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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.”



PARA NABI DAN RASUL 

TUJUAN DIUTUSNYA PARA NABI 

Meskipun para nabi dan rasul memiliki derajat yang berbeda satu sama lain, tapi mereka 

semua memiliki satu kesamaan, yaitu: mereka adalah manusia-manusia pilihan karena 

Zat Allah telah ber-tajalli pada mereka; di samping Allah juga mengayomi, mendidik, dan 

membuat mereka unggul di atas seluruh semesta serta membuat hati mereka hanya 

dikuasai oleh-Nya. 

Sebagaimana semua nabi lainnya, pandangan Rasulullah Saw. –dan beliaulah yang paling 

hebat dalam hal ini- hanya tertuju pada Allah semata sehingga beliau tidak pernah 

‘melihat’ yang selain Dia dan tidak ada sesuatu apapun yang mampu memalingkan 

pandangan Rasulullah Saw. dari Allah. Sejak mata Muhammad Saw. terbuka untuk 

pertama kalinya, yang beliau lihat hanyalah Allah. Dan ketika beliau menutup mata untuk 

terakhir kalinya, yang beliau ucapkan adalah: “Wahai Allah, sang Teman yang Tertinggi…” 

Mari kita simak pernyataan ibunda kita Aisyah ra.: 

Ketika Rasulullah Saw. jatuh sakit menjelang wafatnya, beliau melakukan nafats[1] dengan 

bacaan-bacaan ta’awudz. Ketika sakitnya semakin parah, aku yang melakukan nafats 

pada tubuh beliau dengan bacaan yang sama lalu aku mengusap tangan beliau untuk 

mendapatkan berkahnya. Ketika beliau kembali merasakan sakit dan semakin parah, aku 

pun meraih tangan beliau untuk kulakukan seperti yang sebelumnya beliau lakukan. Tapi 

beliau melepaskan tangannya dari tanganku seraya berkata: “Wahai Allah ampunilah aku 

dan jadikanlah aku bersama sang Teman yang Tertinggi.”[2] 

Dari hadits ini tampak jelas bahwa Rasulullah tidak mendambakan teman di dunia dan 

hanya menginginkan teman hakiki yang tidak lain adalah Allah, Tuhannya sendiri. 

Rasulullah sangat bersuka cita dapat bertemu dengan-Nya di dimensi yang lain. Kalau 

demikian, lantas apakah alasan diutusnya para nabi dan rasul –khususnya Rasulullah 

Saw.- ke dunia, padahal mereka adalah orang-orang yang sejak awal hidup hingga akhir 
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hayat menjalani kehidupan yang seperti itu? Demi tujuan apakah kiranya mereka semua 

diutus? 

Pembahasan masalah ini menjadi begitu penting disebabkan dua hal berikut: 

Pertama: untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang ketinggian 

derajat para nabi; untuk menyingkirkan prasangka bahwa para nabi adalah manusia 

biasa; dan untuk menyiapkan bantahan bagi orang-orang yang berpikiran dungu seperti 

itu. 

Kedua: untuk menemukan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mewarisi tugas 

para nabi dan untuk menemukan aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam 

pembahasan masalah ini. 

Meskipun kita mengalihkan sudut pandang ulasan kita ke masalah ini, tapi pembahasan 

kita tetap tidak akan kehilangan urgensinya. Oleh sebab itu, sekarang saya akan 

mengajukan beberapa pendapat dalam poin-poin berikut ini. 

[1] Meniup disertai doa tertentu, penerj- 

[2] Al-Bukhari, al-Maghâzî, 83, al-Mardhâ, 19; Muslim, al-Salâm, 46; Abu Daud, al-Thibb, 

19; al-Tirmidzi, al-Da’awât, 76. 
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PENGHAMBAAN DIRI KEPADA ALLAH 

(‘UBUDIYYAH) 

 

Salah satu tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul yang bersinggungan dengan tujuan 

penciptaan manusia adalah penghambaan diri kepada Allah (al-‘ubûdiyyah). Al-Qur`an 

sendiri menyatakan hal ini dalam ayat: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS al-Dzâriyât [51]: 56). 

Jadi, tujuan utama yang paling mendasar dari diciptakannya manusia adalah mengenal 

Allah (ma’rifatullâh) dan penunaian kewajiban beribadah kepada-Nya dengan cara yang 

benar. Bukan untuk mengejar harta, tahta, kekuasaan, atau sekedar untuk makan-minum 

dan menikmati pelbagai kenikmatan duniawi. Adalah benar jika dikatakan bahwa semua 

itu merupakan kebutuhan manusiawi yang lumrah bagi kita, namun harus disadari 

bahwa ia sama sekali bukan tujuan penciptaan kita. 

Sementara itu, diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menunjukkan kita jalan 

menuju tujuan tersebut. Al-Qur`an menyatakan hal ini dalam ayat: “Dan Kami tidak 

mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: 

‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 

sekalian akan Aku’.” (QS al-Anbiyâ` [21]: 25). 

Ayat lain menyatakan: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu,’ maka di antara 

umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya 

orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS 

al-Nahl [16]: 36). 

Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa alasan diutusnya para rasul adalah untuk 

menghindarkan umat manusia dari penyembahan terhadap berhala, membimbing 

mereka untuk beribadah kepada Allah, dan untuk menjadi teladan bagi manusia. 



Namun berkenaan dengan tujuan diutusnya Rasulullah Saw., tampaknya agak sedikit 

berbeda dengan para rasul lain, sebab beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi alam 

semesta (rahmat li al-‘âlamîn) dan sekaligus memikul tanggung jawab untuk berdakwah 

menyeru segenap umat manusia dan jin menuju penghambaan diri kepada Allah Swt. 

Dari Abdullah ibn Mas’ud diriwayatkan bahwa dia berkata: 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tadi malam aku lewati dengan 

membacakan al-Qur`an satu rub’ di daerah al-Hajun.”[1] 

Setelah Rasulullah selesai menyampaikan risalah beliau kepada manusia dan jin, beliau 

pun menyadari bahwa telah datang waktu baginya untuk kembali menemui al-Rafîq al-

A’lâ (Teman yang Tertinggi). Oleh sebab itu, kita ketahui bahwa di akhir khutbah yang 

disampaikannya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta 

Allah untuk memilih antara gemerlap dunia sekehendak hatinya atau apa yang ada di sisi 

Allah. Lalu dia ternyata memilih apa yang ada di sisi Allah.”[2] Si hamba yang disebut-sebut 

Rasulullah itu tidak lain adalah beliau sendiri. 

[1] Al-Musnad, Imam Ahmad 1/449; Jâmi’ al-Bayân, al-Thabari 24/33. 

[2] Al-Bukhari, Manâqib al-Anshâr, 45; Muslim, Fadhâ`il al-Shahâbah, 2. 
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MENYAMPAIKAN RISALAH (TABLÎGH) 

 

Tujuan lain dari diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan agama Allah. Andai 

saja para rasul tidak pernah diutus, maka manusia pasti tidak akan tahu berbagai hal yang 

berhubungan dengan ibadah. Jika mereka tidak diutus, perintah dan larangan Allah pasti 

takkan pernah sampai ke tangan kita dan kita juga tidak akan mengetahui kewajiban kita 

atau pun mengerti arti shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, kita juga tidak akan 

mengetahui larangan berbagai perkara haram semisal minuman keras, judi, zina, 

monopoli, dan riba. Kita dapat mengetahui semua aturan itu hanya dari para rasul dan 

nabi. Secara ringkas kita dapat menyebut peran para rasul ini dengan istilah ‘tugas 

menyampaikan risalah’ (wazhîfah al-risâlah). Semua rasul dan nabi membawa risalah 

tertentu yang berbeda satu sama lain dalam masalah-masalah cabang (furû’) tapi mereka 

semua menyampaikan hal yang sama pada masalah-masalah pokok.[1] 

Al-Qur`an juga menjelaskan tujuan dan tugas umum yang dipikul para nabi dan rasul. 

Allah berfirman: “(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka 

takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada 

Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.” (QS al-Ahzâb [33]: 39). 

Jadi, para nabi dan rasul memang diutus untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka sama 

sekali tidak peduli akan segala bentuk siksaan dan para durjana yang menyerang mereka 

dalam menjalankan tugas mereka. Kalau pun mereka mengenal rasa takut, maka satu-

satunya ketakutan yang mereka miliki hanyalah kepada Allah Swt. 

Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman kepada Rasulullah: “Hai Rasul, sampaikanlah 

apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara 

kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang kafir.” (QS al-Mâidah [5]: 67). 

Lewat ayat ini seolah Allah berkata kepada Rasulullah: 
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“Jika kau mengabaikan perintah untuk menyampaikan risalah-Ku, maka tindakanmu itu 

tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas tugasmu sebagai pribadi. Melainkan akan 

menjadi masalah yang menyangkut kehidupan sosial dan individual setiap manusia. 

Karena kewajibanmu adalah untuk menerangi jalan yang ditempuh umat manusia. Maka 

jika kau mengabaikan tugasmu itu, niscaya umat manusia akan tersesat dalam 

kegelapan.” 

Tentu saja, Rasulullah telah memahami betapa penting risalah yang diembannya, sebab 

kalau bukan disebabkan peran penting risalah tersebut, tentulah beliau tidak akan 

pernah diminta untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah Rasulullah selesai menerima 

tanggung jawab untuk menyampaikan risalah yang dititipkan padanya, beliau pun 

mengorbankan seluruh jiwa-raga demi memenuhi tugas tersebut. Dengan susah payah 

beliau menyampaikan ajaran yang beliau terima dari Allah, mengetuk setiap pintu, dan 

mencari satu persatu orang-orang yang mau menerima seruan dakwah beliau. 

