rangkaian 

peristiwa yang terjadi telah menunjukkan bahwa waktu kelahiran sang Nabi Besar akan 

segera tiba. Saat-saat fajar merekah akan segera menghapus gelap. 

Pada masa itu, manusia sama sekali tidak mampu memberi makna berarti terhadap hidup 

mereka. Orang-orang kala itu tidak sanggup menentukan tujuan yang akan mereka raih. 

Singkatnya, tingkah-polah manusia pada saat itu persis seperti yang dikatakan oleh al-

Qur`an: “Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di 

tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila 

didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun…” (QS al-Nûr (24): 39). 

Demikian pula halnya perkembangan emosional, pemikiran, dan tatanan sosial yang 

sama kelamnya: “Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, 

yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, 

apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa 

yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.” 

(QS al-Nûr (24): 40). 
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Masa yang sedang kita bicarakan ini bernama Masa Jahiliah (‘ahd al-jâhiliyyah). Tapi yang 

dimaksud dengan “al-jâhiliyyah” di sini bukanlah “kebodohan” yang menjadi antonim 

bagi “pengetahuan”, namun lebih merupakan sebagai sinonim bagi “kekufuran” yang 

merupakan antonim bagi “iman” atau “keyakinan”. 

Saya sama sekali tidak ingin memaparkan di sini, walau sedikit pun, situasi busuk yang 

terjadi pada Masa Jahiliah ini. Karena saya tidak ingin mengetengahkan ke hadapan Anda, 

meski hanya sekelumit, sebuah paparan kelam yang menjijikkan. Sebab menurut hemat 

saya, penjelasan tentang kebatilan pasti akan merusak pikiran. Padahal tindakan 

merusak pikiran adalah sebuah tindak kejahatan. 

Akan tetapi, kita dapat memahami Masa Jahiliah melalui beberapa adat dan tradisi yang 

berlaku saat itu dengan tujuan agar kita dapat menyadari betapa besarnya karunia yang 

telah Allah berikan kepada semesta alam serta betapa besarnya rahmat sang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah mengutus sang Kebanggaan Alam Semesta ke 

dunia. 

Kedatangan Rasulullah Saw. adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada 

alam semesta. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat al-Qur`an yang berbunyi: “Sungguh Allah 

telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara 

mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka 

ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab 

dan al-Hikmah…” (QS Ali Imrân (93): 164). 

Jadi, silakan Anda lihat betapa besar rahmat, kelembutan, dan kebaikan Allah Swt. ketika 

Dia mengutus seorang rasul kepada umat manusia yang berasal dari jenis mereka sendiri. 

Sang Utusan itu dapat merasakan apa yang mereka rasakan; dapat berpikir apa yang 

mereka pikirkan; menjadi pembimbing dan pemandu di jalan yang dapat menghantarkan 

mereka kepada Allah. 

Jika mereka membutuhkan seorang imam, maka Rasulullah telah menjadi imam bagi 

mereka. Jika mereka membutuhkan seorang orator, maka beliau telah menjadi sosok 

orator ulung. Jika mereka membutuhkan seorang pemimpin, maka beliau telah menjadi 

pemimpin yang mengirimkan beberapa surat kepada para penguasa di kawasan Arab 



serta menjalin serangkaian perjanjian internasional. Jika mereka membutuhkan seorang 

panglima perang, maka beliau telah memimpin mereka di garis terdepan peperangan. 

Bahkan Rasulullah telah menjadi panglima perang paling hebat yang pernah ada. 

Ada sebuah kesalahan pada keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa 

Allah mengorbankan Isa as. (Yesus) demi menebus “Dosa Asal”[3] manusia. Kaum Nasrani 

meyakini bahwa Allah –sebagaimana yang mereka nyatakan- telah mengorbankan 

puteranya, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Itulah 

sebabnya –berdasarkan keyakinan yang keliru ini- kemudian Yesus layak disalib di tiang 

salib. Demikianlah penebusan atas Dosa Asal yang muncul dari Adam as. dan terus 

diwariskan kepada semua keturunannya. Setiap orang memikul Dosa Asal ini sejak 

dilahirkan ke dunia. Keyakinan seperti ini tentu salah pada satu sisi dan sesat di sisi yang 

lain, karena ia dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda kecuali jika memang 

didapatkan sebuah referensi yang sahih. 

Allah telah mengutus ciptaan terbaiknya, Muhammad Saw. sebagai rasul kepada umat 

manusia dan membuat mereka mencintainya karena Allah memang mengetahui bahwa 

manusia harus menghadapi berbagai kesulitan. Tujuan dari pengutusan Rasulullah itu 

adalah agar beliau dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, penyimpangan, dan 

kelaliman sehingga mereka tidak tersesat jalan untuk kemudian mencapai derajat luhur 

yang pantas bagi sosok manusia sempurna (al-insân al-kâmil). 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair sufi Ibrahim Haqi, semua mukmin 

seyogianya mengenal Allah laksana sebuah harta berharga (kanz) yang bersemayam di 

dalam hati mereka. 

Hati manusia memang dapat menjadi hulu bagi berbagai bentuk “harta berharga”. Oleh 

sebab itu, Allah, yang tidak mungkin dapat dimuat oleh langit dan bumi, dapat ber-

tajalli di dalam hati manusia. Tidak ada satu pun buku, akal, pikiran, filsafat, kefasihan, 

langit, bumi, dan bahkan semua makhluk di jagad raya yang dapat “melingkupi” Allah Swt. 

Bahkan tak ada yang mampu untuk mengekspresikan-Nya. Tapi terkadang hati manusia 

–meski dalam ukuran yang kecil- mampu menjadi interpretator (turjumân) bagi-Nya. 
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Ya. Rasulullah memang telah diutus kepada umat manusia untuk menjadi pewarta wahyu 

Allah dan untuk menunjukkan berbagai macam mukjizat kepada mereka, serta untuk 

mengajarkan kepada manusia siapa sebenarnya Allah. 

Dengan keberadaan Rasulullah-lah manusia dapat menyucikan diri dari kekotoran 

sehingga mereka dapat menjadi suci dan bersih untuk kemudian mereka naik dari 

martabat dunia-material menuju martabat luhur bagi kehidupan hati-spiritual. Dan 

memang itulah yang telah terjadi. 

Ya. Rasulullah-lah yang mengajarkan “al-kitâb” (Kitab Suci) dan “hikmah” 

(kebijaksanaan) kepada umat manusia. Di bawah naungan cahaya Kitab Suci dan hikmat 

kebijaksanaan itu umat manusia akan dapat menemukan hakikat dari kemanusiaannya 

serta mengarahkan pandangan mereka hanya menuju akhirat untuk kemudian mereka 

menempuh jalan menuju kehidupan abadi. Dan memang itulah yang telah terjadi. 

Di dalam keyakinan kita, ada beberapa hari penting yang mengandung kemuliaan dan 

berkah tertentu. Sebagian dari hari-hari itu ada yang kita anggap sebagai Hari Raya. Di 

setiap pekan, kaum mukminin merasakan suka cita hari Jum`at sebagai hari istimewa, 

dan di setiap tahun kaum mukminin merasakan kegembiraan yang lebih besar ketika tiba 

Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. 

Khusus pada Hari Raya Idul Adha yang dirayakan dalam beberapa hari, kaum muslimin 

mengingat kembali pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim as. Pada Hari Raya inilah 

umat Islam bermunajat kepada Allah dan berdoa dengan setulus hati demi memohon 

ampunan atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Demi mendapatkan ampunan itu, 

sebagian umat Islam menyambangi Baitullah untuk kemudian menyentuh kain 

penutupnya. Ketika melakukan wuquf di Arafah, mereka menghadapkan hati mereka 

kepada Allah dan memohon kepada Allah agar berkenan mengampuni mereka. 

Adapun Idul Fitri adalah sebuah Hari Raya penuh berkah yang kaya akan makna. Karena 

Idul Fitri merupakan wujud ekspresi kegembiraan yang dikecap oleh umat Islam yang 

hidup di dalam kedekatan dengan ridha Ilahi setelah mereka menunaikan puasa sebulan 

penuh. 



Akan tetapi sebenarnya ada sebuah Hari Raya lain yang dapat dianggap sebagai hari 

besar bagi seluruh umat manusia; dan bahkan bagi seluruh jagad raya. Hari istimewa itu 

adalah hari kelahiran Rasulullah Saw. atau yang biasa kita kenal dengan istilah yaum al-

mîlâd.[4] Itulah hari ketika Allah menggantungkan lentera “Cahaya Muhammad” (al-Nûr 

al-Muhammadiy) di atas langit laksana mentari yang bersinar terang. 

Ya. Dengan adanya lentera Cahaya Muhammad itulah kegelapan jahiliyah sirna untuk 

selamanya. Seluruh cahaya semesta berpendar mengikuti geraknya. Cahaya itulah 

nikmat Allah paling utama dan paling besar yang Dia anugerahkan kepada segenap jin 

dan manusia. 

[1] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 1/203-204. 

[2] Al-Thabaqât al-Kubrâ, Ibnu Sa’d 1/169. 

[3] Di kalangan Kristen dosa ini juga dikenal dengan istilah “Dosa Waris”, penerj. 

[4] Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “maulid”, penerj. 
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MASA KEGELAPAN 

 

Yang dimaksud dengan ‘masa kegelapan’ adalah setiap masa ketika ajaran tauhid 

mengalami guncangan. Definisi ini diambil karena ketika keimanan kepada Allah –yang 

menjadi cahaya bagi langit dan bumi- tidak dapat merasuk ke dalam setiap hati manusia, 

niscaya kegelapan akan menguasai jiwa mereka sehingga hati manusia akan menghitam. 

Tentu saja, hati yang kelam seperti itu takkan mampu memandang jernih apapun juga. 

Hati yang gelap akan lamur dan takkan bisa melihat jelas sehingga membuat setiap orang 

yang memilikinya akan hidup bagaikan kelelawar di tengah dunia yang gulita. 

Pada masa ketika semua pondasi keberagamaan goyah seperti sekarang ini dan semua 

agama samawi mulai disimpangkan oleh para pemeluknya, hanya tersisa sedikit orang 

yang masih mengesakan Allah Swt. dan beriman kepada-Nya. Itupun tanpa mereka 

mengerti tentang sifat dan nama-nama baik (al-asmâ` al-husnâ) yang dimiliki Allah Swt., 

sehingga hal itu membuat mereka tidak mengetahui cara menunaikan ibadah di hadapan 

Allah Swt. 

1-PENGLIHATAN ORANG-ORANG BUTA 

Pada masa jahiliyah, orang-orang musyrik menyembah patung dan berhala yang mereka 

letakkan di Ka’bah. Mereka bangga dengan penyembahan seperti itu karena mereka 

menemukan kesenangan di dalamnya. Sementara itu, beberapa di antara mereka yang 

memiliki sedikit ilmu berdalih bahwa mereka menyembah berhala demi mendekatkan 

diri kepada Allah Swt. 

Al-Qur`an mengabadikan ucapan mereka dalam ayat yang berbunyi: “…Kami tidak 

menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 

sedekat-dekatnya…” (QS al-Zumar (39): 3). 

Demikianlah. Pada masa jahiliyah, naluri untuk beribadah yang bersemayam di dalam 

fitrah maunsia sebagai amanat Tuhan telah dikhianati dan disalahgunakan. Bagaimana 



mungkin manusia yang mulia menyembah batu, pohon, abu, matahari, bulan, atau 

bintang? Bahkan ada di antara kaum jahiliyah yang menyembah makanan yang mereka 

buat sendiri dari bahan manisan dan keju, yang setelah disembah, tuhan itupun dimakan 

oleh para penyembahnya! 

Al-Qur`an menuturkan perilaku dan jalan pemikiran yang aneh ini dalam ayat: “Dan 

mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan 

kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa`atan, dan mereka berkata: 

‘Mereka itu adalah pemberi syafa`at kepada kami di sisi Allah’. Katakanlah: ‘Apakah kamu 

mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di 

bumi?’ Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu).” 

(QS Yunus (10): 18). 

Allah berfirman: “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). 

Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): ‘Kami tidak 

menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 

sedekat-dekatnya’. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa 

yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 

pendusta dan sangat ingkar.” (QS al-Zumar (39): 3). 

Tapi ada satu alasan lagi yang sering dilontarkan kaum jahiliyah untuk membela 

keyakinan mereka yang sesat, yaitu dengan menyatakan bahwa mereka begitu saja 

mewarisi keyakinan itu dari nenek moyang mereka: “Dan apabila dikatakan kepada 

mereka: ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,’ mereka menjawab: ‘(Tidak), tetapi 

kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.’ 

(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” (QS. Al-Baqarah (2): 170). 



2-PARA ‘KUNTUM BUNGA’ YANG DIKUBUR 

HIDUP-HIDUP 

Salah satu kebusukan masa jahiliyah yang disebutkan oleh al-Qur`an adalah yang 

dinyatakan dalam ayat: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 

(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat 

marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang 

disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan 

ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah 

buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS al-Nahl (16): 58-59). 

Ya. Pada masa jahiliyah, setiap kali seorang ayah diberitahu tentang kelahiran seorang 

anak perempuan, ia akan langsung memberengut dengan wajah merah-padam 

disebabkan malu tak terkira yang tidak akan bisa ditutupi dari orang banyak. Sedemikian 

buruknya berita kelahiran seorang bayi perempuan pada masa itu, sampai-sampai 

seorang ayah akan memilih untuk bunuh diri daripada harus memikul aib. Ketika seorang 

ayah mendapatkan bayi perempuan, maka ia harus memilih satu di antara dua pilihan 

yang sama-sama sulit: membiarkan anak perempuannya hidup sambil terus hidup 

dengan arang mencoreng wajahnya, ataukah dia akan membersihkan aib itu dengan 

menguburkan anaknya hidup-hidup?! 

