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BAB VIII 

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW 

Standar 
Kompetensi 

(Tarikh Islam) 
Kompetensi Dasar Indikator 

8. Memahami 
sejarah Nabi 
Muhammad 
SAW 

1.1 Menjelaskan 
sejarah Nabi 
Muhammad 
SAW. 
   

1. Menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang 
kelahiran Muhammad 

2. Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-
kanak 

3. Menceritakan kehidupan Muhammad semasa remaja dan 
dewasa 

4. Menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi 
Rasul 

1.2 Menjelaskan 
misi nabi 
Muhammad  
untuk  semua 
manusia dan 
bangsa 

5. Membaca dan mengartikan dalil naqli bahwa Nabi 
Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia 
dan bangsa. 

6. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk 
kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa 
membedakan suku dan bangsa. 

 
A. Keadaan Masyarakat Makkah Sebelum Islam Datang 

Keyakinan masyarakat Makkah sebelum Islam datang sudah menyimpang dari ajaran para nabi 
terdahulu. Sebenarnya mereka adalah bangsa yang masih keturunan para nabi, yakni Nabi Ibrahim as. 
dan Nabi Ismail a.s. Karena itu, kepercayaan mereka pada jaman jahiliyah masih mempercayai adanya 
Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi mereka masih bodoh cara menyembahnya dengan masih menggunakan 
perantaraan berhala yang dibuat dari batu atau kayu. Di antara mereka masih ada juga yang melakukan 
agama yang benar peninggalan Ibrahim a.s. Agama itu lazimnya disebut agama hanif (murni) dengan 
meyakini Allah SWT Yang Maha Esa dan menyembah kepada-Nya. 

Asal mula masyarakat Makkah menyembah berhala, yaitu pada waktu Ka’bah dalam kekuasaan 
Jurhum. Amr bin Lubay kemudian meletakkan sebuah berhala yang besar bernama “Hubal” di sisi 
Ka’bah. Ia menyuruh kepada penduduk Makkah dan Hijaz (sekarang Saudi Arabia) supaya 
menyembah berhala itu. 

Sejak saat itu penduduk Makkah menyembah berhala sampai bangsa Quraisy berkuasa lagi di 
Hijaz, di dalam maupun di sekeliling Ka’bah sudah penuh berhala lebih dari 360 buah. Diantara 
berhala itu ada yang bernama Hubal, Latta, Uzza, Manat, Kasaf, dan Nailah. 

Begitulah keadaan keagamaan penduduk Makkah sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah 
SWT Sampai akhirnya penduduk Makkah menjadi pemeluk Islam dan kembali menyembah kepada 
Allah SWT. setelah Rasulullah s.a.w. berjuang bertahun-tahun dengan tantangan yang sangat berat. 
Mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah peristiwa fathu Makkah (Kemenangan Islam atas 
kota Makkah). 

Disamping kondisi keagamaan yang telah bergeser menjadi kemusyrikan, keadaan kebudayaan 
bangsa Arab juga bobrok. Sebagai contoh mereka suka melakukan pencurian dan perampokan pada 
suku lain. Bila terjadi perselisihan antarsuku mereka selesaikan dengan perang. Karena itu perang 
antarsuku hampir tak pernah henti. Cara makan dan minum mereka pun sangat kotor. Bayangkan, 
mereka makan daging dari binatang yang sudah mati (bangkai). Kalau binatangnya masih hidup cukup 
dipukul sampai mati kemudian dagingnya dimakan. 

Ada pula kabilah yang melakukan kekejaman dengan mengubur anak perempuannya 
hiduphidup.Mengapa? mereka menganggap anak perempuan dipandang tidak berguna dan orang 
tuanya merasa hina. 

Pemerintahan pun masih belum ada, ini karena mereka umumnya buta huruf. Mereka 
menggunakan tatanan masyarakat menurut kebiasaan. Mereka lebih suka hidup bebas dan 
berpindahpindah tempat. Mereka berpindah tempat sesuai tempat penghidupan mereka. Hal ini tentu 
dipengaruhi oleh kondisi alam yang bergurun pasir dan bergunung-gunung. 
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Mereka pun umumnya sangat kuat pendiriannya. Untuk membela pendiriannya mereka 
memilih perang dengan risiko mati sekalipun. Mereka adalah masyarakat yang pantang dijajah dan 
tidak mau mengalah. Fanatisme kabilah begitu kuat. Untuk itu sering timbul perkelahian dan perang 
antarsuku.Kekacauan demi kekacauan terus menerus terjadi. Dalam sejarah, masyarakat Makkah 
memang tidak pernah dijajah oleh kerajaan Romawi maupun Persia yang saat itu berkuasa. 