Pada tahap awal, reaksi yang muncul dari orang-orang kafir ketika menerima dakwah 

Islam adalah tidak peduli dan memutuskan hubungan dengan Rasulullah. Setelah itu, 

mereka akan mulai mencaci dan menghina. Pada tahap akhir, mereka akan mulai 

menggunakan kekerasan fisik, penyiksaan, dan berbagai bentuk penganiayaan. Mereka 

mengganggu Rasulullah dengan meletakkan duri di jalan yang biasa beliau lalui, 

melemparkan kotoran ke kepala beliau di saat shalat, dan berbagai bentuk penghinaan 

lainnya. Tapi Rasulullah tidak pernah putus asa atau patah semangat. Hal itu dapat terjadi 

karena beliau menyadari betul bahwa dakwah adalah alasan dan tujuan dari kemunculan 

beliau di dunia. Tanpa mengenal lelah Rasulullah terus berdakwah kepada semua orang 

–tak terkecuali para musuh besar beliau- secara terus-menerus dan tetap menyampaikan 

risalah ilahiyah yang beliau emban. 

Ya. Entah berapa kali Rasulullah mendatangi para musuh Allah seperti Abu Jahal dan Abu 

Lahab untuk kemudian menunjukkan jalan hidayah kepada mereka. Beliau tak segan 

masuk keluar pasar atau menyambangi satu persatu tenda-tenda di padang pasir dengan 

harapan semoga ada yang mau menerima hidayah. Sering kali semua pintu tampak 

tertutup bagi Rasulullah. Tapi beliau tak segan untuk mengetuk pintu yang sama dan 

menyampaikan dakwah yang sama berulang kali. 



Setelah harapan terhadap penduduk Mekah mulai meredup, Rasulullah pun bergerak 

menuju Thaif. Sebuah kota wisata yang banyak memiliki taman. Namun penduduk Thaif 

yang rupanya telah dibutakan oleh kenikmatan, menyambut kedatangan Rasulullah 

dengan penghinaan yang jauh melampaui apa yang dilakukan penduduk Mekah. Anak-

anak Thaif berkumpul bersama orang-orang dungu untuk kemudian melempari 

Rasulullah dengan batu. Ya. Mereka melemparkan batu ke arah sang Kebanggaan 

Semesta yang bahkan para malaikat malu menatap wajahnya yang mulia. Penduduk 

Thaid lalu mengusir Rasulullah sambil terus memaki dan menghujani tubuh beliau 

dengan batu, sampai-sampai meski Zaid ibn Haritsah –anak angkat Rasulullah- berusaha 

menjadi pagar pelindung bagi Rasulullah, tapi derasnya terjangan batu tetap mengenai 

tubuh beliau yang agung sehingga berdarah. 

Dari tengah kota, Rasulullah menyelamatkan diri ke daerah pinggiran sampai akhirnya 

beliau tiba di sebuah taman. Pada saat itulah Jibril muncul seraya menyatakan kepada 

Rasulullah bahwa dia siap mengangkat gunung untuk ditimpakan kepada orang-orang 

Thaif yang telah menyakiti beliau. Tapi Rasulullah menolak tawaran Jibril itu meski beliau 

pun masih memendam kekesalan. Rupanya Rasulullah masih menaruh harap kalau-kalau 

di satu saat nanti ada penduduk Thaif yang mau beriman kepada beliau. 

Rasulullah kemudian menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa: 

“Wahai Allah, hanya kepada-Mu aku mengadukan lemahnya diriku, sedikitnya dayaku, dan 

penghinaan manusia terhadap diriku. Wahai Zat yang paling penyayang di antara yang 

penyayang, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku. Lalu 

kepada siapa lagi aku meminta pertolongan? Apakah kepada yang jauh yang akan 

membuatku murung? Ataukah kepada musuh yang Kau telah beri kuasa pada mereka atas 

diriku? Jika memang Kau tidak murka pada diriku, maka aku tak peduli (apa-apa lagi). 

Tetapi tentu karunia-Mu lebih terasa lapang bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-

Mu yang menghapus segala kegelapan dan akan membuat semua perkara dunia dan 

akhirat akan terselesaikan, daripada akan turun padaku murka-Mu atau ditimpakan 

padaku murka-Mu. Bagimulah segala jalan keridhaan, dan tiada daya upaya serta 

kekuatan melainkan hanya pada-Mu.” 



Di tempat itulah Rasulullah dilihat oleh dua anak Rabi’ah bernama Utbah dan Syaibah 

yang menaruh iba atas apa yang terjadi pada diri beliau. Utbah dan Syaibah lalu 

memanggil budak mereka yang bernama Addas[2] yang kebetulan beragama Nasrani. 

Kedua pemuda itu berkata: “Letakkanlah setandan anggur ini di atas pinggan lalu 

berikanlah kepada lelaki itu dan persilakan ia untuk menyantapnya.” 

Addas mematuhi perintah itu dan menghidangkan anggur milik tuannya kepada 

Rasulullah Saw. 

“Makanlah,” ujar Addas. 

Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil anggur seraya berucap: 

“Bismillâh…” dan beliau pun menyantap anggur yang tersaji. 

Ketika mendengar bacaan basmalah yang diucapkan Rasulullah, Addas terkejut dan 

kemudian berkata: “Demi Allah, ucapan seperti itu tidak pernah diucapkan oleh 

penduduk negeri ini.” 

Rasulullah Saw. lalu berkata: “Darimanakah asalmu? Apa agamamu?” 

Addas menjawab: “Agamaku Nasrani, dan aku berasal dari Ninawa.”  

Rasulullah lalu berkata lagi: “Ternyata kau berasal dari negerinya seorang laki-laki saleh 

bernama Yunus ibn Matta.” 

Addas kembali berkata: “Apa yang kau ketahui tentang Yunus ibn Matta?”  

Rasulullah menjawab: “Dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi, sebagaimana aku 

juga seorang nabi.” 

Demi mendengar ucapan Rasulullah Saw. itu, tiba-tiba Addas menundukkan tubuhnya 

dan mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki Rasulullah Saw.” 

Melihat itu, salah seorang putra Rabi’ah berkata kepada saudaranya: “Tampaknya 

budakmu itu telah rusak akalnya.” 
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Ketika Addas mendekat, kedua majikannya berkata: “Celakalah kau Addas! Kenapa kau 

cium kepala, tangan, dan kaki lelaki itu?!” 

“Wahai Tuanku,” jawab Addas, “Tak ada sesuatu pun di muka bumi yang lebih baik 

daripada orang itu. Dia telah memberi tahu aku tentang sesuatu yang hanya diketahui 

oleh seorang nabi.”[3] 

Sungguh seandainya bukan karena peristiwa di kebun milik Rabi’ah itu, tentulah 

Rasulullah akan meninggalkan Thaif dengan duka mendalam. Bukan disebabkan 

perlakuan buruk penduduk kota itu terhadap dirinya, melainkan karena Rasulullah sama 

sekali tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Setelah peristiwa di kebun 

itu, Rasulullah pun gembira karena telah berhasil membuka jalan hidayah bagi seorang 

budak bernama Addas. 

Kalau boleh dikatakan, Rasulullah Saw. adalah laksana merpatinya para nabi (Yamâmah 

al-Anbiyâ`) yang tidak pernah berhenti mencari hati manusia-manusia bersih yang 

terbuka bagi kebenaran serta wajah-wajah yang siap menyongsong hidayah. Ketika 

berhasil menemukannya, beliau pun menukik ke bawah untuk menuangkan isi cawan 

hidayah yang beliau bawa. Demikianlah yang Rasulullah lakukan seiring dengan semakin 

kerasnya serangan dan semakin menggilanya kaum kafir yang menentang beliau. 

Seiring dengan kegilaan kaum kafir ketika berhadapan dengan kebangkitan Islam di 

timur dan barat, kegilaan mereka semakin menjadi ketika melihat pengikut Rasulullah 

semakin bertambah dari waktu ke waktu. 

Kegilaan itulah yang membuat orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan mampu 

memadamkan cahaya Allah. Tapi tak mungkin! Semua upaya yang mereka lakukan tidak 

lebih dari seperti ketololan orang-orang yang berusaha memadamkan sinar matahari 

dengan ucapan mereka. Padahal cahaya yang dibawa Rasulullah kala itu, jauh lebih kuat 

dibandingkan cahaya matahari, karena ia berasal dari cahaya Allah. Kebodohan orang-

orang kafir ini dilukiskan oleh al-Qur`an dalam ayat yang berbunyi: “Mereka berkehendak 

memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah 

tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang 

kafir tidak menyukai.” (QS al-taubah [9]: 32). 
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Di abad dua puluh, di masa kini, kita masih dapat merasakan gelora membara di dalam 

jiwa kita yang berasal dari api yang dulu disulut oleh Rasulullah. Saat ini ada jutaan 

manusia yang siap memikul semangat Rasulullah di pundak mereka demi mengagungkan 

agama Islam. Rupanya, Allah berkenan terus memperbarui cahaya ajaran Muhammad 

dan melanjutkan kesinambungan mata rantai emas dakwah Islam. Sementara segala 

bentuk kedengkian, angkara murka, penindasan, dan bahkan makar serta tipu muslihat 

yang dilancarkan kaum kafir, ternyata tak pernah bisa menghentikan gerak laju 

penyebaran Islam. 

Ya. Benih-benih yang telah disemai dengan keikhlasan ini kelak akan tumbuh, baik cepat 

maupun lambat. Kalau pun bukan hari ini, maka esok pasti akan muncul ke permukaan. 

Cahaya yang dulu dinyalakan oleh Rasulullah Saw. takkan pernah padam. 