Separah itulah tingkat kehinaan kaum wanita pada masa jahiliyah. Dan perlakuan buruk 

terhadap wanita pada masa itu bukan hanya terjadi di kalangan Arab jahiliyah, melainkan 

juga terjadi di kekaisaran Romawi dan Persia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa apa 

yang kemudian dilakukan Islam yang mengubah kedudukan wanita di kalangan Arab 

jahiliyah, adalah sesuatu yang luar biasa bagi semua wanita di seluruh dunia. 

Ya. Al-Qur`an adalah pihak pertama yang berdiri tegak melawan kebuasan peradaban 

jahiliyah dengan mengharamkan tindakan pembunuhan terhadap bayi perempuan walau 

apapun dalih yang digunakan. Al-Qur`an berkata: “…dan janganlah kalian membunuh 

anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan 

kepada mereka…” (QS al-An’âm (6): 151). 



Lewat ayat itu seakan Allah berfirman kepada masyarakat jahiliyah: “Kenapa kalian 

membunuh anak-anak kalian sendiri?! Padahal Akulah yang akan memberi rezeki kepada 

kalian dan mereka… Tidakkah kalian melihat bahwa seluruh permukaan bumi dipenuhi 

dengan hidangan yang dapat kalian santap? Tidakkah kalian melihat langit terus 

bergerak untuk melayani kalian, dengan awan yang berarak menurunkan hujan dan salju 

sebagai sumber kehidupan? Lihatlah berjuta ragam tanaman yang tumbuh di bumi. 

Siapakah kiranya yang menumbuhkan semua itu selain Aku?! Jika kalian telah melihat 

semua itu, maka naluri durjana macam apakah kiranya yang telah membuat kalian takut 

tak kebagian rezeki sehingga kalian sampai hati membunuh anak-anak kalian sendiri?!” 

Anda tentu tidak boleh lupa bahwa orang-orang yang telah melakukan kejahatan seperti 

ini tentu tidak akan diajak bicara oleh Allah, sebab Allah hanya akan berbicara dengan 

para bayi yang telah dibunuh oleh para orang tua mereka tentang apa yang mereka alami 

di dunia. Ketika itu terjadi, maka setiap pelaku kezaliman akan menerima ganjaran atas 

perbuatan keji yang mereka lakukan. Demikianlah yang difirmankan Allah dalam ayat: 

“Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), 

apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,” (QS al-Takwîr [81]: 6-

8). Sungguh sebuah ayat yang akan membuat bulu kuduk kita merinding jika kita 

membayangkan betapa kejamnya manusia pada masa jahiliyah. 

Suatu ketika seorang sahabat mendatangi majelis Rasulullah Saw. lalu menyampaikan 

peristiwa pembunuhan bayi yang dilakukannya sendiri di masa jahiliyah. Sahabat itu 

berkata: “Wahai Rasulullah, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah penyembah berhala. 

Kami biasa membunuh anak-anak perempuan kami. Dulu aku pernah mempunyai 

seorang putri yang selalu menurut kepadaku. Setiap kali aku mengajaknya pergi, dia 

selalu menyambut ajakanku dengan senang hati. Sampai suatu hari aku mengajaknya 

pergi ke suatu tempat. Ketika aku tiba di sebuah sumur yang terletak tak jauh dari tempat 

tinggalku, aku pun merenggut lengannya dan kemudian kumasukkan dia ke dalam 

sumur. Ucapan terakhir yang kudengar darinya adalah ratapan “Oh ayah… oh ayah…!” 

Setelah mendengar cerita itu, wajah Rasulullah pun mendadak muram. Air mata beliau 

menetes satu-satu. Seorang sahabat sontak berseru ke arah si sahabat yang baru usai 

bercerita: “Kau telah membuat Rasulullah bersedih!” 



Namun Rasulullah menukas: “Biarkan! Sungguh dia sedang bertanya tentang sesuatu 

yang membuatnya gundah.” Lalu beliau berujar: “Ulangi lagi ceritamu.” 

Sang sahabat pun mengulangi ceritanya dan sekali lagi Rasulullah menangis sampai-

sampai jenggot beliau basah oleh air mata. Beliau lalu bersabda: “Sungguh Allah telah 

mengenyahkan perbuatan jahiliyah dan Dia telah mengubah kelakuanmu.”[1] 

Rupanya, Rasulullah sengaja meminta sahabat beliau itu mengulangi ceritanya untuk 

menegaskan kepada para sahabat beliau yang lain tentang betapa ternyata Islam telah 

mengubah mereka semua. Kala itu beliau seolah berkata: “Sebiadab itulah kalian sebelum 

memeluk agama Islam… Aku sengaja meminta sahabatku ini untuk mengulangi ceritanya 

untuk mengingatkan kalian akan nilai-nilai perikemanusiaan yang telah diajarkan Islam 

kepada kalian.” 

Dari contoh kejadian memilukan di atas, Anda tentu kini dapat mengerti betapa parahnya 

kondisi kehidupan umat manusia pada masa jahiliyah. Sebuah masa ketika kekejaman 

menjadi kebiasaan. Entah berapa ribu lubang yang digali dari hari ke hari di tengah 

sahara Arabia untuk digunakan sebagai kuburan bayi-bayi tak berdosa. Ya. Masa jahiliyah 

adalah masa ketika kekejaman manusia jauh mengalahkan binatang buas. Pada masa itu, 

manusia yang merupakan makhluk tak bertaring dan tak bercakar telah berubah menjadi 

pemangsa yang kekejiannya mengalahkan semua jenis binatang buas. Umat manusia 

tenggelam dalam kubangan krisis moral yang parah, tanpa ada satu pun yang mampu 

mengatasinya. 

Di tengah masa-masa kelam seperti itulah Muhammad muda membenamkan diri dalam 

khusyuk munajat di gua Hira` yang terletak di lereng sebuah gunung yang kelak akan 

dikenal dengan nama Jabal Nûr: Gunung Cahaya. Di tempat itulah Rasulullah beruzlah 

dari kegaduhan masyarakat jahiliyah guna menajamkan mata batin agar mampu melihat 

fajar moral kemanusiaan kembali menyingsing di ufuk peradaban… 

Di tengah uzlah, sang pemuda berhati bersih itu seringkali berlama-lama 

menyungkurkan dahinya di lantai gua demi memohon kepada Allah agar segera 

menyelamatkan umat manusia dengan mengutus seorang Juru Selamat. 
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Dalam penjelasan yang dituturkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai 

periode ini di kedua kitab shahih yang mereka susun, kita dapat menemukan 

kata tahannuts. Sebuah kata yang mengindikasikan kondisi uzlah yang dilakukan 

Rasulullah ketika menyerahkan segenap jiwa-raga beliau untuk beribadah kepada Allah 

Swt. 

Ya. Pada masa itu Muhammad Saw. sangat gemar menyepi di Gua Hira` selama berhari-

hari tanpa pernah pulang ke rumah kecuali setelah bekalnya habis. Setelah pulang dan 

mengambil bekal, beliau pun kembali beruzlah.[2] Di tengah kesendirian itu Muhammad 

terus merenungkan tentang arti keberadaan semesta dan hakikat yang ada di baliknya. 

Beliau bertafakur memikirkan penciptaan dan tujuan seperti apa kiranya yang 

diinginkan dari semuanya. Meski tentu saja, saat itu sang calon Utusan Allah itu juga terus 

suntuk memikirkan kekejaman yang dilakukan umat manusia. Kekejaman yang membuat 

hatinya serasa tersayat sembilu… 

3-NILAI-NILAI KEMANUSIAAN YANG RUSAK 

Singkat kata dapat dinyatakan bahwa pada masa jahiliyah umat manusia tenggelam 

dalam liang kezaliman yang kelam. Nilai-nilai moral kemanusiaan mengalami kerusakan. 

Semuanya benar-benar telah terbalik seratus delapan puluh derajat. Kebaikan telah 

dianggap sebagai aib, sementara kehinaan disanjung setinggi langit. Kebiadaban dipuja-

puji, sementara kesantunan dicaci habis-habisan. Para serigala mengaku sebagai 

penggembala, sementara domba-domba yang lemah ditindas tak berdaya oleh para 

penggembala gadungan tanpa ada seorang pun yang mampu menolong. Perbuatan bejat 

dan perzinaan merajalela. Arak dan judi menjadi kebanggaan. Monopoli perekonomian 

dianggap lumrah, sementara para lintah darat yang menghisap darah kaum miskin 

dianggap sebagai pengusaha-pengusaha paling brilian. 

Di tengah kubangan seperti itu tentu saja dibutuhkan sosok pribadi petah lidah serta 

berlisan tajam yang akan mampu berteriak di depan segala bentuk kerusakan moral: 

“Hentikan!” 
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Pada saat itu, kebutuhan akan munculnya seorang Juru Selamat benar-benar mendesak 

hingga mencapai tingkat yang mampu mengguncang tahta Ilahi. Dan Allah yang 

Mahakuasa pun akhirnya menjawab dengan mengutus seorang rasul yang kelak menjadi 

kebanggaan bagi seluruh umat manusia. Sosok pribadi yang kedatangannya akan 

mengubah segalanya dan menjadi pengibar panji-panji revolusi teragung yang pernah 

ada dalam sejarah manusia. 

Sungguh tepat kiranya jika Ahmad Syauqi, sang Jenderal para Pujangga, menyatakan: 

Sang Petunjuk telah lahir dan semesta gemerlaplah 

Bibir sang waktu mendadak tersenyum dan bermadah 

Setelah seluruh jagad raya tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba saja ia tersenyum 

gembira menyambut cahaya yang dibawa Muhammad Saw. sang Utusan Allah. Bertahun 

kemudian, penduduk Madinah riang menyambut kedatangan beliau dengan syair pujian: 

Telah terbit purnama di atas kita 

Dari arah Tsaniyatul Wada’ 

Kita semua harus bersyukur 

Selama ada yang berdoa kepada Allah[3] 

4-SOSOK YANG DISIAPKAN ALLAH 

Tak dapat dipungkiri, seluruh riwayat hidup Rasulullah Saw. sejak masa kanak-kanak, 

remaja, hingga akhirnya dewasa, merupakan rangkaian anak tangga bagi kenabian 

beliau. Fakta itu tampak begitu jelas hingga membuat semua orang yang kenal dekat 

dengan Rasulullah langsung beriman dengan ajaran yang beliau emban ketika beliau 

menyatakan diri sebagai rasul. 

Muhammad, sosok jujur yang tak pernah sekalipun berdusta itu tiba-tiba berbicara 

tentang Allah ta’ala dan menyatakan bahwa dirinya adalah utusan-Nya. Jadi, bagaimana 

mungkin seseorang yang sama sekali tidak pernah berbohong meski sekecil apapun akan 

bisa berbohong mengenai sebuah perkara besar dan agung seperti itu?[4] Tentu takkan 
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mungkin! Demikianlah pikiran yang terlintas di benak kaum kafir kala itu, sehingga 

walaupun tidak semua orang yang mengenal Rasulullah langsung beriman kepada ajaran 

beliau, akan tetapi banyak orang musyrik yang semula bersikap keras kepala berbalik 

beriman kepada Rasulullah Saw. 

Adalah benar jika dikatakan bahwa masa yang dilalui Rasulullah adalah masa jahiliyah, 

akan tetapi gaya hidup jahiliyah sama sekali tidak pernah menyentuh pribadi beliau. 

Sejak awal, Muhammad tak pernah bertingkah layaknya seorang jahiliyah. Beliau adalah 

sosok yang terpercaya dan semua orang di Mekah mengakui kredibilitas beliau 

sebagai al-Amîn (yang terpercaya). Bahkan sedemikian hebatnya pengakuan masyarakat 

Mekah pada saat itu kepada kejujuran Muhammad bahkan orang sampai berkata: “Kalau 

engkau ingin berpergian lalu kau ingin menitipkan istrimu kepada orang lain. Maka kau 

tak perlu ragu untuk menitipkan istrimu kepada Muhammad al-Amîn. Karena 

Muhammad pasti takkan pernah mau melirik istrimu itu sama sekali. Kalau kau ingin 

menitipkan hartamu kepada orang lain. Maka kau tak perlu ragu untuk menitipkannya 

kepada Muhammad. Karena dia takkan lalai menjaga semua barang yang kau titipkan 

padanya itu walau sekecil apapun. Jika kau ingin mencari ilmu yang benar-benar 

meyakinkan, maka segeralah kau menyambangi sang al-Shâdiq al-Amîn (yang jujur dan 

terpercaya), karena dia akan menjelaskan segalanya dengan sebenar-benarnya sebab dia 

tak pernah sedikitpun berdusta di sepanjang hidupnya.” 

Mungkin Anda mempertanyakan keterangan di atas. Tapi mari saya tunjukkan sebuah 

hadits yang menceritakan ketika pada suatu hari Rasulullah naik ke bukit Shafa lalu 

beliau berseru: “Apakah seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa sebentar lagi 

akan ada seekor kuda yang muncul dari lereng bukit ini kalian akan mempercayaiku?” 

Pada saat itu kaum Quraisy kontan menjawab: “Kami tak pernah sekalipun mendapatimu 

berbohong!” Tak terkecuali para gembong Quraisy semacam Utbah ibn Rabi’ah, Walid ibn 

Mughirah, dan bahkan Abu Jahal sendiri termasuk orang-orang yang mengakui kejujuran 

Muhammad Saw.,[5] sehingga dapat dikatakan bahwa semua kaum Quraisy mengakui 

kejujuran dan kelurusan pribadi Muhammad Saw. 

