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Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada 
hamba Allah dan utusan-Nya Muhammad SAW, kepada para keluarganya 
dan para sahabatnya.  

Saya tidak mampu berlaku obyektif dalam penulisan buku ini tentang 
seorang manusia yang sangat aku cintai, yaitu; Muhammad Rasulullah 
SAW. Sebab saya tidak menulis tentang tokoh politik, yang telah 
melontarkan pandangan pemikiran kepada rakyatnya dan telah 
memberikan pandangan tentang pemikirannya kepada para pengikutnya. 
Agar dia mampu mendirikan sebuah negara di pelbagai belahan 
permukaan dunia ini. Akan tetapi saya menulis tentang seorang Utusan 
Allah Tuhan semesta alam, yang telah diutus sebagai rahmat dan kasih 
sayang bagi seluruh umat manusia.  

Saya pasti tidak akan dapat bersikaf obyektif, sementara saya menulis 
tentang riwayat hidupnya. Sebab saya tidak menulis tentang kehidupan 
salah seorang khalifah, yang mempunyai bala tentera dan agenda 
pemerintahan yang matang. Baginya pengikut yang sangat banyak dari 
pelbagai kalangan. Di sisinya, terdapat tumpukan emas adan perak, 
kendaraan yang indah, kebun yang rindang lagi subur serta tanaman yang 
luar biasa banyaknya. Akan tetapi saya menulis tentang kasih sayang yang 
telah dihadiahkan Allah ke permukaan bumi dan kenikmatan yang telah 
dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, yaitu; Muhammad 
Rasulullah SAW  

Saya juga pasti tidak dapat bersikap obyektif, sebab saya tidak 
membicarakan seorang penguasa, yang telah menindas manusia dengan 
sabetan pedangnya dan cambuk kekuasaannya. Dengan kekuasaannya, dia 
telah membuat takut manusia lewat kekejamannya dan kesombongannya. 
Akan tetapi saya membicarakan seorang yang telah terpelihara oleh Allah, 
yang mana Allah telah membukakan dadanya, Allah telah menghilangkan 
segala dosa dan kesalahannya dan Allah telah mengangkat kemuliaan 
kedudukannya dan martabatnya.  

Saya juga pasti tidak mampu untuk bersikap obyektif, sebab saya tidak 
sedang memperbincangkan tentang seorang penyair hebat, seorang orator 
yang bersemangat, filosof yang kebingungan, seorang yang pandai 
berbicara, ahli cerita yang memiliki daya imajinasi tinggi, penulis yang 
selalu berlebihan, atau seorang pedagang yang kaya raya. Akan tetapi saya 
membincangkan seorang Nabi penutup di akhir zaman, yang telah 
diturunkan wahyu kepadanya, Jibril telah mendatanginya, beliau telah 
sampai ke Sidrah al-Muntaha. Dia mempunyai syafaat yang besar, 
kedudukan yang agung, penggiring ke telaga Al Hawdh (ed. sebuah telaga 
yang berada di surga. Siapa yang dapat meminum seteguk airnya, maka ia 
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tidak akan pernah merasakan kehausan), tempat yang terpuji, dan bendera 
yang selalu berkibar dalam kemenangan, maka bagaimana bisa saya 
bersikap obyektif dalam hal ini ?  

Apakah anda menginginkan bahwa saya mesti menahan perasaan saya 
dan menjerat hasrat saya dan kemudian saya mengikat erat terhadap 
detakan dan denyutan jantung, sementara saya sedang menulis tentang 
seorang manusia yang sangat dekat dengan hatiku, orang yang sangat 
berharga, orang yang sangat kucintai dan orang yang mulia di dalam 
jiwaku ? Jika itu terjadi, maka ini merupakan suatu yang sangat aneh dan 
ajaib.   

Apakah anda menginginkan agar saya menahan air mata, sementara 
saya menggoreskan pena menulis tentang sejarah hidupnya? Apakah anda 
menghendaki bahwa saya meredam luapan jiwaku, sementara saya 
menggoreskan pena untuk menggambarkan kehidupannya? Apakah anda 
ingin membekukan detakan jantungku, sementara saya melukis tentang 
kenangan-kenangannya yang manis dan bersejarah? Aku pasti tidak akan 
mampu melakukan itu.. Tidak akan … dan seribu kali tidak akan.   

Sebab saya sedang menulis tentang seorang suri tauladan dan seorang 
imam. Petunjuknya selalu bersamaku pada setiap saat dan setiap detik. Lalu 
aku mendirikan sembahnyang, maka aku selalu ingat kepadanya. Sebab 
beliau mengatakan; 

Dirikanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukan shalat.1  

Kemudian aku melakukan ibadah haji, maka aku selalu teringat 
kepadanya. Sebab beliau mengatakan; 

Hendaklah kalian mengambil cara-cara ibadah manasik haji 
dariku.2  

Pada setiap saat dan setiap detik, saya selalu mengingatnya, sebab beliau 
mengatakan; 

Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah 
termasuk golongannku. 3 

Pada setiap detak jantung dalam kehidupanku, maka aku selalu teringat 
kepadanya. Sebab Allah SWT berfirman, 

ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu. [QS. Al Ahzab : 21] 

Saya menulis tentang tokoh yang paling agung, manusia yang paling 
mulia, umat manusia yang paling berharga, dan orang yang tersuci di 
antara jajaran makhluk sejagad. Dia menjadi rujukanku di dalam segala 
bidang kehidupan. Dia telah mengukir cinta abadi di dalam hatiku. Dia 
adalah pedomanku untuk menulis tentang keajaiban yang telah dipahat di 
dalam ingatanku. Seakan-akan saya menulis dengan urat saraf yang 
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terdapat di dalam jasad dan detakan jantungku. Seakan-akan pena 
penulisan ini adalah air mata dan darahku.  

Aku sangat mencintai Allah dan kemudian aku mencintainya, 
tidak ada seorangpun yang kucintai sesudah itu dari kalangan 
badui, orang kota, Arab dan non Arab.  

Aku tidak merasa lega dengan pemandangan indah yang selalu 
menghalangi. Dan aku juga tidak pernah puas dengan kata-kata 
indah untuk memberikan pujian kepadanya.  

Zamanmu bagaikan sebuah kebun rindang, sementara 
pemerintahanmu bagaikan tanaman menghijau. Penyebutan 
namamu bagaikan seekor burung yang selalu riang dalam 
hatiku.  

Engkau di dalam kebun bagaikan tumbuhan yang banyak buah, 
yang dikelilingi oleh pelbagai jenis burung dan pepohonan yang 
sangat semerbak keharumannya.  

Engkau telah mengabulkan cita-cita kami, maka jadilah ia 
bagaikan sungai dalam kemurahannya. Engkau telah 
menghujani dengan cinta dan senantiasa engkau 
menghujaninya.  

Ingatanmu selalu mendatangiku dan menggodaku pada setiap 
petang, sementara fikiranku melayang terbang kesenangan 
ketika aku memikirkan tentang dirimu.  

Anggota badanku enggan untuk bersatu dengan buah bibir, 
seakan-akan luka cinta yang terdapat dalam diriku tidak pernah 
akan mengenal kesembuhan.  

Aku sangat mencintaimu yang tidak ada penafsiran dan alasan 
bagi kerinduanku ini. Apa yang dapat aku tafsirkan? Sementara 
cinta sejati itu tidak dapat diartikan secara nyata.  

Aku merasa terlambat wahai tokoh yang agung, akan tetapi 
malam kami masih panjang dan gemerlapan cahaya di langit 
masih bersinar-sinar.  
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Kisah Kenabian Muhammad 
Rasulullah SAW Seakan        

Engkau Melihatnya  

Namanya 

Muhammad adalah nama suatu benda dan tanda terhadap suatu 
simbol. Ia juga adalah sifat terhadap seorang imam dan ia telah 
mengumpulkan tentang pelbagai hal yang terpuji. Beliau telah mempunyai 
pelbagai kemuliaan. Beliau memiliki seluruh nilai-nilai luhur yang baik. 
Beliaulah yang menjadi contoh dan perumpaan bagi yang lainnya. Beliau 
mempunyai keistimewaan dengan kepemimpinan yang baik. Beliau adalah 
orang yang terpuji di sisi Allah, sebab ia menjadi utusan-Nya yang 
terpelihara dari segala dosa, nabi-Nya yang terakhir, hamba-Nya yang 
soleh, pilihan-Nya di antara seluruh makhluk dan kekasih-Nya di antara 
makhluk yang berada di atas bumi. Beliau adalah orang yang terpuji di 
kalangan manusia, sebab beliau adalah orang yang sangat dekat di hati 
umat manusia dan sangat dicintai di kalangan mereka. Beliau adalah 
rahmat yang telah dihadiahkan dan beliau menjadi nikmat yang telah 
dianugerahkan. Beliau adalah orang yang diberkahi di mana pun beliau 
berada. Beliau selalu dikelilingi oleh pertolongan ilahi di mana pun beliau 
ada. Beliau selalu dihormati di mana pun beliau bertempat tinggal dan di 
mana pun beliau pergi. Akhlaknya selalu terpuji, sebab beliau 
mendapatkan pendidikan moral dari wahyu. Tingkah lakunya adalah 
sangat mulia, sebab jiwanya telah diasah dengan kenabian. Oleh sebab itu, 
sangat wajar apabila Allah adalah terpuji (Mahmud) sementara Rasul-Nya 
dipuji (Muhammad).  

Terasa berat rasanya bagi sebuah nama untuk mengagungkannya, 
maka Allah yang mempunyai ‘Arasy bernama Mahmud dan ini adalah 
Muhammad.  

Namanya adalah Ahmad. Nabi Isa a.s. telah memberikan kabar gembira 
tentang kedatangan seorang Rasul di akhir zaman kepada kaumnya dengan 
nama ini. Namanya juga Al ‘Aqib, Al Hasyir dan Al Mahi. Beliau adalah 
penutup segala rasul. Beliau adalah pilihan para nabi. Beliau menjadi 
pemberi syafaat jika mereka datang di padang mahsyar. Beliau juga 
menjadi imam mereka jika mereka mendatangi surga.   

Baginda adalah orang yang akan menggiring ke air telaga di akhirat 
kelak. Baginda adalah orang yang mempunyai bendera kemenangan yang 
selalu berkibar dan kedudukan yang mulia. Beliau adalah orang yang 
memiliki keindahan dan kecerahan. Beliau adalah orang yang disebut-
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sebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Beliau adalah orang yang 
didatangi malaikat Jibril dengan wahyu dari Yang Maha Agung. Beliau 
adalah pembawa bendera kemuliaan di kalangan bani Lu’ay. Beliau adalah 
penegak lambang keagungan di kalangan bani Abd Manaf bin Qushay. 
Beliau adalah orang yang sangat mulia di seluruh hati umat manusia. 
Beliau adalah orang yang terpilih di kalangan penduduk kampung dan 
kota. Beliau adalah reformis agung dan penunjuk jalan kebenaran. Beliau 
selalu menduduki tempat yang mulia. Beliau selalu berjiwa besar. Namanya 
selalu dimuliakan di mana-mana. Keadaannya selalu mendapatkan hidayah 
dan arahan dari Tuhan semesta alam. Beliau adalah orang yang selalu 
pandai bersyukur dan berterima kasih. Beliau selalu dijaga dengan pelbagai 
kemenangan dan kegemilangan. Beliau adalah orang yang selalu terjaga 
dari pelbagai dosa dan kesalahan. Beliau adalah orang yang selalu 
diberkahi oleh Allah pada setiap masa. Beliau adalah orang yang selalu 
dikenal pada setiap tempat; di kala terjadi kegalauan, di kala terjadi 
kekacauan dan di kala terjadi ketenangan. Shalawat Allah serta salam-Nya 
semoga selalu tercurah kepadanya dan juga para sahabat serta keluarganya 
selama bintang masih bergemerlapan, selama burung masih berkicau, 
selama kesejukan masih menghembuskan ketenangan dan sepanjang 
musafir melangkahkan kakinya.  

Keturunannya 

Rasulullah SAW adalah orang pilihan di antara makhluk yang memang 
terpilih. Kepada keturunannyalah, semua orang pilihan bernisbahkan diri. 
Beliau dilahirkan dari asal nikah yang sah bukan dilahirkan dari 
perzinahan. Seluruh nenek moyangnya adalah pemimpin masyarakat dan 
umat manusia. Asal-usulnya adalah kepala para kabilah. Mereka telah 
mengumpulkan pelbagai kemuliaan dan keagungan dari yang agung 
diwariskan oleh orang yang agung. Beliau banyak menguasai pelbagai 
perkara yang mulia. Engkau pasti tidak akan mendapati sifat yang agung 
yang lebih hebat dibandingkan dengan Abdul Muthallib. Engkau juga pasti 
tidak akan menemukan kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan 
Hasyim. Engkau pasti tidak akan menjumpai orang yang paling mulia 
dibandingkan dengan Abd Manaf. Engkau pasti tidak akan mendapatkan 
orang yang terhormat dan disegani dibandingkan dengan Qushay. 
Demikianlah perjalanan keturunan oarang-orang yang agung itu… 
sehingga kepada Nabi Adam AS. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad 
merupakan tokoh daripada pelbagai tokoh, yang menurunkan pelbagai 
kemuliaan dari nenek moyang mereka.  

Keturunannya bagaikan cahaya matahari di kala pagi hari dan 
diibaratkan dengan sinar merah jingga di kala matahari terbit.  
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Tempat Tinggalnya  

Allah SWT telah memilih tempat tinggal baginya sebuah negeri yang 
sangat dicintainya di antara tempat lainnya di permukaan bumi ini. Ia 
adalah negeri haram. Ia adalah tanah yang suci dan bumi yang dijadikan 
sebagai tempat ibadah. Ia adalah tempat yang dikelilingi dengan pelbagai 
perhatian Allah dan selalu dijaga dengan perlindungan-Nya. Maka baginda 
Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekkah, di mana tempat itu adalah 
tempat shalat para nabi. Ia adalah tempat shalat tahajjud para rasul. Ia 
adalah tempat turunnya wahyu. Ia adalah tempat munculnya cahaya 
kebenaran. Ia adalah tempat datangnya kerasulan. Ia adalah tempat 
kenabian. Di sanalah tempat terbitnya fajar kebangkitan, yang mana di 
sana terdapat Baitullah yang mulia. Ia adalah tempat perjanjian yang kuat. 
Ia adalah tempat cinta dan kasih sayang yang mendalam. Oleh sebab itu, 
maka Mekkah adalah tempat kelahiran baginda yang terpelihara daripada 
segala dosa. Di sanalah tempat masa kanak-kanaknya. Di sanalah tempat 
bermain di masa remajanya. Di sanalah tempat pendidikan di masa 
mudanya, masa kecemerlangannya dan masa kejayaannya.  

Sebuah negeri yang mana aku gantungkan segala azimatku. Dan ia 
adalah negeri pertama yang mana kulitku menyentuh tanahnya.  

Di sanalah, baginda menyusu air susu yang bersih, mengisap air jernih 
dan merasakan sumber segala kemuliaan. Di sanalah, baginda menginjak 
dewasa, keluar, masuk, pergi dan datang. Mekkah adalah sebagai tanah 
pertama, yang satu tanah air dengan ayah dan ibuku. Mekkah merupakan 
negeri yang mulia di dalam hatinya, sangat dekat dengan jiwanya dan 
sangat dicintai oleh hati nuraninya. Hal ini adalah sama dengan diriku.  

Tanah kelahiran para tokoh adalah sangat dicintai sebagai tempat 
pendidikan di kala masa mudanya pada saat itu. 

Apabila disebutkan tanah air mereka, maka mereka selalu ingat dengan 
masa kanak-kanak. Oleh karena itu, maka mereka merindukannya.  

Di sana, di Mekkah, beliau telah meletakkan misi-misi agungnya untuk 
menyebarkan pelbagai dakwahnya dan kemudian menyampaikan khutbah 
agungnya yang menggemparkan sejagad dunia. Beliau mengirim risalah 
cahaya kebenaran kepada seluruh penduduk bumi, sehingga tatkala beliau 
diusir dari Mekkah, maka beliau melambaikan tangan dengan tenang tanpa 
keraguan dan berpisah dengan tanah airnya seakan tidak merasa keperihan 
dariperpisahan itu. Allah SWT berfirman, 

Iω ãΝÅ¡ø% é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪   |MΡr&uρ B≅ Ïn #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊄∪     

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu 
(Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. [QS. al-Balad : 1 – 2].  
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Muhammad SAW di Masa Kecil  

Kesucian dilahirkan bersamanya, kebahagiaan selalu menyertainya, dan 
bimbingan ilahi tidak dapat berpisah dengannya. Baginda adalah anak-
anak akan tetapi tidak sama dengan anak-anak lainnya. Beliau adalah suci 
dengan kehebatannya, pintar dengan kecerdasannya, dan pandai dengan 
bimibingan ilahi kepadanya. Bimbingan ilahi selalu menyertainya, 
pemeliharaan Allah selau berada di sampingnya dan penjagaan rabbani 
selalu melindunginya. Beliau bak gemerlap cahaya di kalangan kanak-
kanak lainnya. Oleh itu, Allah selalu menjaganya daripada kejahatan, 
daripada setiap akhlak buruk, sifat yang dibenci dan perilaku yang tidak 
disenangi. Sebab baginda semenjak kecilnya telah dicalonkan untuk 
memperbaiki dunia, telah dipersiapkan untuk membahagiakan umat 
manusia sejagat, dan telah dipersiapkan dengan bimbingan ilahi untuk 
mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan maksiat menuju kepada 
cahaya kebenaran. Baginda adalah seorang manusia, akan tetapi ia adalah 
seorang nabi. Beliau adalah seorang insan akan tetapi seorang rasul. Beliau 
adalah seorang hamba akan tetapi hamba yang terpelihara dari segala dosa. 
Beliau adalah manusia biasa akan tetapi beliau mendapatkan wahyu dari 
Allah SWT.  

Muhammad SAW tidak hanya sekedar penguasa. Sebab penguasa 
hanya dapat dihitung dengan jumah bilangan rambut yang terdapat di atas 
kepala. Mereka mesti mempunyai kepakaran dalam ilmu pengetahuan, 
tujuan dan keahlian utama untuk menjadi seorang penguasa dan memiliki 
ambisi yang tinggi dalam hal keduaniaan. Adapun baginda Muhammad 
SAW, maka beliau adalah seorang reformis sejati dan penunjuk jalan 
kebenaran ilahi. Beliau mempunyai kitab dan sunnah, cahaya dan hidayah, 
ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Oleh karena itu, maka beliau 
diutus demi kebaikan dunia dan akhirat dan demi kebahagiaan rohani dan 
jasmani.  

Muhammad SAW tidak hanya sekedar alim ulama, akan tetapi dengan 
izin Allah beliau memberikan pengajaran kepada para ulama, memberikan 
pemahaman yang mendalam kepada para fuqaha. Beliau juga memberikan 
arahan kepada para khotib dan memberikan petunjuk kepada para 
hukama. Beliau juga telah menunjukkan jalan umat manusia kepada 
kebenaran ilahi yang abadi. Allah SWT berfirman, 

y7 ¯ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪     

Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. [QS. al-Syura : 52] 

Semua mereka itu adalah berasal dari Rasulullah permulaannya untuk 
mencari satu tetes lautannya dan satu teguk samuderanya.  

Muhammad SAW bukanlah seorang raja, yang ingin memperluas 
kekuasaannya dan mengirim pasukan dan bala tenteranya ke seluruh 
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penjuru bumi. Akan tetapi beliau adalah seorang imam yang terpelihara 
dari pelbagai dosa dan seorang nabi yang diutus. Baginda adalah pembawa 
berita gembira dan berita sedih bagi setiap raja dan rakyatnya, merdeka 
dan hamba sahaya, kaya dan miskin, orang hitam dan orang putih, bangsa 
Arab dan bangsa non Arab. Allah SWT berfirman; 

!$ tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. [QS. al-Anbiya’ : 107] 

Rasulullah SAW juga bersabda; 

Demi Allah yang menguasai diriku, apabila orang Yahudi dan orang 
Nasrani yang hidup di kalangan umatku tidak mendengar terhadap 
apa yang aku sampaikan, kemudian dia meninggal dunia dan dalam 
keadaan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan ini, maka 
dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam api neraka.4   

Adapun mengenai masa remajanya, maka beliau menjadi perhiasan 
anak muda dan puncak keindahan para remaja dalam masalah sikap 
berhati-hati, menjaga muru’ah (sikap), akal fikiran tajam, amanah, dan 
fasih dalam berbicara. Beliau tidak pernah berdusta sama sekali, walaupun 
hanya satu kali. Beliau juga tidak pernah melakukan kesalahan, 
kekurangan, dan tidak pernah membuat ketergelinciran. Oleh sebab itu, 
baginda adalah orang yang suci kepribadian, bersikap amanah dalam 
segala tingkah lakunya. Beliau adalah orang yang bersih dalam lahir dan 
batinnya. Beliau sangat berwibawa dan sangat dihormati oleh sahabat 
sekelilingnya. Akhlaknya sangat mulia, tabiatnya sangat lembut. 
Pembicaraannya jujur, berhati-hati dalam segala perkara dan baik dalam 
pergaulan.  

Para musuhnya tidak sanggup untuk mencari kesalahan yang 
dilakukannya, walaupun permusuhan yang sangat luar biasa, tipu daya 
yang hebat dan iri dengki mereka yang berlebihan. Bahkan mereka tidak 
pernah mendapatkan dalam catatan rekam akhlaknya yang mulia suatu 
perkara yang aib, cacat dan memalukan. Bahkan mereka menemukan – 
segala puji bagi Allah – setiap sesuatu yang terus membangkitkan 
kemarahan mereka seperti kematangan sikap baginda di dalam cita-cita 
dan kesucian di dalam perjalanan hidupnya. Mereka juga telah mendapati 
sebuah kejujuran yang mencapai ketinggian matahari. Mereka juga 
mendapati kesucian seperti kesucian air yang terdapat di atas awan. Beliau 
mempunyai tujuan sama pada setiap akhlak yang mulia dan pada setiap 
aliran yang berwibawa. Pada masa remajanya, baginda menjadi tempat 
penyerahan kepercayaan dan amanah, rujukan dalam pelbagai pendapat. 
Baginda juga menjadi rujukan dalam setiap pertikaian dan perselisihan 
serta beliau menjadi contoh dan tauladan di dalam melakukan kebajikan, 
kemurniaan, kecerdasan dan kefasihan dalam bercakap. Allah SWT 
berfirman, 
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y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪     

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 
[QS. al-Qalam : 4] 

 Muhammad SAW Sebagai Rasul  

Kerasulan merupakan berita menggemparkan dan peristiwa agung. Ia 
juga merupakan kabar besar, situasi heboh dan keadaan yang luar biasa. 
Allah SWT berfirman, 

§Νtã tβθä9u™!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪   Ç⎯tã Î* t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹ Ïàyè ø9$# ∩⊄∪   “ Ï% ©!$# ö/ãφ Ïµ‹ Ïù tβθ àÎ= tG øƒèΧ ∩⊂∪     

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang 
besar, yang mereka perselisihkan ini. [QS. a-Naba’ : 1 – 3] 

Hari kebangkitannya merupakan berita yang luar biasa dan sebagai 
berita yang sangat hebat dibandingkan berita-berita lainnya. Inilah yang 
dijadikan sebagai tajuk perbincangan orang-orang yang tidak tidur pada 
waktu malam hari. Inilah yang dijadikan sebagai bahan percakapan orang-
orang yang sedang mengadakan perjalanan demi menghilangkan rasa letih 
dan lelah dalam perjalanannya. Pada saat itu, perputaran sejarah berubah 
dan hari pun mulai berhenti untuk menunggu perkembangan selanjutnya. 
Oleh karena itu, maka kisah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah 
diliputi kegelapan, tidak pernah dikelilingi oleh angin dan tidak terdinding 
oleh awan. Akan tetapi kisah diutusnya Rasulullah SAW telah 
menyeberangi lautan samudera dan melintasi padang sahara. Kisah 
kerasulan ini telah turun ke permukaan dunia bagaikan turunnya hujan 
dari langit dan beliau telah memancarkan cahaya bagaikan tajamnya sinar 
matahari di kala siang hari. Secara ringkasnya, kerasulan menjadi cahaya; 
apakah yang dinamakan cahaya itu dapat bersembunyi dan redup ? Allah 
SWT berfirman, 

tβρ ß‰ƒÌãƒ (#θä↔ ÏôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ öθs9uρ oν ÌŸ2 tβρ ãÏ≈ s3ø9$#  

 

Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut 
(ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-
Nya meskipun orang-orang kafir benci. [QS. al-Shaff : 8] 

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Perumpamaan Allah SWT mengutusku dengan petunjuk dan ilmu 
pengetahuan adalah bagaikan hujan lebat yang turun dari langit.5  

Musuhmu tercela dengan pelbagai lisan yang mencemoohnya, 
walaupun musuh-musuhmu itu adalah orang yang berjaya.  
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Demi Allah, keagunganmu merupakan sebuah rahasia, sementara 
perkataan manusia merupakan bagian dari penyakit gila.  

Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad diutus untuk menyembah 
Allah semata, yang tiada Tuhan selain-Nya. Beliau diutus untuk 
mentauhidkan Allah. Beliau diutus supaya dikumandangkan di permukaan 
bumi ini; Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah. 
Beliau diutus untuk menyatakan kebanaran dan menghancurkan kebatilan. 
Beliau diutus dengan petunjuk yang jelas, agama yang cemerlang, dan 
syariat yang terang. Beliau diutus untuk menegakkan keadilan, bersikap 
ihsan, berbuat baik kepada keluarga terdekat. Beliau diutus dengan 
kebajikan, perdamaian, ma’ruf, cinta, kebahagiaan, perbaikan, keamanan, 
dan keimanan. Beliau diutus dengan kebersihan, shalat, zakat, puasa, haji, 
jihad, amar ma’ruf dan nahi munkar. Beliau diutus dengan perkara-
perkara yang mulia, budi pekerti yang agung, sikap-sikap yang baik, dan 
kepribadian yang luhur. Beliau diutus untuk menghancurkan kemusyrikan, 
memusnahkan berhala, membinasakan patung-patung, memberantas 
kebodohan, memerangi kezaliman, melenyapkan kebatilan, dan membuang 
segala bentuk kehinaan. Tidak ada suatu kebajikan pun melainkan beliau 
mengajarkannya dan tidak ada suatu kejahatan pun melainkan beliau 
memberikan arahan supaya menjauhinya dan menghindarinya.  

Adapun mengenai akhlak Rasulullah SAW, maka Allah telah 
mendidiknya, lalu membaguskan akan pendidikan akhlaknya. Beliau 
memiliki akhlak terbaik di antara sekalian manusia. Beliau berbicara 
dengan cara yang paling jujur. Beliau adalah contoh ideal dalam cara yang 
digunakannya. Beliau adalah pembawa berita yang paling benar. Beliau 
adalah orang yang paling adil di dalam keputusan hukumnya. Beliau 
adalah orang yang paling suci hati nuraninya. Beliau adalah orang yang 
paling bersih perjalanan hidupnya. Beliau adalah orang yang paling baik 
tabiatnya. Beliau adalah orang yang paling pemurah. Beliau adalah orang 
yang baik prasangkanya. Beliau adalah orang yang paling bersih jiwa 
raganya. Beliau adalah orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Beliau 
adalah orang yang paling takut terhadap Penciptanya. Beliau adalah orang 
yang paling mengetahui terhadap umatnya. Beliau adalah orang yang 
paling pandai mengatur dan menyambung silaturrahim. Beliau adalah 
orang yang paling suci keturunannya. Beliau adalah orang yang paling 
mulia kepribadiannya. Beliau adalah orang yang paling berani dalam 
sikapnya. Beliau adalah orang yang paling teguh dalam pendiriannya. 
Beliau adalah orang yang paling pandai menggunakan hujah/dalil. Dan 
beliau adalah orang yang paling baik jiwa, keturunan, akhlak dan 
agamanya.  

Oleh karena itu, beliau memiliki sifat-sifat yang indah lagi kehidupan 
yang bersinar dengan cahaya keimanan. Beliau sangat dekat dengan hati 
dan dicintai oleh jiwa manusia. Beliau sangat mudah dalam bergaul, 
mudah dalam cara dan tatanan serta diberkahi dalam segala tindakannya. 
Di atas kedua belah bibirnya terdapat senyum penuh rasa cinta, hati selalu 
terjaga, dan cerdas dalam bersikap. Beliau sangat pintar, benar dalam 
setiap pendapat, dan perasaan yang selalu tergugah dalam kebajikan. Para 
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sahabatnya merasa bahagia bila bersama dengannya. Kawannya merasa 
bahagia dengan persahabatannya dan temannya merasa lega bilamana 
berada di sampingnya. Beliau sangat suka bersikap optimis dan sangat 
benci terhadap permainan para dukun. Beliau selalu memaafkan, dan 
peduli terhadap orang lain. Beliau pemurah dan suka bersedekah. Sikap 
pemurahnya lebih cepat dibandingkan dengan angin yang bertiup, lebih 
lebat daripada hujan deras, dan lebih cerah dibandingkan dengan bulan 
purnama. Beliau telah memuaskan umat manusia dengan keluasan 
akhlaknya dan telah menundukkan para tokoh dengan sikap 
kemurahannya. Beliau telah memberikan kebahagiaan kepada umat 
manusia. Siapa yang melihatnya pasti mencintainya. Siapa yang 
mengenalnya pasti merasa segan kepadanya. Siapa yang bertamu 
kepadanya, maka pasti beliau mengagungkannya. Perkataannya sangat 
menyentuh perasaan dan sikapnya telah menawan jiwa.  

Allah SWT telah menetapkan hatinya, maka ia tidak akan menyimpang. 
Allah SWT telah membetulkan perkataannya, maka ia tidak akan keliru. 
Allah SWT telah memelihara pandangan kedua matanya, maka beliau tidak 
akan berkhianat. Allah SWT telah membentengi lisannya, maka tidak akan 
tergelincir dengan sebab kesalahan. Allah SWT telah memelihara 
agamanya, maka ia tidak akan tersesat. Allah SWT telah membimbing 
segala urusannya, maka tidak akan disia-siakan. Oleh sebab itu, maka 
beliau adalah orang yang selalu mendapatkan taufik, terpelihara, diberkahi 
dan dianugerahi. Allah SWT; 

y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪     

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Allah SWT berfirman, 

$ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 (   

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. [QS. Ali ‘Imran : 159] 

Rasulullah SAW bersabda; 

Sesungguhnya orang yang paling bertakwa adan orang yang paling 
mengenal Allah adalah saya.6   

Rasulullah SAW bersabda; 

Berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebajikan kepada keluarga kalian. 
Dan aku adalah orang yang terbaik di antara keluargaku.7  

Rasulullah SAW bersabda; 

Sebenarnya aku diutus adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak 
yang mulia.8  
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Maha suci Allah yang telah menjadikannya sebagai kekasih. 
Memilihnya, mengutamakannya, memeliharanya, menjaganya daripada 
setiap cobaan adan godaan, lalu beliau sanggup menjadi orang yang terbaik 
dalam mengatasi seluruh permasalahan itu.  

Agamanya  

Agamanya adalah Islam. Yaitu agama fitrah, agama moderat, agama 
keberuntungan dan keselamatan. Ia adalah agama yang paling disukai oleh 
Allah SWT. Allah SWT berfirman: 

⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uö xî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$#   

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat ia 
termasuk orang-orang yang rugi. [QS. Ali ‘Imran : 85] 

Yaitu sebuah agama yang datang untuk membasmi segala bentuk 
jeratan dan belenggu di kalangan umat. Yaitu sebuah agama yang mudah, 
bersesuaian, universal, umum, sempurna dan komplit. Allah SWT 
berfirman: 

tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ   

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 
itu jadi agama bagimu. [QS. Al Ma’idah : 3] 

Agama Islam adalah agama yang datang untuk mengeluarkan umat 
manusia daripada penyembahan hamba kepada penyembahan Tuhan yang 
menciptakan hamba. Ia adalah agama yang mengeluarkan kesempitan 
dunia menuju kepada keluasan akhirat. Agama yang menyelamatkan umat 
manusia dari kegelapan kemusyrikan menuju kepada cahaya tauhid. Yaitu 
sebuah agama yang menyelamatkan manusia daripada kebinasaan 
kekufuran menuju kepada kebahagiaan iman.  

Yaitu suatu agama yang baik dan sesuai bagi setiap zaman dan tempat. 
Agama ini disyariatkan oleh Yang Maha Pengampun segala bentuk dosa 
dan kesalahan. Dia Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan terang. Dia 
Maha Mengetahui ucapan dan bisikan hambanya.  

Ia adalah agama pertengahan dan moderat, yang datang untuk 
membawa ilmu yang bermanfaat dan amal sholeh. Hal ini berbeda dengan 
agama Yahudi, sebab mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak ada 
manfaatnya kerana meraka tidak mengamalkannya. Lalu Allah murka 
kepada mereka. Agama ini juga berbeda dengan agama Nasrani, sebab 
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mereka beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka tersesat dari jalan 
yang benar. Oleh karena itu, maka agama Islam merupakan jembatan 
mereka-mereka yang telah dianugerahi oleh Allah, yang tidak dimurkai 
dan tidak tersesat. Rasulullah SAW diutus sebagai orang yang ummi – tidak 
dapat membaca dan menulis – tetapi beliau dapat membacakan kepada 
manusia ayat-ayat yang telah diajarkan Jibril AS. Beliau juga menyucikan 
mereka dari kotoran kemusyrikan dan mengajarkan kitab dan hikmah 
kepada mereka, walaupun mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang 
tersesat. Lalu agama ini datang untuk mengharamkan dusta dalam 
perkataan, kebohongan di dalam persaksian dan kezaliman di dalam 
pengadilan hukum. Agama ini juga datang untuk mengharamkan 
kecurangan di dalam kekuasaan, keculasan di dalam takaran dan 
timbangan. Agama ini juga datang untuk mengharamkan penganiayaan 
kepada umat manusia, penindasan kepada orang lain serta mengharamkan 
kemudharatan kepada jiwa sendiri dan umat manusia. Oleh sebab itu, 
maka Islam memelihara hati dengan keimanan, dan jasmani dengan faktor-
faktor kesehatan. Islam juga menjaga harta dari kebinasaan, kemaluan 
daripada perzinahan, darah daripada penumpahan, dan akal fikiran 
daripada pengrusakan dan kehilangan fungsi.  