Sekarang mari kita kembali ke Rasulullah s.a.w… 

Setelah menyadari bahwa ternyata kota Mekah belum siap menerima dakwahnya, 

Rasulullah pun berhijrah ke Madinah untuk melanjutkan penyebaran hidayah Islam di 

kota itu. Hanya saja, di Madinah Rasulullah harus berurusan dengan kaum Yahudi dan 

orang-orang munafik. Di tempat baru inilah Rasulullah kembali harus memimpin 

serangkaian peperangan melawan kaum kafir hingga beberapa gigi beliau harus tanggal, 

wajah beliau terluka, serta menderita dalam pertempuran. Di kota Madinah Rasulullah 

juga harus mengalami kelaparan yang parah sampai-sampai beliau harus mengikatkan 

beberapa butir batu ke perut beliau demi menahan lapar. 

Demikianlah Rasulullah terus bergerak maju tanpa istirahat atau sekedar melambatkan 

langkah. Sang Kekasih Allah itu sama sekali tak pernah melepaskan panji-panji dakwah 

yang beliau genggam. Tak pernah sedetik pun Rasulullah berhenti melakukan tablig dan 

menjelaskan agama Allah kepada umat manusia dengan sebaik-baiknya. Selama tinggal 

di Madinah, tak pernah sekali pun Rasulullah mengabaikan tugas membimbing kaum 

muslimin di tengah kesibukan beliau yang bertumpuk sebagai kepala negara. Arkian, 

ketika seorang badui datang untuk bertanya tentang sebuah masalah yang sebenarnya 

telah beliau jelaskan ratusan kali, tak secuil pun ada perasaan kesal di hati beliau. Alih-

alih, beliau akan menjelaskan masalah yang ditanyakan itu dengan suka-cita dan penuh 

kasih. 



Sebagaimana kita tahu, yang dimaksud dengan tablig (al-tablîgh) adalah membimbing 

umat ke jalan yang lurus. Jadi para hakikatnya, tablig adalah rahasia yang tersimpang di 

balik diutusnya sang Pemimpin para Nabi. Inilah jalan lurus yang telah diketahui dan 

wajib diketahui oleh setiap mukmin dengan sebaik-baiknya. Sekurangnya empat puluh 

kali setiap hari kita memohon kepada Allah agar berkenan menunjukkan jalan lurus yang 

ditempuh para nabi, shiddîqûn, syuhada, dan orang-orang saleh serta agar Dia berkenan 

menghantarkan kita semua ke tujuan yang telah mereka capai. Tapi jalan yang lurus (al-

shirâth al-mustaqîm) adalah sebuah jalan yang sangat panjang di mana setiap kita 

memiliki jatah pada bagian mana dari jalan itu yang dapat kita tempuh. Itulah sebabnya 

Rasulullah sang Nabi Terakhir diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam.” (QS al-Anbiyâ` [21]: 107); di samping beliau juga diutus untuk menjadi saksi, 

pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan sebagaimana yang disebutkan oleh 

ayat al-Qur`an: “Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, pembawa 

kabar gembira, dan pemberi peringatan.” (QS al-Ahzâb [33]: 45). 

Rasulullah yang harus memikul beban berat dakwah kenabian selama dua puluh tiga 

tahun, terbukti berhasil menunaikan tugas tersebut dengan gemilang sehingga sulit 

ditemukan bandingannya dalam sejarah. Dengan semangat baja dan rasa cinta kepada 

Allah yang membara, Rasulullah terus maju menggapai tujuan akhir yang diberkahi oleh 

Allah Swt. 

Di penghujung usianya, Rasulullah melaksanakan Haji Wada’, satu-satunya haji yang 

beliau lakukan. Dan karena Rasulullah melaksanakan ibadah umrah dan haji sekaligus, 

maka kaum muslimin pun menyebut ibadah haji yang beliau lakukan dengan istilah Haji 

Akbar.[4] Dalam pelaksanaan ibadah ini, Rasulullah mengendarai unta dan menyampaikan 

kembali beberapa hal yang beliau anggap perlu untuk disampaikan ulang seperti perkara 

pembunuhan, fidyah, dan hak-hak wanita. Beliau juga menyinggung masalah riba, 

hubungan antarsuku bangsa, dan berbagai masalah lainnya. Saat itu, setiap kali 

Rasulullah selesai menyampaikan sebuah masalah, beliau meminta kesaksian dari semua 

yang hadir dengan bersabda: “Bukankah aku telah menyampaikan hal ini?” Para sahabat 

pun menjawab: “Ya. Kami bersaksi kau sudah menyampaikan itu dan kau telah 

menunaikan tugasmu dan memberi kami nasehat.” Lalu Rasulullah mengacungkan jari ke 
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langit dan kemudian mengarahkannya kepada para sahabat seraya berujar: “Wahai Allah 

saksikanlah. Wahai Allah saksikanlah. Wahai Allah saksikanlah.”[5] 

Sungguh Rasulullah memang telah menunaikan tugas dengan sempurna dan beliau 

bertablig dengan cara terbaik. Itulah sebabnya di penghujung hayatnya Rasulullah 

merasa tenang, tenteram, dan siap untuk bertemu dengan Tuhannya. 

Rasulullah adalah sosok yang sangat baik dalam mengawasi dirinya sendiri. Ituah 

sebabnya di sepanjang hidupnya beliau selalu menjaga diri dengan bertanya “Apakah aku 

mampu menyampaikan risalah sebagaimana seharusnya? Apakah aku hidup untuk 

mewujudkan tujuan yang telah membuatku diutus Allah kepada umat manusia?” 

[1] “Semua nabi bersaudara dari garis ayah. Ibu mereka beragam. Agama mereka satu.” 

Maksud hadits ini adalah bahwa para nabi bersaudara dari garis ayah meski mereka 

berbeda dari garis ibu. Mereka juga bersepakat pada masalah dasar agama (ushûl al-

dîn) yaitu akidah tauhid dan mereka berbeda dalam masalah cabang (furû’iyyah). Lihat: 

al-Bukhari, al-Abiyâ`, 48; Muslim, al-Fadhâ`il, 145. 

[2] Dikenal pula dengan nama “Edas”, penerj- 

[3] Al-Bukhari, Bad` al-Khalq, 7; Muslim, al-Jihâd, 111; al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu 

Katsir 3/166; al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 2/60-63. 

[4] Haji Akbar adalah haji yang dilakukan dengan cara merangkai umrah dan haji 

sekaligus. Saat ini, banyak umat Islam yang salah mengartikan bahwa yang dimaksud 

Haji Akbar adalah ibadah haji yang hari pelaksanaan wukufnya jatuh pada hari Jum’at. 

[5] Al-Bukhari, al-Hajj, 132, al-Maghâzî, 77; Muslim, al-Hajj, 147; Ibnu Majah, al-

Manâsik, 84; Abu Daud, al-Manâsik, 56. 

https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftn5
https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftnref1
https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftnref2
https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftnref3
https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftnref4
https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/para-nabi-dan-rasul/menyampaikan-risalah-tabligh#_ftnref5


TELADAN YANG BAIK 

 

Sebuah tujuan lain yang dapat kita jadikan sebagai latar belakang diutusnya para nabi 

dan rasul adalah agar mereka semua menjadi suri teladan dan contoh yang dapat diikuti 

oleh umat mereka masing-masing. Allah menyatakan di dalam al-Qur`an: “Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka…” (QS 

al-An’âm [6]: 90). Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Saw. sebagai pesan Allah untuk 

beliau agar mengikuti jejak para nabi terdahulu yang nama-nama mereka telah 

disebutkan di ayat sebelumnya. 

Tapi sekarang mari kita merenungi ayat berikut: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS al-Ahzâb [33]: 

21). 

Para nabi adalah teladan kita dan sekaligus menjadi imam kita. Sebagaimana halnya kita 

harus mengikuti imam di saat shalat, kita juga harus mengikuti perilaku para nabi dalam 

seluruh aspek kehidupan. Hal itu harus dilakukan sebab kehidupan yang hakiki bagi kita 

adalah kehidupan yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad Saw. dan para nabi lain 

sebelum beliau. Para sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah telah berhasil 

mengikuti jejak Rasulullah langkah demi langkah. Itulah sebabnya para sahabat dan 

tabiin berhasil mencapai kedudukan mulia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah 

dalam hadits beliau: 

“Akan datang suatu masa pada manusia ketika mereka menyerang segolongan orang lalu 

mereka ditanya: ‘Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu Rasulullah?’ Mereka 

menjawab: ‘Ya.’ Maka dibukakanlah (jalan kemenangan untuk mereka). Kemudian 

mereka menyerang segolongan orang lalu mereka ditanya: ‘Apakah di antara kalian ada 

yang pernah bertemu orang yang bersahabat dengan Rasulullah?’ Mereka menjawab: 

‘Ya.’ Maka dibukakanlah (jalan kemenangan untuk mereka). Kemudian mereka 

menyerang segolongan orang lalu mereka ditanya: ‘Apakah di antara kalian ada yang 

pernah bertemu orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan 



Rasulullah?’ Mereka menjawab: ‘Ya.’ Maka dibukakanlah (jalan kemenangan untuk 

mereka).[1] 

Di dalam hadits lain dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik manusia 

adalah masaku, lalu orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka.”[2] 

Lewat sabda ini Rasulullah menyatakan keunggulan masa yang terdekat dengan masa 

hidup beliau. Hal itu dapat terjadi karena orang-orang muslim yang hidup pada masa itu 

memiliki kepekaan yang tinggi dalam mengikuti sunah-sunah Rasulullah Saw. dalam 

segala hal: dalam kehidupan, perilaku, dan pemikiran. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa 

amatlah penting bagi kita untuk selalu berusaha memiliki tujuan hidup yang semirip 

mungkin dengan Rasulullah yang telah diutus untuk menjadi teladan dan kemudian 

mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. 