Muhammad telah ditinggal mati ayahnya ketika ia masih berada dalam kandungan. Pada 

usia enam tahun, Muhammad kecil ditinggal mati oleh ibundanya sehingga ia pun diasuh 

oleh kakeknya, Abdul Muthallib. Pada usia delapan tahun, kakeknya juga meninggal 
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dunia. Demikianlah seakan takdir telah sedemikian rupa mengarahkan Muhammad 

untuk menjauh dari ketergantungan terhadap manusia dan hanya menyerahkan dirinya 

kepada Allah semata. Setiap kali ada tangan yang menjulur untuk menolongnya, tiba-tiba 

saja sang penolong itu pergi untuk selamanya. Demikianlah takdir membuat Muhammad 

selalu berada di bawah perlindungan langsung dari Allah Swt. dengan cahaya tauhid dan 

rahasia keesaan-Nya. Sejak belia, Muhammad terus ditempa untuk selalu berucap 

“hasbiyallâh…” (cukup Allah saja bagiku) secara lahir dan batin. Sebab adalah penting 

baginya untuk kehilangan arti dari semua penolong selain Allah, dan ternyata memang 

itulah yang terjadi pada kehidupan Muhammad. 

Muhammad dilahirkan dari seorang ayah bernama “Abdullâh” dan ibu bernama 

“Âminah”. Tentu saja hal ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir ilahi yang telah 

digariskan. Ibunda Muhammad memiliki nama yang mengandung arti “aman” (al-amn) 

dan “amanah” (al-amânah), sementara sang ayah memiliki nama yang mengandung arti 

penghambaan diri (al-‘ubûdiyyah) kepada Allah. Sungguh fakta ini menunjukkan bahwa 

jauh sejak sebelum kelahirannya, Muhammad telah disiapkan Allah. Sebelum diangkat 

menjadi rasul, sang al-Amîn (yang terpercaya) harus hidup di dalam 

atmosfer ‘ubûdiyyah (penghambaan diri) kepada Allah. 

Muhammad tumbuh besar sebagai seorang yatim. Padahal di depannya telah menanti 

tanggung jawab amat berat dan penting sehingga pribadi Muhammad memang harus 

disiapkan sejak dini. Sejak muda, Muhammad telah dibentuk menjadi pribadi yang 

berhasil mencapai puncak tawakal kepada Allah dan siap menyongsong semua aral yang 

melintang. 

Allah seperti sengaja menghalangi Muhammad dari kekayaan materi yang dapat 

menumbuhkan sikap gegabah dan sombong. Tapi Dia juga sengaja menghindarkan 

Muhammad dari kemelaratan yang mencekik agar ia tidak tumbuh menjadi pribadi 

minder yang rendah diri. Allah benar-benar membentuk Muhammad menjadi sosok lurus 

yang berada di garis tengah kehidupan, jauh dari sikap berlebihan dan meremehkan 

(ifrâth wa tafrîth). 

Amatlah penting bagi seorang pemimpin untuk mampu melewati masa-masa sulit. 

Seseorang yang memahami arti hidup sebagai anak yatim, pasti akan mengetahui cara 



untuk menjadi ayah yang penyayang bagi umatnya. Seorang pemimpin juga harus pernah 

merasakan pahitnya kemiskinan agar ia mampu merasakan getirnya kehidupan rakyat 

jelata yang dipimpinnya. 

Demikianlah seterusnya sehingga sikap suka membantu anak-anak yatim dan kaum 

miskin sembari terus peduli akan penderitaan yang mereka alami benar-benar menjadi 

akhlak yang dimiliki Muhammad Saw. sejak beliau belum diangkat sebagai nabi. Karena 

sejak kecil beliau terus menghirup dan meresapi semua yang telah disiapkan Allah itu. 

Dan ketika “buah” itu akhirnya masak, Rasulullah sama sekali tidak tercerabut dari budi 

pekerti luhur yang telah menyatu dengan pribadi beliau. Di sepanjang hidupnya, tak 

pernah sekali pun Rasulullah menghardik anak yatim atau mengusir seorang pengemis. 

Hal itu terjadi disebabkan apa yang telah diajarkan Allah kepadanya seperti yang 

dinyatakan dalam firman-Nya: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu 

Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 

memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 

memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku 

sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu 

menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-

nyebutnya (dengan bersyukur).” (QS al-Dhuhâ [93]: 6-11). 

Terus terang, setiap kali saya membaca ayat ini, yang terbersit di dalam benak saya 

adalah keingin untuk menyatakan kepada Rasulullah tentang keyatiman saya sebab 

beliau kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Sungguh saya yang telah 

kehilangan kedua orang tua saya sejak berpuluh tahun lalu, ingin berkata kepada beliau: 

“Wahai Rasulullah, akupun seorang yatim. Kini aku mengetuk di pintumu, maka tolong 

jangan kau usir aku dari hadapanmu dan jangan kau halangi aku dari syafaatmu.” 

5-MUHAMMAD, CAHAYA YANG DINANTI 

Adalah Abdul Muthallib, kakek Muhammad Saw. yang telah mengetahui cahaya kenabian 

cucunya sejak lama. Bagi Abdul Muthallib, hari-hari yang dilewatinya bersama 

Muhammad adalah hari-hari keberuntungan yang penuh berkah. Saban kali ia 

mendatangi majelis agung para tokoh puak Quraisy, Muhammad kecil tak pernah lupa 



diajak serta. Seperti telah melihat tanda sang Juru Selamat, Abdul Muthallib selalu begitu 

menghormati Muhammad karena dia melihat ada yang istimewa dari tatapan mata 

cucunya tercinta yang tak pernah ia temukan pada orang lain. 

Apalagi Abdul Muthallib pernah mendengar cerita kuno yang bersumber dari Luay –salah 

seorang leluhurnya- tentang kemunculan seorang nabi dari garis keturunannya. Dengan 

adanya nubuat itu, Abdul Muthallib pun mulai berharap cemas kalau-kalau ternyata 

Muhammad –cucu kandungnya sendiri- adalah sang nabi yang dijanjikan itu. 

Tampaknya itulah sebabnya mengapa Abdul Muthallib begitu mencintai Muhammad. Dan 

tampaknya itulah yang menyebabkan Abdul Muthallib menangis sesenggukan ketika 

menghadapi sakaratul maut. Bukan karena ia tak sanggup menahan perih nyawanya 

dicabut, melainkan karena ia menyadari bahwa sebentar lagi ia takkan lagi bisa memeluk 

Muhammad.[6] 

Abdul Muthallib, lelaki tua yang tak gentar menghadapi pasukan Abrahah itu mendadak 

tak malu menangis tersedu-sedu. Jagoan Quraisy yang tak surut menantang musuh di 

perang Fijar yang berlangsung bertahun-tahun itu tiba-tiba merengek seperti anak kecil 

karena tak sanggup berpisah dengan cucu kesayangannya. Demikianlah kisah 

pengasuhan Abdul Muthallib atas Muhammad berakhir menjelang kematiannya untuk 

kemudian pengasuhan Muhammda beralih ke tangan pamannya yang bernama Abu 

Thalib. 

6-PENGASUHAN YANG LUAR BIASA 

Rasulullah Saw. berada di bawah perlindungan Abu Thalib selama hampir empat puluh 

tahun. Abu Thalib memiliki seorang anak bernama Ali ra. Kelak di kemudian hari, 

Ali karamallâhu wajhah inilah yang meneruskan nasab Rasulullah Saw. Tidak seperti 

nabi-nabi lain, Rasulullah memang diriwayatkan pernah menyatakan langsung ihwal 

kelanjutan nasab beliau dari garis Ali ibn Abi Thalib.[7] 

Ali ibn Abi Thalib-lah yang melanjutkan perwalian (al-wilâyah) Rasulullah Saw., sehingga 

dia sering dianggap sebagai Pemimpin para Wali (Amîr al-Auliyâ`). Sampai kiamat tiba, 
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semua penempuh jalan kebenaran pasti akan menyebut nama Ali dengan penuh 

penghormatan dan sikap takzim. Ali yang berjuluk al-Murtadhâ, al-Fâris al-Mighwâr, al-

Haidar al-Karâr, yang sekaligus adalah menantu Rasulullah Saw. seakan merupakan 

hadiah yang diberikan Allah kepada Abu Thalib sebagai balasan atas semua yang 

dilakukannya terhadap Rasulullah Saw. Meski tentu saja Abu Thalib dan Abdul Muthallib 

tidak lebih sekedar aspek lahiriah dari pelindungan terhadap Rasulullah, sebab Allah-lah 

yang sebenarnya selalu menjadi pelindung dan penolong bagi beliau. 

Seiring dengan pribadi istimewa yang dimilikinya terus tumbuh dewasa menuju derajat 

kenabian, Muhammad juga menyiapkan masyarakatnya untuk menerimanya dengan 

tanda-tanda kenabian yang semakin jelas dari hari ke hari, sehingga Muhammad pun 

menjadi buah bibir serta dihormati kaumnya. 

[1] Al-Dârâmi, al-Muqaddimah, 1. 

[2] Al-Bukhari, Bad` al-Wahy, 3; Muslim, al-Îmân, 252. 

[3] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir, 3/241; Dalâ`il al-Nubuwwah, al-Baihaqi 

2/507. 

[4] Lihat: al-Bukhari, Bad` al-Wahy, 3, 6; Muslim, al-Jihâd, 74. 

[5] Al-Bukhari, Tafsîr Sûrah 111: 1-3; Muslim, al-Îmân, 355. 

[6] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam, 1/178; al-Thabaqât al-Kubrâ, Ibnu Sa’d, 

1/118. 

[7] Sebuah hadits berbunyi: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap 

nabi dari sulbi mereka masing-masing, tapi Allah telah menjdikan keturunanku dari 

sulbi Ali ibn Abi Thalib.” Lihat: Majma’ al-Zawâ`id, al-Haitsami 9/172; Faidh al-Qadîr, al-

Manawi 2/223; Târîkh Baghdâd, al-Baghdadi 1/317. 
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TANDA-TANDA KENABIAN 

1-PERJALANAN MUHAMMAD KE SYAM DAN 

RAHIB BAHIRA 

Semua kitab sirah menjelaskan bahwa perjalanan niaga pertama yang dilakukan 

Muhammad adalah menuju Syam bersama pamannya, Abu Thalib di saat Muhammad 

masih berumur dua belas tahun. 

Di tengah jalan, ketika iring-iringan niaga itu singgah untuk rihat, Rasulullah sengaja 

memisahkan diri dari rombongan untuk melihat kondisi kafilah yang diikutinya. Pada 

saat itulah, Bahira[1] menemukan sebuah kegajilan pada kafilah niaga yang sejak beberapa 

saat sebelumnya terus menarik perhatiannya. Rahib Bahira rupanya melihat bahwa 

rombongan tersebut selalu dinaungi awan. Ketika kafilah bergerak, awan itu ikut 

bergerak berarak menaunginya, dan ketika kafilah itu berhenti, awan itu pun berhenti. 

Demi menyadari keanehan itu, Bahira lalu mengutus orang untuk mengundang semua 

anggota rombongan kafilah yang sedang singgah guna bersantap bersamanya. Undangan 

tersebut sontak mengejutkan seluruh anggota rombongan sebab Bahira diketahui tidak 

pernah memberi perhatian khusus kepada setiap kafilah yang singgah di tempat itu. 

Undangan itu pun dipenuhi oleh semua anggota rombongan. Ketika waktu yang 

ditentukan tiba, setiap orang kecuali Muhammad, hadir di tengah jamuan. Tak perlu 

waktu lama bagi Bahira untuk menyadari bahwa orang yang dicarinya ternyata tidak 

menghadiri jamuannya. Dia lalu bertanya kepada para undangan apakah ada di antara 

mereka yang belum hadir. 

Singkat cerita, Muhammad pun akhirnya tiba di tempat jamuan Rahib Bahira dan seketika 

itu pula sang rahib mengetahui bahwa bocah kecil itulah orang yang dia cari-cari. Bahira 

lalu bertanya tentang Muhammad kepada Abu Thalib yang langsung dijawab dengan 

ucapan: “Dia adalah putraku.” Namun Bahira menyangkal jawaban itu sembari berkata 

bahwa pastilah Muhammad seorang yatim sejak ia masih dalam kandungan. 
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Setelah mengetahui bahwa Muhammad adalah sang calon nabi yang dijanjikan, Bahira 

segera berbisik kepada Abu Thalib agar mengurungkan niatnya melanjutkan perjalanan, 

sebab jika kaum Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad dan mengenali tanda-tanda 

kenabian yang ada padanya, mereka pasti akan menghabisi bocah itu disebabkan 

kedengkian mereka karena ternyata nabi yang dinanti kedatangannya bukan berasal dari 

kalangan mereka. Abu Thalib sama sekali tak membantah saran Bahira dan langsung 

memisahkan diri dari rombongan untuk kemudian kembali bersama Muhammad ke 

Mekah setelah mohon diri kepada para anggota rombongan yang lain.[2] 

Tentu saja Bahira benar dengan sarannya itu. Hanya saja pada saat itu rupanya dia 

melupakan satu hal, yaitu bahwa Muhammad pasti akan selalu dilindungi Allah Swt. Ayat 

al-Qur`an yang berbunyi: “…Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia…” (QS al-

Mâidah [5]: 67), dengan tegas telah menyatakan perlindungan Allah itu. Ya. Allah 

memang telah berfirman seperti itu kepada Rasulullah, dan Dia pasti akan selalu 

menepati janji-Nya. 

2-PERJALANAN KEDUA KE SYAM 

Sang Kebanggaan Semesta Saw. kembali melakukan perjalanan kedua ke Syam pada saat 

beliau berusia dua puluh lima tahun. Pada saat itu, Rasulullah menjadi pimpinan kafilah 

niaga milik Khadijah ra. yang sekaligus menjadi majikan beliau. Dalam perjalanan ini, 

sekali lagi seorang rahib bernama Nasthura kembali melihat tanda kenabian yang 

dimiliki Rasulullah Saw.[3] 

[1] Seringkali dilafalkan secara keliru menjadi “Buhaira” 

[2] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam, 1/191-195. 

[3] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam, 1/199. 
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SANG NABI YANG DIJANJIKAN 

1-DOA NABI IBRAHIM AS. DAN BERITA 

GEMBIRA YANG DISAMPAIKAN ISA AS. 

Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw.: “Seperti apakah kiranya 

asal-muasal dirimu?” Rasulullah menjawab: “Aku adalah doa Ibrahim as. dan berita 

gembira yang disampaikan Isa putra Maryam as.”[1] 

Al-Qur`an kemudian menyematkan masalah ini dalam dua ayat berikut: 

Pertama: doa Ibrahim as.: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (al-Sunnah) serta 

mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(QS al-Baqarah [2]: 129). 

Kedua: berita gembira yang disampaikan Isa as.: “Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam 

berkata: ‘Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan 

kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan 

(datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad 

(Muhammad)’ Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti 

yang nyata, mereka berkata: ‘Ini adalah sihir yang nyata’.” (QS al-Shaff [61]: 6). 

Ya. Rasulullah memang tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Alih-alih, beliau adalah 

nabi yang berita kedatangannya telah disampaikan sejak beratus tahun sebelumnya 

sehingga alam semesta benar-benar menantikan kehadirannya. 

Dalil terbesar atas kenabian yang diemban Rasulullah adalah al-Qur`an yang dianggap 

sebagai mukjizat abadi sepanjang masa. Di dalam al-Qur`an terdapat begitu banyak 

penjelasan adialami dan ratusan ayat yang membuktikan kebenaran kenabian 

Muhammad sang Kebanggaan Semesta. Siapapun yang tidak mampu menyangkal 
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kebenaran al-Qur`an pasti tidak pernah bisa menyangkal kebenaran risalah Muhammad. 

Tapi penjelasan tentang masalah ini bukanlah di sini tempatnya, karena saya akan 

menjelaskan hal itu pada bagian lain secara khusus. Penjelasan atas beberapa ayat yang 

akan saya ketengahkan di dalam buku ini pada topik tertentu tentu dapat pula menjadi 

bukti kebenaran risalah Rasulullah Saw. 

2-BERITA GEMBIRA YANG DISAMPAIKAN 

TAURAT 

Di sini saya akan utarakan sebagian berita gembira tentang kemunculan Rasulullah yang 

hingga hari ini masih termaktub di dalam Taurat, Injil, dan Zabur, meski ketiga kitab ini 

sekarang telah terkontaminasi oleh ratusan penyimpangan dan penyelewengan. Bagi 

Anda yang ingin lebih jauh mendalami topik ini, silakan Anda membaca beberapa buku 

yang saya gunakan sebagai rujukan dalam membahas hal ini. Khususnya sebuah buku 

yang berjudul al-Risâlah al-Hamîdiyyah karya Syekh Husein al-Jisr. Sedangkan di sini saya 

hanya akan menyampaikan beberapa penjelasan yang saya anggap penting. 

A.GUNUNG PARAN 

Di dalam terjemahan bahasa Arab dari Kitab Taurat (Perjanjian Lama) yang dicetak di 

Inggris tahun 1944 terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut: 

“Allah datang dari Sinai, dan terbit dari Seir, kemudian bersinar dari pegunungan Paran.” 

(al-Tatsniyah, bab 33 ayat 2).[2] 

Maksud ayat ini adalah bahwa rahmat Allah Swt. akan memancar dari Sinai yang menjadi 

tempat di mana Allah “berbicara” dengan Musa as. sebagai rahmat kenabian yang Allah 

berikan kepada Musa as. Adapun yang dimaksud dengan “Seir” adalah Palestina yang 

telah menjadi tempat turunnya rahmat Allah dengan diutusnya Isa as. Selain 

kedudukannya sebagai salah satu di antara beberapa orang rasul yang paling istimewa, 

Isa al-Masih as. juga menjadi sosok yang menampakkan berbagai bentuk tajalliyat dan 
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bermacam anugerah Allah Swt. Akan tetapi, jika kemudian dari ayat ini dipahami bahwa 

Musa as. dan Isa as. merupakan bukti tajalli dan “kenampakan” Allah, maka kita pasti 

akan menemukan banyak masalah dalam pemahaman seperti itu. 

Di sinilah kemudian Islam memberikan jawaban dengan menjelaskan bahwa yang 

dimaksud “terbit dari Seir” adalah bahwa Isa as. lahir di Palestina 

melalui nafkhah (tiupan) Ilahiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pegunungan 

Paran” di dalam ayat ini, yang menjadi tempat terungkapnya rahasia keesaan Allah Swt., 

tidak lain adalah kota Mekah. Sebab di dalam bagian lain dari Taurat dikatakan bahwa 

Ibrahim meninggalkan putranya Ismail di sebuah tempat bernama Paran.[3] Jadi jelaslah 

bahwa yang dimaksud “Paran” oleh Taurat adalah kota Mekah. Alhasil, nubuat yang 

tercantum di dalam ayat Taurat ini berhubungan dengan tiga nabi sekaligus: Nabi Musa 

as., Nabi Isa as., dan Rasulullah Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir. 

Lanjutan ayat Taurat ini berbunyi: “…bersamanya ribuan orang suci, di sebelah kanannya 

ada nyala api.”[4] Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw. akan 

diperintahkan oleh Allah untuk berjuang bersama umat beliau. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sangat 

gemar beruzlah di Gua Hira` untuk merenung dan bertafakur. Bahkan di gua inilah wahyu 

pertama akhirnya turun. 

Kalau Paran dinyatakan sebagai bukan kota Mekah, maka tempat manakah yang paling 

tepat untuk disebut sebagai Paran? Tempat manakah selain Mekah yang memancarkan 

cahaya seperti yang dipancarkan Islam dari kota Mekah, yang nyalanya menerangi timur 

dan barat? 

Ketika kita menemukan fakta bahwa ternyata tak ada tempat lain di bumi selain Mekah 

yang memiliki karakter seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, maka tak lagi perlu 

disangsikan bahwa yang dimaksud “Paran” oleh Taurat (Perjanjian Lama) adalah Kota 

Mekah. Seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, ayat 2 bab 33 dari kitab Ulangan 

dan ayat 20 bab 21 dari kitab Kejadian yang berbunyi “…lalu ia tinggal di dataran Paran” 

memang menunjuk pada tempat yang didiami oleh Ismail as. Ayat ini dengan tegas telah 

menjadi dalil bahwa Paran tidak lain adalah Mekah. Tak ada seorang pun yang mampu 
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membantah kebenaran ini. Semua bantahan atas kesimpulan ini selalu muncul dengan 

argumentasi yang dangkal dan tidak ilmiah. Apalagi bagian akhir ayat ini menunjukkan 

secara presisi keberadaan ribuan sahabat yang menemani Rasulullah di saat 

menaklukkan Mekah benar-benar menjadi bukti tak terbantahkan atas kesimpulan 

bahwa sosok yang dimaksud oleh ayat ini adalah Muhammad Saw. 

B.DARI KETURUNAN ISMAIL AS. 

Sebuah ayat lain dari Taurat (Perjanjian Lama) berbunyi: “Kelak akan Kubangkitkan 

untuk mereka seorang nabi sepertimu di antara saudara-saudara mereka. Aku akan 

membuat firman-Ku di mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka semua yang 

Kuperintahkan.” (al-Tatsniyah, bab 18 ayat 18).[5] 

Di dalam ayat ini, Allah berfirman kepada Musa as. bahwa Dia akan mengutus untuk Bani 

Israel seorang nabi yang “sepertimu” dan “di antara saudara-saudara mereka” dan Allah 

akan membuat firman-Nya berada “di dalam mulut” nabi yang akan diutus itu agar ia 

dapat menyampaikan perintah Allah kepada mereka. 

Pada ayat kesembilan belas, disebutkan lanjutan ayat di atas. Ayat tersebut berbunyi: 

“Dan barangsiapa yang tidak mematuhi ucapannya yang dia katakan dengan nama-Ku, 

maka Aku akan menuntut balas atas itu.”[6] 

Ungkapan “saudara Bani Israel” yang terdapat dalam ayat ini dengan tegas menyatakan 

bahwa sang nabi yang dijanjikan akan berasal dari keturunan Ismail as. Padahal satu-

satunya nabi yang berasal dari Bani Ismail adalah Rasulullah Muhammad Saw. 

Selain itu, ayat di atas juga menyatakan bahwa sang nabi yang dijanjikan akan datang 

dengan membawa syariat baru seperti halnya Musa as. Di dalam ayat ini juga dapat kita 

temukan petunjuk bahwa sang nabi yang dijanjikan akan muncul dalam kondisi buta 

huruf (ummiy). 

Adapun berkenaan dengan “menuntut balas” yang disebutkan di ayat ini, maka itu 

menunjuk adanya hudûd dan berbagai macam hukuman atas pelanggar syariat yang 
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notabene hanya terdapat di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, maka sang nabi yang 

dijanjikan di dalam Taurat itu tidak mungkin Isa as. atau Yusa` as., karena kedua orang 

nabi ini berasal dari Bani Israel. Apalagi Isa as. tidak membawa hukum atau syariat baru 

dan hanya melanjutkan syariat Musa as. Sementara itu, Yusa’ as. juga tidak mungkin 

menjadi sang nabi yang dijanjikan sebab ia sama sekali tidak mirip Musa as. dan Yusa` 

juga tidak membawa syariat baru. 

Sekarang mari kita lihat ayat al-Qur`an yang menyatakan: “Sesungguhnya Kami telah 

mengutus kepada kalian (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi 

terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir`aun.” 

(QS al-Muzzammil [73]: 15). Ayat dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah memang 

benar-benar mirip dengan Musa as. Jadi, tampaknya kita tidak perlu dalil lain untuk 

menemukan keabsahan kesimpulan ini. 

C.BEBERAPA SIFAT RASULULLAH YANG LAIN 

Pada masa awal Islam, reputasi Abdullah ibn Amr ibn Ash ra., Abdullah ibn Salam ra., dan 

Ka’bul Ahbar sebagai orang-orang yang paling mengetahui kandungan kitab-kitab kuno 

sudah dikenal secara luas. Dari ketiga orang inilah diriwayatkan sebuah pernyataan 

bahwa di dalam Kitab Taurat yang masih asli terdapat ayat yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Wahai nabi, kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira, pemberi 

peringatan, dan pelindung bagi orang-orang ummiy (buta huruf). Kau adalah hamba dan 

utusan-Ku. Kunamai kau al-Mutawakkil (orang yang bertawakal); dia tidak bersikap keras 

dan tidak berhati kasar serta tidak suka berteriak-teriak di pasar; tidak membalas 

keburukan dengan keburukan, tetapi memberi maaf dan pengampunan; dan dia tidak akan 

dimatikan Allah sampai orang-orang yang menyimpang keyakinannya berkata ‘tiada 

Tuhan selain Allah’.” 

Nah, sekarang mari kita selisik lebih jauh… 



Siapakah sebenarnya sosok yang dimaksud oleh ayat Taurat di atas? Kita tentu tidak 

perlu mengernyitkan dahi untuk dapat mengetahui bahwa yang dimaksud oleh ayat 

tersebut adalah seorang nabi baru yang ciri dan karakternya ternyata persis seperti yang 

dimiliki Muhammad Rasulullah Saw. yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta 

dan bagi seluruh umat manusia. 

Lewat ayat ini seakan-akan Allah berkata kepada Rasulullah Saw.: 

Wahai nabi, Kami telah mengutusmu kepada umat manusia sebagai pembawa kabar berita 

tentang jalan yang lurus; pembawa peringatan bagi setiap orang yang menempuh jalan 

menyimpang. Kau akan berdiri melawan semua kejahatan dan kenistaan untuk 

mengenyahkan semuanya serta menyelamatkan umat manusia agar tidak terperosok 

dalam api neraka. Kau akan menjadi cahaya terang bagi orang-orang yang terjebak dalam 

kegelapan jalan yang menyimpang itu untuk kemudian kau bimbing mereka menuju surga 

dan keridhaan Allah. 

Kami telah mengutusmu sebagai pelindung bagi orang-orang yang ummiy (buta huruf) 

pada masa jahiliyah. Selama mereka mau mengikuti dan bersandar padamu, mereka pasti 

akan terlindung dan aman sentosa di bawah naungan rahmat dan karunia Allah Swt. Kau 

adalah hamba dan utusan-Ku –Ya. Kita semua menjadi saksi di setiap bacaan tahiyat shalat 

kita bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku telah memberimu nama al-

Mutawakkil (orang yang bertawakal), sehingga meski seluruh semesta memusuhi dan 

memerangimu, kau takkan gentar sedikit pun. Ya. Setiap nabi memang memiliki ciri 

masing-masing dalam tawakal, tapi engkau memiliki ciri khas yang istimewa sehingga Aku 

menamaimu al-Mutawakkil (orang yang bertawakal). 

Allah lalu berkata kepada alam semesta… 

Nabi yang Kujanjikan ini bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di tengah pasar; tidak 

mudah marah; tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar. Dia adalah sosok  yang sopan, 

berakhlak luhur, lemah-lembut, dan santun. Dia bukan sosok yang gemar meluapkan emosi 

di muka umum, karena sikap seperti itu mencerminkan kerapuhan rohani. Dia sama sekali 

terhindar dari semua bentuk sifat tercela seperti itu. 

Nabi yang Kujanjikan itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan… 



Suatu ketika, datanglah seorang badui menemui Rasulullah dan langsung menarik kuat-

kuat serban yang beliau kenakan seraya berseru: “Berikan hakku!” 