Kitabnya  

Kitabnya adalah Al Qur’an. Ia adalah kitab yang paling utama, perjanjian 
paling agung. Ia adalah kisah paling benar dan perkataan paling baik. Ia 
adalah kebenaran yang luar biasa, yang tidak akan pernah disentuh 
kebatilan dari semenjak dahulu sehingga masa mendatang. Ia diturunkan 
dari Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Yaitu sebuah kitab 
yang telah dijelaskan ayat-ayatnya dan kemudian dikemas dengan baik. Ia 
membawa keberkahan dalam pembacaannya, renungannya, sebagai alat 
penyembuhan, sebagai hakim, dan sebagai amalan yang mesti 
dilaksanakan. Satu huruf darinya mempunyai sepuluh kebajikan pahala. Ia 
adalah syafaat dan dapat memberikan syafaat. Ia menjadi saksi yang benar. 
Ia sebagai sahabat yang sangat mengasyikkan. Ia menjadi sahabat yang 
bermanfaat. Ia menjadi kawan yang dapat dipercaya. Ia menjadi kitab 
mukjizat yang dapat memberikan kesan. Ia mempunyai keindahan 
tersendiri. Ia mempunyai keasyikan tersendiri. Kata-katanya adalah sangat 
tinggi dan tidak ada satu pun yang lebih tinggi daripadanya. Ia bukan sihir, 
bukan ungkapan dukun, dan juga juga bukan perkataan manusia biasa. 
Akan tetapi beliau adalah firman Allah Tuhan semesta alam. Dari Allah 
bermula dan kepadanya akan kembali. Malaikat Jibril turun kepada 
Rasulullah utusan Tuhan semesta alam supaya beliau termasuk para rasul 
dengan bahasa Arab yang fasih. Al Qur’an merupakan kitab yang dapat 
mengungguli kitab-kitab lainnya dalam hal kefasihan dan dari segi 
keindahan balaghah. Al Qur’an juga lebih hebat dalam hujjah dan 
keterangan. Ia menjadi petunjuk, rahmat, nasihat, obat bagi setiap penyakit 
di dalam hati. Ia menjadi cahaya, dalil, petunjuk, kebenaran, arahan, dan 
pengajaran. Ia terpelihara dari pelbagai usaha perubahan dan juga terjaga 
daripada penambahan dan pengurangan. Ia menjadi mukjizat yang abadi 
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serta sebagai perisai bagi orang yang mengikutinya dan sebagai 
keselamatan bagi orang yang mengamalkannya. Al Qur’an menjadi 
keberuntungan bagi orang yang mentaatinya, kebahagiaan bagi orang yang 
mempelajarinya, dan kebahagiaan bagi orang yang menjadikannya sebagai 
hakim di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda: 

Bacalah Al Qur’an, sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai 
syafaat bagi orang yang selalu membaca dan mengamalkannya.9  

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan 
mengajarkannya.10  

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al 
Qur’an ini dan Allah akan menghinakan suatu kaum juga dengan Al 
Qur’an ini.11  

Al Qur’an inilah yang telah mendiamkan seribu bahasa para pujangga, 
membisukan para orator, mengalahkan para ahli balaghah, menundukkan 
para bangsa Arab yang hebat, melemahkan orang-orang yang fasih, 
membingungkan para ulama, dan membuat takjub para ahli hikmah. Allah 
SWT berfirman: 

¨β Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “ Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; #\ô_ r& #ZÎ6 x. ∩®∪     

Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 
yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang 
Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada 
pahala yang besar. [QS. Al Isra’ : 9] 
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Jujur  

Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur dalam 
percakapannya. Ungkapannya selalu benar, jujur dan adil. Beliau tidak 
pernah mengenal dusta dan bohong di dalam kehidupannya, baik beliau 
dalam keadaan serius ataupun santai. Bahkan beliau mengharamkan 
bohong dan dusta serta mencela orang yang melakukannya dan melarang 
melakukan yang demikian. Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya sikap jujur pasti membawa kepada kebajikan. Dan 
kebajikan akan membawa ke dalam surga. Seseorang senantiasa akan 
bersikap jujur dan berusaha untuk melakukannya sehingga ia ditulis 
di sisi Allah sebagai orang yang jujur.12   

Baginda juga memberitahukan bahwa seorang mukmin akan bakhil 
dan terkadang dapat bersikap pengecut, akan tetapi ia tidak akan penah 
berdusta dan berbohong selama-lamanya. Baginda juga melarang 
berbohong di dalam keadaan bersenda gurau karena bertujuan supaya 
masyarakat luas tertawa. Baginda menjalani hidupnya, sementara sikap 
kejujuran menjadi temannya. Sebagai bukti kejujurannya adalah bahwa 
beliau telah memberitahukan tentang pengetahuan ghaib dari Allah SWT. 
Allah juga telah mengamanahkan risalah yang suci kepadanya. Lalu 
baginda menjalankan amanah tersebut kepada umatnya secara sempurna. 
Beliau tidak pernah mengurangi dan tidak pernah menambahkan 
walaupun hanya satu huruf. Baginda juga telah menyampaikan amanah 
Tuhannya dengan baik. Maka seluruh perkataannya, perbuatannya dan 
keadaannya adalah berdasarkan kepada kejujuran. Beliau adalah orang 
yang jujur di dalam keadaan perdamaian, peperangan, senang, marah, 
serius, senda gurau, keterangannya, dan di dalam keputusan hukumnya. 
Baginda juga jujur dengan sahabat karib dan orang yang tidak memiliki 
hubungan pertalian sahabat karib. Baginda juga bersikap jujur dengan 
kawan dan musuh, lelaki dan perempuan. Rasulullah SAW juga bersikap 
jujur dengan dirinya sendiri dan juga bersama orang lain. Baginda jujur 
ketika berada di dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak mengadakan 
perjalanan. Beliau jujur di dalam keadaan bermukim dan di tempat 
tinggalnya. Beliau jujur di dalam keadaan perang dan damai. Beliau jujur 
dalam melakukan jual beli. Beliau jujur dalam transaksi, perjanjian dan 
ikatan persaudaraan. Beliau jujur di dalam khotbahnya dan di dalam 
tulisan-tulisan suratnya. Beliau jujur di dalam fatwanya, ceritanya, 
perkataannya, penukilannya, riwayatnya dan penyampaiannya. Bahkan 
Rasulullah SAW adalah maksum (orang yang dipelihara) oleh Allah untuk 
melakukan dusta. Maka Allah SWT menjadi penjaga dan pelindungnya 
daripada akhlak yang tercela ini. Allah telah meluruskan dan membetulkan 
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lisannya dan perkataannya. Allah telah memperbaiki penuturannya dan 
telah menepatkan percakapannya. Beliau adalah orang yang jujur dan 
dijujurkan, yang mana tidak pernah mengeluarkan ungkapan bohong 
walaupun hanya satu huruf. Beliau juga tidak pernah melafalkan satu 
kalimat yang bohong sama sekali. Lahir dan batinnya tidak pernah 
bertentangan. Bahkan baginda adalah orang yang jujur di dalam 
gerakannya, penuturannya dan isyarat kedua matanya. Beliau sendiri 
pernah bersabda: 

Tidak layak bagi seorang nabi mempunyai kesalahan dan kekhilafan, 
walaupun hanya dalam bentuk kesalahan pandangan mata.13  

Hal tersebut terlontar manakala para sahabatnya bertanya kepadanya, 
“Apakah engkau tidak isyaratkan dengan kedua belah mata saja untuk 
membunuh para tawanan perang itu ?!”  

Bahkan beliau adalah orang yang datang dengan kebenaran dari sisi 
Tuhannya. Oleh sebab itu, maka perkataannya adalah benar dan 
sunnahnya adalah hak. Keridhaannya adalah benar dan kemarahannya 
adalah hak. Keluar dan masuknya adalah benar. Tangisan dan dan 
tertawanya adalah hak. Bangun dan tidurnya semua adalah berdasarkan 
kepada kebenaran dan hak. Allah SWT berfirman: 

Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang 
kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir 
siksa yang pedih. [QS. Al Ahzab : 8].  

Allah SWT juga berfirman: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇®∪     

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. [QS. Al Taubah : 
119] 

Allah SWT berfirman: 
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Ta`at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi 
mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak 
menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap 
Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. [QS. 
Muhammad : 21] 

Beliau orang yang jujur kepada Tuhannya, dan kepada dirinya sendiri. 
Beliau adalah orang yang jujur kepada orang lain, dan jujur kepada 
keluarganya, bahkan beliau bersikap jujur kepada para musuhnya. Jika 
seandainya sikap jujur berbentuk seorang manusia, maka beliau itulah 
yang bernama Muhammad SAW. Demi kehormatan ayah dan ibuku bahwa 
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kejujuran adalah diambil dan dipelajari daripadanya, bahkan sifat jujur 
dinukil daripadanya. Beliau adalah orang yang jujur dan amanah di masa 
jahiliyah sebelum Islam dan juga ketika masa kerasulan; bagaimana 
keadaannya selepas datangnya wahyu, hidayah, turunnya Jibril kepadanya, 
kenabiannya, Allah telah memuliakannya sebagai manusia pilihan dan 
kekasih-Nya?  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Sabar  

Tidak ada seorang pun yang mampu melewati segala bentuk musibah, 
kesusahan, malapetaka, krisis sebagaimana yang dialami oleh Muhammad 
SAW. Beliau adalah orang yang penyabar dan selalu tabah demi harapan 
sebuah pahala. Allah SWT berfirman: 
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Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu 
melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih 
hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit 
dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. [QS. Al Nahl : 127] 

Beliau sabar terhadap nasib keyatiman dirinya, kefakiran, kelaparan, 
kegusaran, keperluan, iri dengki, cacian, dan kekalahan. Beliau juga sabar 
terhadap pengusiran dari tanah air, pengusiran dari tempat kelahiran, serta 
pengasingan dari keluarga. Beliau juga sabar atas kematian kerabat, 
penyiksaan terhadap para sahabatnya, penindasan terhadap para 
sahabatnya, makar dan konspirasi para musuh. Beliau juga sabar terhadap 
sekumpulan orang-orang yang memeranginya, kejahatan tipu daya musuh, 
keangkuhan orang yang sombong, kebodohan dan kekasaran Arab badui. 
Beliau sabar terhadap tipu muslihat bangsa Yahudi, pembangkangan 
bangsa Nasrani, kelicikan orang munafik, dan keganasan peperangan. 
Beliau juga sabar terhadap permusuhan keluarga, dan persekongkolan 
orang asing, kekejaman kebatilan dan keangkuhan orang yang zalim. 
Beliau sabar terhadap dunia, perhiasannya, keindahannya, emasnya, 
peraknya. Beliau tidak pernah memikirkannya sama sekali. Beliau juga 
sabar terhadap godaan kekuasaan, tipu daya kedudukan, ambisi 
kepemimpinan. Oleh karena itu, beliau berpaling daripada yang demikian 
itu karena menginginkan keridhaan Tuhannya. Maka beliau adalah orang 
yang sabar serta selalu tabah demi mendapatkan pahala pada setiap 
ledakan gelombang di dalam kehidupannya. Dengan demikian, maka sikap 
sabar adalah perisainya, pelindungnya, dan sahabatnya yang selalu 
menyertainya. Setiap kali beliau dihardik oleh kata-kata para musuhnya, 
maka beliau selalu ingat dengan firman Allah SWT: 

÷É9 ô¹ $$ sù 4† n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ   
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Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. [QS. Thaha : 
130] 

Setiap kali keadaan tidak bersahabat dengannya sehingga beliau 
berkeluh kesah, maka beliau selalu ingat dengan firman Allah SWT: 

×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd   

Maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku. [QS. Yusuf : 18] 

Setiap kali beliau selalu diganggu oleh gangguan musuh dan 
mengganggu kenyamanan tidurnya, maka beliau selalu ingat dengan 
firman Allah SWT: 
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Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai 
keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar dan janganlah 
kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. [QS. Al Ahqaf : 35] 

Kesabarannya adalah kesabaran orang yang percaya terhadap 
pertolongan Allah, yang yakin dengan janji Allah, yang tenang kepada 
perlindungan-Nya, yang tabah dengan harapan pahala yang terdapat di sisi 
Allah SWT. Kesabarannya adalah kesabaran orang yang mengetahui bahwa 
Allah pasti akan memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. 
Kemenangan pasti akan berpihak kepadanya dan Allah akan selalu 
bersamanya. Allah juga menjadi penjaga dan pelindungnya. Beliau selalu 
sabar terhadap kalimat ejekan, maka beliau tidak peduli dengannya. Beliau 
juga selalu sabar dengan kata yang melukai perasaan maka beliau tidak 
pernah terganggu dengannya. Beliau juga selalu sabar dengan kepedihan 
yang disengaja, maka beliau tidak pernah mengindahkannya.  

Pamannya meninggal dunia, lalu beliau bersabar. Isterinya meninggal 
dunia, lalu beliau bersabar. Pamannya mati syahid, lalu beliau bersabar. 
Beliau diusir dari Mekkah, lalu beliau bersabar. Anaknya meninggal dunia, 
lalu beliau bersabar. Istrinya Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji, 
lalu beliau bersabar. Beliau selalu dituduh sebagai pembohong, akan tetapi 
beliau selalu bersabar. Mereka (para musuhnya) berkata tentangnya; 
seorang penyair, seorang dukun, seorang ahli sihir, orang gila, pendusta, 
pembual, akan tetapi beliau tetap bersabar. Mereka telah mengusirnya, 
menyiksanya, mencelanya, memakinya, memeranginya, memenjarakannya 
… akan tetapi beliau tetap bersabar. Apakah kita sudah mengambil 
pelajaran dari kesabarannya? Apakah baginda sudah dijadikan sebagai 
contoh kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Beliau menjadi contoh 
tauladan dalam berjiwa besar, kesabaran yang agung, ketenangan jiwa dan 
kemantapan nurani. Beliau adalah imam bagi orang yang bersikap sabar 
dan panutan bagi orang yang selalu bersyukur dan pandai berterima kasih.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Pemurah  

Muhammad SAW adalah orang yang sangat pemurah di antara ciptaan 
dan makhluk Allah lainnya. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan 
suka menolong orang lain. Telapak tangannya selalu dipenuhi dengan 
awan kebajikan. Tangannya dipenuhi dengan hujan kemurahan. Bahkan 
beliau sangat cepat dalam melakukan kebajikan bagaikan bertiupnya angin 
yang kencang. Beliau tidak pernah mengenal kata; Tidak, kecuali dalam 
bacaan tasyahhud;  

Beliau tidak pernah mengatakan; Tidak, terkecuali dalam 
tasyahhudnya. Jika tidak ada tasyahhud, maka kata-kata; Tidaknya pasti 
adalah digantikan dengan; Ya.  

Rasulullah SAW memberikan sedekah dan selalu memberi seperti orang 
yang tidak pernah mengenal kefakiran. Sebab beliau diutus untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau adalah pemimpin sikap 
pemurah secara umum. Beliau memberi sedekah kambing yang berada di 
atas dua gunung. Beliau memberi hadiah setiap kepala suku Arab seratus 
onta. Suatu hari ada orang yang meminta pakaian yang sedang dipakainya, 
lalu beliau melepaskan dan memberikannya kepadanya. Beliau tidak 
pernah menolak keperluan orang yang mendatanginya. Kemurahannya 
meliputi seluruh lapisan masyarakat umum. Makannya diserahkan kepada 
fakir miskin. Beliau berjiwa besar. Akhlaknya sangat mudah untuk 
diteladani. Wajahnya selalu diselimuti senyum.  

Lihat dan perhatikanlah, apabila engkau datang kepadanya dalam 
keadaan senang, seakan engkau memberikan hadiah kepadanya, padahal 
engkau menjadi pemohonnya.  

Beliau selalu berinfak walaupun tidak mempunyai apa-apa. Beliau 
memberi hadiah walaupun kefakiran selalu menyertainya. Beliau 
mengumpulkan harta rampasan perang, kemudian membagikannya dalam 
kurun waktu tidak lebih satu jam. Beliau tidak pernah mengambil harta 
rampasan. Meja makannya tersedia bagi siapa saja yang datang. Rumahnya 
bagaikan kiblat bagi orang yang datang kepadanya. Beliau menjadi tuan 
rumah, berinfak, dan memberikan hadiah makanan kepada orang yang 
sedang kelaparan supaya menyantap makanannya. Beliau selalu 
mengutamakan orang yang memerlukan dibandingkan dengan dirinya 
sendiri. Beliau selalu bersilaturrahim kepada sahabat karib dengan apa saja 
yang dimilikinya. Beliau selalu menghormati orang pendatang dan asing. 
Beliau menjadi teladan dalam kemurahannya dan sikap pemurahnya, 
sehingga beliau tidak dapat ditandingi dan dibandingkan dengan Hatim, 
Haram, dan Ibn Jid’an dalam sikap kemurahannya. Sebab beliau 
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memberikan hadiah seperti orang yang tidak pernah meminta balasan dan 
imbalan terkecuali dari Allah saja. Beliau sangat pemurah seperti sikap 
murah orang menyediakan dirinya dan hartanya dan setiap apa saja yang 
dimilikinya di jalan Allah SWT. Beliau adalah orang yang ringan tangan 
(senang membantu) di alam semesta ini. Beliau adalah orang yang sangat 
suka menolong. Beliau adalah orang yang pemurah. Beliau adalah orang 
yang suka memberi hadiah. Hal ini amat dirasakan oleh para sahabatnya, 
kekasihnya, dan para pengikutnya bahkan dirasakan oleh para musuhnya 
dengan kebaikan, kemurahan, sifat pemaaf, dan pertolongannya. Bangsa 
Yahudi diperbolehkan makan di atas meja makannya. Arab badui diizinkan 
menyantap makanannya. Orang munafik dipersilakan untuk memakan 
bersamanya. Tidak pernah ada hadits yang menyatakan bahwa baginda 
mengusir tamu, membentak orang yang meminta atau merasa kesal dengan 
orang yang memohon pertolongannya. Bahkan orang Arab badui menarik 
selendangnya sehingga membekas di lehernya. Dan Arab badui berkata, 
“Berikanlah kepadaku harta Allah yang telah dititipkan di sisimu dan itu 
bukanlah harta ayah dan ibumu!” Lalu baginda menoleh kepadanya, 
kemudian tertawa dan memberikan harta tersebut. Suatu saat datang 
tumpukan emas dan perak, lalu baginda menginfakkannya dalam satu 
majlis sehingga tidak tersisa lagi. Beliau tidak pernah menyimpan satu 
dirham, satu dinar dan bahkan tidak pernah menyimpan daripada 
kekayaan tersebut. Beliau sangat bahagia apabila dapat memberikan 
sedekah dan hadiah kepada orang yang memerlukannya. Baginda selalu 
memerintahkan supaya berinfak, sikap pemurah, dan selalu berkorban. 
Baginda juga mengajak umatnya supaya menjadi orang yang pemurah dan 
suka menolong. Baginda juga sangat membenci sikap bakhil dan kikir. Oleh 
karena itu, baginda bersabda: 

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
dia menghormati dan memuliakan tetamunya.14  

Rasulullah SAW bersabda: 

Setiap orang pasti akrab dan dekat dengan masyarakatnya dengan 
cara sedekah, sehingga dia terpisah dari mereka.15   

Rasulullah SAW bersabda: 

Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta.16 
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Muhammad SAW Sebagai     
Seorang Pemberani  

Kenyataan ini adalah sesuai dengan apa yang telah diberitakan di dalam 
hadits dan pelbagai riwayat. Ia bagaikan perjalanan matahari di tengah 
siang hari yang tidak mungkin akan dipungkiri oleh siapapun. Oleh karena 
itu, maka Rasulullah SAW adalah orang yang mantap hatinya di antara 
manusia biasa. Hati nuraninya bagaikan gunung yang tidak pernah goyah 
dan goncang. Baginda tidak pernah takut terhadap ancaman dan gertakan. 
Baginda juga tidak pernah gentar dengan pelbagai keadaan genting dan 
pelbagai bentuk krisis. Beliau juga tidak pernah tergoyahkan oleh pelbagai 
peristiwa besar dan pelbagai cobaan. Beliau selalu menyerahkan perkara 
yang dihadapi kepada Tuhannya. Beliau selalu bertawakkal kepada-Nya 
dan selalu kembali kehadirat-Nya. Beliau selalu senang dengan keputusan 
dan ketentuan-Nya. Beliau merasa tenang dan cukup dengan pertolongan-
Nya. Beliau selalu percaya dengan janji-Nya. Rasulullah SAW selalu 
mengarungi medan pertempuran dengan dirinya sendiri. Baginda juga 
selalu melangsungkan peperangan dengan jasadnya yang mulia. Beliau 
selalu menerjunkan jiwanya kepada kematian dan selalu mengorbankan 
ruhnya kepada syahid di jalan Allah SWT tanpa merasa takut dan gentar. 
Beliau tidak pernah lari dari suatu peperangan manapun. Beliau juga tidak 
pernah mundur satu langkah pun dari medan pertempuran. Peperangan 
telah memanas, pertempuran sudah di depan mata, pedang mulai keluar 
dari sarungnya, tombak mulai bertugas untuk memporak-porandakan, 
kepala mulai beterbangan, seakan kematian telah berada di atas kepala 
masing-masing, maka pada saat itu beliau mendekatkan para sahabatnya 
kepada pelbagai bahaya. Terkadang mereka menjaga, sementara beliau 
dalam keadaan tegap dan berjuang. Beliau tidak pernah gentar dengan 
jumlah tentera musuh yang banyak. Beliau juga tidak peduli dengan 
kekuatan dan keganasan para musuh, bahkan baginda tetap memimpin 
barisan dan memberikan semangat juang kepada tentara dan menjadi 
pemimpin ketentaraan di barisan paling depan.   

Umat Islam banyak yang melarikan diri pada peperangan Hunain dan 
tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi musuh terkecuali 
baginda dan enam orang sahabatnya. Lalu Allah menurunkan wahyu 
kepadanya: 
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Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani 
melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat 
para mu'min (untuk berperang). [QS. Al Nisa’ : 84] 
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Dadanya menjadi benteng bagi pedang dan tombak. Beliau membantai 
para jagoan di hadapan matanya. Beliau menyembelih para pemimpin 
musuh di hadapan para sahabatnya, sementara beliau tetap berusaha 
senyum, tenang, dan penuh percaya diri.  

Engkau bertahan, sementara tidak diragukan lagi bahwa orang 
yang bertahan pasti akan merasakan kematian. Seakan engkau 
berada di dalam kenyenyakan tidur.  

Para jagoan perang melewatimu dalam keadaan tersungkur 
karena kekalahan. Sementara wajahmu tersenyum riang dan 
jiwamu tenang tak goyah.  

Wajah baginda pernah luka dan gigi gerahamnya patah, sementara 
tujuh puluh orang sahabatnya terbunuh. Akan tetapi beliau tidak merasa 
lemah, tidak merasa putus asa, dan tidak pernah ingin melarikan diri. 
Bahkan baginda tetap menyerang musuh bagaikan berkecamuknya pedang 
yang sedang menggila. Baginda memimpin peperangan secara langsung 
pada perang Badar dan menerjuni pertaruhan kematian dengan ruhnya 
yang sangat mulia. Beliau adalah orang pertama yang bersiaga ketika 
mendengar orang yang memanggil dan menyeru, bahkan beliau adalah 
orang yang menyuruh jihad dan memerintahkan kepada para pengikutnya 
supaya melakukannya.  

Musuh telah bersekutu dan mengepungnya pada peperangan Al Ahzab 
pada setiap penjuru. Beliau merasa terkurung dan suasana menjadi terjepit. 
Para umat pada saat itu merasa sesak nafas dan mereka juga telah 
berprasangka kepada Allah dengan pelbagai prasangka yang tidak baik. 
Kaum mukimin juga telah merasa goyah yang luar biasa. Lalu baginda 
berdiri melakukan shalat, berdoa dan memohon kepada Tuhannya 
sehingga Allah menolongnya. Kemudian Allah menjauhkan tipu daya dan 
menghinakan para musuhnya. Kemudian Allah mengutus angin dan bala 
tentara sehingga mereka lari tunggang langgang, lalu mereka pulang 
dengan kerugian dan kehinaan yang memalukan.  

Pada malam perang Badar, para umat Islam tidur lelap, akan tetapi 
baginda tidak merasa tenang dalam tidur dan bahkan tidak tidur sama 
sekali. Baginda berdiri melakukan shalat, berdoa, memohon dan berharap 
kepada Tuhannya serta meminta pertolongan dan dukungan-Nya. 
Alangkah pemberaninya pemimpin ini! Tidak ada seorang pun yang berani 
marah kepadanya. Tidak ada seorang yang menyamainya dalam 
keberaniannya, ketenangannya oleh makhluk manapun. Beliau adalah 
satu-satunya pemberani, pahlawan tunggal yang mempunyai segala sifat 
kesempurnaan pemberani. Beliau juga mempunyai karakter kehebatan 
kekuatan dan sikap tidak pernah gentar terhadap siapapun. Rasulullah 
SAW bersabda: 

Demi Allah yang menguasai diriku, sesungguhnya aku sangat 
menginginkan agar mati syahid di jalan Allah, kemudian hidup 
kembali, kemudian aku mati syahid kembali.17   
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Zuhud  

Kezuhudan baginda adalah zuhud orang yang mengetahui akan 
kebinasaan dunia, kefanaannya, kekurangan perbekalannya, dan 
kependekan masanya. Kezuhudannya merupakan zuhud orang yang 
mengetahui keabadian akhirat dan apa saja yang telah disediakan oleh 
Allah SWT tentang kenikmatan abadi, pahala agung, dan kekekalan yang 
selamanya. Oleh sebab itu, beliau menolak sikap rakus terhadap dunia 
kecuali dengan kadar yang dapat menahan rasa lapar dan memperkuat sisi 
ketahanan sebuah perjuangan. Yang perlu diketahui bahwa dunia telah 
ditawarkan kepadanya, dihaturkan di hadapannya dan dipersilahkan 
kepadanya. Jika beliau menginginkan pegunungan yang terdapat di 
permukaan bumi ini menjadi emas dan perak, maka yang demikian itu 
pasti akan terjadi. Akan tetapi beliau lebih mengutamakan sikap zuhud dan 
menerima apa adanya. Terkadang beliau tidur malam dalam keadaan lapar 
dan bahkan selama satu bulan tidak pernah dinyalakan api di dapurnya 
untuk memasak. Terkadang hari demi hari berlalu tanpa ada yang 
mengganjal perutnya dan bahkan beliau tidak mendapati korma yang 
buruk pun untuk dimakannya dan untuk menghilangkan rasa laparnya. 
Beliau tidak pernah kenyang dari makanan gandum selama tiga malam 
berturut-turut. Beliau selalu tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah 
kurma sehingga membekas di bagian belakangnya. Beliau terkadang harus 
mengikat perutnya dengan batu karena menahan rasa lapar yang 
menyengatnya. Bahkan terkadang para sahabatnya melihat kesan lapar 
yang terdapat pada raut wajah baginda Rasulullah SAW.  

Rumahnya terbuat dari tanah liat, sempit dan atap yang sangat rendah. 
Baginda pernah menggadaikan pakaian perangnya untuk membeli tiga 
puluh gantang gandum dari seorang Yahudi. Terkadang baginda hanya 
memakai sarung dan selendang saja. Baginda tidak pernah makan yang 
mewah sama sekali dalam sejarah hidupnya. Para sahabatnya sering 
mengirimkan makanan kepadanya karena mereka mengetahui bahwa 
baginda sangat memerlukan itu demi keperluan hidupnya. Kesemua itu 
menjadi bentuk penghormatan bagi dirinya untuk tidak menyentuh 
kotoran dunia ini. Juga sebagai pendidikan bagi jiwanya dan pemeliharaan 
terhadap agamanya, supaya pahalanya tetap sempurna di sisi Tuhan dan 
juga supaya terwujud janji Tuhan kepadanya. Allah SWT berfirman: 

t∃öθ |¡s9uρ y‹ÏÜ÷è ãƒ y7 •/u‘ #© yÌ÷tIsù ∩∈∪     

Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu 
(hati) kamu menjadi puas. [QS. Al Dhuha : 5] 
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Rasulullah SAW selalu membagikan harta kepada umat, sehingga tidak 
tersisa satu dirham pun untuk kepentingan dirinya sendiri. Baginda juga 
membagikan unta, lembu dan kambing kepada para sahabat, para 
pengikutnya dan orang-orang yang baru masuk Islam sehingga tidak 
tersisa satu ekor unta, lembu dan kambing pun untuk dirinya sendiri. 
Bahkan baginda bersabda: 

Jika seanadainya aku memiliki harta sebanyak pepohonan kayu yang 
terdapat di Tihamah ini, niscaya aku akan membagikannya, 
kemudian kalian akan mengetahui diriku bahwa aku bukanlah orang 
yang bakhil, pendusta dan juga bukan orang yang pengecut.18   

Gunung-gunung menggodanya untuk melimpahkan emas 
kepada dirinya  

Maka aku melihatnya sebuah tawaran percuma karena 
kezuhudannya.  

Bahkan baginda merupakan tauladan yang agung dalam keseriusannya 
menghadapi akhirat, meninggalkan keduniaan, tidak peduli terhadapnya, 
tidak merasa senang dengannya, atau berhasrat untuk mengumpulkannya, 
merasa indah dengan godaannya atau menikmati dengan keindahannya. 
Baginda tidak pernah membangun sebuah istana. Baginda tidak pernah 
menyimpan harta. Beliau juga tidak mempunyai perbendaharaan dan 
taman surga sebagai tempat makannya. Baginda tidak pernah 
meninggalkan kebun atau pun lahan pertanian sebagai tempat bercocok 
tanam. Beliau adalah orang yang mengatakan: 

Kami tidak pernah mewariskan kekayaan. Segala harta benda yang 
kami tinggalkan menjadi sedekah.19   

Beliau selalu mengajak dengan perkataannya, perbuatannya, 
keadaannya untuk bersikap zuhud terhadap keduniaan serta 
mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dan beramal.  

Rasulullah SAW merupakan imam bagi umat Islam, pemimpin kaum 
mukminin dan manusia yang paling unggul secara keseluruhan, akan 
tetapi beliau tidak peduli bertempat tinggal di dalam rumah yang terbuat 
dari tanah liat. Baginda juga tidak peduli tidur di atas tikar yang terbuat 
dari pelepah kurma dan baginda tidak peduli mencari beberapa biji kurma 
yang bertujuan hanya untuk menegakkan tulang sulbinya, bahkan hanya 
cukup dengan air susu saja.  

Bahkan baginda disuruh memilih antara menjadi seorang rasul raja 
atau rasul hamba, akan tetapi baginda lebih memilih untuk menjadi rasul 
hamba. Baginda kenyang dalam satu hari dan merasa kelaparan pada hari 
berikutnya hingga saat baginda berjumpa dengan Allah SWT yakni 
meninggal dunia.  

Di antara sikap kezuhudannya di alam dunia adalah kemurahan dan 
mudah memberikan pertolongan kepada orang lain sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, maka baginda tidak pernah 
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menolak orang yang meminta, tidak pernah membentengi diri orang yang 
memohon dan tidak pernah mengecewakan orang yang berhajat 
kepadanya. Baginda memberitahukan bahwa dunia tidak ada harganya di 
sisi Allah walaupun hanya seukuran sayap nyamuk. Rasulullah SAW 
bersabda: 

Jadilah engkau di alam dunia ini seakan-akan orang yang asing atau 
seakan-akan menjadi orang yang sedang mengadakan perjalanan.20  

Diriwayatkan dari baginda bahwa ia bersabda: 

Zuhudlah terhadap apa yang terdapat di alam dunia ini, niscaya 
Allah mencintai dirimu dan berzuhudlah terhadap apa yang terdapat 
di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai dirimu.21   

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Apa artinya bagiku sebuah dunia ini, perumpamaan antara aku dan 
dunia adalah seperti seseorang yang tidur di tengah hari di bawah 
naungan pohon untuk beristirahat, lalu kemudian berdiri dan 
meninggalkannya.22  

Rasulullah SAW bersabda: 

Dunia adalah dilaknat dan termasuk juga segala isinya dilaknat oleh 
Allah SWT. terkecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang 
alim dan orang yang belajar agama.23   

Rasulullah SAW bersabda: 

Harta yang sebenarnya hak milikmu adalah apa yang engkau makan, 
lalu engkau habiskan, atau engkau pakai, lalu engkau gunakan 
sehingga rusak, atau engkau sedekahkan, lalu engkau gunakan 
dengan cara yang benar.24  
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Muhammad SAW Adalah         
Orang Yang Tawadhu  

Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat luar biasa dalam sikap 
ketawadhu’annya. Sikap tawadhu’ baginda adalah sikap tawadhu’ orang 
yang mengenal akan kehebatan Tuhannya. Orang yang selalu bersifat malu 
terhadap-Nya, selalu menganggungkannya sesuai dengan kadar Maha 
Agungnya. Baginda selalu tunduk terhadap perintah dan seruan Allah SWT. 
Beliau adalah orang yang mengetahui kehinaan pangkat, harta dan 
kedudukan. Lalu ruhnya berjalan bersama Allah dan jiwanya selalu 
berhijrah ke negeri akhirat. Oleh sebab itu, baginda tidak pernah merasa 
kagum dengan apa yang telah disenangi oleh penduduk dunia yang fana 
ini. Dengan demikian, maka beliau telah benar-benar menjadi seorang 
hamba bagi Tuhannya. Beliau selalu bersikap tawadhu’ terhadap kaum 
mukminin. Beliau selalu berpihak kepada orang tua renta. Beliau selalu 
menjenguk orang yang sakit. Beliau selalu mengasihani orang miskin. 
Beliau selalu membantu orang-orang yang lemah. Beliau suka bersenda 
gurau dengan anak-anak. Beliau suka bermain-main dengan keluarganya. 
Beliau sudi berbincang dengan orang biasa yang terdapat di kalangan 
umat. Beliau mau berteman dengan rakyat jelata. Beliau bersedia duduk di 
atas tanah. Tidur di atas pasir, bertilamkan tanah, dan berbantalkan tikar 
kasar yang terbuat daripada pelapah kurma. Beliau merasa puas dengan 
ketentuan Tuhannya. Beliau tidak pernah tamak terhadap kemasyhuran, 
kedudukan, atau jabatan yang menggiurkan atau tujuan-tujuan yang 
bersifat duniawi. Beliau berbincang dengan kaum wanita dengan penuh 
kelembutan dan ramah tamah. Beliau bercakap dengan orang asing dengan 
penuh kasih sayang. Beliau selalu belas kasih terhadap masyarakat umum. 
Beliau selalu tersenyum terhadap para sahabatnya. Baginda selalu 
bersabda: 

Sebenarnya saya adalah seorang hamba biasa; Saya makan 
sebagaimana seorang hamba makan dan saya duduk sebagaimana 
cara seorang hamba duduk.25 

Manakala seseorang melihatnya gemetar karena karismanya, maka 
baginda berkata: 

Tenangkanlah dirimu, sebab saya adalah anak seorang perempuan 
biasa yang memakan daging dendeng di Mekkah.26 

Baginda tidak menyukai puji-pujian dan melarang memberikan 
kepujian yang berlebihan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda: 

Janganlah sekali-kali kalian memuji yang berlebihan kepadaku, 
sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa putra Maryam. Sebab 
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aku hanya seorang hamba Allah dan utusannya, maka katakanlah; 
hamba Allah dan rasul-Nya.27  

Rasulullah SAW melarang orang berdiri karena memberikan 
penghormatan kepadanya dan juga baginda melarang umatnya 
menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Baginda duduk di 
mana majlis itu berada. Beliau selalu bergaul dengan umat manusia, sekan-
akan beliau adalah bagian dari mereka. Baginda juga selalu memenuhi 
orang yang menjemputnya dan mengundangnya dalam suatu acara. 
Rasulullah SAW bersabda: 

Jika seandainya aku diajak untuk memakan kaki kambing niscaya 
aku akan berkenan, dan jika dihadiahkan kepadaku masakan kaki 
kambing niscaya aku tetap menerimanya.28  

Beliau sangat menyukai bergaul dengan kaum fakir miskin. Telah 
diriwayatkan daripada Rasulullah bahwa baginda telah bersabda: 

Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku 
dalam keadaan miskin dan himpunkanlah aku ke dalam golongan 
orang fakir miskin.29  

Rasulullah SAW selalu mengharamkan sifat sombong dan congkak dan 
sangat membenci orang yang bersikap sombong. Baginda bersabda: 

Orang-orang yang sombong lagi congkak akan dihalau pada hari 
kiamat dalam keadaan seperti biji zarrah, yang dikelilingi oleh 
kehinaan pada setiap tempat.30  

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits qudsi: 

Kesombongan adalah selendang-Ku dan keagungan adalah pakaian-
Ku, maka siapa yang mencabut salah satu daripadanya, maka Aku 
akan menceburkannya ke dalam api neraka.31  

Baginda sangat dicintai di kalangan hati para umatnya. Pada suatu hari, 
seorang budak perempuan meminta pertolongan kepadanya, lalu beliau 
tidak segan-segan untuk memberikan bantuan kepadanya. Beliau selalu 
menziarahi Ummu Aiman, sementara dia masih berstatus budak. Manakala 
utusan ‘Amir bin Sha’sha’ah memberikan puji-pujian kepadanya, dan 
mereka berkata, “Engkau adalah yang terbaik di antara kami, orang yang 
terhebat di kalangan kami, pemimpin kami dan anak pemimpin kami.” 
Lalu baginda berkata kepada mereka, “Wahai umat manusia! katakanlah 
dengan perkataan kalian itu sebagiannya saja dan jangan kalian diperdaya 
oleh syetan.”32 Rasulullah SAW juga marah manakala seorang lelaki 
berkata kepadanya, “Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu.” Lalu 
baginda berkata, “Celaka engkau! Apakah engkau menyamakan Allah 
denganku? akan tetapi yang lebih tepat adalah ini adalah kehendak Allah 
saja.”33  

Beliau selalu membantu keperluan keluarganya. Beliau menjahit sendiri 
sandal dan menambal pakaiannya. Beliau memerah susu kambing dan 
bersedia membantu memotong daging bersama isterinya. Beliau mengambil 
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makanan yang akan disuguhkan kepada tamunya. Beliau selalu 
menyenangkan orang yang mendatanginya dan beliau selalu menanyakan 
tentang kabar mereka. Beliau rela bergiliran menunggang kendaraan ketika 
bersama dengan sahabatnya. Beliau memakai kain wol dan memakan 
gandum, dan seringkali berjalan tanpa selop. Beliau sering tidur di dalam 
masjid. Beliau mau menunggang keledai dan membonceng tunggangan di 
atas kendaraan. Beliau selalu memberikan bantuan kepada para orang 
lemah dan selalu memeriksa keadaan pasukan yang dikirim tanpa 
komandonya. Beliau selalu berada di barisan akhir mereka untuk 
mengamatinya, lalu beliau memberikan bantuan orang yang memerlukan 
serta menemani orang yang sendirian di antara pasukan yang dikirim itu. 

