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ْميَانِ  َحبَانَا الِذي اْلُمِبْنيِ، احلَْق  اْلَمِلكِ  هللاِ  َاحلَْْمدُ   َوَما﴿: ِيب لن لِ  الَ قَ وَ  ،ْنيِ قِ واليَ  بِاْإلِ
 أن  دُ هَ شْ وأَ  َلُه، َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ  ال إِ  هَ إلٰ  َال  أنْ  َأْشَهدُ ﴾. لِْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإال  َأْرَسْلنَاكَ 

 َوَأْصَحاِبهِ  آلِـهِ  َوَعٰلى ُحمَمدٍ  َسيِدنَا َعٰلى َوبَاِرْك  َوَسلمْ  َصل  اَللّـُٰهم   .وَرُسوُله عْبُده ُحمَمًدا
 اِهللا، بِتـَْقَوى أُْوِصْيُكمْ  اِهللا، ِعبَادَ  فـَيَا بـَْعُد؛ أَما. الدْينِ  يـَْومِ  ِإَىل  بِِإْحَسانٍ  تَبَِعُهمْ  َوَمنْ 
   مْسِلُمْونَ  َوأَنُتمْ  ِإال  َمتُْوُتن  َوالَ  تـَُقاِتهِ  َحق  اهللاَ  اتـُقوا ءَاَمنُوا الِذْينَ  يَاأَيهاَ : تـََعاَىل  اهللاُ  قَالَ 

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan 

berupaya sekuat tenaga melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segenap 

larangan-Nya.  

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Saat ini kita berada di bulan Rabî’ul Awwal, bulan dilahirkannya junjungan kita, Nabi 

Muhammad saw.  Walaupun perayaan maulidurrasul baru menjadi tradisi 

dikalangan kaum muslimin setelah abad ke-3 Hijriah
1
,  namun generasi awal dari 

umat ini  tidak pernah lupa mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana 

kehidupan Rasulullah saw, Sa’ad bin Abi Waqqash r.a berkata: 

  ﴾نَ أۤ رْ قُ الْ  مُ هُ مُ ل عَ نـُ  ان كُ  امَ كَ  يهازِ غَ مَ وَ  لِ وْ سُ الر  ةَ رَ يـْ سِ  انَ دَ َال وْ أَ  مُ ل عَ نـُ  ان كُ ﴿
“Kami mengajari anak-anak kami siroh (perjalanan hidup) Rasulullah saw dan 

maghazi (peperangan)nya sebagaimana kami mengajari mereka Al Qur’an”
2
 

Mengapa kaum muslim wajib memperhatikan sirah Nabi saw sebagaimana mereka 

memberikan perhatian pada al Qur’an?. Tidak lain karena sirah Rasulullah saw 

berkaitan dengan berbagai tindakan dan aktivitas beliau, sehingga termasuk 

sebagian dari wahyu yang wajib kita jadikan pedoman. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Kita sudah sering mendengar anjuran meneladani sifat mulia Rasulullah saw, 

kelembutan, pemaaf, penyayang, dan sifat bijaksana lainnya. Namun kita sering 
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lupa bahwa beliau bukan hanya teladan secara pribadi, namun juga teladan terbaik 

dalam mengubah peradaban masyarakat saat itu, masyarakat yang larut dalam 

penyembahan berhala, perzinaan menjadi hal biasa, teler menjadi budaya, 

pembunuhan bayi perempuan sudah ngetrend hingga tidak lagi menjadi berita,  

menuju  masyarakat yang bermartabat. Jalan yang beliau rintis inilah yang harus 

kita tempuh jika ingin memperbaiki masyarakat, mengganti peradaban ‘jahiliyyah 

modern’ kapitalisme saat ini. Allah swt berfirman: 

 ِمنَ  أَنَا َوَما اللهِ  َوُسْبَحانَ  تـبـََعِين ا َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اللهِ  ِإَىل  َأْدُعو َسبِيِلي َهِذهِ  ُقلْ ﴿
  ﴾اْلُمْشرِِكنيَ 

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku 

tiada termasuk orang-orang yang musyrik".(QS. Yusuf [12]: 108) 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Secara ringkas, dalam merubah masyarakat saat itu, Rasulullah saw membina para 

shahabat di rumah al-Arqam untuk membentuk mereka menjadi orang yang 

berkepribadian Islamy hingga mereka  layak mengemban dakwah Islam. 

Selanjutnya beliau saw dan para sahabat  ‘menularkan’ pemahaman, konsep, dan 

pandangan hidup  dalam berinteraksi dengan masyarakat. Beliau dan para sahabat  

tidak cukup hanya menyampaikan dan menyuruh kepada  ‘kebaikan’ saja, namun 

beliau juga menjelaskan kekeliruan, keburukan dan kerusakan pemikiran di 

masyarakat saat itu, tanpa peduli siapapun pelakunya, apakah rakyat biasa, 

konglomerat, maupun pejabat. Tanpa khawatir apakah masyarakat akan menerima 

atau marah, beliau tetap saja menyampaikan firman Allah swt: 

 ﴾َجَهنمَ  َحَصبُ  اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َوَما إِنُكمْ ﴿

Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan 

neraka jahannam (QS. aI-Anbiya[21]:98). 