Alih-alih memarahi si badui yang kurang ajar itu, Rasulullah justru hanya tersenyum dan 

berkata kepada para sahabat: “Berikanlah haknya.”[7] 

Ya. Rasulullah memang beberapa kali memaafkan kesalahan besar yang tidak melanggar 

syariat Allah. Anda dapat membayangkan betapa lapang dada dan pemaafnya Rasulullah 

terhadap kaum musyrik Mekah yang selama bertahun-tahun selalu menyakiti beliau, 

setelah beliau berhasil menaklukkan Mekah dan sebenarnya bisa memperlakukan 

mereka sekehendak hati beliau. Pada saat itu Rasulullah justru berkata: “Pergilah kalian… 

sebab kalian semua bebas merdeka.”[8] 

Di dalam ayat Taurat itu juga dinyatakan bahwa Allah tidak akan mematikan Rasulullah 

kecuali setelah semua kaum jahiliyah yang tersesat dalam kegelapan mendapatkan 

hidayah cahaya yang dibawa oleh beliau. Allah pun menepati janji-Nya itu karena ketika 

Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Allah telah menggenapi agama-Nya serta 

menyempurnakan nikmat-Nya. Selain itu Allah juga membanyakkan jumlah sahabat dan 

pengikut Rasulullah untuk menjadi representasi sesungguhnya dari agama ini. Sampai di 

sini, maka tujuan diutusnya Rasulullah memang telah sempurna dan tugasnya telah 

ditunaikan dengan baik, sehingga ketika beliau mangkat dan berpisah dengan umat 

beliau tercinta untuk berjumpa dengan sang Kekasih Hakiki, beliau telah lengkap 

menyampaikan risalah yang beliau emban. 

Ya. Taurat memang dengan jelas merinci ciri-ciri Rasulullah sedemikian rupa. Ketika 

waktu yang ditunggu itu akhirnya tiba, Rasulullah benar-benar muncul dengan semua 

ciri-ciri yang telah disebutkan ribuan tahun sebelumnya. Semua penjelasan yang 

termaktub di dalam Taurat ternyata mengejawantah secara nyata pada sosok Rasulullah 

Saw. Jadi, jika muncul pertanyaan tentang siapakah gerangan nabi yang disebut-sebut 

oleh ayat Taurat itu? Apakah ada sosok lain di dalam sejarah yang ciri dan karakternya 

secara presisi serupa dengan apa yang disebutkan ayat tersebut? Jawabannya tentu saja 

tidak. Sosok nabi yang dijanjikan itu tidak lain memang Muhammad Saw. 
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3-BERITA GEMBIRA YANG DISAMPAIKAN 

DALAM INJIL 

a.Parakletos[9] 

Di dalam Injil Yohanes terdapat sebuah ayat yang berbunyi: “Kristus berkata: ‘Sungguh 

aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan kalian agar Dia mengirimkan parakletos 

kepada kalian, yang dia akan datang dengan takwil.” (bab 16, ayat 7).[10] Parakletos berarti 

‘roh kebenaran’ yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. 

Ya. Rasulullah memang sang Roh Kebenaran (Rûh al-Haqq), karena semua hati yang mati 

tidak akan hidup dalam kebenaran kecuali jika berpegang pada apa yang dibawa 

Rasulullah Saw. Beliau telah mengorbankan segalanya dan berjuang sekuat tenaga untuk 

menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Setelah perjuangan yang dilakukan 

Rasulullah itulah kebenaran dan kebatilan dalam dibedakan dengan jelas. Jadi, berita 

gembira tentang kedatangan sang Parakletos yang disampaikan oleh Isa al-Masih as. 

dengan tegas menunjuk sosok Rasulullah Muhammad Saw. 

Di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15-16 dikatakan: “Jika kalian mencintaiku, kalian akan 

mematuhi perintah-perintahku. Sedangkan aku, maka aku akan memohon kepada Tuhan 

agar mengirimkan seorang penolong lain kepada kalian; yaitu Roh Kebenaran ‘Parakletos’, 

agar dia menetap bersama kalian selamanya.”[11] 

Sekarang mari kita selisik ayat-ayat berikut ini: 

“Parakletos adalah Roh Kudus yang akan dikirim Tuhan dengan nama nabi apapun seperti 

aku. Dia akan mengajari kalian segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kalian atas semua 

yang telah kukatakan kepada kalian.” (Yohanes bab 14, ayat 26).[12] 

“Ketika Parakletos datang, ia akan bersaksi untukku, dan kalian akan bersaksi untukku.” 

(Yohanes bab 15, ayat 26-27).[13] 
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“Tapi aku mengatakan kebenaran kepada kalian: lebih baik bagi kalian jika aku pergi. 

Karena jika aku tidak pergi maka Parakletos tidak akan datang kepada kalian. Tapi jika 

aku telah pergi, Dia akan mengirimnya kepada kalian.” (Yohanes bab 16, ayat 7).[14] 

“Ketika Parakletos datang, dia akan menyadarkan alam akan dosa.” (Yohanes bab 16, ayat 

8).[15] 

Pada mulanya, Injil turun dalam bahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan ke bahasa 

Yunani. Terjemahan Injil dalam bahasa Arab yang kita dapati saat ini adalah hasil 

terjemahan dari bahasa Yunani. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata “Parakletos” 

tertulis secara utuh, tapi sayangnya kita tidak pernah mengetahui kata yang menjadi 

padanan kata ini dalam bahasa Ibrani. Adapun kata “Parakletos” sendiri sebenarnya 

merupakan terjemahan kata ini dalam bahasa Yunani. Bahkan dalam Injil bahasa Arab, 

kata ini ditulis fâraqlîth (فارقليط) sebagai transliterasi utuh dari bahasa Yunani. Oleh sebab 

itu, disebabkan bentuk penerjemahan yang absurd ini, maka kita tidak dapat menjadikan 

penyebutan kata “Parakletos” di dalam Injil sebagai landasan pembahasan kita, sebab 

akan jauh lebih tepat jika kita melihat langsung semua ciri dan karakter nabi yang 

dijanjikan kedatangannya oleh Injil beserta kesesuaian ciri-ciri tersebut dengan yang 

dimiliki Rasulullah Saw. 

Berikut ini saya kutip sebuah syair yang digubah oleh seorang pecinta Rasulullah. 

Lihatlah betapa indah syair gubahan Jalauddin Rumi berikut ini: 

Ciri-ciri Musthafa termaktub dalam Injil 

Dialah rahasia para nabi dan samudera mereka yang jernih 

Sifatnya, karakternya, peperangannya, puasanya, dan makannya 

Semuanya tertulis di dalam Injil 

b.Pemimpin Dunia 

Di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 30 disebutkan bahwa al-Masih berkata: “Nanti aku 

tidak akan berbicara banyak dengan kalian, karena pemimpin dunia ini sedang datang 

kepadaku, dan tak ada sesuatupun yang dimilikinya ada padaku.”[16] 
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Di dalam kitab Zabur[17] bab 72 ayat 8 dan seterusnya dikatakan sebagai berikut: 

Kerajaannya akan membentang dari laut ke laut. Dari sungai itu sampai ke ujung bumi. Di 

depannya tunduk penduduk daerah pelosok. Raja-raja Tarsyisy dan pulau-pulau membawa 

hadiah-hadiah kepadanya. Raja-raja Syaba dan Saba` menyampaikan upeti. Semua raja 

tunduk di depannya. Semua bangsa menjadi hambanya. Karena dia menyelamatkan orang 

miskin peminta tolong yang tertindas dan tidak memiliki penolong. Dia menyantuni orang 

fakir dan yang membutuhkan. Dia menyelamatkan jiwa-jiwa sengsara dan mengeluarkan 

jiwa mereka dari kegelapan dan kekejaman. Dia menjaga hidup mereka, karena hidup 

begitu berharga di matanya. Semoga hiduplah sang Raja. Semoga emas Syiba diberikan 

kepadanya. Semoga mereka berdoa untuknya selamanya, dan meminta berkah Tuhan 

untuknya setiap siang. Semoga banyak tanaman gandum di bumi, dan di puncak-puncak 

gunung, dan semuanya mekar seperti cedar Lebanon, dan penduduk kota berbunga seperti 

rumput di tanah. Namanya akan abadi selamanya. Namanya akan kekal seperti kekalnya 

matahari. Umat manusia akan mengambil berkah dengannya, dan semua bangsa 

menyatakan bahwa dia baik.[18] 

Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa saya akan menyinggung topik 

ini sekilas sebagai sebuah cuplikan singkat saja dan bukan untuk membahasnya secara 

terperinci. Tapi saya benar-benar tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa 

meski sehebat apapun upaya yang dilakukan kaum Nasrani dan Yahudi, baik saat ini 

maupun di masa lalu, khususnya oleh orang-orang yang memendam kedengkian, dan 

meski sehebat apapun upaya pengubahan dan manipulasi yang mereka lakukan terhadap 

kitab suci mereka, tapi ternyata kitab Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil yang masih ada 

saat ini masih menyimpang banyak ayat yang berisi berita gembira atas kenabian 

Rasulullah Muhammad Saw. berikut tanda-tanda yang menunjuk kedatangan beliau. 

Tapi saya yakin bahwa berkat kesungguhan para sejarawan kita, ada kalanya kita masih 

dapat menemukan beberapa naskah Taurat, Injil, dan Zabur yang tidak banyak 

terkontaminasi oleh tangan manusia. Ketika itu terjadi, pasti semua orang termasuk 

kalangan awam akan dapat melihat petunjuk sangat jelas yang tidak membutuhkan 

takwil dan penjelasan tambahan lagi atas kenabian Rasulullah Muhammad Saw. 

Tampaknya, hadits-hadits yang mengabarkan bahwa kelak ajaran Masehi akan kembali 

kepada kemurniannya semula adalah petunjuk atas hal ini.[19] 
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Di sisi lain, oleh karena al-Qur`an dan Sunnah telah menyatakan bahwa Taurat dan Injil 

yang asli memang menyampaikan banyak petunjuk mengenai sosok Rasulullah dan para 

sahabat beliau, maka segala bentuk penyangkalan atas hal ini adalah tindakan yang sesat 

dan menyimpang dari kebenaran.[20] 

[1] Kanz al-‘Ummâl, al-Hindi 11/384. 

[2] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “…TUHAN datang dari 

Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran…” 

(Ulangan 33:2). 

[3] Lihat: Perjanjian Lama, Kejadian 21: 8-21, penerj. 

[4] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “…dan datang dari 

tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; di sebelah kanan-Nya tampak kepada 

mereka api yang menyala.” (Ulangan 33:2). Dalam Injil edisi Inggris di tengah ayat ini 

disebutkan kata “sepuluh ribu orang suci” yang dengan tegas menunjuk peristiwa 

Penaklukan Mekah oleh Rasulullah, tapi anehnya dalam semua Injil edisi bahasa Arab 

kata “sepuluh ribu” ini hilang. 

[5] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Seorang nabi akan 

Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan 

menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala 

yang Kuperintahkan kepadanya..” (Ulangan 18: 18). 

[6] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Orang yang tidak 

mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari 

padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.” (Ulangan 18: 19). 

[7] Abu Daud, al-Adab, 1; al-Musnad, Imam Ahmad 2/377. 

[8] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 4/55. 

[9] Paraclete, Paracletus: Dalam Perjanjian Baru kata ini hanya muncul dalam Injil 

Yohanes (Yohanes 14:16, 14:26, 15:26, 16:7), yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia sebagai ‘Penolong’ atau ‘Penghibur’, penerj. 

[10] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Namun benar yang 

Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau 

Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku 

akan mengutus Dia kepadamu..” (Yohanes 16: 7). 
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[11] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Jikalau kamu 

mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, 

dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai 

kamu selama-lamanya.” (Yohanes 14: 15-16). 

[12] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Tetapi Penghibur, 

yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan 

mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang 

telah Kukatakan kepadamu.” (Yohanes 14: 26). 

[13] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Jikalau Penghibur 

yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan 

bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula 

bersama-sama dengan Aku.” (Yohanes 15: 26-27). 

[14] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Namun benar yang 

Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau 

Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku 

akan mengutus Dia kepadamu.” (Yohanes 16: 7). 

[15] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Dan kalau Ia datang, 

Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.” (Yohanes 16: 8). 

[16] Dalam Injil Perjanjian Baru edisi Indonesia ayat ini berbunyi: “Tidak banyak lagi 

Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa 

sedikitpun atas diri-Ku.” (Yohanes 14: 30). 

[17] Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Mazmur” dan dalam bahasa 

Inggris “Psalms”, penerj- 

[18] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia terjemah ayat-ayat ini berbunyi: 

“Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi! 

Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat 

debu; kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persemb 

kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti! Kiranya semua raja sujud 

menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya! Sebab ia akan 

melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang 

yang tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia 

akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari 

penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia! Kiranya 
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dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati 

sepanjang hari! Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di 

puncak pegunungan; biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya 

berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya 

namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling 

memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia.” (Mazmur 14: 8-17). 

[19] Al-Bukhari, al-Anbiyâ`, 49; Muslim, al-Îmân, 244-247. 

[20] Lihat: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka…” (QS al-A’râf 

[7]: 157); “…Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam 

Injil…” (QS al-Fath [48]: 29); “Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: ‘Hai Bani 

Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang 

turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang 

Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)’ Maka tatkala 

rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka 

berkata: ‘Ini adalah sihir yang nyata’.” (QS al-Shaff [61]: 6). Lihat pula: al-Bukhari, al-

Buyû’, 50; al-Musnad, Imam Ahmad 2/174. Untuk penjelasan lebih rinci silakan lihat al-

Khashâish al-Kubrâ, al-Suyuthi 1/18-31. 
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KEDATANGAN SOSOK YANG DINANTI 

SEKIAN LAMA 

 

Yang menantikan kemunculan sang Nabi Terakhir bukanlah satu dua orang saja, namun 

begitu banyak orang. Zaid ibn Amr ibn Nufail adalah satu di antara mereka. Zaid adalah 

ayah dari Sa’id ibn Zaid ra., salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh 

Rasulullah Saw. dan sekaligus sepupu dari Umar ibn Khaththab ra. 

Zaid ibn Amr termasuk golongan ahnâf, yaitu para pengikut ajaran Ibrahim as. yang tidak 

sudi menyembah berhala karena menyadari bahwa patung tidak dapat mendatangkan 

bahaya atau pun manfaat. Hanya saja sayangnya Zaid wafat menjelang Rasulullah 

diangkat menjadi nabi. Semasa hidupnya, diriwayatkan bahwa Zaid pernah 

menyampaikan beberapa berita gembira tentang kedatangan seorang Nabi Terakhir. 