Maka shalawat dan salam Allah selalu tercurahkan kepadanya selama 
lisan selalu mengingatnya, selama utusan masih membawa berita dan 
selama bangsa manusia dan bangsa jin selalu mengulang-ngulangi tentang 
cerita kehidupannya.  
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Muhammad SAW Bukan      
Seorang Pemarah  

Selama Muhammad berstatuskan Rasulullah, maka beliau mesti adalah 
orang yang paling tidak pemarah, paling penyabar, orang yang paling baik 
akhlaknya, dan orang yang paling berjiwa besar. Baginda selalu menahan 
amarahnya, selalu memaafkan, selalu merelakan, dan selalu memberikan 
pengampunan bagi orang yang berbuat kesalahan. Beliau juga selalu 
memaafkan orang yang melecehkan dan meremehkan hak-hak pribadinya 
selama itu bukan hak-hak Allah SWT. Baginda selalu memaafkan orang 
yang menzaliminya, orang yang mengusir dirinya dari tanah airnya, 
menyakitinya, mencelanya, memakinya dan orang yang memeranginya. 
Rasulullah berkata kepada mereka yang selalu menyakitinya ketika hari 
penaklukan Mekkah: 

Pergilah, sebab kalian adalah orang-orang yang bebas.34  

Rasulullah SAW telah memaaafkan anak pamannya yaitu Sofyan bin Al 
Harits ketika hari penaklukkan Mekkah. Manakala beliau berdiri di 
hadapannya, Sofyan berkata kepadanya, “Demi Tuhan, engkau telah 
memuliakan kami, walaupun kami adalah orang-orang yang bersalah.” 
Lalu baginda membaca ayat suci Al Qur’an: 
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Beliau (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap 
kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia  adalah 
Maha Penyayang di antara para penyayang." [QS. Yusuf : 92] 

Bangsa badui telah menghadapinya dengan kekasaran dan akhlak yang 
tidak baik, akan tetapi beliau tetap menahan amarah dan memaafkannya. 
Baginda selalu menjunjung tinggi perintah Tuhannya, 

Ëx xô¹ $$ sù yx ø¢Á9$# Ÿ≅Š Ïϑ pgø: $# ∩∇∈∪     

Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. [QS. Al Hijr : 85] 

Baginda tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, akan 
tetapi beliau selalu memaafkan dan merelakan. Baginda tidak pernah 
marah apabila hak-hak pribadinya dilanggar dan bahkan tidak pernah 
membalas dendam demi kepentingan dirinya sendiri. Bahkan apabila ada 
orang yang marah kepadanya, maka beliau terus menambahkan 
ketidakmarahannya. Barangkali baginda memberikan senyuman di 
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hadapan orang yang memarahinya. Baginda juga selalu memberikan 
nasihat kepada salah seorang sahabatnya; 

Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, dan janganlah 
engkau marah.35  

Apabila ada seseorang yang memperbincangkan keburukannya, maka 
baginda tidak pernah mencari siapakah yang mengatakannya, tidak 
mencelanya dan juga tidak memakinya. Dalam sebuah hadits dinyatakan 
bahwa baginda bersabda: 

Jangan sampai ada seseorang di antara kalian menyampaikan 
kepadaku tentang keburukan diriku sendiri. Sebab aku sangat 
menginginkan bahwa aku meninggalkan dunia ini dalam keadaan 
jiwa yang tenang.36   

Ibn Mas’ud pernah mengatakan sesuatu tentangnya, maka raut wajah 
baginda berubah dan berkata: 

Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Nabi Musa AS 
beliau telah disakiti lebih daripada ini, akan tetapi beliau tetap 
sabar.37  

Baginda sering disakiti dan diganggu oleh musuhnya dalam masalah 
kerasulan, kehormatan, nama baik, dan keluarganya, akan tetapi manakala 
baginda berhasil menguasai mereka beliau memaafkan dan tidak bersikap 
marah kepada mereka. Baginda bersabda: 

Siapa yang dapat menahan amarahnya, maka Allah akan menahan 
siksa-Nya kepada orang tersebut.38  

Pernah seseorang berkata kepadanya, “Bersikaplah adillah, wahai 
Muhammad!” Lalu baginda menjawab, “Aku akan rugi dan tidak ada 
gunanya apabila aku tidak bersikap adil.”39 Akan tetapi baginda tidak 
menyiksanya bahkan memaafkannya. Sebagian orang Yahudi 
menghadapinya dengan hal-hal yang tidak disukainya, akan tetapi baginda 
tetap memaafkan dan meridhakannya. Umat manusia telah merasa puas 
dan ridha dengan akhlaknya yang mulia dan toleransinya yang tinggi. 
Sikap ketidakmarahan baginda telah memadamkan segala gejolak 
permusuhan, karena hal ini adalah sesuai dengan firman Allah SWT: 
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Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami 
lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. [QS. Al Mukminun : 
96].  

Ketika baginda bersama keluarganya, beliau adalah orang yang paling 
tidak pemarah di antara mereka. Baginda selalu bersenda-gurau dengan 
mereka. Baginda selalu menyayangi mereka dan selalu memaafkan mereka 
dari pelbagai tindakan apa saja yang mereka kerjakan. Apabila baginda 
datang kepada mereka, maka beliau selalu tersenyum dan tertawa, yang 
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dapat menyenangkan hati dan suasana rumah mereka. Pembantunya yang 
bernama Anas bin Malik berkata, “Saya berkhidmah kepada Rasulullah 
SAW selama sepuluh tahun, baginda tidak pernah memberikan komentar 
terhadap apa saja yang aku lakukan, ‘Mengapa kau lakukan ini?’ Baginda 
juga tidak pernah memberikan komentar terhadap sesuatu yang belum aku 
kerjakan, ‘Mengapa engkau tidak melakukan hal ini?’ Ini merupakan 
puncak dari sikap tidak pemarah, puncak keindahan akhlak, puncak 
daripada moral yang baik, dan puncak daripada sebuah pergaulan yang 
ramah. Bahkan orang yang berteman dengannya, berkawan dengannya 
dan membaiatnya akan selalu mendapati kelembutan, keramahan, 
ketidakpemarahannya yang tidak dapat kita gambarkan. Dengan demikian, 
kecintaannya dapat kekal di dalam hati dan dapat bersemayam di dalam 
jiwa. Semua umat manusia akan selalu bergantung kepadanya.  

Apabila engkau bersikap kasih sayang, maka engkau adalah 
bagaikan bapak dan ibu  

Ibu bapak merupakan orang yang selalu memberikan kasih 
sayang di alam dunia.  

Apabila engkau bersikap pemurah, maka engkau telah sampai 
kepada suatu puncak yang tiada taranya   

Dan engkau dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat 
dikerjakan oleh para pemurah di permukaan dunia ini.  

Apabila waktu pagi datang, maka para sahabat  

Dan sahabat-sahabat engkau akan melihat kesetiaan telah 
bersemi dalam dirimu dan segala tindakanmu.  

Engkau telah menampakkan sikap tidak pemarah kepada orang yang 
bodoh sebagai sikap yang tidak dipisahkan daripada dirimu # sehingga 
orang-orang jahil merasa bosan dengan ketidakpemarahanmu.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Penyayang  

Allah SWT telah menggambarkan Rasulullah SAW dengan firman-Nya: 

!$ tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. [QS. Al Anbiya’ : 107] 

Oleh sebab itu, maka baginda merupakan rahmat bagi seluruh umat 
manusia. Telah diriwayatkan bahwa baginda bersabda: 

Sebenarnya, saya adalah rahmat yang telah dihadiahkan oleh Allah 
SWT.40   

Baginda pernah melihat anak salah seorang putrinya sedang merintih 
kesakitan yang sedang dialaminya, lalu baginda menangis. Manakala salah 
seorang menanyakannya hal itu, maka baginda bersabda: 

Ini merupakan satu rahmat yang telah Allah letakkan dalam hati 
siapa saja yang dikehendaki-Nya dari para hamba-Nya. Sebenarnya, 
Allah hanya memberikan rahmat kepada hamba-hamba-Nya yang 
penyayang.41  

Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi orang yang dekat dan orang yang 
berjauhan dengannya. Baginda sangat merasa keberatan apabila terjadi 
kesusahan kepada umatnya. Baginda selalu meringankan beban umat 
manusia, karena sangat peduli terhadap keadaan dan situasi mereka. 
Terkadang baginda ingin untuk memperpanjang shalat, lalu beliau 
mendengar tangisan anak kecil, maka beliau mempercepat, supaya ibunya 
tidak merasa gelisah. Manakala Umamah binti Zainab, yaitu cucunya 
sedang menangis, maka baginda menggendongnya sementara beliau dalam 
keadaan shalat berjemaah. Apabila beliau sujud, diletakkan cucunya itu 
dan apabila beliau berdiri, maka beliau mengangkat cucunya.42 Pada suatu 
hari, baginda dalam keadaan sujud, maka Al Hasan naik ke atas 
punggungnya, lalu beliau memanjangkan sujudnya. Begitu baginda 
mengucapkan salam, beliau memohon maaf kepada para sahabatnya dan 
berkata: 

Anakku ini sedang menunggangiku, lalu aku merasa enggan untuk 
mengangkat kepalaku sehingga dia turun dari punggungku.43  

Baginda juga bersabda: 
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Siapa di antara kalian yang menjadi imam shalat, maka percepatlah. 
Sebab di kalangan mereka terdapat orang tua, anak-anak, orang sakit 
dan orang yang mempunyai hajat.44  

Baginda pernah bersabda kepada Mu’adz tatkala memanjangkan waktu 
shalat dalam keadaan berjemaah; 

Apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu’adz?45  

Baginda bersabda: 

Jika seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku 
perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap shalat.46   

Terkadang baginda meninggalkan sesuatu perbuatan karena khawatir 
akan dianggap suatu kewajiban bagi umat manusia. Beliau selalu 
memberikan nasihat kepada para sahabatnya…  

Yang demikian itu merupakan sebuah rahmat dari diri Rasulullah SAW. 
Baginda bersabda: 

Bersikaplah sederhana dan bersikaplah sederhana, niscaya kalian 
akan sampai kepada tujuan.47  

Baginda bersabda pula: 

Aku diutus dengan agama yang sederhana dan penuh toleransi.48   

Rasulullah SAW bersabda: 

Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah.49  

Baginda Rasulullah SAW bersabda: 

Cukuplah bagi kalian itu sebuah petunjuk hidayah apabila dapat 
melakukannya secara sederhana.50  

Rasulullah SAW bersabda: 

Lakukanlah suatu pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan kalian. 
Sebab Allah tidak akan merasa bosan sehingga kalian sendiri yang 
bosan.51  

Apabila Rasulullah SAW disuruh memilih antara dua perkara, maka 
beliau pasti memilih yang paling mudah di antara keduanya selama hal itu 
tidak menjadi dosa. Rasulullah SAW telah mengingkari tentang perbuatan 
tiga orang yang telah melakukan penyiksaan diri dalam beribadah. Baginda 
bersabda: 

Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut 
kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya, akan 
tetapi aku melakukan shalat di tengah malam, aku tidur. Aku 
berpuasa, dan aku berbuka puasa. Siapa saja yang tidak senang 
terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam 
golonganku.52  
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Rasulullah SAW berbuka puasa ketika mengadakan perjalanan pada 
bulan Ramadhan, mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat, 
menjamak antara Zuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya ketika di 
dalam perjalanan. Mu’adzinnya memberitahukan ketika turun hujan 
supaya mengerjakan shalat di atas tunggangan dan kendaraannya. 
Rasulullah SAW: 

Celakah orang yang berlebihan dalam mengerjakan ibadah di atas 
kemampuannya.53  

Rasulullah SAW bersabda: 

Apabila kelembutan berada pada setiap sesuatu, maka ia akan 
menghiasinya, dan apabila ia dicabut daripada segala sesuatu, maka 
ia akan menjadi tercela.54  

Rasulullah SAW telah mengingkari Abdullah bin ‘Amar bin Al ‘Ash 
ketika menyengsarakan dirinya ketika melaksanakan ibadah. Baginda 
bersabda: 

Hindarilah sikap berlebihan di dalam ibadah.55  

Telah diriwayatkan bahwa baginda pernah bersabda: 

Umatku adalah umat yang selalu diberikan rahmat.56  

Rasulullah SAW bersabda: 

Apabila aku memerintahkan sesuatu perkara, maka lakukanlah 
semampumu.57  

Kemudahan ini di dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah sesuai 
dengan kemudahan yang dianjurkan agama dan kemudahan yang telah 
digalakkan oleh syariat. Rasulullah SAW berarti telah menjunjung perintah 
Allah SWT: 

x8çÅc£uŠçΡuρ 3“ uô£ã ù=Ï9 ∩∇∪     

Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. [QS. 
Al A’la : 8] 

Allah SWT berfirman: 

Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yèó™ ãρ  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. [QS. Al Baqarah : 286] 

Allah SWT berfirman: 
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Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 
[QS. Al Taghabun : 16]  

Allah SWT berfirman: 
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Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. [QS. Al Baqarah : 185] 

Allah SWT berfirman: 
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Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan. [QS. Al Hajj : 78] 

Oleh sebab itu, maka baginda SAW selalu memberikan kemudahan, 
selalu meringankan dan penyayang dalam risalah, dakwah, ibadah, shalat, 
puasa, makan, minum, pakaian, mukim, musafir, dan akhlaknya. Bahkan 
seluruh hidupnya berdasarkan kepada kemudahan. Sebab beliau datang 
untuk menghancurkan pelbagai belenggu dan kekangan dari umat ini. 
Oleh karena itu, segala kemudahan selalu bersamanya dan kelenturan 
selalu berada di dalam syariatnya. Maka beliau selalu berada dalam 
kemudahan. Bahkan beliau sendiri selalu menjadi rahmat dan lemah 
lembut terhadap dirinya.  
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Muhammad SAW Sebagai 
Seseorang Yang Selalu Berzikir  

Rasulullah SAW adalah orang yang selalu ingat kepada Tuhannya. 
Semua perjalanan hidupnya menjadi zikir kepada Tuhannya. Dakwahnya 
menjadi zikir. Khutbahnya menjadi zikir. Nasihatnya menjadi zikir. 
Ibadahnya menjadi zikir. Jihadnya menjadi zikir. Fatwanya menjadi zikir. 
Malam, siang, musafir, mukim, bahkan seluruh pernafasannya menjadi 
zikir dan pengingat kepada Tuhannya. Hatinya selalu bergantung kepada 
Tuhannya. Kedua belah matanya terkadang tidur akan tetapi hatinya tidak 
akan pernah tidur dan lalai. Bahkan pandangan kepadanya akan selalu 
mengingatkan umat manusia supaya selalu ingat kepada Tuhannya. Segala 
bentuk acara dan program kehidupannya menjadi zikir kepada Yang Maha 
Pencipta Allah SWT  

Baginda selalu mengajak umat manusia supaya mengingat Tuhannya. 
Rasulullah SAW bersabda: 

Orang yang selalu menyendiri akan selalu mendapatkan posisi 
pertama. Yang dimaksudkan dengan orang menyendiri adalah 
orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dari kalangan 
laki-laki maupun perempuan.58 

Rasulullah SAW bersabda: 

Perumpamaan orang yang selalu mengingat Tuhannya dan orang 
yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti orang yang hidup 
dan orang yang mati.59  

Rasulullah SAW bersabda: 

Senantiasa lidahmu basah karena mengingat dan berzikir kepada 
Allah SWT.60  

Rasulullah SAW memberitahukan bahwa orang yang paling mulia 
adalah orang yang selalu ingat kepada Allah sebagai Tuhannya. Baginda 
meriwayatkan sebuah hadits qudsi dari Tuhannya, yaitu: 

Aku selalu bersama hamba-Ku yang mengingat-Ku dan selalu 
menggerakkan kedua belah bibirnya karena berzikir kepada-Ku.61  

Rasulullah SAW bersabda lagi: 

Siapa yang mengingat diri-Ku dalam dirinya, maka Aku akan 
mengingatnya dalam diri-Ku. Siapa yang mengingat-Ku dalam suatu 
jamaah, maka Aku akan mengingat dalam suatu jamaah yang lebih 
baik daripada mereka.62  



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  41

Bagi Rasulullah SAW terdapat puluhan hadits shahih yang menyerukan 
untuk berzikir dan diperintahkan untuk melakukannya, baik dalam tahlil, 
tasbih, tahmid, takbir, hawqalah (ucapan La hawla wa la quwwata illa 
billah), istighfar, maupun mengucapkan shalawat kepadanya.  

Baginda selalu mengingatkan umatnya akan pahala zikir dan kesan-
kesan pahala dan ganjaran yang akan diterimanya. Baginda juga 
menyebutkan bilangan zikir yang disesuaikan dengan tempat dan 
situasinya. Di sana juga terdapat zikir-zikir yang mesti dibaca ketika malam 
dan siang. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berzikir, bersyukur 
dan sabar. Beliau adalah orang yang mengingatkan umat akan Tuhannya 
dan mengajarkan mereka cara mengagungkan dan bertasbih kepada 
Tuhan. Beliau juga adalah orang yang menerangkan kepada para umatnya 
akan faedah-faedah zikir dan manfaatnya. Beliau adalah orang yang paling 
berbahagia dengan Tuhannya. Beliau adalah orang yang paling senang 
kehidupannya dengan adanya zikir ini. Bahkan baginda merupakan orang 
yang paling baik keadaannya dengan anugerah yang telah dilimpahkan 
oleh Tuhan kepadanya. Beliau mempunyai pelbagai wirid yang terdiri dari 
zikir-zikir disertai dengan kehadiran hati, kekhusyukan, ketundukan, 
ketenangan, kecintaan, harapan dan keinginan kuat akan anugerah 
Tuhannya.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Sering Berdoa  

Allah SWT berfirman: 

tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4   

Berdo`alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. [QS. Al 
Mukmin : 60] 

Allah SWT berfirman: 
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Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, 
[QS. Al Baqarah : 186] 

Rasulullah SAW bersabda: 

Doa itu merupakan sebuah ibadah.63  

Rasululah SAW bersabda: 

Siapa yang tidak pernah memohon dan berdoa kepada Allah, maka 
Dia akan marah kepadanya.64  

Rasulullah SAW merupakan orang yang selalu berdoa kepada Allah 
dalam setiap keadaan. Beliau selalu menyerahkan urusannya kepada 
Tuhan. Beliau selalu berdoa dengan serius kepada Sang Maha Pencipta 
dengan mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya. Beliau juga selalu 
memohon kebaikan dan kemurahan-Nya. Beliau selalu memilih doa-doa 
yang sempurna dan menyeluruh, yaitu seperti doanya: 

Ya Allah, berikanlah kepada kami kebajikan di alam dunia dan 
kebajikan di alam akhirat dan selamatkanlah kami dari api neraka.65  

Juga di antara doa Rasulullah SAW adalah: 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan 
kesejahteraan.66  

Baginda selalu mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali. Beliau selalu 
memulai doanya dengan memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Beliau 
juga selalu menghadap kiblat apabila berdoa. Terkadang baginda 
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berwudhu terlebih dulu menjelang berdoa. Baginda juga mengajarkan cara 
dan sopan santun berdoa kepada para umatnya. Yaitu seperti memulai 
pujian kepada Allah dan mengucapkan shalawat kepada Rasul-Nya. Juga 
berdoa kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang indah. Kemudian serius 
ketika berdoa kepada Allah, menjaga waktu-waktu yang mustajab seperti 
berdoa selepas mengerjakan shalat, antara azan dan iqamat, waktu akhir 
dari hari Jum’at, hari Arafah. Juga dalam keadaan sujud, puasa dan dalam 
keadaan perjalanan dan doa ibu bapak kepada anaknya. Pada waktu-waktu 
yang kritis, baginda sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa dan sangat 
mengharapkan bantuan-Nya. Baginda juga selalu mengulang-ulangi 
permintaan diiringi kerendahan diri, ketakutan, cinta, baik sangka serta 
penuh harap akan dikabulkan doanya. Hal ini sebagaimana yang telah 
dilakukan baginda ketika perang Badar, perang Khandaq, dan pada hari 
Arafah.  

Allah SWT selalu memperkenankan doanya dan mengabulkan 
permintaannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi ketika beliau berada di 
atas mimbar pada hari baginda meminta hujan. Lalu turunlah hujan secara 
langsung. Juga pada waktu terbelahnya bulan, Allah memberikan 
keberkahan dalam makanan dan harta, Allah juga telah memberikan 
pertolongan dan bantuan di dalam segala peperangannya. Allah juga telah 
memenangkan agamanya, menguatkan golongannya dan menghinakan 
para musuhnya dan membantai para lawannya sehingga Allah 
merealisasikan segala tujuan dan keinginan kepadanya. Bahkan Allah SWT 
juga telah memuliakan kedudukannya dan menjadikan kemenangan 
kepadanya.  
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Muhammad SAW Adalah          
Orang Yang Ambisius  

Cita-citanya telah dilahirkan dan muncul bersamaan dengan masa 
beliau dilahirkan. Semenjak masa kecilnya, jiwanya telah berubah kearah 
sikap-sikap yang mulia dan akhlak yang agung. Baginda tidak pernah suka 
dengan perkara-perkara yang dapat merendahkan dirinya. Bahkan beliau 
tidak pernah terjerumus ke dalam perkara yang tidak ada nilainya. Oleh 
karena itu, beliau mempunyai ambisi yang kuat, maju tak kenal mundur, 
dan pemberani yang tak pantang menyerah. Ahli sejarah telah 
menyebutkan bahwa ketika baginda masih anak-anak, sementara kakeknya 
mempunyai tilam yang terletak di bawah naungan Ka’bah dan tidak 
seorang pun yang dizinkan untuk duduk di atasnya tidak terkecuali beliau. 
Hal ini karena memandangkan kedudukan Muhammad SAW. Pada suatu 
hari, Muhammad datang, lalu para pelayan Ka’bah melarangnya supaya 
tidak duduk di atas kasur itu, akan tetapi kemauannya menyuruhnya untuk 
bisa duduk di atasnya.  

Sebelum kenabian datang, bahwa duduk di atas kasur tersebut 
merupakan ciri kepemimpinan, kehebatan dan pengaruh besar, sehingga 
hal itu telah mengakibatkan bangsa Quraisy menamakannya dengan As 
Shadieq Al Amin (orang yang jujur lagi terpercaya). Mereka ridha dengan 
segala keputusan hukum yang telah dijalankan Muhammad dan bahkan 
mereka selalu merujuk kepadanya dalam pelbagai persengketaan urusan 
kehidupan.  

Manakala Allah SWT menganugerahkan pangkat kerasulan, maka 
jiwanya sangat berharap kepada sebuah wasilah. Wasilah merupakan 
kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Beliau selalu memohon 
wasilah kepada Allah. Beliau juga mengajarkan kita supaya kita memohon 
wasilah kepada Allah. Beliau telah sampai kepada Sidratul Muntaha. Beliau 
telah meraih sebuah kesempurnaan umat manusia secara mutlak serta 
keagungan kemanusiaan. Di antara kehebatan ambisinya adalah bahwa 
beliau menolak keduniaan dan tidak mau menggeluti tipu daya, 
kedudukan, godaan, dan pesonanya.   
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Rasulullah SAW dalam Al-Qur’an  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# š ç7ó¡ym ª!$#   

Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu. [QS. Al Anfal 
: 64] 

 
 Cukuplah sebagai pelindung, niscaya Dia akan mencukupkan dan 
mengabulkan segala cita-citamu. Oleh karena itu, maka Allah akan selalu 
memeliharamu dalam segala mara bahaya. Allah akan selalu menjagamu 
dalam segala ketakutan. Allah akan selalu melindungimu dalam segala 
kecemasan. Maka janganlah engkau takut. Janganlah engkau merasa 
cemas. Janganlah engkau merasa sedih. Janganlah engkau merasa kecewa.  

Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebab Dia adalah penolongmu dari 
segala musuh. Dia menjadi pembelamu dari setiap gangguan. Dia menjadi 
penolongmu dalam setiap perkara. Dia akan selalu memberimu apabila 
engkau memohon kepada-Nya. Dia akan selalu mengampunimu apabila 
engkau meminta ampunan kepada-Nya. Dia akan selalu menambahkan 
nikmat dan anugerah apabila engkau bersyukur kepada-Nya. Dia akan 
selalu ingat kepadamu apabila engkau mengingat-Nya. Dia akan selalu 
memberikan bantuan kepadamu apabila engkau sedang menghadapi 
peperangan. Dia selalu memberikan keputusan hukum yang benar apabila 
engkau sedang memutuskan suatu keputusan hukum.  

Cukuplah Allah sebagai pelindung, maka Dia akan menganugerahkan 
engkau suatu kemuliaan walaupun tanpa dukungan keluarga, kekayaan, 
keberadaan harta dan pemeliharaan tanpa harus adanya penjagaan. 
Engkau adalah pemenang, sebab Allah menjadi pelindungmu! Engkau 
adalah juara, sebab Allah menjadi penjagamu. Engkau adalah orang yang 
beruntung, sebab Allah menjadi pelindungmu. Oleh karena itu, maka 
janganlah engkau merasa takut terhadap orang yang iri, menipu, dengki, 
menghasut, dan perdaya, sebab Allah menjadi pelindungmu.  

Apabila engkau mendengar suara kebatilan, propaganda kesyirikan, 
kesombongan para musuh, ancaman Yahudi, kecurangan orang munafik 
dan makian orang yang dengki, maka tegarlah sebab Allah menjadi 
pelindungmu.  

Apabila suasana tidak bersahabat, rekan menjauh, orang dekat telah 
berpaling, para musuh mencaci-maki, tekad melemah dan kemenangan 
terkesan lamban, maka tetaplah tegar, sebab pelindungmu adalah Allah.  

Apabila segala bentuk musibah menerpamu, malapetaka 
menghantuimu, bencana melanda dirimu dan kemalangan 
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menghampirimu maka tetaplah tegar, sebab Allah menjadi Pelindungmu. 
Jangan engkau pernah berpaling kepada orang lain, jangan engkau pernah 
meminta kepada seorang manusia dan jangan engkau pernah menghadap 
kepada salah seorang selain daripada Allah SWT, sebab Allah menjadi 
Pelindungmu.  

Apabila suatu penyakit menimpa dirimu, hutang-piutang menerpamu, 
kefakiran melanda dirimu, segala keperluan hidup menyeret dirimu, maka 
janganlah engkau bersedih, sebab Allah menjadi Penjagamu.  

Apabila sebuah pertolongan lamban, kemenangan lambat, kesusahan 
mendesak, beban tanggung-jawab menjerit di mana-mana, kemelaratan 
siap menghadang, maka janganlah engkau bersedih, sebab Allah menjadi 
Penolongmu. Engkau terpelihara, sebab engkau selalu dalam pengawasan 
Kami. Engkau selalu terjaga, sebab engkau adalah kekasih Kami. Engkau 
selalu dalam perhatian Kami, sebab engkau adalah utusan Kami. Engkau 
selalu berada di dalam pengawalan Kami, sebab engkau adalah hamba 
Kami yang terpilih dan Nabi Kami yang terhebat.  
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Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah selalu beserta 
kita. [QS. Al Taubah : 40] 

Ini merupakan sebuah ungkapan seorang pemberani, yang dikatakan 
oleh Rasulullah SAW ketika berada di dalam gua beserta sahabatnya Abu 
Bakar. Sementara kaum musyrikin sedang mengelilingi mereka berdua. 
Lalu beliau mengungkapkan kata-kata ini dengan penuh ketegaran dalam 
kematangan, kejujuran dalam sebuah tekad, dan ketenangan dalam sebuah 
keyakinan. 
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Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah selalu beserta 
kita. [QS. Al Taubah : 40] 

Selama Allah selalu bersama kita, mengapa harus takut, mengapa harus 
sedih, mengapa harus cemas. Tenanglah … Tegarlah … Sebab Allah selalu 
bersama kita.  

Kita tidak akan dikalahkan, kita tidak akan ditumbangkan, kita tidak 
akan tersesat, kita tidak akan padam, kita tidak akan putus asa, kita tidak 
akan kehilangan cara. Sebab Allah selalu bersama kita. Kemenangan adalah 
sahabat kita. Ketenangan adalah sahabat kita. Kejayaan adalah saudara kita. 
Keberhasilan adalah tujuan kita. Keberuntungan adalah akhir daripada 
target kita. Sebab Allah SWT senantiasa bersama kita.  
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Siapakah yang lebih tegar sikapnya, siapakah yang lebih teguh 
pendiriannya, siapakah yang paling unggul metodenya, siapakah yang 
paling mulia prinsipnya, siapakah yang paling baik perjalanan hidupnya, 
siapakah yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kita 
semua?! Sebab Allah SWT selalu bersama kita.  

Alangkah lemahnya musuh kita, alangkah bodohnya lawan kita, 
alangkah hinanya orang yang memerangi kita, alangkah pengecutnya 
orang yang melawan kita. Sebab Allah SWT adalah selalu bersama kita.  

Kita tidak pernah menjadikan manusia sebagai tujuan, kita tidak pernah 
meminta bantuan kepada seorang hamba, kita tidak akan pernah memohon 
kepada seorang manusia, kita tidak pernah takut kepada seorang makhluk. 
Sebab Allah SWT adalah selalu beserta kita.  

Kita adalah yang lebih banyak, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, 
lebih agung, dan akan menjadi sebagai pemenang. Sebab Allah SWT adalah 
selalu bersama kita.  

Wahai Abu Bakar, hilangkanlah kecemasanmu, singkirkanlah duka 
citamu, buanglah kesedihanmu, dan jauhkanlah keputus-asaanmu. Sebab 
Allah adalah selalu bersama dengan kita.  

Wahai Abu Bakar, angkatlah kepalamu, tenangkan rasa takutmu dan 
tentramkan hatimu. Sebab Allah selalu bersama kita.  

Wahai Abu Bakar, bergembiralah dengan sebuah kemenangan, 
tunggulah sebuah kejayaan dan nantilah sebuah sukses besar. Sebab Allah 
adalah selalu bersama kita.  

Besok misi kita akan agung, dakwah kita akan nampak jelas, dan kata-
kata kita akan selalu diperhitungkan. Sebab Allah adalah selalu bersama 
kita.  

Besok penduduk yang terdapat di permukaan bumi ini akan 
mendengarkan keindahan suara azan, firman Allah Yang Maha Pengasih 
dan keelokan gema Al Qur’an. Sebab Allah selalu bersama kita.  

Besok kita akan mengeluarkan umat manusia, membebaskan bangsa 
manusia dari penyembahan berhala dan patung. Sebab Allah selalu 
bersama kita.  
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

 
Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 
agung, moral yang mulia, etika yang terbina, dan fitrah yang bersih.  
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Demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang sangat pemalu, 
memiliki emosi yang stabil, perjalanan hidup yang indah, dan tingkah laku 
yang baik.  

Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas puncak 
kehebatan, sumber segala sifat pemurah, sumber segala kebajikan dan 
ihsan yang tiada taranya.  