Ya. Para sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin memang telah menunjukkan kepakaan yang 

tinggi atas masalah yang satu ini. Itulah sebabnya mereka menjadi manusia-manusia 

yang lebih baik dibandingkan semua orang yang hidup di masa yang lain. Merekalah –

para sahabat Rasulullah- yang dimaksud oleh Isa al-Masih as. dalam sabdanya: “…di 

tangan mereka tergenggam panji-panji orang-orang kudus…” (al-Tatsniyah, bab 33, ayat 

3).[3] Sungguh sebuah ungkapan penghormatan yang lur biasa. Sebuah hadits dha’if 

berbunyi: “Para ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel.”[4] Terlepas dari 

kedha’ifannya, hadits ini menunjukkan keunggulan umat Muhammad Saw. 

Ya. Para pengikut Rasulullah memang telah berhasil mengikuti jejak sang Nabi hingga 

mencapai tingkat yang sedemikian tinggi dan berada persis di bawah derajat kenabian. 

Kiranya Umar ibn Khaththab ra. dapat menjadi contoh mengagumkan di antara sekian 

banyak ‘manusia biasa’ yang telah berhasil menjadikan Rasulullah sebagai pembimbing 

dan teladan dalam semua sendi serta aspek kehidupan, dan kemudian menghiasi hidup 

mereka dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah. Bahkan Umar sama sekali tidak 

mengubah sedikit pun gaya hidupnya setelah ia berhasil menundukkan Bizantium dan 

bangsa-bangsa lain. 

Ketika al-Quds (Yerusalem) –yang saat ini masih berduka di bawah cengkeraman 

penjajah Israel dan menjadi noda yang mencoreng wajah umat Islam- dulu berhasil 
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ditaklukkan pasukan Islam, ternyata para pendeta yang berada di kota suci itu tidak 

bersedia menyerahkan kunci kota kepada panglima pasukan muslim yang telah 

memenangi pertempuran. Para pendeta itu berkata: “Kami tidak menemukan seorang 

pun di antara kalian yang layak menerima kunci kota suci ini…” 

Singkat cerita, setelah berita tentang sikap para pendeta itu sampai ke telinga Umar ra., 

sang Amirul Mukminin langsung berangkat menuju al-Quds dengan mengendarai seekor 

unta yang dipinjamnya dari Baitul Mal. Di sepanjang perjalanan menuju al-Quds, Umar 

ra. bahkan rela bergantian mengendarai unta pinjaman itu dengan pelayannya. 

Secara kebetulan, ketika unta yang dikendarai Umar hampir sampai di gerbang al-Quds, 

tibalah giliran si pelayan untuk mengendarai unta itu. Umar pun turun dan 

mempersilakan pelayannya untuk naik ke punggung unta sementara dia menuntun 

sambil berjalan. Si pelayan pun menolak karena merasa tak bisa membiarkan sang 

Amirul Mukminin memasuki al-Quds sambil berjalan menuntun unta yang dikendarai 

oleh seorang pelayan. 

Silakan Anda bayangkan betapa dramatisnya peristiwa itu... 

Dalam sekejap mendadak seisi Yerusalem riuh rendah oleh orang-orang yang tak percaya 

dengan apa yang mereka lihat: seorang pemimpin tertinggi kekhalifahan Islam berjalan 

memasuki kota sambil menuntun unta yang dikendarai oleh pelayannya sendiri. Dan 

ketika hal itu dilihat oleh para pendeta pemegang kunci kota, mereka pun berujar: “Ya. 

Memang seperti inilah sifat orang yang akan menerima kunci kota ini seperti yang telah 

disebutkan di dalam Kitab Suci kami.” Mereka langsung menyerahkan kunci kota al-Quds 

kepada Umar ibn Khaththab ra. 

Selain peristiwa itu, silakan Anda bayangkan ketika Umar tergeletak di tanah setelah 

ditikam oleh seorang lelaki Majusi sehingga membuat makanan yang baru disantapnya 

terburai keluar dari perutnya yang sobek. Kala itu Umar tergolek diam tak sadarkan diri 

dan tak ada seorang pun yang berhasil membuatnya siuman. 

Berkenaan dengan kejadian ini, Miswar ibn Makhzamah menuturkan sebuah riwayat: 



Ketika aku melihat Umar ibn Khaththab yang sedang tergeletak, aku bertanya kepada 

orang-orang yang ada di situ: “Menurut kalian bagaimana keadaannya?” Mereka 

menjawab: “Keadaannya separah yang kau lihat.” Aku berkata: “Bangunkanlah ia dengan 

seruan shalat. Karena kami tidak mengetahui ada cara yang lebih ampuh untuk 

menyadarkan Umar dari pingsan melainkan dengan mengajaknya shalat.” Maka orang-

orang pun berseru: “Shalat wahai Amirul Mukminin!” Sontak Umar siuman dari 

pingsannya seraya berujar: “Duh Allah, tak ada hak di dalam Islam seseorang yang 

meninggalkan shalat!” Lalu Umar langsung melaksanakan shalat meski lukanya terus 

mengeluarkan darah. 

Demikianlah Umar ra. Demikianlah sikap seorang sahabat yang telah mempelajari semua 

yang dilakukannya itu dari Rasulullah yang amat dicintainya. Sosok yang wajib dijadikan 

panutan dan diikuti dengan cara yang sedemikian rupa untuk kemudian menjadi teladan 

sempurna bagi semua generasi yang muncul kemudian. 

Ya. Diutusnya para nabi dan rasul untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi umat 

mereka adalah salah satu tujuan utama kedatangan mereka. 

[1] Al-Bukhari, Fadhâ`il al-Shahâbah, 1; Muslim, Fadhâ`il al-Shahâbah, 208-209. 

[2] Al-Bukhari, Fadhâ`il al-Shahâbah, 1; Muslim, Fadhâ`il al-Shahâbah, 212. 

[3] Dalam Injil Perjanjian Lama edisi Indonesia, kelengkapan ayat ini berbunyi: “Sungguh 

Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah mereka, 

pada kaki-Mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu.” (Ulangan 33:3). 

[4] Kasyf al-Khafâ`, al-‘Ajaluni 2/64; al-Fawâ`id al-Majmû’ah, al-Syaukani, hlm. 286. 
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MENJAMIN KESEIMBANGAN ANTARA DUNIA 

DAN AKHIRAT 

 

Para nabi dan rasul datang untuk menjamin keseimbangan antara dunia dan akhirat. 

Dengan prinsip keseimbangan yang mereka ajarkan, umat manusia akan dapat 

menemukan jalan lurus dan jalan hidup yang benar serta terhindar dari sikap berlebihan 

atau meremehkan. 

Ya. Sikap meninggalkan dunia dan menyepi di kuil atau gereja seperti yang dilakukan 

para pendeta bukanlah sesuatu yang dianjurkan Islam. Sebagaimana pula gaya hidup 

tenggelam dalam gemerlap dunia dan menjadikan diri sebagai budak materi bukanlah 

sesuatu yang boleh dibiarkan. Jalan terbaik di antara semua itu adalah dengan 

menempuh jalan tengah, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya petunjuk wahyu. 

Akal dan naluri manusia tidak akan mampu menemukan keseimbangan hidup. Bahkan 

ilmu pengetahuan sekalipun takkan mampu mengantarkan manusia ke tujuan atau 

mengangkatnya ke pemahaman atas keseimbangan antara dunia dan akhirat. 

Al-Qur`an menjelaskan keseimbangan ini dalam ayat: “Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (QS al-Qashash [28]: 77). 

Jadi, jika Anda ingin meletakkan apa yang dikatakan oleh ayat “Dan terhadap nikmat 

Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur),”[1] di atas salah 

satu daun timbangan ilahi yang sedang kita bahas ini, maka Anda harus pula meletakkan 

peringatan yang disebutkan oleh ayat “kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu 

tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu),”[2] di atas daun 

timbangan-Nya yang lain. 
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Demikianlah kiranya keseimbangan antara dua daun timbangan itu harus dijaga. Adapun 

sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. yang mendermakan semua hartanya di jalan 

Allah tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya, maka hal itu memang hanya 

dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat shiddîqûn. 

Zaid ibn Arqam meriwayatkan sebuah peristiwa tentang Abu Bakar ra. yang terjadi pada 

masa kekhalifannya, sebagai berikut: 

Suatu ketika Abu Bakar ra. meminta air, maka dibawakanlah kepadanya sebuah wadah 

yang berisi air dan madu. Tapi ketika Abu Bakar telah melekatkan bibirnya di wadah air 

itu, tiba-tiba dia menangis tersedu-sedu sehingga membuat semua orang yang 

melihatnya ikut bersedih. Abu Bakar lalu diam, sementara orang-orang di sekitarnya 

mulai bingung akan apa yang terjadi. Tapi Abu Bakar kembali menangis sesenggukan 

hingga membuat semua orang di sekelilingnya tak ada yang sampai hati bertanya 

kepadanya tentang tangisannya itu. Tak lama kemudian, Abu Bakar menghentikan 

tangisnya dan mengusap wajahnya. Orang-orang pun bertanya: “Apakah gerangan yang 

telah membuat engkau menangis seperti tadi?” Abu Bakar menjawab: “Suatu ketika aku 

pernah melihat Rasulullah bergerak menolak sesuatu seraya berkata: ‘Menjauhlah kau 

dariku… Menjauhlah kau dariku…’ Padahal saat itu aku tak melihat seorang pun di dekat 

beliau. Aku pun bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kulihat kau menolak sesuatu tapi tak kulihat 

seorang pun bersamamu?’ Rasulullah menjawab: ‘Tadi dunia dan segala isinya muncul 

mendatangiku. Aku pun memintanya menjauhiku dan dia pun menjauh, tapi ia berkata: 

‘Demi Allah, kalau saja kau tak mampu melawan godaanku, niscaya semua umatmu yang 

datang kemudian takkan mampu melawan godaanku.’ Itulah sebabnya aku takut kalau-

kalau saat ini aku sedang tak tahan menghadapi godaan dunia. Itulah yang telah 

membuatku menangis.”[3] 

Ya. Meski dunia mendatangi mereka, para sahabat selalu berhasil menjalani kehidupan 

secara seimbangan. Hal itu dapat terjadi karena mereka melihat sendiri Rasulullah yang 

menjadi pembimbing dan penuntun jalan mereka melewati hidup beliau dengan cara 

seperti itu. 
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[1] QS al-Dhuhâ [93]: 11. 