Salah satu ucapannya yang paling terkenal mengenai hal ini berbunyi: “Sungguh aku 

benar-benar tahu bahwa sebuah agama baru akan segera muncul. Hanya saja aku tidak 

tahu apakah aku akan sempat memeluknya ataukah tidak!” 

Ya. Rupanya embusan lembut itu telah menyentuh hati Zaid. Embusan sepoi-sepoi yang 

terasa seperti anugerah surgawi itu telah menaklukkan segenap relung hati Zaid untuk 

menerima kebenaran. Zaid memang beriman kepada Allah yang tunggal dan selalu 

berserah pada-Nya. Akan tetapi dia sama sekali tidak mengenal siapakah gerangan Tuhan 

yang dia imani itu dan bagaimana cara menyembah-Nya. 

Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Amir ibn Rabi’ah meriwayatkan hadits berikut 

ini: 

Aku mendengar Zaid ibn Amr ibn Nufail berkata: “Aku sedang menunggu seorang nabi 

dari keturunan Ismail yang akan muncul dari trah Bani Abdul Muthallib. Hanya saja 

tampaknya aku takkan sempat berjumpa dengannya. Aku beriman kepadanya, 

membenarkannya, dan bersaksi bahwa dia memang seorang nabi. Jadi jika umurmu 

cukup panjang dan kau bersua dengannya, tolong sampaikan salamku padanya. Aku akan 

memberi tahu kau ciri-cirinya sehingga tak ada yang tersembunyi darimu.” 



Aku pun berkata padanya: “Lanjutkan!” 

“Dia adalah seorang lelaki yang tidak tinggi tapi tidak juga pendek,” lanjutnya, 

“Rambutnya tidak lebat, tapi juga tidak jarang. Matanya tidak dipisahkan oleh merah-

merah. Ada Segel Kenabian (khâtam al-nubuwwah) di antara kedua bahunya. Namanya 

Ahmad. Negeri ini adalah tempat lahirnya dan juga tempat dia diangkat jadi nabi, lalu dia 

akan diusir kaumnya, karena mereka membenci ajaran yang dibawanya sehingga dia 

terpaksa hijrah ke Yatsrib dan di sanalah dia berjaya. Jangan sampai kau menipunya. Aku 

telah mengarungi seluruh negeri untuk mencari agama Ibrahim. Di antara yang kutanya 

adalah kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka berkata bahwa agama itu akan segera 

datang, lalu mereka memberikan ciri-ciri sang nabi seperti yang kukatakan padamu. 

Mereka juga berkata bahwa tak ada lagi nabi selain dia.” 

Amir ibn Rabi’ah melanjutkan… 

Setelah aku memeluk Islam, aku sampaikan ucapan Zaid ibn Amr kepada Rasulullah Saw. 

berikut salam yang dititipkannya untuk beliau. Rasulullah pun menjawab salam itu dan 

menaruh iba kepada Zaid seraya berkata: “Kulihat dia di surga dengan jubah panjang.”[1] 

Selain Zaid, tersebutlah seseorang ulama Nasrani bernama Waraqah ibn Naufal. Dia 

adalah sepupu ibunda kita, Khadijah ra. Dia banyak menulis kitab dalam bahasa Ibrani 

dan bahkan dia menulis beberapa naskah Injil dalam bahasa Ibrani. Waraqah adalah 

seorang tua yang telah buta. 

Ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Saw., Khadijah ra. pergi mendatangi 

Waraqah bersama Rasulullah dan berkata: “Wahai sepupuku, dengarkanlah ucapan 

keponakanmu ini.” 

Waraqah lalu bertanya: “Wahai keponakanku, apa yang kau saksikan?” 

Rasulullah lalu menyampaikan apa yang telah dilihatnya di Gua Hira`. Setelah mendengar 

penuturan Rasulullah, Waraqah lalu berkata: “Itu adalah Namus yang dulu Allah 

turunkan kepada Musa. Duhai seandainya saja tubuhku masih kuat. Seandainya saja aku 

masih hidup ketika kaummu mengusirmu.” 
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Rasulullah pun menukas: “Apakah mereka akan mengusirku?” 

“Ya,” jawab Waraqah, “Tak ada seorang pun yang menerima seperti apa yang kau terima 

ini, melainkan ia pasti akan dimusuhi. Sungguh seandainya saja aku mengalami hari-

harimu itu, aku pasti akan membelamu mati-matian.”[2] 

Selain Waraqah, ada lagi Abdullah ibn Salam yang adalah seorang ulama Yahudi. Mari kita 

dengar kisah tentang keislamannya… 

“Ketika Rasulullah tiba, orang-orang pun ramai mengerumuni beliau. Termasuk aku. 

Ketika kuperhatikan wajah Rasulullah, tampak jelas bagiku bahwa wajah beliau bukanlah 

wajah seorang pendusta. Dan hal pertama yang kudengar dari beliau adalah ucapan: 

‘Tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahim, shalatlah ketika 

orang lain tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai’.”[3] 

Abdullah ibn Salam seorang tokoh penting. Di dalam kitabnya yang berjudul al-Ishâbah, 

Ibnu Hajar menyatakan bahwa Abdullah ibn Salam sangat terkemuka dan merupakan 

keturunan Nabi Yusuf as.[4] 

Bahkan tak kurang Allah sendiri memuji keislaman Abdullah ibn Salam dan 

menjadikannya sebagai dalil untuk melawan kaum kafir. Allah berfirman: “Katakanlah: 

‘Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Qur`an itu datang dari sisi 

Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui 

(kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al-Qur`an lalu dia beriman, sedang 

kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zalim’.” (QS al-Ahqâf [46]: 10). 

Yang dimaksud dengan ‘seorang saksi dari Bani Israel’ yang disebutkan di dalam ayat ini 

tidak lain adalah Abdullah ibn Salam ra. Meskipun sebagian mufassir menyatakan bahwa 

yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Musa as. karena ayat ini termasuk ayat 

Makkiyyah, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa ayat ini tergolong ayat 

Madaniyyah walaupun surat al-Ahqaf sendiri termasuk surat Makkiyyah. Ayat ini adalah 

sebuah ayat Madaniyyah dan isinya menunjuk sosok Abdullah ibn Salam ra. 
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[1] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 2/296-299. 

[2] Al-Bukhari, Bad` al-Wahy, 3; Muslim, al-Îmân, 252. 

[3] Al-Musnad, Imam Ahmad 5/451; al-Tirmidzi, al-Ath’imah 45, al-Qiyâmah 42; Ibnu 

Majah, Iqâmat al-Shalâh 174, al-Ath’imah 1. 

[4] Al-Ishâbah, Ibnu Hajar 2/320. 
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MENGAPA MEREKA TIDAK MAU 

BERIMAN? 

 

Meskipun semua orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad adalah 

benar-benar Utusan Allah, akan tetapi rupanya kedengkian telah menghalangi mereka 

untuk beriman kepada beliau dan mengunci mati hati mereka. Sedemikian jelas dan 

terperincinya pengetahuan yang mereka miliki tentang Rasulullah, sampai-sampai dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan mereka itu cukup dapat membuat mereka beriman 

kepada Rasulullah walau dengan sekali melihat saja. Hal itu dapat terjadi karena mereka 

benar-benar mengetahui semua ciri, karakter, dan sifat sang nabi yang dijanjikan. 

Al-Qur`an menyatakan fakta ini dalam sebuah ayat yang berbunyi: “Orang-orang (Yahudi 

dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti 

mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka 

menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” (QS al-Baqarah [2]: 146). 

Di dalam ayat ini, Allah sengaja tidak menyebutkan nama sang nabi yang dijanjikan dan 

hanya menggunakan kata ganti (dhamîr) orang ketiga ‘ـه’ untuk menyatakan bahwa 

semua Ahlul Kitab telah mengetahui dengan baik sang Nabi Penutup. Itulah sebabnya, 

ketika Allah menyebut sosok sang nabi dengan kata ganti orang ketiga, kalangan Ahlul 

Kitab langsung mengetahui bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah sang nabi yang 

namanya telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil sebagai Ahmad atau Muhammad 

Saw. yang telah mereka kenal melebihi anak-anak mereka sendiri. 

Diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab ra., suatu ketika dia bertanya kepada Abdullah 

ibn Salam: “Apakah kau mengenal Muhammad seperti kau mengenal anakmu?” 

Abdullah ibn Salam menjawab: “Ya, bahkan aku jauh lebih mengenal beliau. Sang 

Terpercaya turun dari langit menemui sang Terpercaya di bumi dengan penjelasan 

tentang sifat beliau sehingga akupun mengenal beliau. Sedangkan anakku, aku tak tahu 

apakah ia benar-benar dari ibunya.”[1] 
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1-KECEMBURUAN DAN DENGKI 

Ya. Para Ahlul Kitab memang telah mengenal Rasulullah dengan baik. Akan tetapi kita 

tahu bahwa keimanan dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Mereka mengenal 

Rasulullah dengan baik tapi tak mau beriman kepada beliau. Rupanya kecemburuan dan 

rasa dengki telah menjadi dinding pemisah yang menghalangi mereka untuk beriman 

kepada beliau. 

“Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur`an dari Allah yang membenarkan apa yang ada 

pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk 

mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa 

yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la`nat Allah-lah atas 

orang-orang yang ingkar itu.” (QS al-Baqarah [2]: 89). 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang penyebab keengganan Ahlul Kitab untuk 

beriman kepada Rasulullah Saw. Ternyata semuanya bermuara pada bahwasannya sang 

Nabi Penutup bukan berasal dari kalangan Yahudi. Seandainya saja Rasulullah muncul 

dari kalangan Yahudi, pasti akan lain ceritanya. 

Salah satu bukti asumsi ini adalah pernyataan Abdullah ibn Salam ra. sesaat setelah 

memeluk Islam. Dia berkata kepada Rasulullah Saw.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

kaum Yahudi adalah orang-orang yang paling pendusta. Jika mereka mengetahui 

keislamanku sebelum kau bertanya kepada mereka, mereka pasti akan menuduhku 

dengan hal yang buruk.” 

Beberapa orang Yahudi datang dan Abdullah pun masuk ke dalam ruangan. 

Rasulullah lalu bertanya kepada mereka: “Seperti apakah Abdullah ibn Salam di antara 

kalian?” 

“Dia adalah orang yang paling alim di antara kami,” jawab mereka, “Anak dari orang yang 

paling alim di antara kami, paling baik di antara kami, dan anak dari orang yang paling 

baik di antara kami.” 



Rasulullah menukas: “Bagaimana jika kalian mengetahui bahwa Abdullah telah masuk 

Islam?” 

“Semoga Allah melindunginya dari hal itu!” sergah mereka. Abdullah ibn Salam pun 

muncul ke tengah mereka seraya berujar: “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah.” 

Tiba-tiba saja orang-orang Yahudi itu berseru: “Dia adalah orang yang paling jahat di 

antara kami dan anak dari orang yang paling jahat di antara kami.” Dan mereka terus 

menyerang Abdullah ibn Salam.[2] 

Peristiwa di atas menjelaskan dengan gamblang betapa ternyata kaum Yahudi sangat 

mengenal Rasulullah. Tapi sayangnya kedengkian yang mereka miliki telah menghalangi 

mereka untuk beriman. 

Berkenaan dengan topik ini, saya ingin menuturkan kisah Salman al-Farisi ra. sebagai 

sebuah bukti unik yang perlu Anda ketahui. 

Pada mulanya, Salman al-Farisi adalah seorang Majusi. Tapi rupanya ia begitu 

merindukan agama yang benar. Sampai suatu ketika Salman pun memeluk agama 

Nasrani dan tinggal di sebuah gereja. Ketika pendeta gereja yang didiami Salman wafat, 

dia pun bertanya kepada si pendeta agar menitipkannya kepada pendeta lain. 

Demikianlah hal itu berulang beberapa kali sehingga membuat Salman al-Farisi 

berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain. Sampai akhirnya ketika Salman kembali 

akan ditinggal mati pendeta yang didampinginya, pendeta itu berkata: “Wahai anakku , 

demi Allah aku tidak tahu ada orang yang seperti kami ini sehingga dapat kutitipkan 

engkau padanya. Akan tetapi sebentar lagi akan tiba zaman seorang nabi yang akan 

diutus dengan agama Ibrahim as. Dia akan muncul dari Arab. Tempat hijrahnya adalah 

sebuah negeri di antara dua dataran bertanah hitam. Di antara keduanya banyak kurma 

yang memiliki ciri-ciri menonjol. Dia mau memakan hadiah tapi tidak mau memakan 

sedekah. Di antara dua bahunya ada Segel Kenabian. Jika kau dapat menemukan negeri 

itu, maka lakukanlah.” 

Salman menuturkan kisahnya: 

https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/nabi-yang-diutus-sebagai-rahmat-bagi-semesta/mengapa-mereka-tidak-mau-beriman#_ftn2


Setelah pendeta itu wafat, aku pun pindah ke Amuriyah dan menetap beberapa lama di 

situ. Lalu datanglah serombongan saudagar kabilah Kalb asal Arab. Aku berkata kepada 

mereka: “Ajaklah aku ke negeri Arab, dan aku akan memberikan sapi dan barang-

barangku ini sebagai imbalan.” Orang-orang itu menjawab: “Baiklah.” Aku pun 

menyerahkan barang-barangku dan mereka mengajakku pergi. Sesampainya aku di 

Wadil Qura, mereka menzalimi diriku dengan menjualku sebagai budak kepada seorang 

lelaki Yahudi. Sejak saat itu, aku tinggal bersama si Yahudi itu. Setibanya di tempat tinggal 

si Yahudi, kulihat banyak pohon kurma sehingga aku pun berharap semoga tempat itu 

adalah negeri yang disebutkan si pendeta. Tapi aku belum dapat memastikan hal itu. 