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. 
Mereka selalu menzalimimu, lalu engkau bersabar, mereka menganiayamu, 
lalu engkau mengampuni. Mereka mencacimu, lalu engkau tidak beranjak 
marah. Mereka mencelamu, lalu engkau memaafkan. Mereka selalu 
bersikap kasar, lalu engkau merelakan mereka.  
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Para raja dan rakyat, orang tua dan muda, laki-laki dan perempuan, 
kaya dan miskin, kerabat dan orang asing sangat mencintai dan 
menyayangi dirimu. Sebab engkau telah menguasai hati mereka dengan 
kasih sayangmu. Engkau telah menawan jiwa mereka dengan karuniamu. 
Engkau telah menggelengkan kepala mereka dengan kemurahanmu.   
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Engkau telah mendapatkan pendidikan lewat wahyu. Engkau telah 
mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril. Engkau telah mendapatkan 
hidayah dari Tuhanmu. Engkau selalu dijaga oleh perlindungan Tuhan. 
Engkau selalu disertai oleh penjagaan Allah dan engkau selalu diiringi oleh 
taufik dari Yang Maha Kuasa.  
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Senyuman menghiasi raut wajahmu. Kecerahan di atas mukamu. 
Cahaya di atas keningmu. Cinta di dalam hatimu. Kemurahan di dalam 
tanganmu. Keberkahan dalam dirimu. Kemenangan selalu menyertaimu.  

Orang yang menziarahi pintumu, seluruh anggota badannya tidak 
henti-hentinya menceritakan kisah-kisah tentang kemurahan dan 
anugerah yang telah engkau berikan dan hadiahkan kepada mereka.  
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Mata akan selalu merasa sejuk dan tenang, sementara telapak tangan 
akan bersalaman, hati akan dapat mengobati luka yang perih dan 
pendengaran akan selalu mendengarkan kebajikan yang telah engkau 
lakukan.  
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Engkau tidak akan pernah berdusta, walaupun ujung pedang telah 
berada di atas kepala. Engkau tidak pernah berkhianat, walaupun engkau 
telah meraih dunia. Engkau tidak akan curang, walaupun engkau telah 
mendapatkan kedudukan sebagai seorang raja. Sebab engkau adalah 
seorang nabi yang maksum, pemimpin panutan dan sebagai tauladan yang 
baik.  

y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪     

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekarti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Engkau adalah orang yang jujur, walaupun engkau dihadapkan dengan 
pelbagai bahaya. Engkau pemberani, walaupun engkau menghadapi 
peperangan yang ganas. Engkau adalah pemurah, walaupun engkau 
dimintai apa saja yang kau miliki. Oleh karena itu, engkau adalah tauladan 
yang ideal dan contoh yang agung.  
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Berkat ni'mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang 
gila. [QS. Al Qalam : 2] 

Engkau bukanlah orang gila sebagaimana yang telah dikatakan oleh 
para musuhmu. Akan tetapi engkau mempunyai penawar bagi orang-orang 
yang sedang mengalami sakit gila. Orang gila dan orang yang tak senonoh 
adalah orang yang bertolak belakang denganmu, tidak mentaati ajaranmu, 
memerangi ajaranmu dan selalu menganiaya dirimu. 
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Berkat ni'mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang 
gila. [QS. Al Qalam : 2] 
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Bagaimana hal itu dapat terjadi, sementara engkau adalah orang yang 
paling sempurna akal fikirannya. Engkau adalah orang yang cerdas di 
antara mereka. Engkau adalah orang yang selalu mempunyai pendapat 
yang bijak. Engkau adalah orang yang memiliki kata-kata hikmah di antara 
mereka. Engkau adalah orang yang sangat tajam fikirannya.  

Bagaimana bisa engkau menjadi orang gila, sementara engkau adalah 
orang yang selalu mendapatkan wahyu, yang dapat menghilangkan 
kebatilan, melenyapkan kesesatan, menghancurkan kebatilan, 
menghapuskan kebodohan, memberikan petunjuk akal fikiran dan 
menyinari jalan yang benar.  

Engkau bukanlah orang gila. Sebab engkau berada di atas petunjuk dan 
hidayah Allah. Engkau selalu berada di atas cahaya Tuhanmu dan selalu 
percaya diri dengan manhaj yang selalu kau gunakan. Engkau selalu 
berada dalam kejelasan agama dan engkau selalu berada di dalam petunjuk 
dakwah. Allah telah memelihara dan menjaga dirimu dari sifat gila. Bahkan 
engkau mempunyai akal yang sangat sempurna, kecerdasan yang hebat, 
kejeniusan yang luar biasa, dan ketajaman fikiran yang matang. Hikmahmu 
dapat menyinari para filosof yang bijaksana dan engkau menjadi panutan 
bagi orang yang benar dan jujur.  

Berbohong dan berdusta orang yang mengatakan tentang dirimu 
dengan sifat gila. Dunia ini telah dipenuhi oleh hikmah dan permukaan 
bumi ini telah dipadati dengan kecerdasan dan keadilan. Kecerdasan dan 
petunjuk tidak akan didapati di kalangan siapa pun melainkan di sisimu. 
Hikmah tidak akan ditemukan terkecuali di dalam dirimu. Keberkahan 
tidak akan dijumpai melainkan di tanganmu. Engkau adalah orang yang 
sangat cerdas. Engkau adalah orang paling tajam akalnya. Engkau adalah 
orang yang sangat bijaksana. Bagaimana bisa Muhammad dikatakan 
sebagai orang gila, sementara beliau telah membangun sebuah peninggalan 
spiritual kepada umat manusia di permukaan bumi ini yang sangat luar 
biasa. Beliau telah menghadiahkan suatu kebahagian bagi dunia yang 
teragung dalam sejarah. Beliau telah memberikan risalah yang paling 
bermutu bagi dunia sepanjang sejarah yang pernah dikenal oleh umat 
manusia.  

Saudaramu Nabi Isa AS telah memanggil orang mati, lalu di hidup. 
Sementara engkau telah menghidupkan beberapa generasi sepanjang 
sejarah.  
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. [QS. Al Syura : 52] 

Wahai Muhammad, tugasmu adalah memberikan petunjuk, tugasmu 
adalah memberikan pengarahan dan pekerjaanmu adalah memperbaiki 
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keadaan. Engkau adalah penunjuk jalan yang lurus. Sebab tugasmu adalah 
menghilangkan kesyubhatan, mengusir segala kesesatan, mendobrak 
kesesatan, menghapuskan kebatilan, mengarahkan kepada kebenaran, 
keadilan dan kebajikan.   

Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang ingin 
bahagia, maka hendaklah dia mengikuti jejak langkahmu. Siapa yang ingin 
beruntung, maka hendaklah dia menjadikanmu sebagai panutan. Siapa 
yang ingin selamat di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia 
menjadikanmu sebagai panutan dalam segala kehidupannya.  

Lakukanlah shalat dengan baik. Sempurnakanlah puasa dengan bagus. 
Lakukanlah ibadah haji dengan sempurna. Keluarkanlah zakat hartamu. 
Agungkanlah penyebutan nama Tuhanmu di dalam segala tindakan 
kehidupanmu.  

Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang turut 
dalam bahtera hidayahmu, maka dia akan selamat. Siapa yang masuk 
rumah dakwahmu, maka ia akan merasa aman. Siapa yang berpegang 
teguh dengan tali risalahmu, maka ia akan selamat. Siapa yang mengikuti 
jejak langkahmu, maka ia tidak akan mengalami kehinaan. Dia juga tidak 
akan tersesat, tidak akan tergelincir, tidak akan berkurang kedudukannya. 
Bagaimana bisa dia terhina, sementara kemenangan adalah bersamamu? 
Bagaimana bisa tersesat, sementara semua hidayah adalah di sisimu? 
Bagaimana ia dapat tergelincir sementara segala petunjuk terletak di 
sisimu? Bagaimana dapat akan berkurang kedudukanmu, sementara Allah 
menjadi penolongmu, pembelamu dan sebagai penjagamu?  

Sesungguhnya engkau akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 
Sebab engkau telah selaras dengan fitrah. Engkau datang dengan agama 
yang penuh toleransi, syariat yang cemerlang, dengan agama yang 
sempurna dan universal.  

Engkau telah memberikan petunjuk kepada akal fikiran sehingga ia 
selamat dari kerancuhan. Engkau telah membersihkan hati daripada segala 
bentuk keraguan. Engkau telah mencuci hati nurani daripada sikap-sikap 
khianat. Engkau telah mengeluarkan umat daripada kegelapan dan engkau 
telah membebaskan umat manusia daripada penyembahan taghut.  

Engkau telah memberikan hidayah kepada manusia ke arah jalan yang 
lurus. Perkataanmu adalah hidayah. Keadaanmu dan tingkah lakumu 
menjadi hidayah. Perbuatanmu menjadi hidayah. Madzhabmu menjadi 
hidayah. Engkau adalah orang yang memberikan petunjuk menuju Allah, 
yang menunjukkan kepada kebajikan, yang mengarahkan kepada kebaikan, 
dan orang yang selalu mengajak kepada surga.  
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Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari 
Tuhanmu. [QS. Al Ma’idah : 67] 

Laksanakanlah risalah kerasulan secara sempurna sebagaimana engkau 
telah mendengarkannya secara sempurna. Sampaikanlah secara sempurna 
seperti yang telah engkau bawa secara sempurna. Jangan sampai engkau 
mengurangi walaupun satu huruf saja. Jangan pernah engkau membuang 
walaupun hanya satu kalimat saja dan jangan pernah engkau 
melupakannya secara keseluruhan.  

Sampaikanlah setiap hal yang telah diturunkan kepadamu. Sebab itu 
merupakan amanah yang terletak di atas pundakmu dan selagi ia akan 
dipertanyakan. Oleh karena itu, maka sampaikanlah dengan teksnya, 
ruhnya dan isi kandungannya.  

Sampaikanlah wahyu apa saja yang telah diturunkan kepadamu, baik 
itu merupakan wahyu yang agung, petunjuk yang lurus ataupun syariat 
yang suci. Sebab engkau adalah seorang utusan saja. Jangan sekali-kali 
engkau menambahkan padanya, walaupun hanya satu huruf. Jangan 
pernah engkau menambah terhadap isi kandungannya yang berasal dari 
dirimu sendiri. Jangan pernah engkau menambah teksnya dari dirimu 
sendiri. Sebab tugasmu hanyalah seorang rasul saja. Engkau hanyalah 
seorang rasul saja. Engkau hanya dibebankan untuk menyampaikan dan 
bertanggungjawab untuk melakukan sebuah tugas yang mulia lagi agung. 
Setiap kali engkau mendengar, maka sampaikanlah. Setiap kali 
diamanahkan kepadamu, maka lakukanlah.  

Sampaikanlah setiap hal yang diturunkan kepadamu. Jangan pernah 
peduli apakah orang itu menerimanya dengan baik, mengingkarinya 
dengan pelbagai sikap buruk, memperkenankan panggilanmu, berpaling 
daripada ajaranmu, mendengarkan dengan baik terhadap ajaranmu, atau 
ia tidak mau menerima dakwahmu.  

Sampaikanlah setiap hal yang diturunkan kepadamu. Sampaikanlah 
semuanya. Ajaklah mereka semua. Nasihatilah semua kalangan, baik 
mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang yang tertindas, 
pemimpin masyarakat, hamba sahaya, manusia, jin, lelaki, perempuan, 
orang kaya, orang miskin, orang tua maupun muda.  

Sampaikanlah semua hal yang telah diturunkan kepadamu. Janganlah 
engkau menakuti para musuh. Janganlah engkau menakut-nakuti para 
lawan. Jangan engkau pernah takut kepada orang-orang kafir. Jangan 
pernah engkau gentar akan pedang yang terhunus, kematian yang siap 
menghadang, kebinasaan yang siap menerkam, tombak yang siap 
meluncur, tentara yang banyak, dan gerakan yang memanas.  

Sampaikanlah setiap hal yang diturunkan kepadamu. Janganlah engkau 
terlena dengan harta. Jangan engkau pernah terpesona dengan kedudukan. 
Janganlah engkau tergiur dengan jabatan. Janganlah engkau tertipu 
dengan keduniaan. Janganlah engkau terpesona dengan harta benda dan 
uang. Jangan pernah engkau gentar dengan desakan yang menyempitkan 
situasimu.  
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Pemuda yang akan membawa petunjuk dan dikasihani 
Tuhannya telah siap menjalankan tugasnya  

Dengan kebajikan dan berselendangkan cahaya dan 
kecerahan.  

Dalam telapak tangannya terdapat obor yang akan membawa 
petunjuk 

Dan di dalam darahnya terdapat keyakinan yang siap 
menentang setiap orang yang sombong.  

Dalam raut wajahnya terdapat sebuah janji setia  

Dan di tangannya terdapat sebuah tekad yang telah ditata 
dengan baik daripada kekuasaan Yang Maha Pencipta.  
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Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) 
kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. [QS. Al Maidah : 67] 

Apabila engkau tidak melaksanakan tugas kerasulan dengan sempurna, 
maka seakan-akan engkau tidak melakukan apa-apa. Apabila engkau tidak 
menyampaikannya, maka seakan-akan engkau tidsak melakukannya 
dengan sebaik-baiknya. Jika seandainya engkau menyembunyikan satu 
ungkapan saja, atau engkau membuang satu teks saja, atau engkau 
melalaikan satu kalimat saja, maka engkau tidak dinamakan penyampai 
risalah Allah dan tidak menjalankan amanah Allah. Kami menghendakimu 
bahwa engkau telah menyampaikan risalah-risalah kami kepada umat 
manusia sebagaimana engkau terima daripada Yang Maha Kuasa. Yaitu 
sebagaimana yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepadamu dan juga 
sebagaimana yang telah diterima secara keseluruhan di dalam hatimu.  
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Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. [QS. Al Ma’idah : 
67] 

Sampaikanlah semua risalah dan jangan engkau pernah merasa takut 
kepada siapapun. Bagaimana bisa engkau takut kepada seseorang, 
sementara kami selalu bersamamu untuk menjagamu, memeliharamu, 
membelamu dan mempertahankan dirimu?! Tidak akan ada seorang pun 
yang mampu membunuhmu, sebab Allah telah memeliharamu daripada 
gangguan umat manusia. Tidak akan ada yang sanggup memadamkan 
cahaya agamamu, sebab Allah telah menjagamu daripada gangguan umat 
manusia. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menghancurkan 
perjalanan perjuanganmu, sebab Allah telah menjagamu dari gangguan 
umat manusia. Lakukanlah setiap hal yang telah diperintahkan kepadamu. 
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Katakanlah segala ungkapanmu secara jelas, berani dan tegar, sebab Allah 
telah memeliharamu dari gangguan umat manusia. Jelaskanlah dakwahmu, 
dan sederhanakanlah risalahmu, kuatkanlah suaramu dan jelaskanlah 
manhajmu dan tidak akan ada terjadi apa-apa pada dirimu, sebab Allah 
akan memelihara dirimu dari segala gangguan umat manusia.  

Setiap kekuatan di permukaan bumi ini tidak akan mampu 
mengalahkanmu. Setiap kesombongan di alam dunia ini tidak akan mampu 
menumbangkanmu. Setiap taghut di seluruh penjuru bumi ini tidak akan 
merobohkan dirimu. Sebab Allah telah memeliharamu daripada segala 
gangguan umat manusia.  

Mereka menyangka burung dara dan mereka menduga sarang 
laba-laba bagi sebaik-baik manusia 

Yang mana beliau tidak pernah menenunnya dan tidak 
membuatnya.  

Pertolongan Allah telah memperkaya dan menyelamatkan 
dirinya  

Daripada segala ketakutan dan daripada segala gangguan 
hebat yang akan menimpanya.  
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Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? [QS. Al 
Insyirah : 1] 

Sebenarnya, Kami telah melapangkan dadamu. Oleh sebab itu, maka 
beliau telah berjiwa besar dan tidak merasa selalu sempit dan berkeluh-
kesah. Tidak ada kesusahan, tidak ada duka cita dan tidak ada kesedihan. 
Bahkan dadamu telah kami penuhi dengan cahaya, kegembiraan dan 
kebahagiaan.  

Sesungguhnya Kami telah melapangkan dadamu dan kami memenuhi 
dan mengisinya dengan hikmah, rahmat, iman, kebajikan dan ihsan.  

Kami telah melapangkan dadamu, lalu engkau bersikap dan berbudi 
baik kepada seluruh umat manusia. Engkau sanggup memaafkan kesalahan 
mereka. Engkau sanggup mengampuni segala kekeliruan mereka. Engkau 
mampu menutupi segala aib mereka. Engkau dapat bersabar ketika 
menghadapi orang-orang bodoh di antara mereka. Engkau tidak melayani 
orang-orang yang dungu di antara mereka. Engkau sangat menyayangi 
orang-orang yang lemah di kalangan mereka.  

Kami telah melapangkan dadamu sehingga engkau bagaikan air hujan 
deras karena sikap pemurahmu. Engkau bagaikan lautan dalam 
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kemurahanmu. Engkau bagaikan angin pagi dalam kelembutanmu. Engkau 
selalu memberi orang yang meminta-minta. Engkau selalu memberikan 
kesempatan bagi orang yang berkeinginan berjumpa denganmu. Engkau 
selalu menghormati orang yang sedang berziarah kepadamu. Engkau selalu 
bersikap pemurah kepada orang yang selalu berharap.  

Kami telah melapangkan dadamu, lalu beliau menjadi sebagai penyejuk 
dan keselamatan yang dapat memadamkan kalimat dan ungkapan yang 
kasar, dan dapat menyejukkan kata-kata yang buruk dan kotor. Maka tiba-
tiba sifat pemaaf, tidak pemarah, pengampun dan keridhaan selalu 
menghiasi hari-harimu.  

Kami telah melapangkan dadamu. Oleh sebab itu, maka engkau 
sanggup bersabar atas kekasaran bangsa Arab badui, kejahatan orang-
orang bodoh, kesombongan orang yang congkak, ejekan orang yang tolol, 
pembangkangan orang-orang yang takabbur, kebencian orang yang iri, 
penganiayaan orang yang mencaci maki, dan desakan kerabat dekat.  

Kami telah melapangkan dadamu. Oleh karena itu, engkau adalah 
orang yang selalu senyum dalam pelbagai kegentingan hidup. Engkau 
selalu tertawa menghadapi keperihan hidup. Engkau selalu bahagia, 
sementara dirimu sedang ditimpa badai. Engkau selalu tenang, sementara 
engkau berada di tepi jurang. Engkau selalu dilanda pelbagai musibah, 
akan tetapi engkau tetap tenang. Engkau dikelilingi pelbagai cobaan dan 
malapetaka, sedangkan engkau tetap tegar. Sebab engkau telah 
mendapatkan kelapangan dada, kegembiraan hati, dan kebahagiaan jiwa.  

Kami telah melapangkan dadamu. Oleh karena itu, maka engkau tidak 
bersikap kasar, keras, buruk, dan jahat kepada siapa pun. Akan tetapi 
engkau akan menjadi rahmat, kasih, kedamaian, kesejukan, keindahan, dan 
kelembutan. Sikap tidak pemarah akan selalu mencari dirimu. Sikap 
pemurah akan selalu mengambil pelajaran daripadamu. Sikap pemberi 
maaf akan selalu diambil daripada catatan perjalanan hidupmu.  
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Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. [QS. Al 
Insyirah : 2] 

Kami telah menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 
dirimu dan Kami juga telah mencuci segala kesan-kesan dosa yang ada 
pada dirimu.  

Engkau adalah orang yang diampuni, baik dosa dan kesalahan di masa 
lalu dan di masa mendatang. Engkau kini telah suci dan bersih dari setiap 
dosa dan kesalahan. Dosamu telah dimaafkan. Perbuatanmu selalu 
mendapatkan pujian. Amalmu pasti akan diterima. Setiap gerakan dan 
keadaanmu selalu mendapatkan ganjaran pahala. Selamatlah bagimu 
dengan ampunan semacam ini. Beruntunglah untuk dirimu atas 
keberuntungan seperti ini. Penghormatan untukmu atas keberuntungan 
ini.  
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Yang memberatkan punggungmu? [QS. Al Insyirah : 3] 

Dosa ini telah memberatkan dirimu dan telah melelahkan 
perjuanganmu, sehingga hampir saja engkau membatalkannya dan 
mengalami kerapuhan padanya. Sekarang, Kami telah menghilangkan 
beban ini. Kami juga telah menyudahi tanggung jawab besar ini. Kami juga 
telah memaafkan permasalahan ini. Kami juga telah mengistirahatkanmu 
dari beban ini. Maka bergembiralah dengan berita gembira ini dan 
terimalah pemberian dan anugerah ini dan bersenanglah dengan karunia 
ini.  
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Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. [QS. Al Insyirah : 4] 

Aku tidak akan menyebut apa-apa terkecuali engkau disebutkan 
bersama-Ku. Sebutanmu akan selalu beriringan dengan penyebutan-Ku di 
dalam azan, shalat, khutbah, dan nasihat. Apakah engkau masih 
menginginkan sebuah kemuliaan di atas dan lebih daripada ini? Engkau 
akan selalu disebut oleh setiap orang yang shalat, setiap orang yang 
mengucapkan tasbih, setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, dan 
setiap orang yang menyampaikan khutbah. Apakah engkau masih mencari 
keagungan di atas dan lebih daripada ini?  

Engkau disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Namamu selalu 
ditulis di pelbagai lembaran suhuf terdahulu dan buku-buku syariat 
ketuhanan sebelumnya. Namamu selalu harum di mana-mana. Namamu 
selalu disebut di pelbagai penjuru kampung dan kota. Namamu selalu 
mendapatkan puji di pelbagai perayaan. Namamu akan selalu diulang-
ulang pada setiap perkumpulan.  

Kami telah telah meninggikan penyebutan namamu. Maka namamu 
terkenal dan tersebar di permukaan bumi ini bagaikan perjalanan sebuah 
galaksi matahari, yang melintasi benua, samudera dan bertiup kencang 
bersama angin. Namamu selalu disebut di alam dunia ini bagaikan 
kecepatan cahaya dalam kemasyhurannya. Setiap kota pasti mengenal 
dirimu. Setiap perkampungan pasti mendengar suaramu. Dan setiap tempat 
akan ditanyakan tentang dirimu.  

Kami telah meninggikan penyebutanmu. Oleh karena itu, maka engkau 
telah menjadi buah bibir orang yang sedang mengadakan perjalanan, 
perbincangan orang yang tidak tidur malam, cerita orang yang duduk di 
tengah masjid, permasalahan yang tak akan ada selesainya dan akan 
menjadi berita besar dalam sebuah kehidupan ini.  

Kami telah meninggikan penyebutanmu. Oleh karena itu, hari demi 
hari tidak akan pernah melupakanmu. Namamu tidak akan digilas oleh 
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perjalanan tahun ke tahun dalam perputarannya. Namamu tidak akan 
pernah dihilangkan dari daftar sejumlah orang-orang yang diabadikan 
oleh sejarah. Namamu akan tetap dikenang sejarah. Namamu tidak akan 
dilupakan oleh catatan kehidupan. Semua manusia akan lupa akan dirinya 
kecuali namamu saja. Semua manusia akan lupa nama dirinya sendiri 
kecuali namamu. Tokoh-tokoh agung akan lupa akan diri mereka kecuali 
dirimu. Orang-orang yang terkenal di muka bumi ini itu disebabkan 
karena ia selalu mengikuti ajaranmu. Orang-orang yang dikekalkan oleh 
sejarah adalah disebabkan dia selalu menjadikan dirimu sebagai panduan 
dan panutan. Seluruh kenangan dan pengaruh sebuah negeri akan hilang 
dan lenyap terkecuali kenangan dan pengaruhmu saja. Segala kenangan 
kesultanan akan dihapuskan dan dilalaikan, sementara kenanganmu tidak 
akan pernah terhapuskan. Keagungan dan kejayaan sebuah kerajaan akan 
kehilangan kekekalannya, sementara keagunganmu akan tetap kekal. Tidak 
ada di kalangan manusia ini yang lebih berjiwa besar daripada dirimu. 
Tidak ada di kalangan manusia ini yang lebih terkenal dibandingkan 
dengan kemasyhuranmu. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi 
kedudukannya di permukaan bumi ini kecuali kedudukanmu. Tidak ada 
seorang pun yang lebih baik peninggalan kenangannya kecuali dirimu. 
Tidak ada seorang yang dapat menandingi keindahan perjalanan 
kehidupannya terkecuali dirimu saja.  

Apabila seseorang bertasyahud, maka dia akan menyebutkan namamu 
bersama-sama Kami. Apabila seseorang melakukan shalat tahajjud, maka 
dia akan menyebutkan namamu beserta Kami. Apabila seorang khatib 
memberikan khutbah, maka dia pasti menyebutkan namamu bersama-
sama Kami. Maka pujilah Allah, sebab Kami telah mengangkat penyebutan 
namamu.  
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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. [QS. Al Insyirah 
: 5 – 6] 

`Apabila terjadi kesusahan jalan dan cara, segala usaha tertahan, segala 
pekerjaan terputus dan keadaan semakin sempit, maka ketahuilah bahwa 
kesenangan akan tiba dan kemudahan akan datang.  

Janganlah engkau bersedih, sebab selepas kefakiran itu akan ada kaya, 
selepas sakit akan datang masa sembuh, selepas cobaan akan datang 
kesejahteraan, selepas kesempitan akan datang keluasaan, dan selepas 
kesengsaraan akan datang kesenangan dan kebahagiaan.  

Kemudahan akan datang kepadamu dan para pengikutmu. Oleh karena 
itu, maka engkau akan mendapatkan anugerah, mendapatkan pertolongan, 
kemuliaan dan akan dibukakan segala kesusahan. Akan tetapi yang perlu 
diingat bahwa itu bukan hanya satu kebahagiaan saja, tetapi dua 
kebahagiaan yang akan diterima.  
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Ini merupakan aturan yang tetap dan kaedah yang telah ditegakkan, 
yaitu bahwa setiap kesusahan akan datang kemudahan dan kebahagiaan. 
Yaitu selepas malam akan datang fajar menyingsing. Di belakang gunung 
yang menyengsarakan akan terdapat dataran yang membentang. Di 
belakang sahara tandus akan terdapat taman hijau dan penuh 
ketentaraman. Apabila tali sudah kencang dan kuat, maka ia akan terputus. 
Apabila segala permasalahan telah mencapai puncaknya, maka ia akan 
selesai. Orang yang hilang akan sampai. Orang yang sakit akan sembuh. 
Orang yang sedang mendapat cobaan akan segera diselamatkan. Orang 
yang tertahan akan dilepaskan. Orang yang fakir akan dikayakan. Orang 
yang kelaparan akan dikenyangkan. Orang yang kehausan akan merasa 
puas pada suatu hari. Orang yang berduka cita akan mendapatkan 
kemudahan. Allah SWT akan menjadikan kemudahan setelah kesusahan.  

Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau dalam 
keadaan susah, persekongkolan musuh, konspirasi lawan, berpalingnya 
umat manusia, sedikitnya orang yang peduli, tipu daya yang selalu 
membesar, dan cobaan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, maka 
baginda mesti diberi hiburan,  ketenangan dan angin segar dari Yang Maha 
Kuasa. Maka turunlah kalimat-kalimat Qur’ani ini kepadanya dan juga 
kepada para pengikutnya sehingga hari kiamat dengan sebuah janji yang 
benar, kabar gembira yang baik dan hadiah yang mesti diterima. 

Krisis yang berkepanjangan dan melampaui batas kemampuan akan 
terus menyisih dan menghilang. Sebab malammu telah memberitahukan 
tidak lama lagi akan terbit fajar di ufuk timur.  
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Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. [QS. Al-Insyirah : 7] 

Apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan duniamu dan 
kesibukan-kesibukan pribadimu, maka tegakkanlah ibadah kepada Kami, 
menghadaplah kepada Kami dengan ketaatan dan perbanyaklah berzikir 
dan berdoa kepada Kami.  

Apabila engkau telah mengakhiri urusan manusiawi, permasalahan 
mereka dan menjawab problematika mereka, maka berdirilah di mihrab 
keagungan Kami. Menghadaplah di hadapan pintu Kami. Mendekatlah 
kepada Kami. Tundukkanlah dahimu untuk Kami supaya engkau 
mendapatkan kemenangan, keberuntungan, keamanan dan keselamatan.  

Apabila engkau telah menyelesaikan urusan keluarga, anak, kerabat, 
dan kawan maka khususkanlah satu waktu untuk bersama Kami. Mintalah 
keperluanmu kepada Kami. Tuangkanlah segala hajatmu kepada Kami. 
Perbanyaklah berdoa kepada Kami. Ucapkanlah tasbih kepada Kami. 
Mohonlah kepada Kami, mintalah ampunan kepada Kami, bersyukurlah 
kepada Kami dan ingatlah Kami.  
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Apabila engkau telah menyelesaikan penjelasan hukum, permasalahan, 
nasihat, fatwa, pengajaran, pengarahan, jihad, ajaran agama maka marilah 
supaya engkau mendapatkan kekuatan yang lebih daripada Kami. Supaya 
engkau mendapatkan bantuan Kami sebuah bantuan baru, daripada rejeki 
Kami, dan daripada kemenangan Kami akan sebuah kematangan dan 
perbendaharaan.  

Kami adalah yang paling utama dibandingkan dengan dirimu sendiri 
dan Kami juga adalah yang lebih berhak di kala waktu kosongmu 
dibandingkan dengan selain Kami. Alangkah hebatnya dan alangkah 
berharganya arahan yang telah ditunjukan kepada baginda dan juga para 
pengikutnya dalam menggunakan waktu yang kosong supaya difungsikan 
dengan ibadah dan mengisi kekosongan waktu ini untuk berzikir dan 
bersyukur kepadanya. Hal ini bertujuan supaya mendapatkan tujuan 
keridhaan, ketenangan, kesejahteraan, hasil yang baik, kebaikan keadaan 
dan harta serta kemakmuran dunia dan akhirat.  
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Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. [QS. Al-
Insyirah : 8] 

Kepada Tuhanmu sajalah engkau berharap. Jangan pernah engkau 
berharap sesuatu kepada selain Tuhanmu. Kepada-Nya sajalah engkau 
tumpukan segala permintaan. Kepada-Nya sajalah engkau bertawakkal. 
Kepada-Nya sajalah engkau gantungkan segala cita-cita dan keinginan. 
Sebab segala bentuk ketakutan dan harapan adalah hanya kepada Allah 
saja. Sebab Dia-lah yang memberikan pahala bagi orang yang mentaatinya 
dan memberikan siksa bagi orang yang tidak patuh kepada-Nya. Cita-cita 
yang agung tidak akan dimiliki terkecuali hanya Allah saja. Sebab di sisi-
Nya segala kunci perbendaharaan dan penyerahan segala permasalahan. 
Oleh karena itu, Dia layak dijadikan sebagai tempat berdoa, diminta, 
tempat bergantung segala harapan dan maksud dari segala keagungan.  

Kepada-Mu lah segala urusan diserahkan bukan kepada yang 
lain  

Pada-Mu lah segala harapan ditumpukan, jika tidak orang yang 
berharap akan mengalami kerugian.  

Pada-Mu lah mereka berdoa, jika tidak orang yang terhutang 
akan terbengkalai  

Kepada-Mu lah mereka berpegang, jika tidak orang yang 
berbicara itu akan selalu berbohong.  

Kalimat-kalimat Al Qur’an ini diturunkan kepada Rasul kita SAW 
dalam keadaan yang sangat susah dan situasi yang sangat sempit, yang 
sedang dijalani oleh baginda akan pahitnya dan perihnya suatu perjalanan 
kehidupan suatu dakwah.  
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Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang 
nyata. [QS. Al Fath : 1] 

Sesungguhnya, Kami telah memberikan kemenangan kepadamu wahai 
Muhammad, yaitu sebuah kemenangan yang nyata, nampak dan diberkahi. 
Kami juga telah memberikan kemenangan kepadamu dalam menaklukkan 
hati umat manusia. Oleh karena itu, engkau mampu menanam keimanan 
dan keyakinan di dalamnya. Kami juga telah memberikan kemenangan 
kepadamu membukakan semua hati nurani. Oleh karena itu, engkau 
mampu membangun nilai-nilai keagungan di dalamnya. Kami juga telah 
memberikan kemenangan untuk menaklukkan semua hati nurani, maka 
engkau berjaya mengangkat sebuah kebenaran yang hak di dalamnya. 
Kami juga telah memberikan kemenangan kepadamu di pelbagai negeri, 
maka engkau dapat menebarkan hidayah. Kami telah memberikan 
kemenangan kepadamu akan perbendaharaan pengetahuan, ilmu, dan 
rahasia taufik. Kami juga telah memberikan kemenangan dengan 
dakwahmu semua hati nurani yang tertutup, mata yang buta, telinga yang 
tuli dan kemudian Kami perdengarkan risalahmu kepada alam jagat raya 
ini.  

Kami juga telah memberikan kemenangan, maka melimpahlah ilmu 
yang bermanfaat daripada lisanmu, petunjuk dan hidayah yang penuh 
berkah bermunculan dari dalam hatimu dan sikap pemurah pun mengalir 
dari tangan kananmu.  

Kami telah memberikan kemenangan kepadamu, maka engkau meraih 
ghanimah dan kemudian membagikannya. Engkau telah dapat 
mengumpulkan rejeki dan membagikannya secara merata. Engkau telah 
berhasil mengumpulkan harta benda, maka kemudian engkau 
menginfakkannya.  

Kami telah membukakan kepadamu pintu ilmu pengetahuan, 
sementara engkau adalah seorang ummi, yang tidak dapat membaca dan 
menulis. Maka para ulama dan tokoh ilmuwan mengambil dan mengeruk 
dari lautan ilmu pengetahuanmu.  

Kami telah membukakan kebajikan, maka engkau dapat 
bersilaturrahim dengan keluarga dekat, bersedekah kepada orang yang 
jauh, mengenyangkan orang yang lapar, memberikan pakaian kepada 
orang yang telanjang dan engkau juga dapat menghidur orang yang miskin 
dengan karunia, anugerah dan kemuliaan Kami.  

Kami telah memberikan kemenangan kepadamu untuk menaklukkan 
benteng, perkotaan, dan perkampungan, maka agamamu berkuasa, 
benderamu berkibar, dan daulahmu mendapatkan kemenangan. Sebab 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  61

engkau selalu terbuka pada setiap kebajikan, ihsan, pertolongan, dan 
taufik.  
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Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) 
melainkan Allah [QS. Muhammad : 19] 

Janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah dalam beribadah 
dengan siapapun. Jangan sekai-kali engkau berdoa kepada tuhan selain 
dari-Nya, akan tetapi tumpukanlah seluruh bentuk ibadahmu kepada 
Allah, ikhlaskanlah segala bentuk ketaatanmu kepada-Nya, esakanlah dan 
tujukanlah segala permintaan dan doamu kepada-Nya. Apabila engkau 
memohon, maka mohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta 
bantuan, maka mintalah bantuan kepada Allah. Sebab tiada seorang pun 
yang berhak disembah selain Dia. Tiada seorang yang sanggup menolak 
bahaya selain Dia. Tiada seorang pun yang sanggup mengabulkan doa 
selain Dia. 
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Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) 
melainkan Allah [QS. Muhammad : 19] 

Allah adalah yang paling berhak disyukuri dan paling berhak diingat. 
Allah adalah raja yang paling layak. Allah adalah yang paling pemurah. 
Allah adalah yang paling tidak pemarah. Allah adalah yang paling kuat 
untuk menyiksa. Allah adalah yang paling mulia. Allah adalah yang paling 
berkuasa dibandingkan dengan lainnya. Tiada tuhan yang layak disembah 
selain Dia. Tiada tuhan yang pantas ditaati selain Dia. Yang terpenting 
adalah bahwa Dia disembah, ditaati, ditakuti, diharapkan dan dicintai.  

óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$#  

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) 
melainkan Allah [QS. Muhammad : 19] 

Yaitu Allah yang satu dengan keindahan, kesempurnaan, dan 
keagungan. Dia menciptakan makhluk supaya menyembah kepada-Nya. 
Dia menciptakan manusia dan jin supaya mengesakan-Nya. Dia 
menciptakan manusia supaya mentaati-Nnya. Siapa saja yang mentaati-
Nya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keridhaan-Nya. 
Siapa yang mencintai-Nya, maka dia akan memperolehi kedekatan-Nya. 
Siapa yang selalu merasa takut kepada-Nya, maka dia akan aman dari 
siksa-Nya. Siapa yang mengagungkan-Nya, maka dia akan memuliakan-



 

Seolah Kau Melihat Muhammad__________________________________________________________________  62

Nya. Siapa yang bermaksiat kepada-Nya, maka dia akan mendapatkan 
teguran daripada-Nya. Siapa yang mengadakan perlawanan kepada-Nya, 
maka dia akan mendapatkan kehinaan. Dia selalu ingat orang yang selalu 
berzikir kepada-Nya. Dia akan menambahkan anugerah kepada orang 
yang bersyukur kepada-Nya. Dia akan menghinakan orang yang ingkar 
kepada-Nya. Segala keputusan hukum adalah kepada-Nya dan kepada-Nya 
lah mereka akan dikembalikan.  

óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$#  

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) 
melainkan Allah [QS. Muhammad : 19] 

Ikhlaskan segala bentuk ibadah kepada-Nya. Sebab Dia tidak akan 
menerima bentuk ibadah yang mengandung syirik. Serahkan segala 
perkara kepada-Nya. Sebab Dia Yang Maha Mencukupkan dan Maha Kuat 
lagi Perkasa. Mohonlah kepada-Nya, sebab Dialah Yang Maha Kaya. 
Takutlah kepada siksa-Nya, sebab siksanya amat pedih. Takutlah akan 
azabnya, sebab ia amat dahsyat. Janganlah engkau melanggar aturan-Nya, 
sebab Dia akan marah. Janganlah engkau memerangi para kekasih-Nya, 
sebab Dia akan menuntut balas. Mintalah ampun kepada-Nya, sebab Dia 
Maha Luas ampunannya. Mintalah karunia-Nya, sebab Dia Maha Pemurah. 
Masuklah ke dalam keharibaan-Nya, sebab di sana akan terdapat 
keamanan. Perbanyaklah zikir kepada-Nya, supaya engkau mendapat 
kecintaan-Nya. Perbanyaklah syukur kepada-Nya supaya engkau berjaya 
dengan anugerah yang melimpah. Agungkanlah syiar-Nya supaya engkau 
beruntung dengan kekasihnya. Perangilah para musuh-Nya supaya engkau 
mendapatkan keistimewaan dengan bantuan-Nya. 

 

ù&tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “ Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪     

 
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan [QS. Al ‘Alaq : 1] 

Kisah kenabian dimulai dengan & tø% $# yaitu pada suatu ketika diturunkan 

kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam gua Hira. Dengan & tø% $#kita 

memulakan sesuatu. Yaitu sejarah, keagungan dan kehidupan kita dimulai. 

Semenjak sejarah turunnya & tø% $#, maka mulailah perjalanan kita yang suci. 

Permukaan bumi pun berubah, lembaran sejarah dan fenomena alam dunia 
juga berubah. Waktu itu merupakan waktu yang sangat bahagia dalam 
sejarah kehidupan kita umat Islam. Yaitu waktu pemisah antara kegelapan 
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dan cahaya, antara kekafiran dan keimanan, antara kebodohan dan ilmu 

pengetahuan. Pemilihan kata & tø% $# di antara kamus lafaz-lafaz dan bahasa 

merupakan terdapat sebuah rahasia yang ajaib dan berita yang aneh. Maka 

kedudukan & tø% $# di antara kalimat-kalimat yang lainnya tidaklah sama 

dengan kedudukan ‘Menulis’ – ‘Mengajak’ – ‘Berbicara’ – ‘Katakan’ – dan 

‘Berkhutbah’. Akan tetapi & tø% $# mempunyai kandungan yang agung, indah 

dan luar biasa.  

Bacalah wahai Muhammad sebelum engkau memulai dakwah dan 
tuntutlah ilmu pengetahuan sebelum beramal. Allah SWT berfirman: 

óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ š Î7/Ρs% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3  

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) 
melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi 
(dosa) orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan. [QS. 
Muhammad : 19].  

Sebenarnya & tø% $# merupakan metodologi dan manhaj sebuah kehidupan. 

Ia juga merupakan risalah yang penuh pesan bagi setiap kehidupan yang 
dituntutnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan 
mendapatkan pengetahuan yang baik. Ia juga bertujuan untuk mengusir 
segala bentuk kebodohan daripada diri dan umatnya.  

Di manakah beliau membaca, sementara beliau tidak pernah belajar 
dari seorang guru pun, tidak juga belajar dari sebuah kitab dan juga beliau 
tidak pandai menggunakan pena?  

Pertama kali, beliau membaca dengan nama Tuhannya dan firman 
Tuhannya. Sumber utamanya adalah wahyu yang dibaca secara matang 
dan mantap. Beliau membaca dalam kitab alam yang terbuka, agar beliau 
dapat melihat goresan-goresan hikmah yang telah ditulis oleh jejak pena 
Yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Oleh karena itu, maka beliau 
membaca pada matahari yang cerah, bintang-bintang yang gemerlapan, 
sungai yang mengalir, air terjun yang menawan, taman kebun, padang 
sahara, langit dan bumi.  

Buku saya adalah ruang angkasa  

Di situlah aku membaca pelbagai bentuk  

Yang mana hal itu tidak pernah aku membacanya pada buku-
buku yang biasa.  
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Kalimat & tø% $# telah menunjukkan dan membuktikan tentang keutamaan 

ilmu pengatahuan dan keagungan sebuah kedudukan. Ia merupakan 
kedudukan yang pertama dalam kemuliaan dan kehormatan.  

Setiap keberuntungan dan kebahagiaan adalah disebabkan oleh ilmu 
pengetahuan. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah ilmu dan amal. Sebab 
beliau diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. 
Rasulullah s.a.w bersabda: 

Perumpamaan Allah mengutusku dengan pelbagai hidayah petunjuk 
dan ilmu pengetahuan adalah bagaikan hujan yang deras yang selalu 
menyirami bumi.67   

Bangsa Yahudi sebenarnya mempunyai ilmu pengetahuan, akan tetapi 
tidak diiringi dengan pengamalan. Lalu Allah murka kepada mereka. 
Sementara Nashrani beramal, akan tetapi tanpa dibekali dengan ilmu 
pengetahuan, maka mereka tersesat. Lalu Allah SWT memerintahkan kita 
supaya berlindung daripada jalan yang telah digunakan kedua golongan 
tersebut. Allah SWT berfirman: 

xÞ≡uÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# ∩∠∪     

(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat 
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 
(pula jalan) mereka yang sesat. [QS. Al Fatihah : 7] 
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Rasulullah SAW Adalah Orang 
Yang Sering Menangis  

Menangis merupakan suatu keutamaan dan terpuji ketika melihat suatu 
kekurangan atau takut akan keburukan yang akan menimpa. Ia juga 
merupakan suatu keistimewaan apabila seorang hamba selalu ingat kepada 
Tuhannya dan takut akan dosanya. Ia juga menjadi bukti akan ketakwaan 
hati, keagungan jiwa, kesucian nurani, dan kelembutan perasaan. Allah 
SWT telah memberikan pujian kepada para rasul-Nya ketika mereka 
menangis: 

tΠöθ tƒ çà³øt wΥ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰øùuρ ∩∇∈∪     

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada 
mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. 
[QS. Maryam : 85] 

Allah SWT juga telah menggambarkan para kekasih-Nya bahwa 
mereka: 

tβρ ”Ïƒ s† uρ Èβ$s% øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ %Yæθ à±äz ) ∩⊇⊃®∪     

Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan 
mereka bertambah khusyu. [QS. Al Isra’ : 109] 

Allah SWT juga mencela para musuh-Nya yang telah berkeras hati dan 
kasar, 

ô⎯Ïϑ sùr& #x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# tβθç7yf ÷è s? ∩∈®∪   tβθ ä3ys ôÒ s?uρ Ÿω uρ tβθ ä3ö7s? ∩∉⊃∪     

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan 
kamu mentertawakan dan tidak menangis? [QS. Al Najm : 59 – 60] 

Allah SWT juga telah memberikan pujian kepada suatu kaum: 

#sŒÎ)uρ (#θ ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ïs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ 

(#θ èùztä z⎯ÏΒ Èd,ys ø9$# ( tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u™ $ uΖö; çG ø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈¤±9$# ∩∇⊂∪     

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada 
Rasul (Muhammad), kamu melihat mata mereka mencucurkan air 
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mata disebabkan kebenaran (Al Qur'an) yang telah mereka ketahui 
(dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, 
kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang 
menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad 
SAW). [QS. Al Ma’idah : 83] 

Pemimpin orang yang patuh kepada Tuhan semesta alam, Imam orang 
yang selalu takut daripada Raja pada hari Kiamat adalah nabi Muhammad 
SAW sebagai penutup semua rasul. Kening baginda selalu basah, cepat 
mengambil pelajaran, selalu meneteskan air mata, lembut hati nuraninya, 
dan selalu berlinangan air mata. Air matanya selalu mengalir dalam sebuah 
kejujuran, kesucian. Isakan tangisnya selalu terdengar dan dapat dilihat 
oleh siapapun. Tangisannya meninggalkan kenangan di dalam hati para 
sahabatnya, yaitu dengan sebuah kesan pendidikan, tauladan dan pelajaran 
yang tidak sama dengan pelajaran yang diterima daripada khutbah yang 
menyentuh perasaan dan nasihat yang memberikan kesan. Baginda selalu 
menangis ketika membaca Al Qur’an. Siang dan malam selalu mengulangi 
firman Allah SWT: 

β Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊇⊇∇∪     

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah 
hamba-hamba-Mus, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
[QS. Al Ma’idah : 118]  

Baginda selalu menangis sepanjang malam. Baginda juga menangis 
ketika mendengar bacaan Al Qur’an. Telah diriwayatkan daripadanya 
bahwa baginda berkata kepada Ibn Mas’ud, “Bacakanlah Al Qur’an 
kepadaku?” Ibn Mas’ud menjawab, “Bagaimana dapat aku membacakan Al 
Qur’an kepadamu, sementara iaa diturunkan kepadamu?” Baginda 
bersabda, “Bacalah, sebab aku sangat suka mendengarkan bacaan Al 
Qur’an dari orang lain!” Lalu Ibn Mas’ud membacakan ayat Al Qur’an 
mulai dari awal surah Al Nisa’, sehingga sampai kepada ayat: 

y#ø‹s3sù #sŒÎ) $ uΖ÷∞Å_ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t±Î0 $ uΖ÷∞Å_ uρ y7 Î/ 4’n?tã Ï™Iω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪     

Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami 
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu 
(sebagai umatmu). [QS. Al Nisa’ : 41] 

Lalu baginda berkata, “Cukuplah sampai di sini saja!” Ibn Mas’ud 
berkata, “Maka aku tatap, tiba-tiba kedua mata baginda meneteskan air 
mata dengan derasnya.”68  

Baginda sangat khusyuk ketika mendengarkan bacaan Al Qur’an. Telah 
diriwayatkan bahwa baginda pada suatu malam mendengarkan suara Abu 
Musa Al Asy’ari sedang membaca ayat suci Al Qur’an. Kemudian baginda 
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berkata kepada Abu Musa pada waktu pagi harinya “Sungguh engkau telah 
dianugerahkan suara seruling pesona Nabi Dawud, karena keindahan 
suaramu.”69 Lalu Abu Musa berkata, “Jika seandainya aku mengetahui 
bahwa engkau mendengar bacaan ayat suci Al Qur’an, niscaya aku akan 
memperindahnya, memperelokkannya dan mempercantiknya lagi.”70  

Abdullah bin Al Syukhair mengatakan dalam sebuah hadits shahih, saya 
pernah bertamu kepada Rasulullah SAW sedangkan baginda dalam 
keadaan shalat. Pada saat itu baginda menangis terisak-isak, bagaikan 
didihan air ketika dijerang.  

Pada suatu hari, baginda menghadiri jenazah anak perempuannya yang 
bernama Zaenab. Beliau duduk di atas kubur, sementara pada kedua 
matanya berlinangan air mata karena dahsyatnya arti sebuah kematian. 
Baginda teringat dengan akibat yang akan dialami oleh semua manusia 
serta memikirkan tentang sebuah keniscayaan itu. Sedangkan para 
sahabatnya menyaksikan keadaan yang penuh kesan dan kenangan yang 
menakutkan ini.  

Baginda memberitahukan akan sebuah keutamaan menangis karena 
takut kepada Allah SWT. Lalu beliau menyebutkan tujuh orang yang akan 
mendapatkan perlindungan Allah SWT pada waktu yang tidak ada 
perlindungan selain daripada-Nya, yaitu; 

Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah secara sendiri, lalu kedua 
air matanya berlinangan.71  

Telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwa baginda bersabda: 

Terdapat dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-
lamanya. Pertama mata yang selalu menangis karena takut akan siksa 
Allah. Kedua adalah mata yang selalu berjaga-jaga di jalan Allah.72  

Menangis yang disunnahkan secara hukum syariat adalah tangisan 
yang bersumber karena rasa takut kepada Allah SWT. Juga tangisan karena 
teringat akan berjumpa dengan-Nya, berhadapan dengan Allah dan karena 
berfikir pada ayat-ayat-Nya menurut hukum syariat dan alam sejagat ini. 
Menangis karena menepati janji Allah juga sangat baik. Di antara amalan 
yang baik adalah para wali dan kekasih Allah, terlebih khususnya apabila ia 
menangis karena terjerumus kepada suatu maksiat, kehilangan kesempatan 
untuk melakukan ketaatan, karena takut akan siksa, karena kasihan kepada 
orang yang tertimpa musibah, karena terharu dengan nasihat dan karena 
takut kepada Allah pada saat tafakur. Tangisan terhadap masalah 
keduniawian tidak dianjurkan dan juga tidaklah terpuji. Sebab hal tersebut 
sama sekali tidak layak untuk ditangisi, karena dunia tidak ada harga dan 
nilainya di sisi Allah SWT  

Oleh karena itu, maka tangisan Rasulullah SAW adalah tangisan yang 
sangat mulia dan sangat agung. Sebab ini menunjukkan kepada sebuah 
keyakinan, keagungan, ketakutan dan kehebatan kepada Yang Maha 
Agung. Tangisan baginda juga menunjukkan kepada sebuah kejujuran 
pengenalan dan pengetahuan yang baik terhadap nasib setiap manusia 



 

Seolah Kau Melihat Muhammad__________________________________________________________________  68

yang sebenarnya. Sebab semua amal perbuatan baginda adalah berada 
pada tingkatan yang paling mulia dan sangat tinggi kedudukannya.  

Tangisan baginda bukanlah sebuah tanda keluh kesah atau bentuk 
kekecewaan akan kehilangan sebuah kesempatan keduniawian. Sebab 
kehilangan dunia adalah sebuah bentuk akan kehilangan usaha yang tidak 
ada arti dan maknanya. Tangisan baginda juga bukan berdasarkan kepada 
kesenangan yang sombong, yang tidak memberikan kesan kepada sikap dan 
juga tidak menggerakkan sebuah penyelesaian permasalahan yang 
dihadapi. Akan tetapi tangisannya, penyesalannya, kegelisahannya untuk 
keridhaan Allah semata. Senyuman, tertawa dan kesenangannya adalah di 
jalan ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Pada setiap sikap yang mulia 
dan pada setiap sifat yang agung, maka Rasulullah SAW menjadi panutan 
yang agung dan contoh yang perlu diteladani. Allah SWT berfirman: 

ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ 

tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪     

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 
Ahzab : 21] 

Pada suatu hari, para sahabatnya memandang beliau ketika baginda 
berada di atas mimbar, sementara kedua matanya berlinangan air mata. 
Isakannya terus meninggi, dadanya bergejolak, suaranya tersendat-sendat. 
Pada saat itulah, suasana di dalam masjid berubah kepada tangisan dan 
raungan. Semua menggelengkan kepalanya dan membiarkan air mata 
mereka melukiskan akan dahsyatnya suasana yang disaksikan pada saat itu, 
yang mana hal ini tidak akan dilupakan waktu dan masa.  

Ya Allah!! Demikianlah Muhammad Rasulullah menangis di hadapan 
umat manusia. Demikianlah air matanya mengalir dan berlinangan di atas 
kedua pipinya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling mengenal 
Allah. Beliau adalah orang yang paling mengetahui wahyu dan paling 
mengetahui tempat akhir sebuah perjalanan kehidupan ini!   

Beliau menangis dari hati nurani yang dipenuhi dengan rasa takut 
kepada Allah. Beliau menangis dari sebuah jiwa yang selalu dihiasi dengan 
rasa cinta kepada Allah SWT. Seakan-akan air matanya menjadi bahasa 
yang berbicara kepada umat manusia. Seakan-akan tangisannya lebih 
dahsyat dan lebih hebat daripada setiap nasihat dan lebih fasih daripada 
ungkapan yang dinyatakannya.  

Aku merasa kasihan kepada penglihatanku karena tetesan air mata 
yang berkepanjangan. Sekarang, setiap orang merasa tenang karena tidak 
mengeluarkan air mata selepas kepergianmu.  
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Rasulullah SAW Adalah          
Orang yang Selalu Tersenyum  

Tertawa yang sederhana merupakan penawar bagi setiap jiwa, 
ketenangan bagi setiap manusia, dan sebagai tanda kesenangan selepas 
kerja yang melelahkan dan banting tulang. Tertawa ringan merupakan 
tanda kesejahteraan, lambang bagi kedamaian dan bukti atas jernihnya 
fikiran.  

Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam lingkungan keluarganya, 
maka beliau selalu tertawa dan senyum. Beliau selalu bersenda gurau 
dengan mereka, bermain dan menghibur mereka. Baginda selalu 
berbincang dengan perbincangan kasih sayang, cinta, penuh kepedulian 
dan penuh perhatian sesama mereka. Sebab baginda diutus sebagai rahmat 
bagi seluruh alam semesta. Sementara orang yang layak mendapatkan 
rahmat ini adalah keluarganya, kerabatnya, kekasihnya dan para 
sahabatnya. Raut wajahnya selalu dipenuhi dengan senyuman yang cerah 
dan cemerlang. Apabila berjumpa dengan orang lain, maka hati mereka 
merasa tertarik dengan tingkah dan perilakunya. Oleh karena itu, maka 
hati mereka condong dan terpikat dengannya dan jiwa mereka selalu rindu 
kepadanya. Beliau tersenyum bagaikan untaian salju dalam bentuk wajah 
yang diterangi cahaya senyuman matahari. Dengan sebuah kening yang 
lebih bersinar daripada cahaya bulan purnama. Dengan lisan yang lebih 
semerbak daripada aroma bunga. Dengan sebuah budi pekerti yang lebih 
harum dari aroma tanaman. Dengan kasih sayang yang lebih lembut 
daripada angin pagi. Beliau bersenda gurau dan tidak mengatakan sesuatu 
kecuali hal yang benar. Senda guraunya di hadapan para sahabatnya 
adalah lebih asyik daripada tetesan air di tengah embun dan lebih lembut 
daripada pelukan tangan ibu yang diusapkan ke kepala anaknya. Beliau 
selalu bersenda gurau dengan mereka, hal ini menimbulkan semangat di 
kalangan mereka, membangkitkan keterbukaan di antara mereka dan 
membahagiakan suasana hati mereka. Para sahabatnya tidak ada di antara 
mereka yang menginginkan keduniaan, walau dalam keadaan 
bagaimanapun. Demi Allah, mereka juga tidak rakus untuk mengumpulkan 
emas dan perak dalam untaian yang diucapkannya yang penuh dengan 
kelembutan dan kasih sayang.  

Jarir bin Abdullah Al Bajali berkata, “Setiap kali Rasulullah SAW 
memandangku, maka raut wajahnya selalu dipenuhi dengan senyuman.” 
Sementara Jarir sangat bangga dengan pemberian dan anugerah seperti ini 
dan beliau sendiri sering memberitahukan kepada orang lain tentang hal 
ini. Maka senyuman yang hangat dan jujur ini adalah lebih berharga di sisi 
Jarir dibandingkan dengan kenangan lainnya dan lebih berkesan 
dibandingkan dengan cita-cita dan keinginan lainnya.  
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Beliau selalu mengumbarkan senyuman pada wajahnya kepada 
siapapun. Senyuman itu menyejukkan jiwanya dengan pelbagai ketenangan 
jiwa, kasih sayang, dan penuh kelembutan. Senyuman itu menerpa 
kalbunya dengan keramahan, ketegaran dan ketenangan. Jangan pernah 
Anda sangka bahwa permasalahan yang dihadapinya itu permasalahan 
yang biasa, atau situasi yang ditanggung itu adalah mudah saja. Sebab 
Anda hanya dapat melihat peristiwa yang berlaku dengan kasat mata, 
sementara Anda tidak akan pernah menyelami permasalahan itu dengan 
diri anda sendiri.  

Tertawanya Rasulullah SAW, senda guraunya dan senyumannya adalah 
pertengahan antara sikap yang kasar, keras tabiatnya, seram mukanya, 
masam mukanya dan antara orang yang banyak tertawa, berlebihan dalam 
bersenda gurau dan antara orang yang tiada batasan dalam segala sikap. 
Baginda SAW selalu tertawa dalam pelbagai suasana sehingga nampak gigi 
gerahamnya. Akan tetapi baginda tidak terlena dengan tertawa sehingga 
bergoyang tubuhnya atau tertawa sehingga terbahak-bahak.  

Telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwa baginda bersabda: 

Hindarilah terlalu banyak tertawa, sebab terlalu banyak tertawa akan 
mematikan hati.73  

Terdapat dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa baginda pernah 
bersenda-gurau dengan sebagian sahabatnya. Lalu seorang sahabatnya 
berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasululah, aku ingin agar engkau 
membawaku mengendarai unta.” Baginda menjawab, “Aku tidak dapat 
membawamu mengendarai apapun selain daripada anak unta.” Lalu lelaki 
itu berpaling, akan tetapi Rasul memanggilnya dan bersabda, “Bukankah 
asal mula unta itu berasal dari usianya yang kecil?”74 Maksudnya adalah 
bahwa unta tersebut berasal dari anak-anak unta yang masih kecil.  

Telah diriwayatkan bahwa seorang perempuan tua menjumpai 
Rasulullah SAW memohon doa supaya dia masuk ke dalam surga. Lalu 
baginda bersabda, “Orang tua perempuan tidak akan masuk ke dalam 
surga.” Lalu perempuan itu pulang sambil menangis. Lalu baginda 
memanggilnya dan bersabda, “Apakah engkau tidak mendengar firman 
Allah SWT:75 
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Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) 
dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, 
penuh cinta lagi sebaya umurnya. [QS. Al Waqi’ah : 35 – 37] 

Bahkan tertawanya baginda menjadi bentuk ketaatan kepada 
Tuhannya. Di dalamnya terdapat tujuan-tujuan panutan dan ketauladanan 
yang tidak dapat digambarkan dan diungkapkan dengan kata-kata. 
Tertawanya baginda tidaklah berbentuk sia-sia, permainan, atau 
pemborosan terhadap waktu.  
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Baginda menunggang kendaraan dengan tujuan mengadakan musafir, 
lalu beliau berdoa dalam perjalanan. Kemudian baginda bersabda: 

“Ya Allah, ampunilah dosaku, sebab tiada seorang pun yang dapat 
mengampuni segala dosa kecuali Engkau saja.” Kemudian baginda tertawa. 
Lalu para sahabatnya bertanya, “Mengapa engkau tertawa wahai 
Rasulullah?” Baginda menjawab, “Tuhanmu akan tertawa dan senyum 
apabila hambanya berkata:  

“Hambaku mengetahui bahwa tiada seorang pun yang dapat 
mengampuni segala dosa dan kesalahan kecuali Aku.”76 

Baginda SAW menceritakan kisah seorang lelaki yang terakhir masuk 
ke dalam surga dan keluar dari siksa api neraka. Dia bertanya kepada 
Tuhannya satu demi satu sehingga Allah memberikan kepadanya sepuluh 
kali lipat ganda yang pernah dicita-citakannya. Lalu lelaki itu berkata, 
“Apakah Engkau bersenda gurau denganku, sementara Engkau adalah 
Tuhan semesta alam?” Pada saat itu, baginda tertawa dan tersenyum.  

Di antara hidayah dan petunjuk Rasulullah SAW yang mana Allah SWT 
tunjukkan kepadanya adalah bahwa baginda sanggup memberikan pada 
setiap tempat sesuai dengan kedudukannya, sehingga kedudukan itu tidak 
akan sesuai terkecuali apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah 
SAW. Pada waktu tenang, senang, dan bahagia, maka baginda bergurau, 
bermain yang sederhana, berwibawa dan bercanda yang tidak berlebihan. 
Pada waktu memberikan nasihat, takut, dan memberikan peringatan, maka 
di sana terdapat tangisan dalam kekhusyukan, ketakutan dalam sebuah 
ingatan dan keberkesanan dalam sebuah ketenangan. Senda gurau baginda 
menjadi kesejukan dalam jiwa. Bermainnya baginda menjadi ketenangan 
bagi fikiran. Tertawanya dan senyumannya Rasulullah SAW adalah 
penawar jiwa yang gelisah. Bahkan setiap senda gurau tertulis di dalam 
buku-buku hadits bahwa hal tersebut menjadi sunnah. Setiap permainan 
baginda adalah selalu dinukil oleh para perawi sebagai akhlak dan 
sikapnya yang mulia. Maha Suci Allah yang telah mengangkat tinggi 
kedudukannya sehingga senyumannya dijaga dan dipelihara di dalam 
buku, seakan-akan ia adalah kisah yang ajaib yang boleh diambil dan 
dijadikan sebagai i’tibar dan nasihat. Maha Suci Allah yang telah 
memuliakan kedudukannya sehingga menjadikan senda guraunya telah 
diriwayatkan oleh para ulama yang terpercaya dari generasi ke generasi 
seakan-akan menjadi suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Shalawat 
dan salam Allah semoga selalu tercurah kepadanya, para sahabatnya dan 
keluarganya selama Subuh masih menghembuskan nafas kesegaran dan 
selama malam sebagai tempat peristirahatan.  
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Rasulullah SAW Adalah      
Seorang Pemberani  

Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat pemberani. Sebagai salah 
satu bukti daripada keberaniannya adalah bahwa baginda tidak pernah 
melarikan diri dari peperangan yang pernah dihadapinya. Baginda juga 
tidak pernah berada di barisan akhir dalam setiap peperangan. Baginda 
tidak pernah curang dan tidak pernah menolak tantangan perang tanding 
yang diadakan musuh. Bahkan apabila peperangan telah memanas, perang 
sudah tidak dapat terelakkan, kepala kaum musyrikin telah melayang dan 
berterbangan di penghujung pedang dan hujung tombak mulai 
menancapkan tajamnya di atas kepala mereka, maka pada saat itu engkau 
akan mendapati baginda tegak, tegar dan tidak pernah mengenal kata 
mundur. Pada saat itu, baginda selalu bersikap tenang, percaya dan yakin 
akan janji Tuhannya, sehingga dapat memberikan suatu kekuatan baru 
bagi umat dan semangat juang kepada para tentara yang berperang.  

Ketika baginda bersama Abu Bakar di dalam gua Hira, sementara kaum 
musyrikin Quraisy mengelilingi gua Hira dengan pedang-pedang terhunus 
dan dengan hati yang penuh kedengkian serta menginginkan kepala 
baginda dan ruhnya seharga apa pun jua. Sementara baginda pada saat itu 
tidak membawa senjata apa pun. Manakala Rasulullah SAW melihat rasa 
ketakutan Abu Bakar, maka beliau bersabda, “Wahai Abu Bakar, jangan 
engkau sangka bahwa kita hanya berdua saja, akan tetapi Allah menjadi 
teman dan sahabat ketiga daripada kita berdua.”77  

Ketika meletusnya perang Hunain, kaum muslimin lari tunggang 
langgang, sementara jumlah sahabat yang bertahan hanya enam orang 
saja. Lalu Rasulullah SAW menunggang baghal-nya (Peranakan kuda dan 
keledai -pent.) menuju ke dalam barisan tentara kaum musyrikin, yang 
dilengkapi dengan senjata, dimana jumlahnya lebih banyak daripada 
mereka serta mempunyai perlengkapan yang lebih hebat. Lalu baginda 
melempari mereka dengan sekepal tanah yang terdapat di dalam 
genggaman tangannya dan berkata, “Celakalah wajah mereka itu!”78  
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Rasulullah SAW Sebagai         
Orang Yang Terpuji  

Allah yang memiliki ‘Arasy adalah bernama Mahmud, sementara beliau 
bernama Muhammad, 
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Semoga Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. [QS. Al 
Isra’ : 79] 

Matahari menjadi tandingannya, kemenangan menjadi sahabatnya dan 
pujian adalah bagian daripada namanya.  

Manakah tiga yang terbaik di antara tiga perkara di bawah ini. Apakah 
dari segi keelokannya, kehebatannya ataukah keberaniannya?  

Masa telah berlalu dan dia tidak sanggup mendatangkan yang serupa 
dengannya. Pada suatu ketika masa sanggup mendatangkannya, akan tetapi 
dia tidak sanggup membuat tandingan yang serupa dengannya.  

Muhammad bin Abdullah … Inilah nama yang tergambar. Apabila 
nama itu disebut, maka seluruh keutamaan akan selalu disebut dengan 
pelbagai keindahannya. Apabila nama itu diungkapkan, maka segala 
kesucian akan disertai dengan pelbagai keindahan situasi. Apabila nama itu 
dikatakan, maka akan selalu diiringi dengan sebuah keadilan dengan 
pelbagai makna yang tersirat di dalamnya.  

Muhammad bin Abdullah … yaitu sebuah nama yang ditulis dengan 
huruf daripada cahaya yang terdapat di dalam hati sanubari orang yang 
mengucapkan kalimat tauhid. Jika seandainya engkau membelah setiap hati 
manusia, niscaya engkau akan melihat nama itu terukir dalam lapisannya, 
termaktub dalam bintik-bintik hitamnya dan tersurat di dalam saluran 
darah yang mengalir di dalam tubuh manusia.  

Demi Allah, jika hatiku dibelah terpotong-potong dalam keadaan cinta, 
maka beliau akan melihat sebuah tulisan namanya pada bintikan hitam.  

Niscaya engkau yang tertulis dalam lukisannya, ingatanmu akan 
diabadikan dalam kenangannya atau bahkan engkau saksikan bahwa nama 
itu dengan penuh cinta.  

Muhammad yang mempunyai tanda putih pada bagian wajah. 
Namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil dan mendapatkan 
dukungan dari malaikat Jibril. Baginda menjadi pembawa bendera 



 

Seolah Kau Melihat Muhammad__________________________________________________________________  74

kehormatan di kalangan bani Lu’ay. Baginda menjadi pengibar 
kemenangan di kalangan bani ‘Abd Manaf bin Qushay.  

Para rasul telah memberikan kabar gembira akan kebangkitannya. 
Seluruh kitab-kitab samawi telah memberitahukan akan kedatangannya. 
Sejarah telah dipenuhi dengan nama-namanya. Kumpulan orang yang 
berbicara tak pernah jenuh untuk menceritakannya. Setiap perkumpulan 
akan selalu mengenangnya. Seluruh tempat akan selalu diisi dengan 
keharuman namanya. Setiap mimbar akan selalu berbicara mengenai 
kehebatan dirinya.  

Allah telah menjaganya daripada ketersesatan dan ketergelinciran. 
Allah SWT berfirman: 
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Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. [QS. Al 
Najm : 2] 

Allah SWT juga telah memeliharanya agar tidak terjerumus ke dalam 
hawa nafsu. Allah SWT berfirman: 
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Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan 
hawa nafsunya. [QS. Al Najm : 3] 

Ungkapannya adalah sebuah syariat, lafaznya adalah bagian dari 
agama dan sunnahnya menjadi wahyu. Allah SWT berfirman: 
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Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya). [QS. Al Najm : 4] 

Tabiatnya sangat suci, perilakunya indah, ringkah lakunya sangat elok, 
sifatnya sangat mulia dan sikap-sikapnya sangat agung. Allah SWT 
berfirman: 
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Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) berada di atas kebenaran 
yang nyata. [QS. Al Naml : 79] 

Sikap tawadhu’nya luar biasa, pemurahnya meliputi segala-galanya, 
cahaya mencakupi semua kalangan. Oleh karena itu, beliau tindakannya 
selalu diridhai, perkataannya selalu jujur dan akhlaknya sangat mulia dan 
agung. Allah SWT berfirman: 
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 
[QS. Al Qalam : 4] 

Rasulullah SAW sangat ramah, mudah diterima di semua kalangan dan 
lembut tabiatnya. Allah SWT berfirman: 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. [QS. Ali ‘Imran : 
159] 

Baginda selalu dijaga oleh Allah, selalu diperhatikan dengan penjagaan 
yang tiada taranya. Benderanya selalu berkibar, selalu beruntung, selalu 
bahagia dan selalu mendapatkan kemenangan. Allah SWT berfirman: 
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Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang 
nyata. [QS. Al Fath : 1] 

Allah telah memperbaiki isi hatinya, menyinari jalan perjuangannya 
dan telah diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah SWT berfirman: 
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supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang 
telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan ni`mat-Nya 
atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. [QS. Al Fath : 
2] 

Rasulullah SAW menjadi reformis yang dapat membangun jiwa dan 
mental umat, dapat membahagiakan bangsa manusia dan dapat 
membebaskan manusia daripada penyembahan para taghut. Baginda juga 
telah berhasil memerdekakan umat manusia dari penyembahan berhala 
dan patung. Allah SWT berfirman: 
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. [QS. Asy Syura : 52] 

Rasulullah SAW adalah orang yang sanggup membebaskan umat 
manusia dari segala beban yang sangat memberatkan. Beliau juga sanggup 
melepaskan mereka dari segala bentuk kesengsaraan serta dapat 
menjauhkan mereka dari malapetaka besar. Baginda juga telah berhasil 
memberikan kemudahan bagi mereka dengan seizin Allah tentang perkara 
dan tugas kehidupan, dan beliau juga telah memperlihatkan mereka 
kepada aturan fitrah sebenarnya. Allah SWT berfirman: 
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Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu 
yang ada pada mereka. [QS. Al A’raf : 157] 

Beliau menjadi rahmat bagi umat manusia. Sebab beliau telah 
mendapatkan pelajaran dari Allah Yang Maha Penyayang. Allah SWT telah 
menuangkan cahaya keimanan ke dalam hatinya. Allah SWT juga telah 
menunjukkannya jalan ke arah surga.  