[2] QS al-Takâtsur [102]: 8. 

[3] Hilyah al-Auliyâ`, Abu Na’im 1/30-31. 
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AGAR MANUSIA TIDAK BERDALIH 

 

Salah satu alasan diutusnya para rasul adalah untuk menutup pintu kesempatan bagi 

manusia untuk berdalih di hadapan Allah di Hari Kiamat. Allah menjelaskan hal ini dalam 

ayat: “(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah 

diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-

Nisâ` [4]: 165). 

Selain para nabi dan rasul, semua pemimpin di dunia memang tak ada yang mampu 

memenuhi keinginan semua bangsa secara berkesinambungan. Bisa jadi sebagian 

mereka berhasil menyenangkan bangsa  yang mereka pimpin di satu masa, tapi 

keberhasilan itu pasti bersifat sementara. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

melapuknya pemikiran mereka, semua keberhasilan itu pasti akan rontok satu persatu 

seperti dedaunan di musim gugur. Hal itu terjadi karena apa yang dilakukan para 

pemimpin itu tidak disandarkan pada pertolongan ilahi. Padahal mereka tidak pernah 

bisa melampaui sifat manusiawi baik dari segi ucapan maupun perbuatan. 

Adapun para nabi dan rasul, maka yang terjadi amatlah berbeda. Mereka adalah individu-

invidu yang telah dipersiapkan secara matang dan telah terpilih untuk mengemban misi 

kenabian sejak mereka masih berada dalam kandungan. Hidup mereka mengalun indah 

seperti komposisi sebuah lagu, dan tutur kata mereka menyegarkan bagaikan kata-kata 

pujangga. Ketika mereka berbicara, seluruh semesta diam mendengarkan dan tunduk 

menyimak apa yang mereka ucapkan. Bayangkanlah betapa banyak hal yang berubah 

dengan kedatangan mereka; betapa banyak kejadian yang berbelok tak terduga dengan 

kemunculan mereka; betapa banyak hati yang takluk menyerah kepada mereka; dan 

betapa banyak aturan yang berlaku di jagad raya mendadak tak berlaku demi mereka, 

untuk membela mereka, atau disebabkan permintaan mereka. 

Berkenaan dengan hal ini, tampaknya cukup bagi kita untuk kembali melihat apa yang 

terjadi pada sang Pemimpin para Rasul, Muhammad Saw. Bumi, pepohonan, binatang-

binatang tunduk di hadapan beliau, seakan-akan mereka semua ingin menjalin hubungan 



dengan Rasulullah sebagai seorang Utusan Allah dan untuk menunjukkan pembenaran 

mereka atas kenabian serta risalah beliau. 

Al-Bushiri bersyair: 

Pepohonan datang ketika dia panggil lalu bersujud[1] 

Semua kedahsyatan itu dapat terjadi karena semua makhluk berhasil mencapai fitrah 

penciptaan mereka masing-masing setelah kedatangan Rasulullah, sehingga jagad raya 

pun terhindar dari kekacauan yang mengerikan. 

Ayat al-Qur`an menyatakan: “Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya 

bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, 

tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Penyantun lagi Maha Pengampun.” (QS al-Isrâ` [17]: 44). 

Allah berfirman dalam ayat di atas yang mengesankan seolah-olah Dia meniupkan nyawa 

ke dalam semua benda di dunia. Segala yang kita pelajari saat ini telah kita pelajari dari-

Nya, dan hukum segala sesuatu hanya berlaku disebabkan Dia.[2] Sampai di sini, kita harus 

menyatakan bahwa umat manusia pasti tidak diciptakan sebagai sebuah kesia-siaan.[3] 

Setiap nabi dan rasul datang dengan membawa berbagai macam mukjizat untuk 

memperkokoh keimanan orang-orang yang sudah beriman dan memupus semua dalih 

dan alasan yang diajukan oleh semua orang yang tidak mau beriman. Adapun sang 

Pemimpin para Rasul datang dengan membawa semua jenis mukjizat yang pernah 

dimiliki oleh semua rasul dan nabi sebelum beliau. 

Ya. Setiap umat memang telah menyaksikan atau mendengar beberapa mukjizat yang 

dimiliki nabi mereka masing-masing, akan tetapi kita telah mendengar ribuan mukjizat 

yang dimiliki nabi kita. Bahkan sampai hari ini kita umat Islam masih dapat memegang 

sebuah mukjizat abadi yang bernama al-Qur`an. Oleh sebab itu, maka tak ada seorang pun 

yang dapat berdalih atau mendebat Allah karena Dia, melalui para nabi dan rasul, telah 

menjelaskan dengan sejelas-jelasnya semua hakikat yang dapat menuntun manusia ke 

arah keimanan. Jadi jelaslah bahwa peran para rasul sebagai hujjah yang akan memupus 

semua dalih yang mungkin dikemukakan oleh kaum kafir telah menjadi salah satu tujuan 
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diutusnya mereka kepada umat manusia. Apalagi Allah telah meletakkan sebuah kaidah 

yang termaktub di dalam al-Qur`an: “…dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul.” (QS al-Isrâ` [17]: 15). 

Kelak ketika nanti timbangan amal telah ditegakkan di Hari Kiamat, tak ada dalih apapun 

yang dapat diajukan oleh siapapun atas apa yang telah dilakukan di dunia, karena para 

rasul dan nabi telah diutus Allah untuk membimbing mereka.[4] 

[1] Lihat: Muslim, al-Zuhd, 74; al-Musnad, Imam Ahmad 1/223; al-Bidâyah wa al-

Nihâyah, Ibnu Katsir 6/135. 

[2] Lihat: “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 (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Baqarah [2]: 

129); “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan ni`mat Kami kepadamu) Kami telah 

mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 

kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As 

Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS al-

Baqarah [2]: 151); “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. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS Ali 

Imrân [3]: 164); “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka 

dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya 

mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS al-Jumu’ah [62]: 2). 

Lihat pula: al-Musnad, Imam Ahmad 1/202 sebuah hadits tentang apa yang terjadi 

antara Ja’far ibn Abi Thalib dan Raja Negus (Najasyi). 

[3] Ayat-ayat berikut ini dapat menjelaskan hal ini: “Apakah manusia mengira, bahwa ia 

akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS al-Qiyâmah [75]: 

36); “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara 

main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS al-
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Mu`minûn [23]: 115). 

[4] Lihat: “Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. 

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan 

berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: ‘Apakah belum pernah datang 

kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu 

dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?’ Mereka menjawab: 

‘Benar (telah datang).’ Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang 

yang kafir.” (QS al-Zumar [39]: 71). 
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KEISTIMEWAAN PARA NABI 

ANUGERAH RABBANIYYAH 

Tidak ada satu pun nabi atau rasul yang menyebarkan dakwah dari hasil pemikirannya 

sendiri atau dari hasil penalaran atas paham filsafat tertentu yang dianggap benar. Tidak 

ada satu pun nabi atau rasul yang melakukan itu dan mereka memang tidak mungkin 

melakukan hal seperti itu. Allah-lah yang telah memilih individu tertentu untuk menjadi 

rasul. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah akan menyerahkan tanggung jawab 

risalah kepada individu yang bersangkutan sambil memerintahkannya untuk 

menunaikan tugas kenabian yang diembannya. Setelah itu, orang tersebut pun 

mengumumkan kenabiannya. 

Ya. Demikianlah adanya. Setiap nabi mendapatkan wahyu, hidup dengan wahyu, dan mati 

setelah semua wahyu yang harus diterimanya telah lengkap. Jadi, bagi para nabi dan rasul 

wahyu merupakan kebutuhan primer sebagaimana halnya oksigen, air, dan pangan bagi 

kita. Embusan kasih sayang ilahi menjadi santapan bagi jiwa mereka, dan aliran wahyu 

kudus nan suci selalu mengelus mereka laksana angin sepoi-sepoi. Mereka selalu teguh 

berjuang di tengah umat manusia selama embusan wahyu itu terus bertiup, dan ketika 

embusan itu berhenti, mereka pun terbang menuju Allah dengan sayap-sayap cinta yang 

mereka miliki. 

Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang telah menyerahkan jiwa raga mereka 

kepada Allah, sehingga tak sekali pun mereka mengucapkan sesuatu yang berasal dari 

diri mereka sendiri. Yang diucapkan para nabi hanyalah apa yang memang dikehendaki 

Allah dengan gaya bahasa dan pola tutur yang diinginkan Allah Swt. Agama yang mereka 

bawa adalah agama yang diciptakan oleh Allah dan posisi mereka amat terbatas 

sebagaimana halnya posisi para rabbâniyyûn dengan tugas mereka. 