Suatu ketika, di saat aku sedang bersama tuanku, tiba-tiba datanglah salah seorang 

sepupunya yang berasal dari Bani Quraizhah, Madinah.[3] Aku lalu dijual kepada si sepupu 

itu yang langsung membawaku ke Madinah. Demi Allah, kulihat kota Madinah persis 

seperti yang dijelaskan oleh si pendeta. Aku pun tinggal di kota itu. Ternyata tak lama 

kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi di Mekah tanpa pernah kudengar berita 

tentang beliau karena aku begitu sibuk melayani tuanku. Beberapa lama kemudian, 

Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pada suatu hari, demi Allah ketika aku sedang berada 

di atas sebatang pohon kurma sementara tuanku berada di bawah, tiba-tiba tuanku 

kedatangan seorang sepupunya yang langsung berseru: “Wahai fulan, semoga Allah 

menghancurkan Bani Qailah! Demi tuhan, sekarang mereka berkumpul di Quba` bersama 

seorang lelaki yang baru tiba hari ini dari Mekah. Mereka yakin bahwa lelaki itu adalah 

seorang nabi.” 

Salman melanjutkan ceritanya… 

Demi mendengar itu, aku pun terkejut sampai-sampai aku nyaris jatuh menimpa tubuh 

tuanku. Aku buru-buru turun dari pohon kurma seraya berkata kepada sepupu tuanku: 

“Apa yang tuan katakan tadi?” 

Tuanku pun naik darah tindakanku itu dan dia memarahiku habis-habisan. “Apa yang kau 

lakukan?! Cepat kau lanjutkan pekerjaanmu!” 

“Tidak ada apa-apa, Tuan,” jawabku, “Hamba hanya ingin menegaskan apa yang 

dikatakan sepupu Tuan ini.” 
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Kebetulan pada saat itu aku memiliki sebungkus makanan. Menjelang petang, kubawa 

makanan itu menuju Rasulullah Saw. yang masih berada di Quba`. Setibanya di sana, aku 

langsung menemui beliau lalu berkata: “Aku dengar kau adalah seorang saleh. Di sini kau 

bersama orang-orang asing yang pasti berkekurangan. Ini kubawakan sedikit makanan 

sebagai sedekah dariku. Tampaknya kalian sangat layak menerima sedekah ini.” 

Aku lalu beringsut sambil terus memperhatikan Rasulullah. Beliau berkata kepada para 

sahabat yang ada di situ: “Ayo makanlah kalian!” Tapi setelah berkata begitu Rasulullah 

hanya diam dan sama sekali tidak menyentuh makanan yang kubawa itu. Ketika melihat 

itu, aku pun bergumam: “Hm, ini tanda pertama.” 

Beberapa hari kemudian, aku kembali mengumpulkan sebungkus makanan. Pada saat itu 

Rasulullah telah tinggal di Madinah. Aku pun kembali mendatangi beliau lalu berkata: 

“Kulihat kemarin lusa kau enggan memakan sedekahku, oleh sebab itu ini kubawakan 

makanan lagi sebagai hadiah dan penghormatan dariku untukmu.” Dan ternyata 

kemudian kulihat Rasulullah menyantap makanan itu bersama para sahabat beliau. 

Ketika melihat itu, aku pun bergumam: “Hm, ini tanda kedua.” 

Selang beberapa lama kemudian, aku mendatangi Rasulullah yang sedang berada di Baqi’ 

al-Gharqad[4] untuk memakamkan jenazah salah seorang sahabat. Pada saat itu, 

Rasulullah sedang duduk di tengah para sahabat. Setelah mengucap salam, aku berjalan 

ke belakang beliau untuk mencari Segel Kenabian (Khâtam al-Nubuwwah) yang 

dikatakan oleh si pendeta. Ketika melihatku berjalan ke belakangnya, Rasulullah pun 

menyadari bahwa aku sedang meneliti sesuatu. Tiba-tiba saja beliau menurunkan surban 

yang menutup punggung beliau sehingga aku melihat dengan jelas Segel Kenabian yang 

kucari-cari. Kontan aku langsung memeluk Rasulullah sambil menangis. Rasulullah lalu 

berkata: “Lepaskanlah pelukanmu.” Aku pun mundur selangkah dan duduk di hadapan 

Rasulullah. Lalu kuceritakan kepada Rasulullah semua kejadian yang telah kulalui. 

Rasulullah dan para sahabat terheran-heran dengan ceritaku.[5] 

2-RASA PERSAINGAN 

Mughirah ibn Syu’bah menuturkan: 
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Hari pertama aku mengenal Rasulullah adalah ketika aku berjalan bersama Abu Jahal 

menyusuri sebuah jalan kota Mekah. Pada saat itulah aku bertemu Rasulullah. Kala itu 

beliau berkata kepada Abu Jahal: “Wahai Abul Hakam, apakah kau mau mengikut jalan 

Allah dan rasul-Nya? Aku akan mengajakmu ke jalan Allah.” 

Abu Jahal menjawab: “Wahai Muhammad, apakah kau mau berhenti menghina tuhan-

tuhan kami? Bukankah yang kau inginkan adalah kami bersaksi bahwa kau telah 

menyampaikan ajaranmu itu? Maka kami bersaksi bahwa kau memang telah 

menyampaikan ajaranmu. Demi Alah, seandainya aku tahu bahwa apa yang kau katakan 

itu benar, aku pasti akan mengikutimu.” 

Rasulullah pun berlalu meninggalkan kami. Lalu Abu Jahal menoleh ke arahku seraya 

berkata: “Demi tuhan sebenarnya aku tahu bahwa apa yang dia katakan memang benar. 

Tapi ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia, yaitu bahwa duu Bani Qushay 

berkata: ‘Kami memiliki hak al-hijâbah.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata 

lagi: ‘Kami memiliki hak al-siqâyah.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata 

lagi: ‘Kami memiliki hak al-nadwah.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata 

lagi: ‘Kami memiliki hak al-liwâ`.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka memberi 

makanan sebagaimana kami juga memberikan makanan. Sampai ketika ‘bahu kami 

bersentuhan’[6], mereka berkata: ‘Dari kami ada seorang nabi.’ Kalau itu maka Demi tuhan 

aku tidak akan menyetujuinya.”[7] 

Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu ketika Abu Jahal berkata: “Kami sering 

berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdu Manaf. Ketika mereka 

memberikan makanan, kami pun memberikan makanan; ketika mereka memuat barang 

perniagaan, kami pun memuat barang perniagaan; ketika mereka memberi, kami pun 

memberi. Sampai ketika ‘bahu kami bersentuhan’ dan kami seperti kuda pacu, mereka 

berkata: ‘Dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit.’ Bagaimana 

mungkin kami akan mengakui itu? Demi tuhan kami tidak akan pernah mau mendengar 

atau mempercayainya selamanya!”[8] 

Para tokoh Quraisy lalu bertemu dan memutuskan untuk mengutus Utbah ibn Rabi’ah 

untuk berbicara dengan Rasulullah agar beliau berhenti berdakwah. Utbah adalah salah 
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satu pemimpin Quraisy yang paling utama. Selain itu, dia juga terkenal petah lidah dan 

kaya raya. 

Singkat cerita, Utbah pun menemui Rasulullah Saw. dengan maksud untuk beradu 

argumentasi. Setibanya di hadapan Rasulullah, Utbah bertanya: “Wahai Muhammad, 

siapakah yang lebih baik: engkau atau Abdullah?” Rasulullah tidak menjawab. Utbah 

bertanya lagi: “Siapakah yang lebih baik: engkau atau Abdul Muthallib?” Lagi-lagi 

Rasulullah tidak menjawab. Tampaknya, diamnya Rasulullah itu adalah jawaban yang 

paling tepat untuk seorang dungu. Utbah lalu bertanya lagi: “Jika kau menyatakan bahwa 

mereka lebih baik darimu, maka sungguh mereka telah menyembah semua tuhan yang 

kusembah. Tapi jika kau menyatakan bahwa kau lebih baik dari mereka, maka lekaslah 

bicara agar kudengar penjelasanmu.” 

Setelah Utbah berhenti berkata-kata, Rasulullah bertanya: “Apakah kau sudah selesai 

wahai Utbah?” 

“Ya,” jawab Utbah. 

Rasulullah lalu melafalkan beberapa ayat dari surat Fushshilat: “Hâ Mîm. Diturunkan dari 

Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, 

yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita 

gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling 

(daripadanya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan. Mereka berkata: ‘Hati kami 

berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di 

telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah 

kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula).’ Katakanlah: ‘Bahwasanya aku hanyalah 

seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah 

Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan 

mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang 

mempersekutukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka 

kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.’ 

Katakanlah: ‘Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam 

dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah 



Tuhan semesta alam.’ Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 

atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan 

(penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang 

yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia 

berkata kepadanya dan kepada bumi: ‘Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku 

dengan suka hati atau terpaksa.’ Keduanya menjawab: ‘Kami datang dengan suka hati.’ 

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-

tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang 

cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling maka katakanlah: ‘Aku telah 

memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum `Ad dan kaum 

Tsamud’.” (QS Fushshilat [41]: 1-31). 

Ketika Rasulullah baru sampai ayat ketiga belas, tiba-tiba tubuh Utbah berguncang 

seperti orang yang terserang demam. Tokoh Quraisy itu mengulurkan tangannya ke 

mulut Rasulullah seraya berseru: “Diamlah kau Muhammad, demi Tuhan yang kau 

imani!” 

Utbah kemudian beranjak meninggalkan Rasulullah dan menemui para tokoh Quraisy 

yang telah menunggunya. Ketika melihat Utbah muncul, para tokoh itu saling berbisik: 

“Sungguh Demi tuhan Abul Walid datang dengan wajah yang sama sekali berbeda dengan 

wajahnya saat berangkat tadi.” 

Mereka lalu mengerumuni Utbah dan bertanya: “Apakah gerangan yang terjadi padamu 

wahai Abul Walid?” 

Utbah menjawab: “Demi tuhan barusan aku mendengar kata-kata yang tak pernah 

kudengar sebelumnya. Demi tuhan itu sama sekali bukan syair atau mantra. Wahai kaum 

Quraisy, patuhlah kepadaku dan jadikanlah ketaatan itu demi aku. Biarkanlah dia dengan 

apa yang dilakukannya itu dan jangan usik dia. Demi tuhan, ucapannya yang kudengar itu 

mengandung berita besar. Jika orang Arab menyerangnya, maka dia akan mengalahkan 

mereka semua tanpa bantuan kalian. Jika dia berhasil menaklukkan bangsa Arab, maka 

kekuasaannya adalah kekuasaan kalian juga serta kemuliannya adalah kemuliaan kalian 

juga sehinga kalian menjadi manusia paling bahagia dengannya.” 



Demi mendengar ucapan Utbah itu, para tokoh Quraisy pun berkata: “Demi tuhan 

rupanya dia telah menyihirmu dengan ucapannya.” 

Utbah menukas: “Inilah pendapatku. Lakukanlah apapun terserah kalian!”[9] 

3-BEBERAPA SEBAB LAIN 

Sikap yang ditunjukkan para tokoh Quraisy seperti tersebut di atas sama sekali bukanlah 

sikap pribadi yang hanya dilakukan satu atau dua orang, melainkan sebuah sikap kolektif 

yang umum mereka tunjukkan. Namun selain sikap dengki dan rasa tak mau tersaingi, 

masih ada beberapa sebab lain yang menghalangi orang-orang Quraisy untuk beriman 

kepada Rasulullah, misalnya sifat takut, tamak, rakus, dan keras kepala. Ya. Jadi meski 

mereka mengatahui bahwa Muhammad Saw. memang benar-benar seorang nabi, tapi 

mereka bersikap kepala batu untuk dapat beriman kepada ajaran beliau. Berkenaan 

dengan sikap keras seperti inilah al-Qur`an pernah menghibur Rasulullah dengan ayat 

yang berbunyi: “Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan 

itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya 

bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat 

Allah.” (QS. Al-An’âm [6]: 33). 

Lewat ayat ini seakan-akan Allah berkata kepada Rasulullah: 

Mereka memang selalu menuduhmu dengan berbagai kebusukan sehingga kau merasa 

sedih disebabkan hal itu. Tapi janganlah kau bersedih atas apa yang dituduhkan padamu 

itu karena mereka adalah orang-orang yang kalah oleh nafsu mereka sendiri, terpenjara 

oleh syahwat, dan tak berdaya melawan musuh. Sebenarnya mereka tidak mendustaimu, 

sebab mereka tak mungkin mengatakan bahwa kau adalah seorang pendusta. Dulu 

mereka sudah biasa memanggilmu al-Amîn, yang terpercaya, maka lihatlah betapa 

dungunya mereka. Karena ternyata mereka telah mendustai diri mereka sendiri. Oleh 

sebab itu, kau tak perlu bersedih… 

Ya. Jika pada saat itu harus ada pihak yang bersedih, maka yang paling layak untuk 

bersedih adalah orang-orang yang memusuhi sang rasul yang ditangannya tergenggam 
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kebahagiaan dunia dan akhirat, serta orang-orang yang tidak mau membuka hati mereka 

bagi cahaya yang sebenarnya memarcar tak jauh dari mana mereka berada. 

[1] Mukhtashar Tafsîr Ibnu Katsîr, al-Shabuni 1/140; Lihat: al-Durr al-Mantsûr, al-

Suyuthi 1/357. 

[2] Al-Bukhari, al-Anbiyâ` 1, Manâqib al-Anshâr 51; al-Musnad, Imam Ahmad 3/108, 

271, 272. 

[3] Saat itu masih bernama Yatsrib, penerj- 

[4] Baqi’ al-Gharqad adalah nama sebuah kompleks pemakaman, penerj- 

[5] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 1/228-234. 