Beliau menjadi rahmat bagi anak muda. Sebab Allah telah 
menunjukkan kepada pekerjaan pemuda yang sangat indah dan sikap-
sikap anak muda yang paling sempurna. Oleh karena itu, beliau telah dapat 
mengarahkan tenaganya kepada tabiat yang mulia dan akhlak yang yang 
lebih terhormat.  

Beliau menjadi rahmat bagi kanak-kanak. Sebab ketika beliau 
mendapatkan air susu ibunya beliau juga telah menerima agama yang 
fitrah. Ketika dilahirkan, baginda telah diperdengarkan dengan suara azan 
tauhid. Pada saat itu juga, baginda telah dibalut dengan pakaian keimanan.  

Beliau menjadi rahmat bagi kaum perempuan. Sebab beliau telah 
menyadarkan mereka dari alam kegelapan. Beliau juga telah menjaga 
haknya dari dunia kezaliman. Beliau telah berhasil menjaga 
kehormatannya dari tipu daya kehidupan. Beliau juga telah mampu 
menjaga kemuliaannya dan masa depannya. Oleh karena itu, kaum 
perempuan dapat hidup dengan adanya seorang bapak, bersaudara, 
bersuami dan mempunyai seorang pendidik.  

Beliau menjadi rahmat bagi para pemimpin dan para penguasa. Sebab 
beliau telah sanggup membuat prinsip keadilan bagi mereka. Beliau juga 
telah melarang mereka dari bahaya kezaliman dan penindasan. Beliau juga 
telah memberikan batasan-batasan penghormatan, pengagungan dan 
kepatuhan dalam ruang lingkup yang tidak mengurangi kepada kepatuhan 
Allah dan Rasul-Nya.  

Beliau menjadi rahmat bagi rakyat. Sebab beliau menjadi pembela hak-
haknya dan beliau telah memposisikan diri sebagai orang yang 
mengharamkan kezaliman. Beliau melarang penindasan, perompakan, 
pembantaian, dan penganiayaan.  
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Oleh karena itu, beliau menjadi rahmat bagi semua orang dan semua 
kalangan. Allah SWT berfirman: 
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Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. [QS. Al Anbiya’ : 107] 

Apabila beliau tersenyum, maka senyumannya menawan hati dan 
memikat jiwa dengan kecemerlangan wajahnya, keindahan tatapannya, 
keelokan pandangannya dan kecerahan parasnya.  

Apabila beliau berbicara, maka ungkapannya sanggup melintasi batas-
batas jiwa dan melewati batas-batas ruh. Oleh karena itu, maka 
ungkapannya dapat menyelami lubuk hati yang paling dalam. Kata-katanya 
dapat mengukir dalam lembaran ingatan dan penanya dapat menggoreskan 
isi hati yang paling dalam.  

Apabila beliau tersenyum, maka senyumannya dapat memenuhi tempat 
itu dengan keindahan, dapat menyemarakkan para hadirin dengan 
kegembiraan dan membahagiakan sahabatnya dengan sebuah keasyikan 
dan kesenangan.  

Apabila baginda menangis, maka seluruh umat manusia merasa takut 
dan khusyuk karena tangisannya. Semua mata pasti melinangkan air mata 
dan seluruh jiwa pasti akan mengeluarkan segala isinya. Seakan-akan 
kiamat telah diambang pintu dan seakan-akan malaikat yang bertugas 
mencabut kematian telah berdiri di atas kepala. Maka Anda hanya melihat 
air mata berlinangan, kekhusyukan, kepatuhan, dan ketundukan jiwa dan 
kepala. Allah SWT berfirman: 
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Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan 
kamu mentertawakan dan tidak menangis? [QS. An Najm : 59 – 60] 

Kecintaanmu nampak dengan jelas, baik engkau bersabar maupun 
tidak. Tangisanmu juga nampak jelas, baik air matamu mengalir maupun 
tidak.  

Apabila baginda berkhutbah, maka beliau sanggup menggoyangkan 
mimbar, membangkitkan semangat, menggerakkan hati nurani, 
memberikan gairah para pendengar, dan dapat memikat orang yang hadir 
pada saat itu. Jika seandainya batu mempunyai mata, maka niscaya ia akan 
menangis. Jika seandainya dinding mempunyai ruh, maka ia pasti akan 
tunduk dan patuh. Jika seandainya ia mempunyai telinga, maka ia pasti 
akan berdiam diri untuk mendengarkannya.  
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Semoga waktu itu mempunyai mata, sebab barangkali ia teringat 
dengan nasihatnya sehingga menangis seperti beliau telah membuat diriku 
menangis.  

Yaitu dengan sebuah pembicaraan yang telah sanggup menembus 
kalbuku, sementara di dalamnya terdapat keagungan makna yang luar 
biasa.  

Apabila beliau berperang, maka beliau tetap tegar bagaikan kekokohan 
sebuah gunung. Beliau tetap maju ke arah barisan musuh bagaikan aliran 
banjir yang deras. Beliau tetap bertahan bagaikan sebuah kebenaran 
mampu bertahan di mana-mana. 
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Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani 
melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat 
para mu'min (untuk berperang). [QS. An Nisa’ : 84] 

Beliau tidak pernah mengenal lari, tidak pernah mengalami kekalahan 
dan tidak pernah menyerah karena putus asa. Wajahnya selalu diselimuti 
senyuman, walaupun debu telah memenuhi tempat pertempuran. Hatinya 
tetap tenang, walaupun kepala telah berpisah dengan badannya. Jiwanya 
tetap tenang dan tegar, walaupun jasad para musuh telah bertaburan di 
penghujung tombak. Mukanya tetap tersenyum, sementara pedang telah 
mengukir huruf dan bahasa kematian dengan darah. Allah SWT berfirman: 
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Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah 
berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika beliau wafat 
atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa 
yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan 
mudharat kepada Allah sedikitpun. [QS. Ali Imran : 144] 

Engkau tetap bertahan, sementara bagi orang yang bertahan mesti 
mendapatkan kematian. Seakan-akan engkau telah memejamkan mata 
dalam tidur.  

Para jagoan telah melayang dan melintasi dirimu tersungkur dan 
mengalami kekalahan. Sementara wajahmu tertawa dan bibirmu terus 
melambaikan senyuman.  

Apabila engkau bersikap pemurah, maka tiada batas bagi sikap 
kemurahannya. Beliau sanggup melakukan sikap pemurah yang tidak 
dapat dilakukan semua orang. Beliau memberikan hadiah seperti orang 
yang tidak pernah akan jatuh miskin. Beliau bersedekah bagaikan orang 
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yang selalu menilai rendah dunia. Beliau bersikap zuhud terhadap 
keduniaan, lebih mengutamakan kekekalan dan berharap kepada Allah 
sebuah pahala dan ganjaran. Kedua belah tangannya bagaikan awan di 
mana saja beliau berada. Telapak tangannya amatlah murah di mana saja 
berada beliau memberikan manfaat. Beliau menganggap murah ruhnya, 
lalu beliau berani mengajukan diri dalam segala bahaya asalkan masih 
berjuang di jalan Allah. Beliau berani menghadapi tajamnya pedang demi 
mengangkat kemenangan bendera La Ilaha Illa Allah. Keberaniannya 
menjadi tanda kemurahannya. Kehebatannya menjadi pertanda dan bukti 
kemurahannya.   

Engkau adalah pemberani tatkala berhadapan dengan pasukan perang. 
Engkau telah memberikan pelajaran para jagoannya di medan 
pertempuran.  

Apabila engkau berjanji, maka engkau menunaikannya sesuai dengan 
apa yang engkau katakan, yaitu tidak seperti orang yang mendustakan 
perkataan dengan perbuatannya.  

Baginda sanggup memberikan apa yang dimilikinya walaupun satu saat 
saja. Beliau sanggup menghadiahkan hak kepemilikannya hanya dalam 
waktu sekejap saja. Dunia selalu mengejar dirinya, maka bangsa Arab telah 
menghadiahkan seratus ekor unta. Beliau menganggap bahwa harta benda 
itu murah, maka beliau memberikan seluruh harta ghanimah kepada kaum 
muslimin yang mengadakan penaklukkan. Rasululah SAW bersabda: 

Demi Allah yang menguasai diriku, jika seandainya aku mempunyai 
harta sebanyak pegunungan Tihamah, niscaya aku 
menginfakkannya. Kemudian engkau tidak mendapati diriku sebagai 
seorang yang bakhil, pengecut dan pendusta.  

Beliau tidak pernah mengucapkan ‘Tidak’ kecuali ketika bertasyahud. 
Beliau juga tidak pernah meninggalkan kata-kata ‘Ya’ terkecuali selesainya 
pekerjaan.  

Pernah seseorang bertanya soal baju qamisnya, lalu beliau melepaskan 
dan memberikannya. Beliau juga sangat pemurah dengan kekuatan dan 
tenaganya, lalu beliau mengikat perutnya demi menahan lapar dan 
teriakannya. Sikap pemurah Hatim adalah untuk kemasyhuran, kehebatan 
dan supaya dilihat dan dikenang orang lain, sementara sikap pemurah 
Rasulullah SAW adalah untuk mendapatkan keridhaan Tuhan semesta 
alam.  

Beliau berinfak walaupun beliau fakir, beliau tetap memberi walaupun 
beliau miskin, beliau tetap mengutamakan kebutuhan orang lain walaupun 
beliau memerlukannya dan beliau tetap bersilaturrahim walaupun dirinya 
dalam situasi melarat.  

Apabila beliau memaafkan para pelaku jinayah (hukum pidana), maka 
dia sangat tertarik dengan kebaikannya. Oleh karena itu, beliau tidak 
pernah mencela dan memakinya. Beliau terus melupakan sikap buruk, 
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memendam rasa salah, menghilangkan segala dosa dengan sikap tidak 
pemarahnya dan menutupi kesan kesalahan. Allah SWT berfirman: 
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Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. [QS. Al Hijr : 85] 

Kaumnya selalu memeranginya, mengganggunya, menyakitinya, 
memakinya, mencelanya, mengusirnya, melukainya dan menindasnya. 
Akan tetapi manakala beliau meraih kemenangan, maka beliau memaafkan 
dan mengampuni. Beliau tetap tidak marah, bertoleransi dengan mereka 
dan beliau berkata yang selalu diabadikan sejarah: 

Pergilah dengan bebas, sebab kalian adalah orang-orang yang 
dimaafkan.  

Kriteria akhlak dan simbol moralnya adalah: 

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku supaya 
bersilaturrahim dengan orang yang memutuskan hubungan keluarga 
dengan diriku, supaya aku memaafkan orang yang selalu 
menzalimiku, dan bersedekah kepada orang yang mencegah 
diriku.79  

Setiap akhlak yang mulia di dalam Al Qur’an, maka itu sudah 
diterjemahkan dalam perjalanan kehidupan tokoh yang agung ini. Oleh 
karena itu, maka Aisyah berkata, “Akhlaknya adalah Al Qur’an.”  

Apabila berjanji, maka beliau pasti menepatinya. Para musuhnya tidak 
pernah mencatat dan mengatakan bahwa beliau pernah ingkar janji. 
Mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa beliau berkhianat terhadap 
satu perjanjian yang disepakati, walaupun mereka sangat menginginkan 
mengambil kesempatan akan kesalahan dan kesilapannya. Akan tetapi itu 
tidak mungkin akan terjadi. Baginda hidup dalam sejarahnya satu perang, 
satu perdamaian, satu keridhaan, satu kemarahan, satu tempat mukim dan 
satu tujuan. Beliau hidup dalam satu keadaan dari kejujuran dan amanah. 
Kebenaran itu hanyalah pada dirinya dan sikap amanah itu hanya darinya 
saja.  

Pernah satu hari beliau berjanji dengan seseorang di suatu tempat. Lalu 
baginda menunggunya di tempat yang telah disepakati itu selama tiga hari 
demi menunaikan sebuah janji. Beliau telah mengadakan perjanjian 
dengan kaum musyrikin dan bangsa Yahudi, sementara mereka adalah 
orang yang sangat memusuhinya. Akan tetapi baginda tidak pernah 
berkhianat dan tidak pernah membatalkan perjanjian. Merupakan suatu 
kelayakan bahwa beliau adalah orang yang paling menepati akan janjinya 
dan paling jujur dengan apa yang telah diungkapkannya. Sebab beliau 
datang dan diutus dengan syariat kejujuran dan dan hukum kesetiaan. 
Beliau telah melarang keras melakukan khianat dan membatalkan janji 
yang telah disepakti. Bukanlah beliau sendiri yang mengatakan; 
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Tanda orang munafik ada tiga. Pertama, apabila berbicara dia 
berbohong. Kedua, apabila berjanji dia menyalahi janji. Ketiga, 
apabila diberikan amanah dia berkhianat.80  

Banyak ayat telah diturunkan kepadanya; 
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Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya. [QS. Al Isra’ : 34] 

Allah SWT juga berfirman: 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθèùθ ãƒ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# Ÿω uρ tβθàÒ à)Ζtƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$# ∩⊄⊃∪     

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak 
perjanjian. [QS. Ar Ra’ad : 20] 

Apabila engkau mengadakan sebuah perjanjian dengan siapa pun, 
maka seluruh janjimu adalah sebuah tanggung jawab dan penunaian.  
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Muhammad SAW Sebagai    
Seorang Orator 

Allah SWT berfirman: 
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Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 
mereka. [QS. An Nisa’ : 63] 

Lisan yang tajam lagi terarah, bagaikan sabetan pedang, yang mana ia 
tidak akan menyentuh sesuatu melainkan akan memutuskannya.  

Sebuah logika bagaikan fajar atau bagaikan hujan yang tidak pernah 
tercela, bagaikan cahaya yang telah memancarkan cahaya ke pelbagai 
arah.  

Pelajarilah kandungan keterangan Rasulullah SAW dan perhatikanlah 
catatan ungkapan kefasihannya, maka itu merupakan kalimat yang dapat 
menyentuh hati nurani, sebuah perbincangan yang menawan setiap jiwa. 
Hal ini disebabkan adanya sebuah kejujuran ungkapan, kehebatan 
perkataan, keindahan susunan, lafaz yang baik, dan keelokan sebuah 
percakapan. Sehingga seakan-akan percakapannya bagaikan bunga yang 
menebarkan aroma, dan kebun yang sangat indah, yang selalu disirami air 
hujan, disentuh embun pagi, dan ditiup angin pagi. Beliau telah meraih 
kemukjizatan adalah sebuah ungkapan yang ringkas serta mencapai tingkat 
balaghah yang indah. Baginda sendiri telah menyatakan yang demikian 
dengan bersabda: 

Aku telah dianugerahkan dengan pelbagai ungkapan yang indah dan 
ungkapan yang menyeluruh.81  

Dalam riwayat hadits lain dinyatakan: 

Aku sanggup meringkaskan perkataan dengan seringkas-ringkasnya 
tanpa harus mengurangi makna sebenarnya.82  

Akan tetapi jika engkau melihat hadits-hadits yang shahih yang 
diriwayatkan darinya, yaitu kurang lebih mencapai puluhan ribu hadits, 
maka kesemuanya mencakupi setiap bidang kehidupan, permasalahan 
akhirat, berita masa lalu dan mukjizat yang akan terjadi di masa depan. Jika 
engkau ingin mengenal keindahan ungkapannya, kehebatan lafaznya, 
kekuatan ungkapannya, keberkesanan perbincangannya, maka 
bandingkanlah dengan perkataan orang lain, walaupun betapa agungnya 
mereka. Jika engkau memasuki sebuah gedung pameran dan Anda lihat 
lalu perhatikan kalimat-kalimat yang diabadikan sejarah dan nasihat-
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nasihat para orator ulung dunia, penyair sejagat dan tokoh terkemuka. 
Kemudian Anda bandingkan dengan ungkapannya, maka Anda meihat 
bahwa ungkapan Rasulullah sanggup menghapus dan mengalahkan 
keindahan ungkapan lainnya. Sehingga seakan-akan engkau tidak pernah 
takjub dan heran dengan perkataan itu sebelumnya. Bahkan engkau tidak 
pernah kagum dengan perkataan manapun sebelumnya. Bahkan Anda akan 
menjumpai orang awam yang tidak pernah belajar seni bahasa dan tidak 
dapat membedakan antara perbedaan ungkapan, akan menilai bahwa 
ungkapan Rasulullah SAW mempunyai kesan yang khusus dan pengaruh 
serta cita rasa yang lain.  

Pada suatu hari Rasulullah SAW ingin memberikan nasihat kepada 
Mua’dz bin Jabal dengan sebuah nasihat yang menyeluruh dan dengan 
ungkapan yang ringkas. Lalu baginda mendatangkan ungkapan yang 
ringkas, penuh makna, lafal yang indah serta mempunyai kesan yang tidak 
mudah untuk dilupakan. Baginda bersabda: 

Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah 
setiap tindakan buruk dengan amalan kebajikan, niscaya akan 
menghapuskannya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang 
baik.83   

Jika orang lain selain baginda ingin mengatakan yang demikian, maka 
beliau pasti panjang lebar dalam ungkapannya dan meluas dalam 
nasihatnya. Adakalanya beliau menjadikan makna merusak lafal, lalu 
beliau memperbanyak ungkapan dan merusakkan makna dan tujuan. Atau 
adakalanya beliau menjadikan lafal merusak makna. Yaitu dengan 
meringkaskan pembicaraan dan mengisyaratkan kepada makna satu demi 
satu.  

Suatu kali, ‘Uqbah bin ‘Amir pernah bertanya kepada Rasulullah, apa 
sebenarnya arti dan makna sebuah keselamatan? Pertanyaan ini bertujuan 
supaya tidak menjadikan dirinya tersalah, khilaf dan selalu berfikir tentang 
hal tersebut. Akan tetapi baginda berkata dengan satu ungkapan yang 
menyeluruh dan ringkas serta mudah untuk dipahami. Baginda bersabda: 

Jagalah lidahmu, luaskanlah rumahmu bagi tetamu dan sesalilah 
serta tangisilah segala kesalahanmu.84   

Maka lihatlah kepada keindahan tiga bagian ungkapan yang sangat 
menawan itu, disertai dengan kesempurnaan makna dan keringkasan lafal, 
tanpa memerlukan persiapan mukadimah kalimat pembuka. Sebab si 
penanya menanti sebuah jawaban yang cepat demi mendapatkan suatu 
nasihat yang baik.  

Pada suatu hari, baginda mengendarai tunggangan bersama Ibn Abbas 
r.a. lalu beliau memberikan nasihat di hadapannya seketika. Kemudian 
kata-kata itu terungkap dengan keterangan yang dapat menawan setiap 
jiwa dan meletakkannya pada sebuah sajian kefasihan yang dapat 
menghilangkan kesadaran penglihatan Anda. Rasulullah SAW bersabda: 
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Wahai anak muda! Sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu 
beberapa kalimat saja; Peliharalah Allah niscaya Ia akan 
memeliharamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan menjumpai-Nya 
di hadapanmu. Kenalilah Allah pada waktu lapang niscaya Dia akan 
mengenal dirimu pada waktu kesusahan. Apabila engkau meminta, 
maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan 
maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah! bahwa 
seandainya suatu umat bergabung untuk memberikan manfaat 
kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan sanggup 
malakukannya kecuali dengan takdir yang telah ditentukan Allah. 
Jika mereka mengadakan suatu perkumpulan untuk memberikan 
kemudharatan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu 
mewujudkannya kecuali dengan ketentuan yang telah ditakdirkan 
oleh Allah SWT. Catatan pena telah kering dan lembaran catatan 
amal telah diangkat. Ketahuilah bahwa pertolongan akan selalu 
bersama kesabaran, kesenangan akan selalu bersama kesusahan dan 
kesengsaraan akan selalu bersama kebahagiaan.85  

Sekarang saya meletakkan di hadapan Anda teks yang penuh dengan 
keindahan ini dan saya meminta pendapat sesuai dengan pandangan 
pemikiran Anda untuk menilainya; Apakah Anda pernah melihat dan 
menyaksikan perkataan orang yang serupa dengan ungkapan di atas? 
Keindahan penggunaan titik dan koma, keindahan lafal, kekuatan makna 
dan ketertarikan perbincangan! Maka ungkapannya adalah ungkapan yang 
berada di tengah-tengah dalam suatu lingkaran penjelasan, yang mana 
seluruh ahli bahasa Arab akan tunduk di hadapan kefasihannya. Kalimat 
tersebut menghimpun pelbagai wasiat dalam satu pesan dan telah 
meringkas pelbagai arahan dalam satu perkataan saja. Jika seandainya 
pembicara itu bukan baginda Rasulullah SAW, maka dia mesti mengatakan; 
Peliharalah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya niscaya Dia 
juga akan memeliharamu dengan pelbagai anugerah-Nya. Dan jagalah 
Allah dengan meninggalkan segala larangannya, niscaya Dia akan 
menjagamu dari siksa-Nya. Jagalah, ingatlah akan Allah tatkala masa 
mudamu, niscaya Dia akan menjagamu tatkala masa tuamu, sehingga 
seterusnya … dengan aneka ragam perbandingan yang saling berlawanan 
dan pelbagai mukaddimah (prolog) dan natijah (hasil), pelbagai permulaan 
dan penutup. Akan tetapi dengan ungkapannya maka tidak ada yang lebih 
indah, lebih mempesona, lebih memikat, lebih ringkas, dan lebih mukjizat 
dibandingkan dengan ungkapan baginda Rasulullah SAW sebagaimana 
yang telah disebut.  

Ia seakan kebun bunga, yang telah ditiup angin pagi penuh dengan 
embun yang menawan. Lalu dibasuh hujan, maka bertambahlah 
kecantikan dan keelokannya.  

Kemudian bacalah hadits di atas secara satu persatu. Lalu fikirkanlah 
jika Anda mempunyai feeling bahasa yang tinggi serta mempunyai 
kepakaran untuk menganalisisnya terhadap keindahan ungkapan di atas;  
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Apabila fikiran seseorang telah dipenuhi dengan pikiran satu sisi dari 
keindahannya, maka dia akan tenggelam dalam pesonanya.  

Ambillah satu hadits dari sekian hadits baginda yang sangat banyak itu; 
Apakah Anda melihat kekeliruan di dalam ungkapannya ataukah ada 
pelampauan batas dalam setiap bahasanya? Akan tetapi semua itu adalah 
kelembutan dalam sebuah keagungan, kemudahan di dalam sebuah 
kecerahan, dan keaslian dalam kematangan. Maha Suci Allah yang telah 
memberlakukan perkataan di atas lisannya dengan mudah, melimpah ruah 
dan menarik.  

Rasulullah SAW bersabda: 

Segala perbuatan mesti disertai dengan niat.86  

Ungkapan ini telah cukup, sempurna, dan telah mencapai maksud dan 
tujuan sebenarnya. Ia juga telah mencakupi segala makna dan 
mengandung segala bentuk hukum, akidah, sopan santun dan akhlak yang 
dimuat dalam dua kalimat yang indah dan serasi. Oleh karena itu, maka 
hadits di atas telah dijadikan kaidah di kalangan para ulama, sebagai 
perumpamaan bagi orang yang bijak dan sebagai kalimat yang indah bagi 
para sastrawan.  

Contoh lain dari ungkapannya yang dilontarkannya secara spontan. 
Yaitu bahwa seorang anak dari kalangan orang Anshar masuk ke dalam 
rumah sambil membawa burung. Dia mempermainkannya sehingga 
burung itu mati. Maka baginda bersabda: 

Wahai Abu ‘Umair, apa yang dilakukan anak kecil?87  

Lihatlah kepada suatu ungkapan yang serasi, sajak yang beraturan dan 
keseimbangan antara kedua kalimat, yang mana tidak ada kekurangan dan 
tidak kelebihan dalam satu ungkapan.  

Baginda bersabda ketika terjadinya peperangan Hunain dengan secara 
spontan; 

Saya adalah seorang Nabi yang tiada dusta, dan saya adalah anak dan 
cucu dari Abdul Muthalib88   

Jika seandainya ulama bahasa dan ahli balaghah menginginkan 
ungkapan seperti ini secara spontan ketika melihat suatu fenomena, maka 
mereka tidak akan mampu melakukannya.  

Sudah tidak aneh lagi, bahwa baginda Rasulullah SAW adalah orang 
yang paling hebat di antara umat manusia. Mukjizatnya yang paling agung 
dan bukti kenabiannya yang terhebat adalah Al Qur’an, yang telah 
membingungkan para pakar yang fasih, yang menundukkan para pujangga 
dan telah mengalahkan orang Arab yang mempunyai kemampuan bahasa 
yang tinggi. Oleh sebab itu, merupakan suatu kepastian bahwa Nabi SAW 
yang mendapatkan wahyu ini telah mencapai suatu tingkatan yang 
tertinggi dalam kedudukan balaghah yang menarik dan menawan yang 
dapat mempesona setiap jiwa.  
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Muhammad SAW Sebagai    
Seorang Mufti  

Allah SWT berfirman: 

y7 tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ   

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu. [QS. An Nisa’ : 176] 

Apabila beliau memutuskan suatu hukum, maka beliau sanggup 
mendatangkan lafal yang mudah. Apabila terjadi keputusan hukum, maka 
beliau sanggup meraih pendapat yang luar biasa.  

Apabila beliau berpraduga, engkau akan mengatakan bahwa waktu 
Subuh yang cerah akan tiba, seakan-akan pancaran kilat menyambar dari 
praduganya.  

Rasulullah SAW selalu mendapatkan dukungan dari Tuhannya dalam 
menyelesaikan pelbagai fatwa. Allah telah membukakan baginya pintu ilmu 
pengetahuan dan perbendaharaan kefahaman. Oleh sebab itu, maka di 
sisinya terdapat segala jawaban bagi si penanya sesuai dengan keadaannya, 
yang dapat memperbaiki keadaannya dan dapat memberikan manfaat di 
dunia dan akhiratnya. Jawaban baginda adalah penjelasan yang sangat 
terperinci yang ditujukan kepada si penanya, yang dirincikan secara 
sempurna dan dengan cara yang sangat indah. Selepas itu, diiringi dengan 
keindahan pelaksanaan, keelokan penyampaian, kenikmatan penerimaan 
penjelasan darinya. Seakan-akan baginda membacakan tentang perjalanan 
kehidupan si penanya sebelum dia mendatangi beliau. Baginda sangat 
mengetahui akan sumber permasalahan dan aliran madzhab sebelum 
diminta fatwa dan keterangannya. Yang demikian itu menjadi bukti 
terhadap kekuatan cahaya kenabian, keberkahan wahyu dan pengaruh 
taufik serta limpahan ketuhanan.  

Pernah orang tua bertanya kepada baginda mengenai amal yang mesti 
dikerjakannya. Lalu baginda memberikan fatwa kepadanya dengan amal 
yang sedikit sesuai dengan kemampuan dan keadaannya dengan 
menjalankan amalan yang lebih afdal, ibadah yang paling mudah dan 
ketaatan yang paling mudah dalam suatu ungkapan yang ringkas. Jika 
seandainya orang yang lain yang memberikan fatwa, barangkali dia akan 
memberikan nasihat supaya dia tetap berusaha keras dalam menjalankan 
ketaatan serta menggunakan kesempatan di akhir umur dengan cara 
bersungguh-sungguh dalam ibadah tanpa peduli dengan kelemahan yang 
dialaminya dan tidak perlu mengabaikan ketuaan dan kerentaannya.  
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Lihatlah alangkah indahnya kalimat dan ungkapan berikut ini; 

Senantiasa lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah.89  

Dalam ungkapan di atas terdapat keindahan gambaran, keelokan 
pemaparan, keindahan suatu bahasa yang dapat menimbulkan semangat si 
pendengar untuk mengerjakan amalan yang agung ini.  

Pada suatu hari, Ghailan Al Tsaqafi datang bertamu kepada Rasulullah 
SAW. Dia adalah orang yang kuat badannya, kekar tubuhnya dan 
kekuatannya masih dahsyat. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang suatu amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. 
Baginda menjawab; 

Engkau wajib melaksanakan jihad dan berjuang di jalan Allah.90  

Lihatlah kepada pemilihan yang tepat terhadap sesuatu pekerjaan dan 
kesiapan si penanya serta kesesuaian pekerjaan yang mesti dilakukan 
supaya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alangkah hebatnya, 
alangkah cerdasnya dan alangkah bijaksananya Rasulullah SAW.  

Pernah Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu 
amalan yang baik baginya. Sementara dia adalah seorang yang cepat marah 
dan cepat naik darah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah 
engkau menjadi orang yang pemarah!" Baginda mengulang-ngulangi 
ungkapan ini sebanyak tiga kali.91  

Maka ini menjadi obatnya, obat bagi keadaan yang sedang dialaminya 
dan sebagai balsam keadaannya, yang mana dia tidak akan menemukan 
obat semacam ini terkecuali obat yang keluar dari farmasi kenabian yang 
penuh berkah. Oleh karena itu, maka kalimat ini menjadi satu kaedah 
agama dan sebagai pondasi syariat yang mesti dijalankan oleh setiap umat.   

Rasulullah SAW melihat Abu Musa Al Asy’ari sedang mendaki gunung, 
maka baginda berkata kepadanya; 

Engkau wajib membaca; La Hawla Wala Quwwata Illa Billah. Sebab 
kalimat tersebut adalah salah satu dari perbendaharaan surga.92  

Kalimat ini adalah sesuai dengan pendakian gunung serta menanggung 
beban yang sangat berat. Sebab dengan membaca bacaan tersebut, 
merupakan penyerahan dari kekuatan hamba dan kuasanya serta 
memohon bantuan kepada Allah SWT. Alangkah baiknya pilihan seperti ini 
disertai dengan kesesuaian yang dituntut oleh keadaan yang menentukan.  

Ketika Rasulullah SAW melihat akan kelemahan Abu Dzar serta 
sedikitnya akan kepeduliannya dalam mengemban satu tanggung jawab, 
maka baginda memerintahkannya supaya menjauhi jabatan kenegaraan. 
Sebab Abu Dzar adalah sosok yang sangat lemah. Sementara jabatan 
kenegaraan merupakan suatu amanah, kehinaan, penyesalan pada hari 
kiamat. Sebab orang seperti Abu Dzar mempunyai pintu kebajikan lainnya 
yang lebih mampu ia jalani selain dari jabatan kenegaraan. Lihatlah kepada 
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kecerdasannya dan pengetahuannya terhadap minat dan bakat setiap 
manusia. Maha benar Allah SWT ketika berfirman: 
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Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya). [QS. Al Najm : 4] 

Rasulullah SAW berkata kepada Mu’adz manakala baginda 
mengutusnya ke negeri Yaman;  

Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mempunyai pengetahuan 
tinggi terhadap kitab-kitab samawi sebelumnya.93  

Yang demikian bertujuan supaya memberitahukan Mu’adz untuk 
mengenal kadar kemampuan orang yang akan dihadapi serta mengetahui 
akan keadaan mereka supaya dia dapat menyampaikan misinya sesuai 
dengan keadaan mereka sendiri.  

Baginda memberikan nasihat kepada Mu’adz – sementara beliau berada 
di belakang kendaraannya – tentang hak Allah kepada hamba dan hak 
hamba kepada Allah. Sebab Mu’adz adalah seorang da’i yang sesuai dan 
pantas untuk mendapatkan nasihat semacam ini dan dia juga akan 
menyampaikan kepada umat manusia. Sebab Muadz berada pada posisi 
pengarahan dan nasihat. Inilah yang dilakukan Mu’adz selama hidupnya. 
Jika seandainya seorang badui, maka tidaklah sesuai baginya ungkapan 
seperti ini.  

Pada suatu ketika baginda didatangi oleh Hushien bin Ubaid dan 
baginda bertanya kepadanya, "Berapa kali engkau menyembah?" Beliau 
menjawab, "Tujuh kali, yaitu satu kali di langit dan enam kali di bumi." 
Baginda bertanya kembali, "Kepada siapakah ketakutan dan harapanmu?" 
Hushien menjawab, "Tinggalkanlah sembahan yang terdapat di permukaan 
bumi ini dan sembahlah apa yang terdapat di atas langit sana!" Kemudian 
baginda berkata lagi kepadanya, " 

Katakanlah; Ya Allah, berikanlah ilham kepadaku kecerdasan dan 
lindungilah diriku dari kejahatan diriku.94  

Doa seperti ini sesuai dengan keadaan Hushien bin ‘Imran dan 
keadaannya yang membahayakan, situasinya mencemaskan, keraguan yang 
menjerumuskan, ketiadaan petunjuk dan kejauhan dari kebenaran. Oleh 
karena itu, maka baginda menyesuaikan bahwa supaya dia banyak 
memohon petunjuk kepada Tuhannya dan supaya dia berlindung kepada 
kejahatan dirinya. Sebab setiap bala bencana adalah berasal dari kejahatan 
hawa nafsu dan diri setiap manusia.  

Rasulullah SAW memberikan saran kepada Ali bin Abi Thalib r.a. 
sehingga baginda mengatakan; 

Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan luruskanlah jalanku.95  
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Nasihat ini sesuai dengan keadaan Ali. Sebab beliau hidup sehingga 
mengetahui masa perpecahan, munculnya pelbagai fitnah dan kacaunya 
keadaan yang menuntut hidayah dari Allah dalam suasana yang gelap ini. 
Baginda memohon sebuah langkah yang lurus kepada Allah Yang Maha 
Kuasa ketika datang bahaya, malapetaka dan kekacauan itu.  

Maha Suci Allah yang telah mengilhamkan Rasul-Nya, membukakan 
kepada Nabi-Nya, dan membukakan rahasia kefahaman yang tidak 
digambarkan dengan pelbagai jenis pujian;  

Para tokoh telah memetik sebuah ungkapan sebelum tumbuh subur, 
sementara engkau memetik perkataan itu setelah bersemi dan matang.  

Beliau adalah orang yang disaksikan oleh para sejarawan. Beliau adalah 
orang yang selalu digandakan kebajikan jika selalu diulangi 
penyebutannya.  

Sabda Rasulullah SAW bukanlah ungkapan seorang pujangga yang 
mengungkapkan suatu kata yang tidak dapat dimengerti, dan mereka pada 
setiap tempat dan kesempatan memberikan suatu pujaan. Akan tetapi 
keindahan mereka adalah berasal dari khayalan yang rusak dan bayangan 
yang tidak ada maksud dan artinya. Adapun Rasulullah SAW, maka Allah 
SWT telah memeliharanya dari yang demikian. Bahkan sabda baginda 
merupakan suatu wahyu yang diturunkan dan syariat yang telah 
dibacakan. Perkataan baginda bukanlah perkataan seorang politikus yang 
meminta perhatian khalayak umum dan bersikap munafik kepada orang 
banyak, bahkan terkadang mereka rela menjual harga diri demi 
mendapatkan suatu jabatan. Akan tetapi baginda adalah seorang nabi yang 
rabbani dan seorang rasul yang maksum, dimana beliau telah menukil dari 
Jibril dan dari Tuhannya sebuah hikmah yang luar biasa, agama yang 
penuh hidayah dan agama yang lurus.  