Ketika para nari dan rasul berdakwah kepada umat manusia, mereka tidak dituntut untuk 

memberi hidayah. Jadi ketika manusia mau beriman atau pun ingkar, maka itu sama 

sekali bukan tanggung jawab mereka. Tugas mereka adalah menyampaikan risalah 

dengan sejelas-jelasnya. Dalam menjalankan tugas ini, mereka tidak pernah ambil peduli 



pada semua yang diucapkan atau dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Dan dalam 

melaksanakan tugas, mereka tak pernah sedikit pun surut ke belakang atau 

menghentikan dakwah meski mereka menerima tawaran yang menggiurkan… “andai 

mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tengan kiriku agar aku 

menanggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya atau aku harus 

mati dengan itu.”[1] 

[1] Lihat: al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 1/285. 
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MENGHADAPKAN DIRI HANYA KEPADA 

ALLAH 

 

Ketika menjalankan tugas mereka, para nabi dan rasul tak pernah menunggu upah atau 

imbalan tertentu, baik berupa materi maupun non-materi. Salah satu semboyan mereka 

yang diabdikan oleh al-Qur`an dalam beberapa ayatnya adalah ungkapan yang pernah 

dilontarkan oleh beberapa rasul yang berbunyi: “…Upahku tidak lain hanyalah dari Allah 

belaka...” (QS Yunus [10]: 72 dan QS Hud [11]: 29). Sementara kita, kalau pun kita tak 

mengharap imbalan materiil atas sebuah amal, maka kita sering mengharapkan imbalan 

non-materi dalam bentuk pahala. Hal seperti itu sama sekali tidak pernah ada pada diri 

para rasul. Mereka sama sekali tak pernah mengharapkan imbalan dari siapapun, karena 

apa yang mereka lakukan sepenuhnya merupakan perintah Allah. Kalau pun kita ingin 

membayangkan sesuatu yang mustahil seperti misalnya andai saja para nabi dan rasul 

tahu bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka, maka hal itu pastilah tidak akan 

membuat mereka ragu untuk menunaikan tugas mereka dan tidak akan membuat 

mereka lari dari tujuan meski hanya sesaat. 

Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu siap siaga. Mereka selalu siap 

mengorbakan seluruh jiwa raga mereka di jalan dakwah yang mereka tempuh. Jadi, 

harapan masuk surga atau takut akan neraka bukanlah faktor yang menggerakkan 

mereka untuk berusaha melaksanakan tugas berat yang mereka pikul. Alih-alih berharap 

pamrih, keridhaan Allah dan perkenan-Nya merupakan puncak dari segala yang mereka 

harapkan. 

Ya. Semua amal yang dilakukan para nabi memang ikhlas dilakukan hanya karena Allah. 

Terlebih pada diri Rasulullah Muhammad Saw., prinsip seperti ini telah mencapai 

puncaknya. Ketika masih di dunia, Rasulullah berkata: “Umatku…” dan kelak di padang 

mahsyar Hari Kiamat, beliau kembali berkata: “Umatku… umatku…”[1] Jadi silakan Anda 

bayangkan betapa tingginya tingkat keikhlasan Rasulullah, sebab ketika pintu surga telah 

terbuka lebar merindukan beliau masuk ke dalamnya, ternyata beliau justru terus saja 

masygul dengan nasib umat Islam. Demi kitalah kelak Rasulullah rela berlama-lama 
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berapa di Padang Mahsyar daripada berleha-leha di dalam surga. Dan hebatnya 

Rasulullah tidak melakukan semua itu hanya untuk para kerabat beliau saja, melainkan 

juga terhadap seluruh umat beliau termasuk para pendosa di antara mereka. 

Ya. Jendela-jendela jiwa para nabi dan rasul memang hanya terbuka bagi satu tujuan yang 

sama, yaitu keridhaan Allah. Sedangkan terhadap segala hal yang selain itu, jiwa mereka 

selau tertutup rapat. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang saat ini melakukan dakwah dan 

tablig seperti yang dulu dilakukan para rasul, hendaklah mereka selalu berhati-hati dan 

peka terhadap masalah ini, sebab ia merupakan sebuah perkara yang sangat penting dan 

sensitif. Ingat, besar atau kecilnya efek dari ucapan yang dilontarkan seseorang tidak 

bergantung pada kefasihan dan kecanggihan struktur bahasanya, melainkan 

berhubungan langsung dengan keikhlasan orang yang mengucapkannya. 

Al-Qur`an menyinggung hal ini dalam ayat: “Ikutilah orang yang tiada minta balasan 

kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Yasin [36]: 21). 

Ya. Ikutilah para nabi yang bertahta di ketinggian langit penyerahan diri dan hidayah 

Allah, karena mereka tidak pernah meminta imbalan duniawi dari kalian. 

Pertimbangkanlah masak-masak sebelum Anda mengikuti jejak seseorang. Sosok yang 

Anda ikuti haruslah orang yang selalu berserah diri kepada Allah, hari-harinya hanya diisi 

dengan amal baik di jalan Allah, tidak silau pada gemerlap dunia, dan selalu mencurahkan 

segenap energinya demi kejayaan generasi mendatang. Sosok yang Anda jadikan panutan 

itu tidak boleh memiliki sifat hubb al-dunyâ (cinta dunia) dan hatinya harus dilingkupi 

sikap berserah kepada Allah. Oleh sebab itu, telitilah para pemimpin Anda siapa di antara 

yang memiliki sifat seperti itu sebelum Anda memilih seorang panutan. 

Rasulullah adalah pribadi yang selalu berserah diri kepada Allah. Perut beliau tak pernah 

kenyang, walau hanya dengan roti gandum kasar sekali pun. Seringkali hari, pekan, bahkan 

bulan berlalu tanpa ada asap yang mengepul dari dapur Rasulullah Saw.[2] 

Abu Hurairah ra. meriwayatkan: 

Suatu ketika aku menemui Rasulullah yang sedang shalat sambil duduk. Aku berkata: 

“Wahai Rasululah, kulihat kau shalat sambil duduk. Ada apa denganmu?” Rasulullah 

menjawab: “Aku kelaparan.” Aku pun menangis mendengar itu. Tapi Rasulullah menukas: 
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“Janganlah kau menangis wahai Abu Hurairah, karena kerasnya hisab di Hari Kiamat tidak 

akan menyentuh orang yang kelaparan jika dia bersabar di dunia atas apa yang 

menimpanya itu.”[3] 

Ummul Mukminin Aisyah ra. meriwayatkan: 

Suatu ketika seorang wanita Anshar menemuiku dan melihat alas tidur Rasulullah berupa 

kain kasar. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengirimkan alas tidur berlapis wol. 

Rasulullah lalu datang dan bertanya: “Apa ini wahai Aisyah?” Aku menjawab: “Wahai 

Rasulullah, tadi ada seorang wanita Anshar yang datang kesini lalu melihat alas tidurmu. 

Setelah dia pulang, dia mengirimkan ini ke sini.” Rasulullah pun menukas: “Kembalikanlah 

alas tidur ini.” Tapi aku tidak mengembalikan alas tidur itu, dan ternyata hal itu membuat 

Rasulullah terkejut sehingga beliau kembali memerintahkan agar aku mengembalikan alas 

tidur itu. Beliau mengulang itu sampai tiga kali. Rasulullah berkata: “Kembalikanlah alas 

tidur itu wahai Aisyah. Demi Allah, andai saja aku mau, Allah pasti bersedia memberiku 

gunung emas dan perak.”[4] 

Ya. Seandainya Rasulullah mau, beliau sebenarnya dapat menjalani hidup yang 

menyenangkan dan sejahtera, tapi beliau tidak menginginkan itu. 

Abu Hurairah meriwayatkan: 

Suatu ketika Jibril duduk bersama Rasulullah Saw. Sesaat kemudian tampak malaikat 

turun dari langit. Jibril berkata: “Malaikat itu tidak pernah turun sejak diciptakan kecuali 

hanya saat ini.” Sesampainya malaikat itu di hadapan Rasulullah, ia berkata: “Wahai 

Muhammad, Tuhanmu telah mengirimku padamu untuk bertanya apakah kau ingin 

menjadi seorang raja yang sekaligus nabi ataukah seorang hamba yang sekaligus rasul?” 

Jibril menukas: “Bertawaduklah pada Tuhanmu, wahai Muhammad.” Rasulullah 

menjawab: “Aku ingin menjadi hamba yang sekaligus rasul.”[5] 

Hingga akhir hayatnya, tak pernah sekalipun Rasulullah makan sampai kenyang. Abu 

Umamah meriwayatkan: 

Suatu ketika ada seorang wanita yang ucapannya busuk dan gemar mencaci kaum laki-

laki. Wanita itu lewat di dekat Rsaulullah yang sedang menyantap bubur di atas roti kering. 
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Wanita itu berkata: “Lihatlah orang itu. Dia duduk seperti duduknya seorang hamba 

(budak) dan makan seperti makannya seorang hamba.” Rasulullah menyahut: “Apakah ada 

hamba yang lebih hamba dibandingkan aku?”[6] 

Lembaran kehidupan Rasulullah memang penuh dengan contoh sikap berserah diri kepada 

Allah. Siapapun yang ingin mempelajari contoh teladan itu, dapat menemukan penjelasan 

di ratusan kitab yang ada. Ya. Semua nabi –dengan Rasulullah menjadi yang terdepan- 

memang hidup dalam penyerahan diri kepada Allah. Mereka sama sekali tidak pernah 

mengharapkan balasan dunia dan akhirat atas semua yang mereka lakukan. Inilah 

sebenarnya rahasia dibalik kekuatan yang mereka miliki dalam mempengaruhi dan 

meyakinkan umat. Siapapun yang ingin ucapannya memiliki daya ubah serta dapat 

menjadi eliksir kehidupan, hendaklah ia mengenyampingkan harapan akan imbalan atau 

upah dari apa yang dilakukannya. 

[1] Al-Bukhari, al-Tauhîd, 32; Muslim, al-Îmân, 326. 

[2] Al-Bukhari, al-Riqâq, 17; Muslim, al-Zuhd, 28. 