[6] Yang dimaksud “bahu bersentuhan” (tahâkat al-rukab) adalah kedudukan yang 

setara, penerj- 

[7] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/83; Kanz al-‘Ummâl, al-Hindi 14/39-40. 

[8] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/83. 

[9] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/81-82; al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu 

Hisyam 1/313. 
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SEBUAH DIMENSI DAN CAKRAWALA 

YANG LAIN 

 

Di masa jahiliyah, kaum musyrik benar-benar terperosok dalam kemalangan karena 

mereka kehilangan nilai dan arti kehidupan. Semua pandangan, perilaku, dan pemikiran 

kaum musyrik terhadap Rasulullah benar-benar berkebalikan dari yang sebenarnya. 

Apalagi kita tahu bahwa amatlah keliru jika kita ingin menakar pribadi Rasulullah dengan 

tolok ukur dan standar manusiawi. Tindakan seperti itu sungguh mustahil, karena 

Rasulullah adalah sosok yang tak tertandingin atau dapat disaingi oleh siapapun sebab 

beliau diberi anugerah semangat dan kemampuan istimewa yang benar-benar unik. 

Beliau diutus ke dunia untuk merombak dan menatanya kembali serta untuk membuka 

cakrawala baru yang cemerlang bagi umat manusia. Oleh sebab itu, tindakan menakar 

kepribadian Rasulullah adalah sebuah tindakan yang berada di luar batas kemampuan 

kita dan tidak akan dapat termuat dalam standar apapun yang kita miliki. Bahkan ketika 

ada banyak orang yang menjelaskan karakter dan sifat istimewa yang beliau miliki, 

semua itu takkan pernah mampu menggenapi kepribadian beliau yang sesungguhnya. 

Atas dasar kesadaran seperti inilah dulu Hassan ibn Tsabit ra. –yang dikenal sebagai salah 

seorang sahabat yang paling mengenal Rasulullah- bersyair: 

TAK PERNAH BERHASIL KUPUJI MUHAMMAD DENGAN UCAPANKU 

KARENA JUSTRU UCAPANKU JADI TERPUJI KARENA MUHAMMAD  

Perilaku Rasulullah yang luhur memang hanya dapat diungkap dengan ucapan yang 

indah dan kalimat-kalimat madah. Hanya saja, ternyata tak ada satu pun ungkapan dapat 

kita buat yang mampu mengungkapkan keluhuran pribadi beliau. Ketika berbicara 

tentang al-Qur`an, pujangga besar Farazdaq pernah menyadur syair Hassan ibn Tsabit 

dengan memberi sedikit perubahan: 

TAK PERNAH BERHASIL KUPUJI AL-QUR`AN DENGAN UCAPANKU 

KARENA JUSTRU UCAPANKU JADI TERPUJI KARENA AL -QUR`AN [ 1]  
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Sampai batas tertentu, syair-syair seperti ini memang merupakan hasil dari sebuah 

perasaan dan pola pikir yang sama. Rupanya para penyair itu menggali inspirasi dari 

sumber dan mata air yang sama. Mereka lalu mengungkapkannya dengan berbagai 

bentuk ungkapan sehingga ungkapan yang satu memperindah ungkapan yang lain. 

Bahkan ketika ada yang mengungkapkannya dalam bentuk syair, tapi mereka semua 

tetap beredar di pusat orbit yang sama. 

Demikianlah pula yang terjadi ketika kita ingin membincangkan atau mengungkapkan 

betapa besar nikmat yang kita dapat karena kita telah menjadi umat Rasulullah. Atau 

ketika ingin meluapkan isi hati untuk memuji Allah dan bersyukur pada-Nya, karena Dia 

telah berkenan memilih kita untuk mendapatkan nikmat-Nya dengan menjadikan umat 

sang Musthafa Saw. 

Sungguh ini adalah sebuah anugerah ilahi, sebab Dia berhak memilih siapa saja yang 

berhak mendapatkan nikmat-Nya. Padahal kita tahu bahwa nikmat Allah takkan dapat 

diukur dengan timbangan apapun, sebab nikmat-Nya adalah samudera mahaluas tak 

bertepi. 

Tapi ada satu pertanyaan mengusik yang tak dapat disampingkan untuk saya sampaikan 

di sini: Apakah kita memiliki hati yang laik bagi Rasulullah sang Penguasa Hati? Apakah 

beliau bakal betah bersemayam di hati kita? Apakah hati kita selalu terbuka untuk beliau? 

Apakah kita selalu ingat sang Rasul dalam setiap gerak-gerik kita? Apakah hati kita selalu 

terpaut pada Rasulullah dalam gerak dan diam kita? Apakah dalam menjalani kehidupan 

kita sudah berhasil selalu berada di garis-garis yang beliau gariskan? 

Jika jawaban atas semua pertanyaan itu adalah ‘YA’, duhai betapa bahagianya kita. Karena 

berarti dalam semua fantasi dan mimpi-mimpi kita hanya tergambar sosok beliau yang 

sempurna. Jika itu yang terjadi, maka berarti kita telah masuk para pengikut Muhammad 

(jamâ’ah muhammadiyyah). Kita akan berakhlak dengan akhlak beliau dan akan 

berperilaku seperti perilaku beliau. Padahal jamaah mana pun yang berhasil menghias 

diri dengan akhlak Rasulullah, pasti akan menjadi kekuatan keseimbangan bagi alam 

semesta. Sungguh saya yakin bahwa pasti ada satu sebab mengapa kita tidak kunjung 

berhasil mencapai keseimbangan seperti itu, yaitu karena kita tidak kunjung berhasil 



mencapai kondisi diri yang membuat kita pantas untuk menerima Spirit Muhammad (al-

Rûh al-Muhammadiyyah). 

Ingatlah bahwa Muhammad adalah manusia yang diciptakan langsung di ‘hadapan’ Allah. 

Kelahiran beliau sebagai manusia saja sudah cukup untuk membuat kita amat bahagia, 

karena sebenarnya ketujuh tingkat firdaus telah lama menantikan kehadiran beliau. Jadi 

wajarlah jika salah satu tugas terpenting kita di dunia adalah memahami sifat luhur 

Rasulullah sebagaimana yang seharusnya. Manusia takkan pernah dapat mencapai 

kesempurnaan hakiki tanpa memahami dan mengikuti ajaran beliau. Sebenarnya saya 

telah membulatkan tekad untuk melakukan semua ini, hanya saja saya sadar bahwa saya 

bukanlah orang yang menguasai masalah ini. Oleh sebab itu, impian saya hanya satu, 

yaitu terus berusaha memahami pribadi Rasulullah dan kemudian menjelaskannya 

kepada sebanyak mungkin orang. Tapi di atas semua yang saya miliki berkenaan dengan 

masalah ini, yang saya punya hanyalah sepotong niat yang tulus. Itu saja. 

Sudah sejak lama saya selalu berharap untuk dapat memposisikan diri di sisi Rasulullah 

sebagai Qithmir si anjing, sebab saya sungguh bahagia dengan posisi itu. Hanya 

sayangnya seiring waktu berlalu, sedikit demi sedikit saya mulai kehilangan impian itu. 

Setelah itu saya bermimpi andai saja saya diciptakan sebagai sehelai rambut yang 

melekat di tubuh Rasulullah sehingga saya dapat terus dekat dengan sosok yang menjadi 

cermin kelembutan Ilahi. Tapi sekali lagi seiring berjalannya waktu, dan dengan semakin 

bertambahnya pengetahuan saya tentang Rasulullah, saya kembali menyadari bahwa 

saya tak pantas untuk mendapatkan kedudukan mulia seperti itu. Oleh sebab itu, kini 

saya benar-benar berharap agar dapat menjadi salah satu pengikut Rasulullah. Karena 

saya tahu bahwa Allah tidak akan melarang umat Muhammad untuk mendapatkan 

syafaat dari sang Nabi. Duhai seandainya saja kelak baginda Rasul berkenan mengakui 

saya sebagai pengikut beliau dan berkata: “Mereka adalah orang-orang yang tidak akan 

sengsara siapapun ikut duduk bersama mereka.”[2] 

Ya. Saya telah membulatkan tekad untuk menyampaikan penjelasan tentang sosok agung 

ini. Betapa bahagia seandainya saya dapat menuangkan secawan cinta kepada Rasulullah 

ke dalam hati generasi ini! Tapi apa daya. Dalam urusan seperti ini, saya benar-benar 

laksana seekor semut yang berniat naik haji. Dengan kaki yang lemah, tampaknya saya 

memang takkan mampu menempuh perjalanan panjang menuju Mekah. Tapi biarlah. 

https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/nabi-yang-diutus-sebagai-rahmat-bagi-semesta/sebuah-dimensi-dan-cakrawala-yang-lain#_ftn2


Kalaupun saya harus mati di tengah jalan, roh saya akan tenang karena saya mati di 

tengah jalan menuju Baitullah. Sungguh saya benar-benar berharap agar saya mati dalam 

perjalanan ini. 

Muhammad adalah manusia yang memiliki dimensi berbeda dari manusia biasa. Oleh 

sebab itu, salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan adalah menjaga keseimbangan 

diri di saat mengarungi gelombang samudera kehidupan. Ketika itu telah berhasil 

dilakukan, maka dimulailah rangkaian interaksi dengan Rasulullah yang gamblang dan 

tajam. Segala perintah hanya datang dari Rasulullah karena beliau memang satu-satuya 

pemimpin kita. Masyarakat yang beliau pimpin adalah masyarakat yang memiliki arti 

yang dalam dan tujuan yang luhur, serta selalu dinaungi oleh para malaikat sehingga 

kehebatannya takkan dapat dilukiskan dengan kata-kata. 

Sementara orang mungkin akan berkata bahwa pernyataan ini tidak objektif sehingga 

patut disayangkan. Tapi apakah pendapat seperti itu pantas kita dengar, sementara 

setiap hari selalu saja ada pemuda-pemuda yang tercerahkan oleh nilai-nilai ajaran 

Muhammad Saw.?!  Apakah pendapat seperti itu pantas kita pedulikan, padahal ada 

sebagian umat Islam –yaitu para sahabat- yang telah berinteraksi langsung dengan 

Rasulullah tanpa penghalang di dunia nyata?! 

Ingat, roh dan semangat Rasulullah selalu menemani kita semua. Bahkan sebagian orang 

menyatakan bahwa beliau menemani kita secara fisik. Imam Suyuthi misalnya, 

menyatakan bahwa beberapa beliau bertemu dan berbincang dengan Rasulullah Saw. 

Ya. Beliau memang tidak pernah mati dalam pengertian seperti yang kita ketahui selama 

ini. Yang terjadi pada diri Rasulullah hanyalah perpindahan dimensi. Jadi amatlah keliru 

jika kita menganggap bahwa Rasulullah telah mati seperti matinya manusia biasa. 

Padahal al-Qur`an menyatakan dengan tegas bahwa kita dilarang mengatakan para 

syuhada, yang notabene berada dua tingkat di bawah para nabi, telah wafat. Jadi, 

bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa Rasulullah sudah ‘mati’ dalam 

pengertian yang biasa? 

Ya. Yang dapat kita katakan adalah bahwa Rasulullah hanya pindah ke dimensi lain. 

Sehingga dengan begitu, orang-orang yang memiliki ketajaman hati akan dapat 



menjangkau dimensi tersebut untuk kemudian berjumpa dan melihat sosok Rasulullah 

Saw. 

Sadarilah bahwa siapapun yang mampu melepaskan diri dari penjara tubuhnya, pasti 

akan dapat menjadi derajat kehidupan hati dan roh yang sesungguhnya. Orang-orang 

seperti itu akan dapat hidup di masa lalu dan masa datang sekaligus. Kalau sudah begitu, 

maka apakah mustahil jika Rasulullah dapat berada di akhirat, di dunia, di hadapan 

malaikat, dan bersama para nabi di satu waktu yang bersamaan?! 

Ya. Rasulullah memang selalu hadir dan akan selalu hadir bersama kita. Saya akan 

menjadikan semua penjelasan ini sebagai landasan bagi apa yang akan paparkan di dalam 

buku ini. Karena penentuan sudut pandang atas para nabi dan Rasulullah amatlah 

penting bagi kita. 

Akan tetapi, jika bahkan ‘hanya’ untuk memahami ajaran yang disampaikan para wali, 

orang-orang suci, dan para muqarrabîn –tak usah kita sertakan pula para nabi- kita 

membutuhkan kejernihan jiwa yang paripurna, maka apatah lagi kiranya agar kita dapat 

memahami ajaran yang disampaikan para nabi di dunia-material kasat mata yang 

memiliki banyak tabir dan hijab seperti ini?! 

Jadi, untuk dapat memahami ajaran mereka, kita harus menghadapkan jiwa raga kita 

kepada mereka dengan persiapan hati yang utuh, ketulusan nurani yang sempurna, dan 

dengan penuh konsentrasi serta perhatian penuh. Jika yang ingin kita raih adalah 

pemahaman atas pribadi Rasulullah Saw., maka kecermatan, perhatian, dan konsentrasi 

harus dilipatgandakan sedemikian rupa. Hal ini perlu dilakukan karena kita tahu bahwa 

tingkat pengetahuan dan pemahaman kita akan berbanding sejajar dengan tingkat 

ketajaman mata hati kita. Meski tentu patut pula kita sadari bahwa takkan ada satu pun 

dari kita yang akan mampu memahami pribadi secara utuh. Demikianlah yang 

dinyatakan oleh Bushiri dalam syairnya: 

BAGAIMANA MUNGKIN HAKIKAT BELIAU DAPAT DIJANGKAU ORANG-ORANG 

YANG KERJANYA HANYA TIDUR DAN GEMAR BERLEHA-LEHA DENGAN 

MIMPI! 



[1] Al-Maktûbât, Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi, hlm. 477. 

[2] Al-Bukhari, al-Da’awât, 66; Muslim, al-Dzikr, 25; al-Tirmidzi, al-Da’awât, 129; al-

Musnad, Imam Ahmad 2/252-253. 
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