Baginda bukanlah seorang sastrawan yang menimba pengetahuan dari 
perbendaharaan intelektualitasnya. Baginda bukan seorang sastrawan yang 
mengumpulkan daya fikirnya dari luapan ingatannya yang telah 
dikumpulkan oleh seorang sastrawan dari hasil kreasi manusia, inti sari 
dari budaya manusia sebagai buah dari tanah dan keturunan tanah. Akan 
tetapi Rasulullah SAW menjadi seorang guru yang maksum dari segala 
kesalahan, terjaga dari kesesatan, dan terpelihara dari melakukan tindakan 
spekulasi.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Suci lagi Mensucikan  

Allah SWT berfirman: 
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Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan 
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi 
penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya 
yang menerangi. [QS. Al Ahzab : 45 – 46] 

Seakan-akan bintang kejora telah digantungkan di dahinya, di 
tangannya terdapat sebuah cahaya cemerlang dan di wajahnya terdapat 
bulan purnama.  

Pada dirinya terdapat keagungan yang sangat mulia. Jika seandainya 
wajahnya bersinar pada malam hari, maka kaum badui dan orang 
perkotaan akan kagum dan takjub.  

Allah SWT telah menyempurnakan segala kesempurnaan kepada Rasul-
Nya. Allah telah menyempurnakan segala kenikmatan padanya. Allah telah 
mengkhususkan dengan pelbagai pemeliharaan sehingga beliau menjadi 
panutan yang baik pada setiap yang hal yang baik. Maka darinya, segala 
seni kemuliaan dipelajari dan dari dirinya, seluruh jenis perjalanan yang 
baik bersumber. Sebab di antara kelaziman keteladanan bahwa beliau mesti 
menjadi panutan universal bagi segala sifat yang terpuji yang terdapat di 
kalangan orang-orang pilihan. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan 
dari Tuhannya dan manusia unggulan dari Yang Maha Pencipta. Hal ini 
agar dapat memimpin umat manusia kepada akhlak yang terbaik, amal 
yang mulia dan aliran kefahaman yang lebih terhormat.  

Adapun pemberi wahyu baginda adalah Maha Suci dan penuh berkah 
yang telah mencuci hatinya dengan air kehidupan. Lalu beliau menjadi 
putih bersih dan suci. Allah telah menghilangkan dari dalam dadanya 
setiap kemarahan, sifat dengki, iri, sifat curang dan sifat penipu. Oleh 
karena itu, maka beliau menjadi seorang yang penyayang di antara semua 
kalangan manusia. Beliau menjadi orang yang paling berbakti di antara 
semua manusia. Beliau menjadi orang yang paling mulia di antara mereka 
semua. Maka tersebarlah sikap tidak pemarahnya, kemurahannya, 
kebajikannya dan kemuliannya kepada orang terdekat, orang yang jauh, 
sahabat karib dan seluruh umat manusia. Jiwanya adalah jiwa yang paling 
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bersih. Hatinya adalah yang paling terbuka. Nuraninya adalah yang paling 
bersih. Ini merupakan suatu kepastian bagi orang yang mempunyai sikap 
demikian. Sebab beliau telah dipersiapkan untuk memimpin dunia, 
memperbaiki alam semesta, dan memberikan penilaian kepada umat 
manusia. Allah SWT berfirman: 
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Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. [QS. Al Anbiya’ : 107] 

Situasi umat manusia pada hari kebangkitan Nabi Muhammad amatlah 
rusak, maka beliau telah sanggup merubah segala keadaan untuk 
menghambakan diri kepada Tuhan yang sebenarnya.  

Bahkan beliau telah memuliakan umat manusia ketika beliau dipilih di 
antara semua umat manusia sebagai bintangnya dan sebagai idolanya di 
kalangan mereka.  

Baginda melarang mempunyai sikap pemarah. Baginda bersabda:  

Janganlah engkau menjadi orang yang selalu bersikap pemarah.96   

Maka beliau adalah orang yang paling menjauhi sikap pemarah yang 
tercela dan juga penyebab-penyebabnya. Bahkan baginda meluaskan 
perasaan umat manusia dengan sikap tidak pemarahnya. Beliau telah 
menghujani mereka dengan kemurahannya dan telah menganugerahkan 
mereka dengan kemaafan dan keampunan.  

Baginda bersabda: 

Janganlah mempunyai sikap iri dengki di antara sesama kalian.97  

Beliau telah dibebaskan dari penyakit yang membawa malapetaka ini. 
Beliau tidak memiliki sifat iri dan dengki sama sekali. Allah telah 
menjaganya dari yang demikian itu. Bahkan beliaulah yang membagikan 
segala kebajikan kepada alam semesta dan telah menyebarkan kebahagiaan 
anugerah dari Allah kepada umat sejagad.  

Baginda bersabda: 

Dan janganlah kalian saling membelakangi antara satu sama lainnya 
dan janganlah kalian saling memutuskan antara satu sama 
lainnya.98  

Kemudian baginda menterjemahkan akhlak yang mulia ini dengan 
bentuk silaturrahim, amal kebajikan dan ihsan. Lalu baginda melakukan 
hubungan silaturrahim kepada orang yang memutuskannya. Baginda 
memaafkan orang yang pernah menzaliminya dan selalu bersedekah 
kepada orang yang melakukan kebakhilan kepadanya. Allah SWT 
berfirman: 
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Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan 
(kesalahan) orang. [QS. Ali ‘Imran : 134] 

Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya mereka 
saling bertawadhu’.99  

Semua tingkah lakunya selalu dipenuhi dengan tawadhu’ sebagai saksi 
nyata dan sebuah kenyataan yang benar. Beliau menunggang himar, 
menjahit selop, duduk di atas tanah, memerah susu, menolong orang tua, 
menemani para hamba sahaya, bergaul dengan orang miskin, menjamu 
orang badui dan menyantuni para fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda: 

Berbaiklah, berbaiklah kepada keluarganya masing-masing, 
sementara saya adalah orang yang selalu bersikap baik kepada 
keluargaku.100  

Hadits ini menjadi bukti nyata yang telah dilakukan oleh Rasulullah 
SAW di tengah-tengah keluarganya. Sebab beliau adalah orang yang 
penyayang dan pengasih kepada keluarganya. Apabila baginda masuk ke 
dalam rumah tangganya, maka beliau selalu senyum dan tertawa simpul. 
Beliau selalu bersenda gurau dengan kata-kata yang lembut. Baginda 
bergaul dengan mereka secara baik dan ramah. Baginda ikut serta 
berkhidmat bersama-sama keluarganya. Beliau menarik perhatian mereka 
dengan ungkapan yang manis. Baginda selalu bertukar cerita dengan indah 
bersama mereka tanpa ada kekasaran, tanpa kekerasan, tanpa cela-mencela 
dan tanpa ada gertakan. Allah SWT berfirman: 
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Dan sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung. [QS. Al 
Qalam : 4] 

Sebuah budi pekerti lebih halus dari angin pagi apabila berjalan 
Dan akhlak bagai bau bunga yang semerbak aromanya.  

Seseorang berkata kepada baginda, tatkala beliau membagikan harta 
ghanimah; Bersikaplah adil wahai Muhammad. Lalu baginda menjawab; 

Aku akan rugi dan celaka. Siapa yang mampu bersikap adil apabila 
aku tidak dapat berlaku adil.101  

Apa yang telah dikatakan itu adalah benar dan tidak ada kesalahan. 
Sebab tidak ada seorang pun di alam dunia ini yang lebih adil darinya. 
Apabila baginda tidak dapat bersikap adil, maka keadilan di permukaan 
bumi ini akan sirna. Umat manusia tidak dapat menjalankannya dan bumi 
ini akan lenyap karena tidak adanya keadilan. Bukanlah sikap keadilan itu 
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adalah sikapnya ketika memutuskan suatu hukum? Jika keadilan itu 
berbentuk seseorang yang dapat berbicara, kemudian Anda 
menanyakannya siapakah yang paling adil di kalangan umat manusia ini? 
Maka dia pasti menjawab; Muhammad SAW.  

Lihatlah kepada keadilannya dalam hukum dan keinsafannya bahkan 
sampai kepada dirinya sendiri. Bahkan baginda meminta kepada sebagian 
sahabatnya supaya beliau mengqisas apa yang pernah dilakukan. Baginda 
bersumpah jika seandainya Fatimah anak perempuannya mencuri, maka 
niscaya beliau akan memotong tangannya. Baginda tidak pernah 
melakukan nepotisme dalam kebenaran kepada siapa pun. Baginda tidak 
pernah menerima rayuan dan tawaran dalam masalah hudud (hukuman 
yang telah ditetapkan Allah). Baginda pernah berteriak di muka Usamah 
bin Zaid, sementara dia adalah orang yang tersayang di antara para sahabat 
lainnya, manakala Usamah memohon tawaran dan rayuan mengenai 
seorang perempuan dari bani Makhzum, yang telah mencuri. Baginda 
bersabda: 

Apakah engkau meminta tawaran dan rayuan dalam satu hudud di 
antara hudud-hudud Allah?102 

Baginda pernah memberikan keputusan hukum antara Zubair dan 
seseorang di kalangan masyarakat Anshar. Maka orang Anshar itu berkata, 
"Apakah ini karena dia adalah anak bibimu? (Maksudnya adalah Zubair 
anak bibi Muhammad yang bernama Shafiyyah), sehingga engkau 
memberikan keputusan hukum yang memenangkan pihaknya?" Lalu Allah 
menurunkan ayat: 
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Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati 
mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya. [QS. An Nisa’ : 65] 

Cukuplah Allah sebagai saksi atas keadilan Rasulullah, kejujuran 
hukumnya dan kebenaran keputusan hukumannya.  

Apabila engkau telah menmbuat satu keputusan hukum, maka seakan-
akan suatu keputusan hukum telah datang dari langit.  

Beliau adalah penegak keadilan di muka bumi. Beliau telah berhasil 
menghancurkan segala kezaliman. Hal ini telah mendapat pengakuan dari 
musuh, sahabat, orang yang benci dan orang yang mencintainya.  

Bandingkanlah hal ini dengan akhlak-akhlak mulia lainnya, dimana 
beliau telah mengajak para umatnya supaya berperilaku seperti yang telah 
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dipraktikannya. Beliau adalah orang yang pertama mengamalkan dengan 
akhlak itu. Oleh karena itu, maka perbuatannya selalu bersesuaian dengan 
ungkapannya, batinnya selalu sesuai dengan zahirnya dan anggota luarnya 
selalu selaras dengan hatinya.  

Adapun keindahan lahirnya, maka ini merupakan tajuk sebuah buku 
yang mempunyai nilai tinggi dan pintu gerbang yang mempunyai 
keelokkan yang jelas. Baginda adalah manusia yang paling bercahaya. 
Orang yang paling suka tersenyum. Kening yang selalu bersinar. 
Penampilan yang paling rapi dan necis. Kulit yang paling lembut. Bau yang 
paling wangi. Keringatnya bagaikan wangi-wangian. Nafasnya bagaikan 
minyak harum misik. Anas berkata, "Saya tidak pernah menyentuh kain 
sutera yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah SAW. Saya juga 
tidak pernah mencium misik dan anbar yang lebih semerbak dari aroma 
baginda Rasulullah SAW."103 Orang yang bersalaman dengannya, maka 
beliau akan mendapati aroma harum pada telapak tangannya selama 
berhari-hari karena bekas bersalaman dengan baginda Rasulullah SAW.  

Perhatikanlah, bahwa lembah kegelisahan akan menjadikan sahabatnya 
berubah dari misik menjadi kafur dan rantingnya terbuat dari pohon 
randa.  

Yang demikian tidak akan terjadi melainkan Hindun telah berjalan 
waktu petang dan berlari-lari di sampingnya karena meminta 
perlindungan kesejukannya.  

Rasulullah SAW adalah orang yang selalu aktif perasaannya dan 
hatinya penuh vitalitas. Beliau tertawa terhadap hal-hal yang jarang 
terjadi. Beliau juga selalu mengajak bergurau. Baginda selalu terkesan 
dengan suasana yang memilukan. Baginda sering menangis karena kasih 
sayang yang selalu membayanginya. Baginda selalu bersikap lembut dan 
selalu dikelilingi rasa takut kepada Allah. Apabila baginda mengadakan 
perjanjian damai, maka dimulai sebagai seorang yang sejati dan 
memuliakan para sahabat dan sahabatnya. Apabila baginda mengadakan 
peperangan, maka beliau lebih dahsyat dari angin yang mengamuk dan 
lebih cepat dari lemparan anak panah yang lepas dari busurnya. Apabila 
baginda memberikan sesuatu, maka beliau lebih pemurah dibandingkan 
dengan curahan yang turun dari langit dan lebih deras dari meminum air. 
Apabila beliau ridha, maka memenuhi hati dengan pelbagai kebahagiaan 
dan dapat memakmurkan majlis dengan sambutan bahagia. Apabila 
baginda marah dalam membela suatu kebenaran, maka beliau lebih tajam 
dari hunusan pedang dan lebih kejam dari perjalanan hari demi hari.  

Rasulullah SAW tertawa bagaikan tetesan air salju sedang berguguran. 
Baginda menangis dan berlinangan air mata bagaikan tetesan air hujan. 
Beliau bersedekah dengan telapak tangannya bagaikan derasnya air hujan. 
Baginda menjumpai para tetamunya bagaikan fajar pagi sedang terbit. 
Baginda tidak pernah bosan dengan sahabat tetamunya yang datang. Para 
sahabatnya tidak pernah jenuh bersahabat dengannya. Orang yang 
mengenalnya tidak sanggup berpisah dengannya.  
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Rasulullah SAW keluar pada hari perayaan menggunakan pakaian 
merah yang cerah dengan wajah yang penuh senyuman dan bahagia. 
Bahkan baginda sendiri lebih indah dari hari raya dan lebih mulia dari 
sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, maka perayaan besar bagi para 
sahabatnya adalah melihat, mendengar sabdanya, dan menikmati 
persahabatan dengannya. Baginda menghadiri shalat Istisqa dengan sebuah 
kekhusyukan, pakaian compang-camping, dan sambil diiringi dengan 
tangisan. Baginda menjadi nasihat yang sangat berarti di kalangan kaum 
muslimin yaitu ketika menyaksikan wajahnya, melihat kepada air mata 
yang berlinangan dan pemandangan yang sangat berkesan.   

Rasulullah SAW selalu mengarungi peperangan, mengobarkan 
semangat perang dengan semangat juang yang tanggguh, dengan jiwa 
yang matang, dan dengan sebuah tekad yang jujur. Oleh karena itu, semua 
musuh akan mengalami kekalahan dan para jagoan akan mundur karena 
takut akan keganasannya. Pada waktu yang genting, maka para sahabat 
yang paling berani sekalipun akan memohon perlindungannya. Jagoan 
yang luar biasa sekalipun pasti akan meminta perlindungannya ketika 
kematian telah siap menghadang mereka.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang Yang Dicintai  

Allah SWT berfirman: 
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Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (Al Qur'an). [QS. Al A’raf : 157] 

Rasulullah SAW bersabda: 

Seseorang tidak akan sempurna imannya sehingga saya lebih dicintai 
kepadanya dibandingkan dengan bapak ibunya, anaknya dan umat 
manusia secara keseluruhan.104  

Saya sangat mencintai dirimu tanpa syak wasangka lagi. Sebab cinta 
kepada sebagian orang hanya fatamorgana saja.  

Saya telah memberikan kepadamu sebagai kekasih yang jelas. Ini 
merupakan suatu bukti nyata dan keterangan yang jelas.  

Siapa pun yang melihat dan membaca perjalanan kehidupan para 
sahabat, maka dia pasti melihat bahwa cinta sejati kepada sosok 
kepribadian Rasulullah SAW merupakan suatu bentuk cinta yang telah 
mempengaruhi seluruh jiwa dan dapat menguasai segala perasaan. Yaitu 
sebuah cinta yang tidak dapat dibandingkan dengan kecintaan seorang 
anak, ibu bapaknya, dan istrinya. Yaitu sebuah cinta yang sampai kepada 
lapisan jiwa dan menyentuh seluruh perasaan hati nurani.  

Akan tetapi mengapa mereka mencintai Rasulullah SAW sedemikian 
rupa? Sebab dalam sejarah tidak pernah didapati bahwa terdapat suatu 
bangsa yang mencintai pemimpin, guru, dan panglima mereka 
sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Muhammad kepada Nabi 
Muhammad SAW. Sehingga mereka rela mengorbankan jiwanya, ridha 
membela Muhammad dengan menjadikan diri mereka sebagai tameng. 
Mereka juga mengorbankan darah perjuangan demi menjaganya, 
menghadiahkan seluruh tenaga mereka demi perjuangan yang dilakukan 
oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka ada yang tidak mau 
menatap baginda Rasulullah SAW karena dia sangat menghormatinya. Ada 
di antara mereka yang rela mati karena patuh dan dia mengetahui bahwa 
itu adalah jalan yang terakhir, seakan-akan dia diarak menjadi seorang 
pengantin. Ada di antara mereka yang mengecap mati syahid di jalan Allah 
bagaikan air terjun yang deras, sebab ia mencintai Muhammad dan 
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dakwahnya. Bahkan para sahabatnya menginginkan keridhaannya 
dibandingkan mendapatkan keridhaan orang lain. Mereka lebih 
mengutamakan ketenangan baginda, walaupun mereka dalam keadaan 
kelelahan. Mereka lebih mendahulukan supaya baginda kenyang walaupun 
mereka dalam situasi lapar. Mereka tidak pernah mengangkat suara keras 
di hadapannya. Mereka tidak berani mengemukakan suatu pendapat 
kecuali berdasarkan kepada perintahnya. Mereka tidak pernah 
mengerjakan sesuatu kecuali berdasarkan kepada perintahnya. Oleh karena 
itu, baginda adalah orang yang sangat dicintai, dipatuhi, sebagai teladan 
yang baik dan panutan yang penuh berkah.  

Adapun mengenai penyebab dan faktor kecintaan manusia adalah 
karena beliau adalah utusan Allah Yang Maha Penyyang dan pilihan di 
kalangan bangsa jin dan manusia. Beliau telah diutus oleh Allah supaya 
mengeluarkan mereka dari alam kegelapan menuju alam yang terang-
benderang. Beliau akan menuntun mereka ke dalam surga yang mana 
luasnya bagaikan langit dan bumi.  

Kemudian mereka menemukan bahwa baginda menjadi imam yang 
sempurna dari segi akhlaknya dan keindahan perilakunya. Mereka sangat 
terpesona dengan akhlak yang mulia dan aliran madzhab yang agung ini. 
Oleh karena itu, maka mereka mendapati bahwa mendekatinya dan 
mengikutinya merupakan ketenangan yang luar biasa, yang terpancar dari 
sebuah keimanan. Yaitu selepas pergolakan api yang membara dari 
kekafiran dan kejahiliahan. Rasulullah SAW adalah orang yang bertugas 
untuk mencuci ruh mereka dengan seizin Allah dari segala kotoran 
berhala. Beliau telah membersihkan jiwa-jiwa mereka dari dosa-dosa 
kemusyrikan. Beliau telah mensucikan nurani-nurani mereka dari najisnya 
penyembahan patung. Beliau telah memberikan pengajaran kepada mereka 
tentang sebuah kehidupan yang sangat mulia. Jiwa mereka telah dipenuhi 
dengan kebahagiaan selepas mereka mengalami kegelisahan, kekacauan, 
kesedihan dan kepiluan. Beliau telah membina di dalam hati mereka 
tentang keyakinan yang tangguh selepas mengalami keraguan, syak dan 
penyelewengan.  

Sebelum kedatangan dakwah Rasulullah SAW, mereka bagaikan 
binatang yang menerkam siapa saja. Mereka tidak mempunyai keimanan, 
tidak ada sopan santun, tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, tidak 
memiliki cahaya, tidak ada kebaikan, dan tidak ada kebenaran. Semua itu 
merupakan kehidupan yang gelap yang diakibatkan oleh penyembahan 
berhala, mengerjakan kekejian, meminum khamar, menumpahkan darah, 
perompakan dan pemerkosaan. Mereka tidak mempunyai misi dan risalah 
di dalam kehidupannya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang 
akhirat. Mereka dalam kesesatannya terus membuta dan semakin buta.  

Hati mereka lebih keras dari batu. Jiwa mereka lebih gelap daripada 
malam. Kemalangan yang lebih perih dari sebuah kematian. Mereka tidak 
mempunyai akal sehat. Tidak ada peraturan yang melarang pembunuhan. 
Mereka tidak mempunyai panduan untuk mencari harta yang halal. 
Mereka tidak mempunyai peruntukan menjaga kehormatan. Mereka tidak 
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memiliki jiwa yang tenang. Mereka juga tidak mempunyai akhlak yang 
lurus. Mereka merupakan masyarakat yang tidak menghormati nilai-nilai 
luhur. Bahkan mereka tidak memiliki rakyat yang menghargai sebuah 
prinsip.  

Tatkala Allah ingin menyelamatkan umat manusia ini, 
membahagiakannya, dan memberikan keberuntungan kepadanya, maka 
Allah mengutus nabi Muhammad SAW. Seakan-akan bahwa umat manusia 
dilahirkan dalam suasana baru. Seakan-akan wajah dunia berubah. 
Seakan-akan dunia sedang memakai pakaian baru. Maka wahyu 
diturunkan kepada imam ini dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha 
Mengetahui. Sementara malaikat Jibril datang kepadanya pada waktu pagi 
dan petang untuk menghapuskan segala bentuk syariat sebelumnya. Di 
dalamnya terdapat suatu kebahagiaan, kebajikan umat manusia dan 
pembangunan bagi permukaan bumi. Maka di sana masjid dibina, hamba 
sahaya dimerdekakan, jiwa dipenuhi dengan pelbagai ketenangan, jasad 
disucikan, shalat dilaksanakan, Al Qur’an dibaca, ayat ditafsirkan, hadits 
disyarahkan, bendera dikibarkan, peradaban dibangun dan umat 
dibebaskan. Allah SWT berfirman: 

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 : 2] 

Para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW karena beliau telah 
menyambungkan mereka kepada Allah dan mengenalkan mereka kepada 
keridhaan-Nya serta memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sudah 
semestinya mereka mencintai Rasul SAW, sebab ini merupakan suatu 
kewajiban yang mesti dilakukan kepada rasul yang maksum dan kepada 
nabi penutup. Baginda datang kepada mereka, sementara mereka masih 
dalam keadaan menyembah berhala. Lalu Rasulullah SAW datang kepada 
mereka dan berkata: 

Katakanlah bahwa ‘Tiada Tuhan selain Allah’ maka niscaya kalian 
akan beruntung.105   

Baginda Rasulullah SAW mendirikan shalat bersama mereka dan 
bersabda:  

Dirikanlah shalat sebagaimana kalian melihatku mendirikan 
shalat.106  

Baginda Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji bersama mereka 
dan bersabda: 

Ambillah cara-cara ibadah haji dariku.107  

Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah sunnah kepada 
mereka dan bersabda: 
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Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia tidak termasuk ke 
dalam golonganku.108  

Baginda Rasulullah SAW mengajak umat Islam bertakwa dan bersabda: 

Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan orang yang paling 
mengenal Allah adalah saya.109  

Oleh sebab itu, maka Allah telah menyelamatkan mereka dari api 
neraka dengan sebab beliau. Allah telah memperlihatkan mata hati mereka 
akan kebenaran dengan sebab beliau. Allah telah memberikan pengajaran 
supaya selamat dari kebodohan dengan perantaraan beliau. Allah telah 
memperbaiki mereka dari kerusakkan. Allah telah memberikan hidayah 
kepada mereka setelah mengalami kesesatan. Allah telah mengarahkan 
mereka kepada jalan yang hak selepas ketergelinciran.  

Bagaimana bisa para sahabatnya dan bahkan seluruh umat Islam tidak 
mencintainya, sedangkan dirinya tidak melakukan sebuah ketaatan, 
sementara Rasulullah selalu mengawasi terhadap cara kebersihan, shalat, 
puasa, zakat, haji, zikir, akidah, akhlak, dan perilakunya. Bagaimana dia 
tidak mencintai Rasulullah SAW, bahwa setiap kali mengerjakan kebajikan, 
maka imamnya adalah Muhammad SAW. Atau, ia mendekatkan diri 
kepada Allah, maka imamnya adalah Muhammad SAW. Atau, dia bersikap 
baik dalam kehidupannya, maka tauladannya adalah Muhammad SAW. 
Atau, ia bersikap baik dan beramal kebajikan, maka contohnya yang 
teragung adalah Muhammad SAW.  

Para tokoh reformis bagaikan jari-jemari dan engkau lah yang 
mengumpulkan tangan itu, tetapi sebenarnya engkau adalah tangan yang 
berkilauan karena putih.  

Bagaimana tidak dicintai setiap orang, sementara perbincangannya 
terngiang di dalam telinga dan menembus ke dalam hati dengan setiap 
keutamaan, setiap akhlak mulia dan setiap sikap yang terhormat. Beliau 
mengajak kepada sebuah kejujuran, keadilan, perdamaian, kasih sayang, 
persaudaraan dan ihsan. Beliau melarang kefasikan, kecurangan, 
kemaksiatan, kezaliman, penganiayaan, kehancuran dan kriminal. 
Kelahiran setiap manusia adalah terletak pada nomer yang kedua selepas ia 
mengikuti jejak langkah Rasulullah ini dan ia meneladani jejak langkah 
nabi yang ummi ini.  

Saudaramu Nabi Isa telah mampu menghidupkan orang mati, 
sementara engkau mampu menghidupkan pelbagai generasi sehingga hari 
kiamat.  

Kebahagiaan seorang hamba ditentukan dengan keteladanannya 
kepada imam yang maksum ini. Sebab beliau merupakan satu-satunya 
manusia yang memegang teguh kebenaran di mana saja beliau berada. 
Semua perkataan mesti diukur dengan ungkapannya. Semua perbuatan 
mesti ditimbang dengan timbangannya. Segala tindakan mesti dianalogikan 
dengan tindakannya. Allah SWT berfirman: 
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. [QS. Al Syura : 52] 

Kami sebelum kedatanganmu adalah bagaikan titik yang 
tenggelam  

Dalam lautan atau air mata yang terpijak kaki.  
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Muhammad SAW Sebagai        
Orang yang Selalu Diberkahi  

Allah SWT berfirman: 
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Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku 
berada, dan Dia memerintahkan aku (mendirikan) shalat dan 
(menunaikan) zakat selama aku hidup. [QS. Maryam : 31] 

Apabila kami masuk, sementara engkau menjadi imam kami 

Maka cukuplah sebagai kendaraan bahwa namamu harum 
disebut sebagai hadiah.  

Sesungguhnya aku terasa pingsan, walaupun aku tidak pingsan  

Barangkali satu khayalan darimu dapat menjumpai khayalan.  

Keberkahan selalu bersamanya. Perkataan menjadi berkah. Baginda 
mengungkapkan kalimat yang ringkas, lalu di dalam lipatannya terhadap 
pelbagai ibarat dan nasihat yang dapat menakjubkan akal fikiran ditinjau 
dari sisi balaghah dan keindahannya. Baginda mengungkapkan suatu 
khutbah, maka Allah menjadikan manfaat, keberkesanan dan 
keberkahannya dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.  

Keberkahan juga terdapat di dalam umurnya. Sebab baginda hidup 
selama dua puluh tiga tahun di Mekkah hanya untuk menyampaikan 
risalah dakwah Allah SWT. Pada tempo yang sangat singkat terdapat 
kemenangan, penaklukkan, manfaat, ilmu pengetahuan, keimanan dan 
kebaikan yang tidak ditandingi oleh siapa pun. Dalam jangka masa dua 
puluh tiga tahun, baginda telah menyampaikan risalah dakwah, telah 
menjalankan amanah, mengajarkan Al Qur’an dan menyebarkan sunnah. 
Baginda mematahkan segala kekafiran, mendirikan sebuah negara yang 
adil dan membangun sebuah peradaban yang penuh hidayah sepanjang 
pengetahuan umat manusia.  

Lihatlah kepada keberkahan salah satu dari hari-hari kehidupan 
baginda. Pada hari raya qurban, yaitu sebagai hari kesepuluh dari 
pelaksanaan ibadah haji baginda Rasulullah SAW sebagai contoh. Pada hari 
itu, baginda melaksanakan shalat fajar di Muzdalifah, berangkat ke Mina 
sambil mengucapkan talbiah, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada-
Nya. Beliau mengajarkan manasik haji kepada umat manusia, memberikan 
fatwa kepada para jemaah haji. Kemudian baginda melempar Jumrah 
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‘Aqabah. Lalu bercukur, kemudian berkurban. Lalu baginda pergi ke 
Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf. Lalu mengerjakan shalat 
Zhuhur dan dalam keadaan semacam itu. Beliau sanggup memberikan 
pengarahan dan nasihat kepada umat manusia. Ini terjadi hingga shalat 
Zhuhur saja, walaupun transportasi pada saat itu hanya menggunakan 
unta, walaupun diiringi oleh kejauhan jarak, banyaknya umat, panasnya 
udara, dan semua manusia bertanya kepadanya. Maha Suci Allah yang 
telah memberikan keberkahan pada setiap saat pada umurnya dan detik-
detik kehidupannya.  

Bertahun-tahun beliau menjalani kehidupannya dengan kesenangan 
dan kebahagiaan. Seakan-akan keindahan itu selalu menghiasi hari-
harinya.  

Bekas Rasulullah SAW juga selalu diberkahi. Pada suatu hari, baginda 
lewat di antara kubur yang mana kedua penghuni kubur itu disiksa. Salah 
satu di antaranya tidak bersih membasuh air kencing dan yang kedua 
adalah disebabkan sering melakukan adu domba. Lalu Rasulullah SAW 
membelah tongkat hijau yang terdapat di tangannya dan lalu 
menanamkannya di atas kedua kubur itu. Baginda bersabda: 

Saya berharap bahwa Allah meringankan kedua penghuni kubur ini 
dari siksaan sehingga tongkat ini menjadi kering.110   

Ini adalah sebuah kekhususan bagi baginda Rasulullah SAW saja. Dan 
hal ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya Rasul SAW, sebab Allah telah 
menjadikan keberkahan dalam segala kehidupannya.  

Pada perang Khaibar, Ali bin Abu Thalib sakit mata sehingga dia tidak 
dapat melihat apa-apa. Lalu baginda meludahinya, sehingga Ali dapat 
melihat seketika dengan izin Allah karena keberkahan doa dan ludahnya.  

Kekasihku Rasulullah SAW mengalami sakit, lalu aku 
menziarahinya  

 Lalu aku juga tertimpa sakit kerena kekhawatiranku 
kepadanya.  

Kemudian datanglah kekasihku Rasulullah SAW kepadaku 
menziarahiku. Lalu aku sembuh karena tatapanku dan 
pandanganku kepadanya.  

Sejumlah seribu tentara pada peperangan Khandaq telah mengalami 
kelaparan. Lalu Rasulullah SAW memanggil Jabir bin Abdullah untuk 
menyembelih kambing dan memasak sedikit gandum. Lalu baginda 
memanggil semua pasukan, kemudian baginda mendoakan makanan dan 
meniupnya. Kemudian memasukkan mereka secara bergiliran sepuluh 
orang. Sehingga mereka makan semua, mereka kenyang dan makanan 
tetap seperti kondisi dan keadaan semula. Kemudian baginda membagikan 
makanan itu kepada seluruh penduduk Madinah, maka tidak ada satu 
rumah pun yang tidak mendapatkan bagian makanan itu. Ini adalah satu 
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mukjizat yang luar biasa dan bukti nyata atas kebenaran dakwahnya, 
keberkahannya dan kenabiannya.  

Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dan 
selepas kematian sebab telah meraih seluruh mukjizat.  

Bagimu salam Allah Yang Maha Penyayang selalu menyertai 
keberkahan yang harum di mana-mana.  

Baginda pernah mengadakan satu perjalanan bersama-sama seribu 
empat ratus tentara. Lalu air mereka habis, mereka pun sudah hampir 
binasa dan mereka kehilangan akal di tengah-tengah padang pasir yang 
tandus. Kemudian baginda meminta satu kirbah (tempat air) kecil yang 
berisikan air, lalu tangannya dimasukkan ke dalamnya, lalu air memancar 
dari sela-sela jari-jemarinya. Dengan demikian, maka seluruh pasukan 
merasa puas dari kehausan, mereka mengisi bekal dan memberikan 
minuman kepada tunggangan mereka. Bahkan mereka sempat 
meminumnya dengan puas, berwudhu dan mandi secara keseluruhan. 
Allah SWT berfirman: 
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Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? [QS. Al Thur : 
15] 

Wajahnya yang cerah telah mengundang turunnya hujan, sebagai 
perlindungan bagi anak yatim dan sebagai pembela bagi perempuan yang 
janda.  

Semoga Allah memberkahi tepalak tangan yang suci dan penuh berkah, 
telapak yang tidak pernah berkhianat, tidak pernah menipu, tidak pernah 
curang, tidak pernah merompak, tidak menumpahkan darah dan tidak 
pernah mencuri.  

Sebuah tangan yang cemerlang, jika diulurkan pada waktu malam lagi 
gelap gulita, maka ia akan sanggup memancarkan cahaya dan 
meneranginya.  

Rasulullah SAW menziarahi Sa’ad bin Abi Waqqas, sedang ia dalam 
keadaan sakit dan suhu badan memanas. Lalu baginda meletakkan 
tangannya di atas dada Sa’ad, lalu Sa'ad merasakan kesejukan bagaikan 
salju dan akhirnya ia sembuh dengan seizin Allah SWT. Setelah beberapa 
lama kemudian, Sa’ad berkata, "Demi Allah, aku masih merasakan 
kesejukannya di atas dadaku sehingga sekarang ini."  

Rasulullah SAW memercikkan air wudhunya kepada Jabir bin Abdullah 
dalam keadaan sakit, kemudian penyakitnya disembuhkan oleh Allah SWT. 
Baginda mencukur rambutnya di Mina pada hari raya Qurban, lalu 
baginda memberikan bagian sebelah kanan kepada Abu Thalhah Al 
Anshari, sebab suaranya di tengah-tengah tentara bagaikan seratus 
pasukan berkuda dan pemberian ini menjadi hadiah kepadanya. Sementara 
separoh lainnya dibagi-bagikan kepada umat Islam yang lainnya. Hampir-
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hampir saja mereka berkelahi karena permasalahan rambut itu. Sebab di 
antara mereka ada yang mendapatkan satu rambut. Ada di antara mereka 
yang berbagi sama rata satu rambut saja di antara mereka. Ada di antara 
mereka yang meletakkan rambut itu ke dalam air apabila ia 
menghendakinya, maka ia akan meminumnya.  

Aku menyerahkan hukum kepada dukun Yamamah dan dukun 
Najd jika mereka sanggup menyembuhkan penyakitku.  

Demi Allah, tidak ada obat yang lebih mujarrab dan tidak ada 
minuman yang mujarrab yang mereka gunakan.  