[3] Kanz al-Ummâl, al-Hindi 7/199. 

[4] Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 6/60. 

[5] Al-Musnad, Imam Ahmad 2/231; Majma’ al-Zawâ`id, al-Haitsami 9/18-19. 

[6] Majma’ al-Zawâ`id, al-Haitsami 9/12. 
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KEIKHLASAN 

 

Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah melakukan atau meninggalkan sesuatu hanya 

karena Allah. Para nabi adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat keikhlasan 

tertinggi sejak mereka memulai misi yang mereka emban. Ya. Orang kebanyakan juga 

dapat mencapai tingkat tertentu dalam keikhlasan asalkan mereka mau berusaha. Hanya 

saja, setinggi-tinggi tingkat keikhlasan yang mereka capai, sebenarnya itu adalah tingkat 

keikhlasan terendah dari yang dimiliki oleh para nabi, sebab keikhlasan para nabi adalah 

bagaikan permata. Itulah sebabnya mereka dijuluki dengan istilah al-mukhlashûn. Salah 

satu contoh ketinggian derajat keikhlasan para rasul ini dinyatakan oleh al-Qur`an dalam 

ayat yang menyebut nama Musa as.: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), 

kisah Musa di dalam Al Kitab (Al-Qur`an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang 

yang mukhlash serta sekaligus seorang rasul dan nabi.” (QS. Maryam [19]: 51). Demikian 

pula dengan Nabi Yusuf as.: “…Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang 

mukhlash.” (QS. Yusuf [12]: 24). Allah bahkan berfirman kepada Rasulullah Muhammad 

Saw.: “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur`an) dengan (membawa) 

kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan (mukhlish) ketaatan kepada-

Nya.” (QS al-Zumar [39]: 2), dan Allah pernah meminta Rasulullah untuk mengingat-Nya 

dengan sebuah firman: “Katakanlah: ‘Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan 

memurnikan (mukhlish) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku’.” (QS al-

Zumar [39]: 14). 

Alasan manusia untuk beribadah adalah karena adanya perintah Allah, sementara buah 

yang dipetika dari ibadah adalah keridhaan Allah dan balasan di akhirat. Ibadah seperti 

inilah yang dapat menjaga kualitas kehidupan seseorang secara sempurna dan akan 

tercermin pada seluruh tingkah laku dan perbuatan orang yang bersangkutan. 

Said al-Nursi, sang Mufakkir al-‘Ashr (Pemikir Jaman Ini) yang memahami betul arti 

keikhlasan pernah menyatakan sebagai berikut: 



“Wahai diriku! Jika kau tak mau jadi orang yang bodoh dan tolol, maka memberilah 

dengan nama Allah, ambillah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Allah, dan 

berbuatlah dengan nama Allah… wassalam!”[1] 

Keikhlasan adalah tanda orang yang lurus. Orang yang ikhlas tidak akan menempuh jalan 

yang menyimpang, karena kehidupan rohani seseorang yang ikhlas adalah sebuah 

kehidupan yang benar-benar lurus dan selalu naik derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. 

Apalagi, orang-orang ikhlas seperti itu pasti akan selalu menjaga kesucikan dari 

keikhlasan yang menjadi titik sentral hidup mereka. Tapi alangkah sedikitnya orang-

orang yang seperti itu! 

Ada satu sosok unik di sepanjang sejarah manusia yang berhasil mencapai puncak 

keikhlasan tertinggi sehingga tak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Sosok istimewa itu 

adalah Rasulullah Saw. 

Betapa tidak?! Rasulullah adalah sosok yang kondisi keikhlasan dan kerendahan hatinya 

di saat mulai berdakwah sama persis dengan kondisi keikhlasan dan kerendahan hati 

beliau di saat peristiwa Penaklukan Mekah! 

Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah melalui jalan damai. Tentu saja hal ini akan kita 

sepakati jika kita mengenyampingkan beberapa insiden di beberapa sudut Mekah yang 

tidak dapat kita generalisasi sebagai sebuah penyerangan. Ketika Rasulullah sang 

Kebanggaan Semesta memasuki kota Mekah yang beberapa tahun sebelumnya beliau 

pernah diusir darinya, Rasulullah tidak masuk dengan sikap seorang panglima yang baru 

berhasil menundukkan sebuah kota. Alih-alih Rasulullah justru memasuki Mekah dengan 

kepala menunduk sampai-sampai nyaris menyentuh punggung bagal yang beliau 

kendarai.[2] 

Demikian pula ketika tinggal di Madinah, Rasulullah sama sekali tidak berubah. 

Suatu ketika para sahabat pernah bangkit berdiri untuk menunjukkan penghormatan 

ketika Rasulullah masuk menemui mereka. Para sahabat menganggap bahwa bentuk 

penghormatan seperti itu amat pantas diberikan kepada Rasulullah, sebab Rasulullah 

selalu bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan ketika ada keranda mayat yang 

diusung lewat di depan beliau. Akan tetapi ternyata Rasulullah sama sekali tidak suka 
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para sahabat berdiri menyambutnya. Beliau lalu berkata: “Janganlah kalian berdiri 

menyambutku seperti yang dilakukan orang-orang ‘ajam.”[3] 

Ya. Rasulullah telah memungkasi tugas mulia yang dipikulnya dengan sikap yang persis 

sama dengan sikap beliau di saat baru mulai berdakwah. Tahun demi tahun berlalu 

bagaikan alunan irama merdu. Tak ada satu tindakan pun yang dilakukan Rasulullah, 

melainkan beliau selalu berhasil mengakhirinya dengan baik. Semua itu tentu merupakan 

keberhasilan yang tak terbantahkan. Dapat dikatakan bahwa Rasulullah memulai alunan 

senandung ilahi dengan nada lembut tapi kemudian terus naik hingga menggetarkan 

seluruh jagad raya. 

Rasulullah telah bersumpah untuk membaktikan segenap jiwa dan ibadahnya hanya 

kepada Allah Swt. Itulah yang membuat jiwa Rasulullah dilingkupi dengan makrifat 

terhadap Allah. Siapapun dapat dengan mudah melihat jejak keagungan dan keluhuran 

akhlak beliau, sebab jiwa Rasuullah selalu dipenuhi dengan berbagai kenikmatan rohani 

yang padat. Beliau selalu awas terhadap hakikat dan hatinya selalu terbuka pada 

kebenaran. Tak pernah sedetikpun hati Rasulullah berhenti berzikir. Semua itu terjadi 

karena Rasulullah adalah pribadi yang ikhlas dan selalu berserah diri kepada Allah. 

Apalagi, prinsip ‘ihsân’ yang beliau ajarkan telah membuka dimensi baru bagi beliau. 

Ihsan, yang dijelaskan oleh Rasulullah lewat sabda terkenal: “Kau beribadah kepada Allah 

seakan-akan kau melihat-Nya. Tapi jika kau tidak mampu melihat-Nya, maka 

sesungguhnya Dia melihatmu.”[4] 

[1] Al-Kalimât, Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi, hlm. 8; al-Lam’ât, Badi’ al-Zaman Sa’id al-

Nursi, hlm. 242. 

[2] Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 4/47-48; Majma’ al-Zawâ`id, Haitsami 6/169. 

[3] Abu Daud, al-Adab, 152; al-Musnad, Imam Ahmad 5/253. 

[4] Al-Bukhari, al-Îmân, 37; Muslim, al-Îmân, 5, 7. 
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PELAJARAN YANG BAIK 

 

Di saat menyebarkan risalah dan berdakwah, para nabi dan rasul tidak pernah bersilat 

lidah dengan umat mereka. Alih-alih mereka selalu mendekati manusia dengan 

menggunakan hikmah dan pengajaran yang baik (al-mau’izhah al-hasanah). Al-Qur`an 

telah mengarahkan Rasulullah dengan firman Allah: “Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik…” (QS al-Nahl [16]: 125). Atau dengan kata lain, Allah memerintahkan agar 

Rasulullah menjelaskan hikmah dan rahasia yang tersimpan di balik penciptaan dengan 

cara yang lemah lembut, menggunakan kalimat yang tepat serta tidak menyakiti 

perasaan, demi meyakinkan nalar mereka. 

Para nabi tidak pernah menggunakan perdebatan dan silat lidah dalam berdakwah. 

Mereka tidak pernah memedulikan susunan kata yang filosofis, karena –baik dulu 

maupun sekarang- kata-kata manis yang menipu memang tidak akan pernah mampu 

mendatangkan hidayah atau pu memberi manfaat bagi manusia. Allah telah melindungi 

mereka dari omong kosong, sehingga dakwah mereka benar-benar hanya diisi dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik. 

Manusia bukanlah makhluk yang hanya terdiri dari akal dan pikiran semata, tetapi ia juga 

memiliki hati dan roh yang di dalamnya bersemayam sirr yang misterius dan rahasia. 

Padahal setiap sudut spiritual manusia harus mendapatkan santapan yang 

mengenyangkan. 

Dari titik ini, di saat berdakwah para nabi pun berusaha untuk menghidangkan santapan 

rohani bagi umat manusia yang dapat mengenyangkan seluruh aspek rohaniah mereka. 

Itulah dakwah yang utuh karena tidak mengabaikan satu aspek pun yang dimiliki 

manusia. Itulah dakwah yang akan mampu menghilangkan semua keraguan yang 

bersemayam di dalam diri orang yang menjadi objek dakwah, sehingga orang yang 

bersangkutan mampu mencapai keimanan sempurna yang menjadi tujuan penciptaan 

manusia. 