﴿ ِذينَ  ِإنهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَيْسلُبْـُهمُ  َوِإنْ  َلهُ  اْجَتَمُعوا َولَوِ  ُذبَابًا َخيْلُُقوا َلنْ  الل 
 ﴾َواْلَمْطلُوبُ  الطاِلبُ  َضُعفَ  ِمْنهُ  َيْستـَْنِقُذوهُ  الَ  َشْيئًا الذبَابُ 



Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 

menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. 

Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat 

merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat 

lemah (pulalah) yang disembah. (QS. Al Hajj: 73) 

Bahkan terhadap penguasa sekalipun, jika mereka keliru, beliau tidak segan-segan 

mengoreksinya, bahkan membongkar makar mereka. Beliau tetap saja 

menyampaikan ayat-ayat semisal tentang Abu Lahab: 

 ﴾َوَتب  َهلَبٍ  َأِيب  َيَدا تـَبتْ ﴿

Binasalah kedua tangan Abi Lahab… (QS al-Lahab : 1). 

Tentang penguasa Bani Makhzum, al Walid bin Al Mughirah: 

 ﴾َممُْدوًدا َماالً  َلهُ  َوَجَعْلتُ  َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِين ﴿

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya 

sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak. (QS aI-Muddattsir : 

11-12). 

Juga terhadap Abu Jahal: 

 ﴾َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  نَاِصَيةٍ  بِالناِصَيةِ  لََنْسَفَعنْ  يـَْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  َكالَ ﴿

Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, yaitu 

ubun--ubun yang mendustakan lagi durhaka (QS al-‘AIaq: 15-16). 

Tidak cukup dengan  itu, beliau  melakukan kontak terhadap para penguasa kabilah, 

mengajak mereka masuk Islam dan menjadikan kekuasaan mereka untuk 

melindungi dan menerapkan Islam. Beliau mendatangi penguasa Thaif, kabilah 

Kilab, Bani Hanifah, Bani ‘Amr bin Sha’sha’ah, namun mereka semuanya menolak 

beliau, hingga akhirnya Allah jadikan orang-orang Aus dan Khazraj sebagai 

penolong dakwah, mereka memberikan kekuasaannya untuk Islam dan demi 

tegaknya Islam. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Inilah diantara hal penting yang seharusnya kita teladani dari Rasulullah saw, 

meneladani tidak hanya hal-hal yang ‘terasa enak’ saja, namun juga meneladani 

langkah-langkah beliau ‘yang beresiko’ ditolak, bahkan dimusuhi masyarakat. 

Meneladani Rasulullah saw , tidak cukup dengan membatasi diri di pesantren, 

majelis  taklim dan majelis-majelis yang memberi nasehat sebagaimana yang 

Rasulullah lakukan saat membina para shahabat. Kerusakan masyarakat jahiliyyah 

saat itu, dan kerusakan masyarakat sekarang, hanya dapat diselesaikan jika 

perubahan itu tidak hanya diarahkan pada  individu, namun juga difokuskan pada 

sistem, aturan, dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, sebagaimana yang 

Rasulullah lakukan. Sebagai contoh, banyaknya perzinaan saat ini bukan hanya 

berkaitan dengan masalah iman individu, namun juga karena aturan memudahkan, 

bahkan melegalkan terjadinya perzinaan, juga berkaitan dengan sistem sanksi yang 

tidak menggunakan Islam dan sistem pergaulan yang jauh dari Islam. Begitu juga 

masalah-masalah yang lain hanyalah muncul akibat tidak dipakainya aturan-aturan 

Allah swt untuk mengatur kehidupan.  

Semoga kita dan dzuriyat kita diberikan kemampuan untuk mencintai Rasulullah 

saw, meneladaninya, dan menjadikannya patokan dalam setiap langkah hidup kita. 

     تـُْرَمحُونَ  لََعلُكمْ  َوأَْنِصتُوا َلهُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرئَ  َوِإَذا

 َوَلِكنْ  َواْألَْرضِ  السَماءِ  ِمنَ  بـَرََكاتٍ  َعلَْيِهمْ  لََفَتْحنَا َواتـَقْوا آَمنُوا اْلُقَرى َأْهلَ  َأن  َولَوْ 
  َيْكِسبُونَ  َكانُوا ِمبَا فََأَخْذنَاُهمْ  َكذبُوا

 الذْكرِ  وَ  االَيَاتِ  ِمنَ  فِْيهِ  ِمبَا َواِياُكمْ  َونـََفَعِين  اْلَعِظيم، اْلُقْراَنِ  ِيف  َوَلُكمْ  ِيل  اهللاُ  بَاَركَ 
 اْلُمْسِلِمنيَ  َوِلَساِئرِ  َوَلُكمْ  ِيل  – اْلَعِظيمْ  اهللاَ  َاْستـَْغِفرُ  وَ  َهَذا قـَْوِيل  اَقـُْولُ  اَحلِكْيم

  الرِحيمِ  اْلغَُفْورُ  ُهوَ  اِنهُ  فَاْستـَْغِفُروهُ 
 