Lalu aku datang kepada nabi maksum sehingga beliau 
memberitahukan kepadaku dengan satu minuman hak, hidayah 
dan keterangan ilahi.  

Pada suatu hari, Rasulullah SAW menyapu kepala Abu Mahdzurah di 
kala masa kanak-kanak. Lalu Abu Mahdzurah bersumpah bahwa beliau 
tidak akan mencukur bagian rambut yang pernah disentuh telapak 
Rasulullah SAW. Maka sepanjang hidupnya bekas sentuhan itu dibiarkan 
sehingga panjang dan akhirnya ditanam bersamanya.  

Anak-anak kecil berdatangan membawa gelas. Lalu baginda 
memasukkan telapak tangannya yang penuh berkah itu ke dalam air biasa 
atau bahkan air susu. Mereka mendapatkan keberkahan dan kesembuhan 
dengan seizin Allah SWT  

Cerita keberkahannya tidak akan habis dan kisah mukjizatnya tidak 
akan berakhir. Sebab baginda adalah orang yang penuh berkah di mana 
saja beliau berada dan di mana saja beliau pergi. Beliau selalu 
mendapatkan taufik di mana saja beliau berjalan dan di mana saja beliau 
bermukim.  

Wahai Tuhanku, sampaikanlah shalawat dan salam selama aku 
menghendaki kepada orang yang pernah mendatangi Arasy-Mu, yaitu 
Rasul yang paling mulia di antara lainnya.  
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Rasulullah SAW Sebagai     
Seorang Pendidik  

Allah SWT berfirman: 
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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 ‘Imran : 164] 

Engkau telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran 
yang akan kami telusuri  

Engkau juga telah mengikat kami dengan tali hidayah yang tidak 
akan terlepas.  

Engkau adalah imam yang kami harapkan syafaatnya  

Dan engkau adalah panutan kami dalam kegelapan malam yang 
gulita.  

Rasulullah SAW menjadi seorang pendidik, yang memiliki segala 
ksempurnaan sikap-sikap pendidik yang sempurna dan baik. Beliau adalah 
orang yang lemah lembut dalam pembelajaran. Baginda bersabda: 

Sesungguhnya Allah lemah lembut dan sangat menyukai orang yang 
mempunyai sikap lemah lembut. Beliau memberikan pahala dan 
keutamaan bagi sikap lemah lembut yang tidak sama dengan pahala 
kekerasan dan kekasaran.111  

Rasulullah SAW bersabda: 

Tidaklah sikap kelembutan berada dalam sesuatu, maka ia pasti 
menghiasinya dan tidaklah sikap kelembutan itu dicabut dari 
sesuatu, maka ia pasti menjelekkannya.112  
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Baginda dapat menembus ke dalam hati umat manusia dengan 
menggunakan cara yang sangat lembut, sehingga Allah SWT berfirman 
mengenai dirinya; 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. [QS. Ali ‘Imran : 164].  

Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai akhlak seperti Al 
Qur’an. Maka anda mendapatinya sebagai orang selalu dekat dengan Al 
Qur’an dan dicintai ke dalam hatinya.  

Pada suatu hari, seorang badui dalam doa tasyahhud berkata, "Ya Allah, 
kasihanilah aku dan Muhammad dan jangan Engkau pernah mengasihani 
bersama kami ini seorang pun.” Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya engkau telah membatasi keluasan rahmat Allah yang 
terbuka kepada siapa saja yang menginginkannya.113   

Kemudian orang badui itu berdiri dan kencing di penghujung masjid, 
lalu para sahabat berdatangan untuk memukulnya. Akan tetapi Rasulullah 
SAW mencegahnya dan baginda meminta satu ember air dan akhirnya 
disiramkan di atas air kencingnya. Kemudian baginda memanggil orang 
badui itu secara lemah lembut dan sikap yang baik seraya bersabda: 

Sebenarnya masjid ini tidak layak untuk dikotori dan dinajisi, akan 
tetapi ia digunakan untuk shalat, zikir dan membaca Al Qur’an.114 

Lalu badui itu pulang menuju kaumnya setelah melihat akan sikap 
baginda yang lemah lembut dan sopan satun. Maka badui mengajak 
kaumnya supaya memeluk agama Islam sehingga mereka semua memeluk 
agama Islam.  

Rasulullah SAW duduk bersama anak-anak di meja makan. Lalu tangan 
anak-anak itu melayang-layang di atas piring. Akan tetapi baginda tidak 
membentaknya dan juga tidak memarahinya, tetapi baginda bersabda: 

Ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan 
makanlah yang dekat dan berhampiran denganmu.115  

Pada suatu hari, bangsa Yahudi masuk bertamu kepadanya. Mereka 
berkata, "Kematian bagimu, wahai Muhammad!" Aisyah menjawab, 
"Kematian dan laknat atas kalian!" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai 
Aisyah, apa ini? Sesungguhnya Allah tidak menyukai kejahatan dan 
pembalasan antara kejahatan dengan yang sama. Aku telah menjawab apa 
yang mereka katakan itu, dan aku katakan, 'Kepada kalianlah!'"  
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Dalam sejarah kehidupan baginda tidak pernah ditemukan sebuah 
kata-kata yang kotor dan tidak sopan. Akan tetapi kehidupannya dipenuhi 
dengan kebersihan, kelembutan dan kesetiaan. Sebab beliau adalah rahmat, 
hadiah, anugerah, nikmat, keberkahan, kebajikan yang terus menerus.  

Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat secara ringkas kepada para 
sahabatnya, karena takut mereka merasa bosan dan jenuh. Maksudnya 
adalah baginda meninggalkan masa-masa tertentu tanpa ada nasihat 
supaya lebih menambahkan gairah dan semangat di dalam jiwa mereka. 
Apabila baginda memberikan nasihat, maka beliau meringkaskannya. 
Rasulullah SAW melarang memperpanjang memberikan nasihat kepada 
masyarakat supaya tidak terasa susah kepada mereka, baik dalam shalat 
maupun khutbah. Rasulullah SAW bersabda: 

Jika seseorang memendekkan masa khutbahnya dan memanjangkan 
masa shalatnya maka itu adalah tanda kefakihannya.116  

Umar pernah marah kepada orang Habasyah karena dia memainkan 
tombak di dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda: 

Biarkanlah mereka itu, wahai Umar, supaya bangsa Yahudi 
mengetahui bahwa di dalam agama kita mempunyai kepakaran yang 
tinggi dalam seni perang.117   

Suatu saat, Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah, dan di sisinya 
terdapat dua orang hamba sahaya sedang bernyanyi pada hari raya. Lalu 
Abu Bakar berkata, "Apakah ada yang memelihara seruling setan di dalam 
rumah Rasulullah SAW?" Lalu baginda menjawab: 

Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar. Sebab masing-masing kaum itu 
mempunyai perayaan dan hari raya tersendiri dan ini adalah hari 
raya kita.118   

Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah yang telah 
menghadiri acara perkawinan di kalangan orang Anshar; 

Apakah acara kalian disertai lagu-lagu? Sebab bangsa Anshar sangat 
suka dengan lagu.119  

Tentunya, hal ini adalah dalam batasan yang diperbolehkan yang dapat 
menyegarkan jiwa dan dapat menghilangkan kebosanan dan kejenuhan. 
Adapun mengenai hiburan yang haram, maka baginda adalah orang yang 
pertama menjauhi perbuatan yang demikian.  

Baginda selalu mendidik para sahabatnya dengan panutan yang selalu 
penuh vitalitas dan secara langsung. Beliau mengajak para sahabatnya agar 
bertakwa kepada Allah, sedangkan beliau adalah orang yang paling 
bertakwa kepada Allah. Beliau melarang mereka mengerjakan sesuatu, 
sementara beliau adalah orang pertama yang menjauhinya. Beliau selalu 
memberikan nasihat kepada mereka, sementara air matanya berlinangan 
pada kedua pipinya yang mulia. Beliau selalu mewasiatkan mereka agar 
berakhlak mulia, sementara beliau sendiri adalah orang yang mempunyai 
akhlak yang mulia dan sopan santun yang tinggi. Beliau menyarankan para 
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sahabatnya supaya berzikir kepada Allah, dan beliau adalah orang yang 
paling banyak berzikir kepada Allah. Baginda menyeru mereka supaya 
bermurah rizki dan bersedekah, lalu beliau adalah orang yang paling 
pemurah di antara sesama mereka. Rasulullah SAW memberikan nasihat 
supaya bergaul dengan keluarga secara baik, kemudian anda mendapatinya 
bahwa beliau adalah orang yang paling pandai bergaul dengan 
keluarganya secara kasih sayang dan penuh kelembutan.  

Wahai orang yang mempunyai budi pekerti yang agung, tidak ada 
orang yang sanggup mengemban risalah samawi kecuali orang yang 
terpilih.  

Ramah tamah yang telah membentuk sebuah keperibadian yang baik 
dari hidayah dan keagungan serta dikenang sepanjang sejarah.  

Hal yang menakjubkan adalah bahwa Rasulullah SAW mampu 
menerobos pendidikan semacam ini sehingga kenangannya kekal hingga 
akhir hayat mereka. Pendidikan itu berkelanjutan sepanjang usia mereka di 
permukaan bumi ini. Kemudian para pengikutnya menukilkannya dari 
generasi hingga generasi lainnya dan hingga sekarang. Apabila beliau 
berjumpa dengan seseorang dan beliau beriman dengannya, maka yang 
demikian akan meninggalkan sebuah kesan yang selalu melaziminya 
sehingga akhir zaman nanti. Sehingga seseorang tersebut mempunyai 
pandangan bahwa kehidupan yang sangat berarti baginya adalah pada saat 
terjadi perjumpaan dengan Rasulullah SAW walaupun hanya sesaat.  

Usia ini kadang menyempitkan kecuali sesaat saja. Bumi ini kadang 
terasa sempit kecuali pada satu tempat saja.  

Yang demikian adalah disebabkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, 
keberkahan dakwahnya, keikhlasannya, keagungan akhlaknya dan 
kehebatan budi pekertinya.  

Kepadanya lah kami haturkan sebuah salam sejahtera selama burung 
dara berkicau, sebab dengannya kami mendapatkan hidayah kepada Tuhan 
semesta alam.   
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Kewajiban Shalawat Kepada 
Rasulullah SAW  

Allah SWT berfirman: 
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Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. [QS. Al Ahzab 
: 56] 

Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat wahai pembawa bendera 
hidayah, selama orang masih rindu untuk berjumpa denganmu.  

Shalawat seisi bumi kami haturkan kepadamu. Sementara hati kami 
telah hancur-lebur dalam mengingatmu.  

Shalawat dalam salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
memperjelas penglihatan, cahaya hati, luapan jiwa, ketenangan ruh, 
kesejukan mata, keharuman majlis, keindahan hidup, intisari umum, 
keindahan perjalanan hari, kehilangan duka cita, dan penghapusan segala 
kesedihan. Shalawat dapat membawa segala kesenangan, kelapangan jiwa, 
kesempurnaan kebahagiaan, dan keagungan cahaya.  

Dengan shalawat itulah sebuah pembicaraan akan menjadi manis dan 
indah. Dengannya akan mendapatkan rahmat dan ketenangan serta 
keberkahan. Ia menjadi tanda cinta dan jalan keberuntungan. Ia menjadi 
bukti kesetiaan, bukti baik dan sebagai jalan menuju keberuntungan.  

Rasulullah SAW bersabda: 

Siapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali, maka Allah 
akan mengucapkan shalawat kepanya sebanyak sepuluh kali, Allah 
akan mengangkatnya sebanyak sepuluh derajat, Allah menulis 
baginya sepuluh kebajikan dan Allah akan menghapuskan sepuluh 
kejahatan.120  

Rasulullah SAW bersabda: 

Perbanyaklah mengucapkan shalawat kepadaku pada malam Jum'at 
dan pada waktu malam Jum'at.121  

Rasulullah SAW bersabda: 
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Jika ada orang yang menyebutkan namaku di sisinya, sementara ia 
tidak mengucapkan shalawat kepadaku, maka celakalah  dia.122  

Rasulullah SAW bersabda berdasarkan kepada hadits yang marfu’; 

Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku, akan 
tetapi dia tidak bershalawat kepadaku.123  

Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa baginda bersabda: 

Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu berkeliling di 
permukaan bumi. Tugas mereka adalah menyampaikan salam 
kepadaku dari umatku.124  

Manakala Ubay bin Ka’ab berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku akan 
mengkhususkan seluruh doaku hanya kepadamu." Maka baginda 
menjawab: 

Kalau demikian, maka dosamu diampuni dan segala duka citamu 
akan ditiadakan.125  

Seluruh umat Islam mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW 
ketika berada di tasyahhud awal, tasyahhud kedua, ketika menyebutkan 
namanya, ketika khutbah jumaat, hari raya, shalat istisqa’ khutbah nikah, 
majlis ilmu pengetahuan, nasihat, surat, risalah, perjanjian, dan lembaran 
kesepakatan. Mereka juga mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW 
ketika berjumpa dengan seorang kekasih, ketika mengucapkan selamat 
tinggal, dalam doa, zikir pada waktu pagi dan pada waktu petang, ketika 
datangnya duka cita, banyak permasalahan, kehilangan tujuan, pelbagai 
kesedihan melanda, dan datang musibah. Mereka juga mengucapkan 
shalawat kepada Rasulullah SAW ketika menerima berita gembira, ketika 
mengarang sebuah buku, menjelaskan sebuah hadits, menulis sirah dan 
perjalanan hidup Rasul SAW, ketika menyebutkan dan menceritakan 
haditsnya dan lain-lainnya.  

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya selama bunga 
masih menebarkan baunya, burung masih berkicau, selama rahasia masih 
tersimpan dan selama burung dara masih riang beterbangan. Shalawat 
Allah dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW selama 
malam dan siang silih berganti, hujan masih mencurahkan air, buah-
buahan masih masak dan selama pepohonan masih bergoyang. Shalawat 
Allah dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW selama 
bintang masih muncul, selama awan masih terlihat, selama duka cita masih 
dapat dihilangkan, selama ilmu pengetahuan masih dipelajari dan juga 
kepada para keluarganya yang berbakti dengan baik, para sahabatnya yang 
terpilih dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang yang mengikuti 
jejak langkah mereka sehingga hari kiamat.  

Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat kepada kekasihnya, selama 
debu masih beterbangan dan selama rerumputan masih berwarna hijau.  
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Beliau adalah orang yang dapat mengungguli seluruh umat manusia 
dengan sebuah kemuliaan. Berita gembira sebelumnya telah menyatakan 
akan kedatangannya. 
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Kewajiban Bersopan Santun 
Kepada Rasulullah SAW  

Allah SWT berfirman: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#þθ ãèsùös? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc© É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øgrB …çµ s9 

ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ìôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 β r& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôã r& óΟçFΡr& uρ Ÿω tβρ âßêô±s?  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 
suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata 
kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) 
sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak 
dihapuskan (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. 
[QS. Al Hujarat : 2] 

Qahthan dan ‘Adnan telah memuji kemuliaanmu di sisi mereka. 
Mereka merasa bangga dengan menisbahkan keagungan sejarah kepadamu 
bukan kepada diri mereka sendiri.  

Kadang-kadang aku mencabut rasa rintihan ‘Oh’ karena panasnya 
rinduku apabila aku mengingatmu atau aku menyesali akan 
keterlambatanku.  

Bersopan santun bersama Rasulullah SAW merupakan sebuah pahala 
jika dilakukan dan akan mendapatkan siksa apabila tidak dilaksanakan. 
Sebuah sopan santun bersama sosok yang mulia ini adalah 
mengagungkannya, menghormatinya, mentakzimkannya, menghargainya 
dan menempatkan kedudukannya sesuai dengan keadaannya sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu tiada berlebihan, tiada 
kerenggangan, tiada berpaling, tiada menentang sabdanya dengan 
ungkapan orang selain darinya. Atau, bahkan mengatakan bahwa sabda 
Rasulullah SAW itu boleh saja salah dan boleh saja benar. Di antara bentuk 
tidak adanya sopan santun adalah mendahulukan perkataan manusia lain, 
walau bagaimana pun kedudukan ungkapan mereka. Akan tetapi 
Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang diutus. Di antara sikap tidak 
bersopan santun adalah menyatakan sifat-sifatnya tidak sesuai dengan apa 
yang telah dinyatakan oleh Al Qur’an. Atau menolak perkataannya setelah 
yakin bahwa itu adalah ungkapannya. Atau meragukan sebagian dari 
keputusan hukum yang telah dijalankannya, atau membandingkannya 
dengan para tokoh, pemimpin dan para raja. Sebab Allah telah mengangkat 
derajatnya di atas segala-galanya dan Allah telah meninggikan kedudukan 
di atas semuanya.  
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Bahkan diharamkan memahami sesuatu dengan sikap tidak sopan, 
mengurangi harkat dan martabatnya dan menentangnya. Sebagai suatu 
kewajiban bagi orang yang ridha kepadanya sebagai seorang rasul, ia 
mengikutinya dan beriman kepadanya bahwa ia mencintainya di atas 
segalanya, yang melebihi kecintaan seseorang kepada anak, ibu bapak dan 
bahkan dirinya sendiri. Juga membenarkan segala apa yang telah 
disampaikan, mengerjakan hal yang telah diperintahkan dan menjauhi 
segala hal yang dilarang. Juga mengikuti jejak langkahnya, menjajaki 
langkah sunnahnya, ridha dengan keputusan hukumnya, dan sangat ingin 
menelusuri semua tingkah lakunya. Menghormati hadits-hadits baginda 
Rasulullah SAW apabila disebutkan namanya, tidak boleh mengangkat 
suara keras ketika disebutkan namanya dan menyebutkan haditsnya. Tidak 
boleh tertawa apabila dibacakan berita, perkataan dan sunnahnya. Khusyuk 
ketika disebutkan salah satu dari sunnahnya, beretika sopan ketika 
sabdanya dijadikan sebagai hujjah. Pasrah diri ketika terdapat perintah dan 
larangannya, beriman dengan kemukjizatannya, membela dan berjuang di 
bawah naungannya, keluarganya dan para sahabatnya. Allah SWT 
berfirman: 

Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
[QS. Al A’raf : 57] 

Wahai orang yang selalu memenuhi rumahnya dengan pelbagai 
ketenangan 

Maka beruntunglah bagi orang yang mendapatkan kasih 
sayangnya dan cintanya.  

Jiwaku menjadi korban bagi setiap keagungan, sebab engkau 
adalah pembawanya 

 Di dalamnya terdapat harga diri, sikap pemurah dan 
kemuliaan.  

Kewajiban seorang muslim adalah mengerjakan apa yang telah 
dikerjakan oleh para sahabat Muhammad diiringi dengan sopan santun 
etika. Di antara mereka ada yang tidak berbicara satu patah kata pun 
kecuali dengan suara yang khusyuk dan rendah. Apabila mereka berbicara, 
maka seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung hinggap. Ada di 
antara mereka yang duduk di luar masjid yaitu di jalan, manakala ia 
mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda dari dalam masjid: 

Wahai sekalian umat manusia duduklah126   

Ada di antara mereka yang bersumpah tidak akan berbicara dengan 
anaknya sehingga ia mati, sebab anaknya pernah menentang Rasulullah 
SAW dan juga lainnya dari pelbagai perbuatan yang baik, perkara yang 
indah ketika mereka berhadapan langsung bersama Rasulullah SAW  
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Rasulullah SAW Sebagai   
Pembawa Berita Gembira  

Allah SWT berfirman: 

ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¨β r'Î/ Μ çλm; z⎯ÏiΒ «!$# Wξ ôÒ sù #ZÎ7x. ∩⊆∠∪     

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mu'min 
bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. 
[QS. Al Ahzab : 47]  

Rasulullah SAW bersabda: 

Berikanlah berita gembira dan janganlah engkau jauhkan mereka 
dengan kata-kata kasar. Berikanlah mereka kemudahan dan 
janganlah engkau persusah mereka.127  

Sebuah berita gembira bagi kita wahai umat Islam, sebab kita telah 
mempunyai sebuah pondasi yang tidak akan pernah tergoyahkan.  

Manakala Allah mengajak kita untuk mentaati-Nya lewat seorang rasul 
yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang mulia juga.   

Di antara sifat Rasulullah yang sangat mulia adalah bahwa beliau 
sebagai pembawa berita kegembiraan. Allah SWT berfirman: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #ZÅe³t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪     

Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan 
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. [QS. Al Ahzab : 
45] 

Beliaulah yang membawa berita kegembiraan yang besar. Yaitu 
keimanan kepada Allah dan berita gembira akan kemaafan, ampunan dan 
ridha dan kasih sayang-Nya. Yaitu berita gembira dengan surga yang mana 
luasnya adalah sama dengan luas langit dan bumi. Rasulullah SAW juga 
telah memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menerima orang yang 
mau bertaubat terhadap orang yang kembali kepadanya. Semua inti agama 
itu adalah kabar gembira. Rasulullah SAW telah memberikan kabar 
gembira bahwa wudhu akan menggugurkan semua dosa dan kesalahan. 
Shalat, puasa dan bulan Ramadhan, haji dan umrah menjadi penebus dosa 
di antara selang waktunya kecuali dosa besar. Baginda juga telah 
memberikan kabar gembira dengan surga kepada orang yang telah 
kehilangan penglihatannya di dunia. Baginda juga telah memberikan kabar 
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gembira kepada orang yang meninggal anaknya dengan sebuah istana di 
dalam surga. Baginda juga telah memberikan kabar gembira bahwa orang 
yang tertimpa sakit, dosa dan kesalahannya akan diampuni. Apabila Allah 
menghendaki kepada seseorang itu suatu kebajikan, maka beliau akan 
mendapatkan cobaan terlebih awal. Baginda juga telah memberikan kabar 
gembira kepada orang yang menunggu waktu shalat bahwa para malaikat 
telah mengucapkan shalawat dan mendoakannya selama ia tidak berhadats. 
Baginda juga telah memberikan kabar gembira bahwa orang yang 
mengucapkan satu kali tasbih dengan sebuah tanaman pohon di dalam 
surga. Siapa saja yang membaca ‘Subhanallah wa Bihamdih sebanyak 
seratus kali, maka segala kesalahannya akan digugurkan walaupun 
sebanyak buih di lautan. Siapa yang melakukan dosa, kemudian berwudhu, 
lalu mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat, dan ia meminta ampun 
kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan baginya. Baginda 
juga telah memberikan kabar gembira bahwa siapa saja yang tertimpa 
sakit, musibah, duka cita, kelelahan, atau kesedihan, walaupun itu hanya 
berbentuk duri yang menusuknya, maka Allah akan menjadikannya sebagai 
penebus dan kafarat dari pelbagai dosa.  

Rasulullah SAW telah datang dengan sebuah kitab yang agung, dan 
peringatan yang bijaksana, dimana ia telah memberikan kabar gembira 
kepada kaum mukminin yang beramal sholeh bahwa mereka akan 
mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Beliau juga telah melarang 
untuk bersikap putus asa. Allah SWT berfirman: 

…çµ ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ⎯ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪     

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 
yang kafir. [QS. Yusuf : 87] 

Allah SWT juga telah melarang dari sikap patah harapan. Allah 
berfirman: 

tΑ$ s% ⎯tΒ uρ äÝuΖø)tƒ ⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ⎯Ïµ În/u‘ ω Î) šχθ —9!$ Ò9$# ∩∈∉∪     

"Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali 
orang-orang yang sesat". [QS. Al Hijr : 56] 

Allah SWT juga telah melarang bersedih dan berduka cita. Allah 
berfirman: 

Ÿω uρ (#θ ãΖÎγ s? Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB ãΝçFΡr&uρ tβ öθ n=ôã F{$# βÎ) ΟçGΨä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂®∪     

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. [QS. Ali ‘Imran : 
139] 



 

Seolah Kau Melihat Muhammad__________________________________________________________________  116

Allah SWT juga telah membuka pintu ampunan-Nya bagi orang yang 
bertaubat dari kalangan orang-orang yang melampui batas. Allah 
berfirman: 

ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ⎧ Ïm §9$# ∩∈⊂∪     

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
[QS. Al Zumar : 53] 

Manakala Rasulullah SAW mengutus para utusannya ke pelbagai negeri 
sebagai penuntun ke jalan Allah SWT maka baginda bersabda: 

Berikanlah kabar gembira dan janganlah gelisahkan mereka. 
mudahkanlah dan janganlah dipersusah.128  

Rasulullah SAW sangat melarang membuat kesusahan dan juga 
memberatkan dalam setiap permasalahan. Baginda bersabda: 

"Wahai sekalian umat manusia! Ada di antara kalian ini yang suka 
membuat susah dalam setiap keadaan. Siapa yang melakukan shalat 
secara berjemaah, maka hendaklah mempercepat. Sebab di antara 
mereka ada orang tua, anak-anak, orang yang sakit dan orang yang 
mempunyai keperluan."129  

Rasulullah SAW mencela orang yang terlalu memberatkan diri dalam 
masalah beragama. Baginda memberikan kabar gembira tentang kesucian 
Aisyah kepadanya. Baginda memberikan kabar gembira kepada Ka’ab bin 
Malik karena dia telah bertaubat kepada Allah dengan sejujurnya. Baginda 
memberikan kabar gembira kepada Jabir bahwa Allah telah berbicara 
dengan bapaknya. Baginda juga telah memberikan kabar gembira kaum 
muslim bahwa Zaid, Ja’far dan Abdullah bin Rawahah masuk ke dalam 
surga. Baginda juga telah memberikan kabar gembira kepada Bilal bahwa 
baginda telah mendengar suara selopnya di dalam surga. Baginda juga 
telah memberikan kabar gembira kepada Ubay bin Ka’ab bahwa Allah telah 
menyebut namanya di atas langit. Baginda telah memberikan kabar 
gembira kepada sepuluh orang sahabat yang akan masuk ke dalam surga. 
Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada sahabat yang ikut 
serta dalam perang Badar bahwa Allah telah berfirman mengenai keadaan 
mereka; 

Lakukanlah hal yang kalian kehendaki, sebab Aku telah mengampuni 
dosa-dosa kalian.130  

Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada para sahabat 
yang telah ikut serta dalam bai’at yang terjadi di bawah pohon dengan 
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keridhaan Allah. Baginda telah memberikan kabar gembira kepada orang 
yang selalu lazim membaca; 

ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪     

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. [QS. Al Ikhlas : 1] 

Bahwa Allah mencintainya.  

Baginda juga telah memberikan kabar gembira kepada seseorang yang 
pernah melaksanakan shalat, sedangkan ia sedang tertimpa hudud bahwa 
Allah telah mengampuninya.  

Kesimpulannya, adalah bahwa di antara sikap-sikap Rasulullah SAW 
yang terpuji adalah memberikan kabar gembira kepada umat manusia serta 
membahagiakan mereka.  

Kabar gembira datang dari alam ghaib yang diturunkan ke dalam 
mulut gua, yaitu sebuah wahyu dan akhirnya banyak menumpahkan 
pelbagai rahasia.  
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Rasulullah SAW Sebagai     
Seorang Guru  

Allah SWT berfirman: 
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Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. 
Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. [QS. Al Nisa’ : 113] 

Rasulullah SAW bersabda: 

Siapa menjalani suatu jalan karena untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga.131  

Cukuplah bagimu mendapatkan ilmu pengetahuan dalam keadaan 
ummi sebagai suatu mukjizat di kalangan umat manusia serta pendidikan 
terhadap anak yatim.  

Beliaulah orang yang sempurna dalam suatu keadaan karunia dan 
kemuliaan. Kemudian Allah memilihnya sebagai seorang rasul yang suci 
akhlak dan tabiatnya.  

Rasulullah diutus sebagai seorang guru yang mengajarkan umat 
manusia tentang akhlak yang mulia, perkara yang agung, sikap yang 
terhormat dan tabiat yang membawa kepada kebahagiaan.  

Rasulullah memberikan pengajaran dengan nasihatnya yang dapat 
menggoncangkan jiwa, seakan-akan komando pasukan perang, yang 
berkata kepada pasukannya; selamat pagi dan selamat petang. Apabila 
baginda memberikan nasihat, maka suaranya meninggi, wajahnya 
memerah seakan-akan orang yang sedang diamuk kemarahan. Oleh karena 
itu, yang dapat didengar hanyalah tangisan, raungan, rintihan, kekaguman, 
penyesalan, kerugian, taubat, kembali kepada Allah dan berpulang kepada-
Nya.  

Dengan khutbahnya yang penuh hikmah di pelbagai tempat, baginda 
telah mengajarkan umat manusia tentang pengetahuan agama. Maka di 
sana terdapat limpahan hidayah, aliran deras cahaya yang dapat 
menambahkan keimanan dan akan mengangkat tinggi keyakinan.  

Dengan fatwanya kepada orang yang bertanya kepadanya, baginda 
berperan sebagai ahli fiqh dan hukum, jawaban yang matang, jawaban 
yang paling benar dan paling mengena dengan keadaan si penanya.  



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  119

Dengan wasiat dan nasihatnya, baginda telah mengajarkan ketaqwaan 
dan kebajikan yang dapat menembus dan menyentuh semua hati manusia.  

Rasulullah SAW telah mengajarkan dengan banyak memberikan 
perumpamaan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Memberikan 
penjelasan makna dengan perkara yang dapat dilihat oleh panca indera 
yang dapat mendekatkan sesuatu makna dan tujuan, menghilangkan 
kesulitan dan menghilangkan kegalauan.  

Rasulullah telah mengajarkan dengan pelbagai aneka cerita yang 
menarik perhatian yang dapat mengobarkan semangat dan kekaguman di 
dalam jiwa umat manusia.  

Rasulullah SAW mengajarkan dengan tauladan secara langsung yang 
terdapat dalam perjalanan hidupnya, akhlaknya yang mulia dan sikap-
sikapnya yang agung, yang mana semua itu telah disepakati oleh para 
cendekiawan dan disenangi oleh orang yang ahli ibadah serta diikuti oleh 
para wali dan kekasih Allah SWT.  

Awal kalimat wahyu yang diturunkan kepada baginda adalah “Iqra”. 
Ini merupakan bukti nyata akan keutamaan sebuah ilmu pengetahuan dan 
nilai sebuah pengetahuan. Allah SWT telah memerintahkan supaya baginda 
terus mengatakan; "Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." 
Allah tidak pernah menyuruhnya untuk menambah dan memperbanyak 
sesuatu melainkan ilmu pengetahuan. Sebab ia adalah jalan menuju 
keridhaan, pintu taufik dan jalan menuju kepada keberuntungan. Allah 
telah memberikan anugerah bahwa Dia mengajarkan ilmu pengetahuan 
yang tidak pernah dikenal oleh pengetahuan-pengetahuan manusia, yaitu 
seperti keimanan, limpahan ketuhanan dan ilham. Allah SWT berfirman: 

óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$#   

Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya disembah selain dari 
Allah. [QS. Muhammad : 19] 

Rasulullah SAW mendahulukan ilmu pengetahuan sebelum berbicara 
dan beramal. Rasulullah SAW menjadi panutan bagi seluruh ulama dan 
sebagai tauladan bagi setiap penuntut ilmu pengetahuan untuk lebih 
banyak menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. 
Rasulullah SAW bersabda: 

Perumpamaan Allah yang telah mengutusku disertai dengan bekal 
hidayah dan ilmu pengetahuan adalah bagaikan hujan deras yang 
turun dari langit.132  

Tugas utama Rasulullah SAW adalah mengajarkan kitab dan hikmah. 
Allah SWT berfirman: 

ÞΟßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ   
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Dan beliau mengajarkan mereka kitab dan hikmah. [QS. Al Baqarah : 
129] 

Sehingga dari kalangan para sahabatnya bermunculan para ilmuwan, 
ahli fiqh, orang-orang bijak, ahli tafsir, ahli hadits, mufti, khatib, pendidik 
yang telah memenuhi dunia dengan ilmu pengetahuannya, hikmahnya, 
kecerdasannya dan kehebatannya.  

Semuanya berasal dari Rasulullah mendapatkan ilmu setetes air di laut 
atau secelup dari samudera yang luas.  

Rasulullah SAW telah menyerukan menuntut ilmu pengetahuan, 
menyebarkannya, mengajarkannya, lalu baginda bersabda sebagaimana 
yang dikatakan pada haji wada’: 

Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pesan ini kepada orang 
yang tidak hadir. Sebab berapa banyak orang yang menyampaikan 
lebih teliti dari orang yang mendengarkan.133   

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Semoga Allah membahagiakan orang yang mendengarkan 
perkataanku, lalu ia mengingatnya, menghafalnya dan kemudian 
menyampaikannya. Sebab berapa banyak orang yang membawa 
pemahaman yang tinggi kepada orang lebih faham lagi darinya.134   

Seluruh kehidupan Rasulullah SAW adalah pengajaran bagi umatnya. 
Shalatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, zikir kepada Tuhannya, 
perkataannya, berdirinya, duduknya, makannya dan minumnya; 
kesemuanya itu adalah pelajaran dan panduan bagi orang yang mengikuti 
jejak langkahnya dan bagi orang yang beriman dengannya. Rasulullah 
SAW selalu membuat tahapan-tahapan pada setiap pembelajaran. Baginda 
tidak pernah memberikan suatu pelajaran kepada para sahabatnya secara 
sekaligus, akan tetapi secara berangsur-angsur. Allah SWT berfirman: 

$ ZΡ#u™öè% uρ çµ≈oΨ ø% tsù …çν r&tø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈ oΨø9̈“ tΡuρ WξƒÍ”∴s? ∩⊇⊃∉∪     

Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur 
agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan 
Kami menurunkannya bagian demi bagian. [QS. Al Isra’ : 106] 

Allah SWT berfirman: 

tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ÿωöθ s9 tΑÌh“ çΡ Ïµø‹n= tã ãβ#u™öà)ø9$# \' s#÷Ηäd Zο y‰Ïn≡uρ 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2 |MÎm7s[ãΖÏ9 

⎯Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù ( çµ≈ oΨ ù=̈?u‘ uρ Wξ‹Ï?ös? ∩⊂⊄∪     

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak 
diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami 
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perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil 
(teratur dan benar). [QS. Al Furqan : 32] 

Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam pengajarannya 
kepada para sahabat. Pada setiap pengajaran, baginda memulai dengan 
masalah yang susah, lalu yang terpenting dan akhirnya yang penting saja. 
Baginda selalu mengulang-ulangi suatu permasalahan sehingga anda dapat 
memahaminya. Baginda juga memberikan pengajaran secara amali dengan 
cara memberikan contoh secara praktek kepada para sahabatnya. Yaitu 
seperti wudhu di hadapan para sahabat supaya mereka dapat mengambil 
pelajaran darinya. Rasulullah SAW juga memberikan pengajaran shalat di 
hadapan para sahabat sehingga mereka dapat mencontoh bagaimana cara 
shalat yang sebenarnya. Yaitu sebagaimana dalam sabdanya: 

Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihatku mengerjakan 
shalat.135   

Mengenai pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah SAW bersabda: 

Hendaklah kalian mengambil manasik ibadah haji dariku.136  
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