Orang-orang yang telah lulus dari gemblengan pendidikan para nabi pasti memiliki iman 

yang kuat dan keyakinan yang kokoh. Mata batin mereka yang selalu memandang 

semesta, akan selalu terbuka untuk mengindera segala bentuk penampakan lain yang 

tidak akan dapat dilihat manusia biasa. Kalau pun dunia telah disesaki oleh keraguan dan 

tanda tanya, maka mereka pasti takkan terpengaruh oleh keadaan itu. Sebab keraguan 

tidak akan mampu menyusup ke dalam hati mereka yang telah dipenuhi makrifat akan 

kebenaran dan ilmu yang sempurna (al-‘ilm al-yaqîn). Allah lalu memberkahi ilmu 

mereka, menumbuhkembangkannya, dan kemudian mengajari mereka segala hal yang 

sebelumnya tidak mereka ketahui.[1] Embusan ilham samawi selalu menyaput hati 

mereka untuk kemudian membawanya terbang ke langit. Ketika mereka mengamalkan 

apa yang mereka ketahui, mereka menemukan diri mereka telah berada di atas 

bahtera al-Kalimah al-Thayyibah yang akan melesat ke angkasa.[2] 

Di antara orang-orang istimewa itulah terdapat Ali ibn Abi Thalib ra. yang berkata: 

“Seandainya tabir penutup itu tersingkap, maka hal itu tidak akan menambah 

keyakinanku.”[3] Lewat pernyataannya ini Sayyidina Ali seakan mengatakan bahwa 

seandainya pun gerbang rahasia atau tabir penutup kegaiban terbuka sehingga semua 

yang semula tersembunyi menjadi dapat terlihat jelas, maka hal itu tidak akan membuat 

Ali mencapai tingkat keimanan dan makrifat yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dicapainya. Hal itu dapat terjadi karena Ali telah mencapai keimanan yang sempurna 

terhadap yang gaib. 

Ingat, apa yang dilontarkan oleh Ali ibn Abi Thalib ra. itu sama sekali bukan 

kesombongan, melainkan termasuk bentuk tahadduts bi al-ni’mah (menyampaikan 

nikmat yang didapat kepada orang lain). Bukankah Rasulullah sendiri –dengan perkenan 

Allah- telah menyatakan bahwa Ali ibn Abi Thalib ra. adalah ayah bagi semua wali hingga 

Hari Kiamat tiba? 

Tak diragukan lagi, Ali ibn Abi Thalib memang dididik langsung oleh Rasulullah dan 

bahkan kemudian beliau nikahkan dengan wanita paling cemerlang dan juga paling 

cantik di sisi Rasulullah; seorang wanita yang kecantikannya mengalahkan bidadari di 

surga, yaitu putri Rasulullah sendiri Fathimah ra. 
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Dari pernikahan penuh berkah itulah lahir dua kuntum bunga surga bernama Hasan dan 

Husein. Dari keturunan mereka itulah kemudian lahir semua wali dan para quthub. Oleh 

karena Ali memiliki kedudukan istimewa seperti ini, maka semua halakah yang dihadiri 

oleh semua keturunannya atau salah satu di antara anak cucunya, maka semuanya 

memiliki peran yang sama dalam sejarah. Kedudukan seperti ini tentu hanya dapat 

dicapai oleh seseorang yang telah mencapai derajat ihsân dalam iman dan Islamnya. 

Ketika derajat yang tinggi itu berhasil dicapai oleh seseorang, maka di saat itulah orang 

yang bersangkutan termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di dalam ayat yang 

berbunyi: “…maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka 

penglihatanmu pada hari itu amat tajam.” (QS Qâf [50]: 22).[4] 

Pencapaian tinggi inilah yang oleh orang barat disebut dengan istilah ‘Sihashsti’, yaitu 

ketika seseorang terputus dari semua efek eksternal ketika ia mulai melakukan gerakan 

internal dalam dirinya. Pada tahap ini, orang  yang bersangkutan akan dikuasai oleh 

ilham internal (al-ilhâm al-dâkhili) dan intuisi yang menguat. Hal itu terjadi karena pada 

saat itu kebenaran telah merasuk di dalam jiwa orang tersebut sehingga ia tidak lagi perlu 

mencarinya di luar dirinya. Rasulullah, yang telah berhasil membuat murid-murid beliau 

mampu mencapai derajat tinggi seperti ini justru hanya menggunakan pengajaran yang 

baik (al-maizhah al-hasanah) sebagai landasan dakwah dan dalam membangun 

kepribadian mereka. 

Berkenaan dengan topik yang sedang kita bahas ini, ada sebuah ayat suci yang telah 

menjelaskannya dengan sangat simpel namun mendalam. Ayat itu 

berbunyi: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan ni`mat Kami kepadamu) Kami 

telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami 

kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah 

(As Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS al-

Baqarah [2]: 151). 

Tampaknya kita tak perlu memperpanjang pembahasan tentang masalah ini, karena di 

buku ini telah dikemukakan beberapa contoh yang menunjukkan betapa besar perhatian 

yang diberikan Rasulullah serta sensitifitas beliau terhadap hal ini. Namun jika Anda 

ingin agar saya menarik kesimpulan, maka setidaknya saya dapat menyatakan sebagai 

berikut: 

https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/keistimewaan-para-nabi/pelajaran-yang-baik#_ftn4


Rasulullah selalu berbicara dengan siapapun sesuai dengan kemampuan nalar dan 

kondisi kejiwaan orang yang bersangkutan, tidak kurang dan tidak lebih. Beliau selalu 

menggunakan kalimat yang bijak sehingga tidak ada seorang pun yang meninggalkan 

majelis Rasulullah, melainkan pastilah jiwanya tenang dan imannya bertambah kuat. 

Sementara kebanyakan di antara orang-orang yang menolak untuk beriman, seperti Abu 

Jahal, Walid ibn Mughirah, dan Utbah ibn Rabi’ah, sebenarnya adalah orang-orang yang 

telah terperangkap pada kepalsuan dan kekeraskepalaan mereka sendiri, serta ada pula 

yang terjebak pada ketakutannya sendiri. 

Jadi, penyebab keingkaran orang-orang musyrik itu sebenarnya berasal dari diri mereka 

masing-masing dan bukan disebabkan adanya kekurangan pada metode penyampaikan 

dakwah yang dilakukan Rasulullah Saw. Di antara kaum kafir itu ada pula –semisal 

seorang penyair bernama A’sya- yang sebenarnya mengamini semua yang diajarkan 

Rasulullah. Hanya saja rupanya dia tidak kunjung sanggup untuk lepas dari berbagai 

tradisi kuno yang diwarisinya. Itulah sebabnya banyak di antara orang musyrik yang 

meminta waktu agar Rasulullah mau menunggu mereka beriman. Tapi kita tahu, ketika 

akhirnya ada di antara orang-orang seperti yang keburu mati sebelum sempat menerima 

hidayah, maka itulah takdir yang telah ditetapkan baginya, dan hal itu terjadi bukan 

karena Rasulullah salah dalam mendakwahi mereka. 

[1] Lihat hadits yang berbunyi: “Siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, 

niscaya Allah akan memberinya ilmu yang belum diketahuinya.” Hilyah al-Auliyâ`, Abu 

Na’im 10/15. 

[2] Lihat: “Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh 

dinaikkan-Nya…” (QS. Fâthir [35]: 10). 

[3] Al-Asrâr al-Marfû’ah, Ali al-Qari, hlm. 193. 

[4] Muslim, Fadhâ`il al-Shahâbah, 61. 
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DAKWAH MENUJU TAUHID 

 

Semua nabi, tanpa terkecuali, menyerukan dakwah menuju tauhid atau pengesaan Allah 

Swt.: “…Hai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia…” (QS 

Hud [11]: 84). Semua dakwah yang diserukan para nabi dimulai dengan seruan ke arah 

tauhid dan kemudian berakhir juga dengan tauhid. 

Kesamaan dakwah yang diserukan para nabi yang muncul pada zaman, tempat, dan 

negeri yang berbeda-beda ini tentu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa apa yang 

mereka sampaikan itu bukan berasal dari olah nalar mereka sendiri, melainkan 

merupakan sebuah misi (risâlah) yang disampaikan kepada mereka oleh Allah yang 

kemudian Dia perintahkan untuk disebarkan kepada umat manusia. Sungguh tidaklah 

masuk akal jika ada orang-orang yang memiliki tendensi dan latar belakang berbeda 

serta berasal dari zaman dan tempat tinggal yang juga berbeda, tapi memiliki kesamaan 

ajaran. Coba sekarang Anda bandingkan hal ini dengan meneliti aliran filsafat atau 

ideologi tertentu. Anda pasti akan menemukan begitu banyak perbedaan termasuk pada 

hal-hal sekunder ketika paham atau ideologi tersebut sampai ke tangan para 

penganutnya, meski sebenarnya mereka hidup di satu negara yang sama dan di zaman 

yang sama. 

Jadi jelaslah bahwa perselisihan yang muncul pada semua paham hasil pikiran manusia 

dan kesamaan yang ada pada aturan ilahi yang dibawa para rasul adalah bukti bahwa 

yang pertama berasal dari hawa nafsu manusia, sedangkan yang kedua berasal dari 

wahyu. 

Ya. Kesamaan para nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid merupakan salah satu 

keistimewaan para nabi. Rasulullah Saw. bersabda: “Ucapan terbaik dariku dan para nabi 

sebelum aku adalah: Lâ ilâha illallâh wahdahû lâ syarîka lah (Tiada Tuhan selain Allah 

semata, tiada sekutu bagi-Nya).”[1] 

https://fgulen.com/id/karya-karya/cahaya-abadi-muhammad-saw/keistimewaan-para-nabi/dakwah-menuju-tauhid#_ftn1


[1] Al-Muwaththa`, Imam Malik, al-Qur`ân, 32, al-Hajj, 246; Kanz al-‘Ummâl, al-Hindi 

5/73. 
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