Namun demikian di samping perilaku dan budaya yang serba negatif itu ada satu budaya yang 
positif, yaitu menghormat dan memuliakan tamu. Tamu bagi mereka tak ubahnya raja yang harus 
dimuliakan. 
Dalam bidang seni, bangsa Arab saat itu sangat terkenal dengan syair-syairnya. Oleh karena kegilaan 
masyarakat Arab dengan syair ini, mereka menempatkan para penyair pada kedudukan yang sangat 
terhormat. Untuk mengangkat derajat suatu suku juga ditentukan oleh kemampuan para penyairnya, 
artinya semakin bagus hasil karya para penyair dalam suatu suku, maka suku itu menjadi lebih 
terhormat dibanding suku-suku yang lain. Syair juga mempunyai pengaruh yang luar biasa pada diri 
seorang tokoh. Jika para penyair selalu memuliakan seorang tokoh dengan syair-syairnya, 
makasemakin mulialah tokoh tersebut di hadapan masyarakat Makkah. 

Keadaan yang demikian menjadikan bangsa Arab pada saat itu menjadi bangsa yang terdepan 
dalam hal karya sastra berupa syair. Bagi mereka syair adalah segala-galanya. Sesuatu yang tadinya 
dianggap benar bisa menjadi salah jika para penyair menyalahkannya. Sebaliknya sesuatu yang salah 
bisa menjadi benar jika penyair membenarkannya. Sebuah berhala akan menjadi tambah dipuja jika 
para penyair memuja-muja dengan syair-syar yang indah. Orang yang mulia bisa menjadi hina jika 
para penyair menghinakannya dengan syair-syairnya, sebaliknya orang yang hina dan rendah 
derajatnya bisa menjadi mulia jika para penyair memuliakannya dengan syair-syair yang indah. 

Juga dikarenakan kecintaan mereka kepada bait-bait syair itu juga mereka selalu mengadakan 
lomba syair. Dari lomba syair itu maka syair-syair terbaik akan diberi kehormatan untuk ditempel di 
dinding-dinding Ka’bah berdekatan dengan berhala-berhala yang mereka tuhankan. 

 
 

B. Kelahiran Nabi Muhammad Saw dan Masa Kecil 
Nabi Muhammad adalah putra pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Siti Aminah Binti 

Wahab. Namun Abdullah meninggal dunia pada waktu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. 
Abdullah wafat di Madinah dalam perjalanan pulang seusai berdagang dari negeri Syiria. Nabi 
Muhammad dilahirkan pada tahun 570 M. Tahun itu juga populer disebut dengan Tahun Gajah karena 
pada tahun tersebut penguasa Yaman yang bernama Abrahah berusaha menyerang dan menghancurkan 
Ka’bah, namun niat jahat itu gagal karena Abrahah dan pasukannya diserang dan dihancurkan oleh 
pasukan burung Ababil. 

Betapa senangnya Abdul Muttalib setelah mengetahui Siti Aminah melahirkan seorang bayi laki-
laki, lalu dibawanya bayi itu ke Ka’bah dan diberinya nama Muhammad yang artinya “orang yang 
terpuji”. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Biasanya masyarakat 
Makkah lebih senang memberi nama dengan nama nenek moyang, sementara tidak ada nenek moyang 
Abdul Muttalib yang bernama Muhammad. 

Pada hari ketujuh kelahiran cucunya itu Abdul Muttalib menyembelih unta dan mengundang 
makan masyarakat Quraisy, kemudian mengumumkan bahwa bayi itu diberi nama Muhammad. Setelah 
mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak 
suka memakai nama nenek moyang. Kemudian Abdul Muttalib menjawab, "Aku ingin dia akan 
menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhlukNya di bumi." 

Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Makkah, bayi yang lahir 
disusukan kepada salah seorang keluarga dari Bani Sa’ad. Untuk itu Siti Aminah masih menunggu 
untuk menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang Keluarga Sa'ad yang akan menyusukan anaknya. 
Pada hari kedelapan sesudah dilahirkan anak itupun dikirimkan ke pedalaman dan baru kembali pulang 
ke kota sesudah ia berumur delapan atau sepuluh tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang 
terkenal dalam menyusukan ini di antaranya ialah kabilah Bani Sa'ad. Sementara masih menunggu 
orang yang akan menyusukan itu Aminah menyerahkan anaknya kepada Tsuwaibah,budak perempuan 
pamannya, Abu Lahab. 
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Muhammad disusui oleh Tsuwaibah selama beberapa waktu. Dikisahkan pula bahwa Hamzah 
juga disusukan kepada Tsuwaibah. Jadi, Hamzah dan Muhammad adalah saudara susuan, walaupun 
dalam silsilah keluarga, Hamzah adalah paman Muhammad. 

Meskipun Tsuwaibah hanya menyusui Muhammad dalam beberapa hari saja, namun Nabi 
Muhammad tetap memelihara hubungan yang baik dengannya sepanjang hidup Tsuwaibah. 

Akhirnya datang juga wanita-wanita Bani Sa'ad yang akan menyusukan itu ke Makkah. Mereka 
memang mencari bayi yang akan mereka susui. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim,oleh 
karena itu di antara mereka itu tak ada yang mau menerima Muhammad. 

Salah seorang di antara mereka ada yang bernama Halimah bin Abi Dhuaib yang pada mulanya 
menolak Muhammad, seperti yang lain-lain juga. Namun dia tidak mendapat bayi lain sebagai 
gantinya. Di samping itu karena dia memang seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu lainpun 
akan segera meninggalkan Makkah tanpa menghiraukan Halimah telah mendapatkan bayi susuan 
maupun tidak. Setelah Halimah berunding dengan suaminya yang bernama Harits bin Abdul Uzza, 
mereka memutuskan untuk membawa Muhammad untuk disusuinya dengan harapan Tuhan akan 
memberi berkah kepada keluarga mereka karena menyusui dan mengasuh anak yatim. 
Halimah kemudian mengambil Muhammad dan dibawanya pergi bersama-sama dengan 
temantemannya ke pedalaman. Dia bercerita, bahwa sejak diambilnya anak itu ia merasa mendapat 
berkah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susu kambing-kambingnyapun bertambah. Tuhan telah 
memberkahi semua yang ada padanya.  

Selama dua tahun Muhammad tinggal di sahara, disusui oleh Halimah dan diasuh oleh 
Syaima',puterinya. Udara sahara dan kehidupan pedalaman membuat Muhammad cepat sekali menjadi 
besar. Setelah cukup dua tahun dan tiba masanya disapih, Halimah membawa anak itu kepada ibunya 
dan sesudah itu membawanya kembali ke pedalaman. 

Sekembalinya dari Makkah, Muhammad tinggal di sahara selama dua tahun lagi, menikmati 
udara pedalaman yang jernih dan bebas, tidak terikat oleh sesuatu ikatan jiwa, juga tidak oleh 
ikatanbmateri. 

Ketika usia Muhammad mencapai tiga tahun, saat itulah terjadi cerita yang dikisahkan oleh 
banyak orang. Ketika Muhammad sedang bersama-sama dengan saudara dan teman sebayanya 
dibelakang rumah, tiba-tiba salah seorang anak dari Bani Sa'ad kembali pulang sambil berlari, dan 
berkata kepada ibu-bapaknya: "Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh dua orang laki-laki 
berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibedah, sambil di balik-balikan." 

Setelah itu Halimah juga menceritakan bahwa dia pergi dengan suaminya ke tempat itu, 
mereka menjumpai Muhammad sedang berdiri dengan muka pucat pasi. Lalu mereka bertanya, 
"Kenapa kau, nak?" 
Dia menjawab, "Aku didatangi oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Aku di baringkan, lalu 
perutku di bedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Tak tahu aku apa yang mereka cari." Setelah 
lima tahun diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad dikembalikan kepada Siti Aminah di Makkah. 
Ketika bersamanya, Siti Aminah kemudian membawa anaknya itu ke Medinah untuk diperkenalkan 
kepada saudara-saudara kakeknya dan berziarah ke makam ayah Muhammad, yakni Abdullah. Dalam 
perjalanan itu Aminah ditemani Ummu Aiman, budak perempuan yang ditinggalkan ayahnya dulu. 
Sesampai mereka di Madinah kepada anak itu diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu 
serta tempat ia dikuburkan. Saat itu adalah pertama kali Muhammad merasakan sebagai anak yatim. 

Sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Madinah, Siti Aminah sudah bersiap-siap akan 
pulang. Ia dan rombongan kembali pulang dengan dua ekor unta yang membawa mereka dari Makkah, 
tetapi di tengah perjalanan, ketika mereka sampai di suatu daerah bernama Abwa', Aminah menderita 
sakit, 
yang kemudian meninggal dan dikuburkan pula di tempat itu. 

Ummu Aiman membawa pulang Muhammad ke Makkah. Betapa pilunya hati Muhammad, 
anak yang masih berusia 6 tahun itu pulang dengan menangis, sebatang kara. Ia makin merasa 
kehilangan. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi, makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia 
mendengar dari Ibunda keluhan duka kehilangan Ayahanda semasa ia masih dalam kandungan, kini ia 
melihat sendiri di hadapannya, ibunya pun pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayahnya dulu. Tubuh 
yang masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat, sebagai yatim-piatu. 

Sepeningal ayah dan ibunya, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Namun dua 
tahun kemudian kakek yang sangat dicintai itupun wafat dalam usia 80 tahun, sedang Muhammad 
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waktu itu baru berumur 8 tahun. Sekali lagi Muhammad dirundung kesedihan karena kematian 
kakeknya itu, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia, sehingga 
selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah kakeknya sampai ke tempat pemakaman. 
Setelah kekeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh Abu Muttalib, pamannya hingga dewasa. 
 Kematian Abdul Muttalib juga merupakan pukulan berat bagi seluruh Bani Hasyim. Di antara 
anak-anaknya itu tak ada yang seperti dia, mempunyai keteguhan hati, kewibawaan, pandangan yang 
tajam, terhormat dan berpengaruh di kalangan Arab. Dia menyediakan makanan dan minuman bagi 
mereka yang datang mengunjungi Ka’bah, memberikan bantuan kepada penduduk Makkah bila 
mereka mendapat bencana. Sekarang ternyata tak ada lagi dari anak-anaknya yang dapat meneruskan 
sepak terjangnya. 

Abu Talib bukanlah yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Harits, 
tapi dia tidak begitu mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu, namun dia kikir sekali dengan hartanya. 
Oleh karena itu ia hanya memegang urusan siqaya (pengairan) tanpa mengurus rifada (makanan). 
Sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu Talib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di 
kalangan Quraisy. Tidak mengherankan kalau Abdul Muttalib berwasiat dan menyerahkan asuhan 
Muhammad kepadanya. 

Abu Talib mencintai keponakannya itu sama seperti Abdul Muttalib, karena kecintaannya itu 
ia mendahulukan keponakannya itu daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muhammad yang 
luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah yang lebih menarik hati pamannya. 

Ketika usia Muhammad mencapai 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad turut serta 
dalam rombongan kafilah untuk berdagang. Ketika sampai di daerah Bushra di sebelah selatan Syuriah 
ia bertemu dengan rahib Bahira. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan 
petunjuk cerita-cerita Kristen. Rahib itu memberi nasehat keluarganya supaya jangan terlampau dalam 
memasuki daerah Syiria (Syam), sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tand-
tanda itu akan berbuat jahat terhadap dia. 

Dalam perjalanan itulah sepasang mata Muhammad yang indah itu melihat luasnya padang 
pasir, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit yang jernih cemerlang. Dilaluinya 
daerahdaerah Madyan, Wadit al-Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamud. Telinganya yang 
tajam mendengar cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu, 
tentang sejarahnya masa lampau. Dalam perjalanan ke daerah Syam ini ia berhenti di kebun-kebun 
yang lebat dengan buah-buahan yang sudah masak, yang akan membuat ia lupa akan kebun-kebun di 
Ta'if serta segala cerita orang tentang itu. Ia juga menyaksikan taman-taman dengan dataran pasir yang 
gersang dan gunung-gunung tandus di sekeliling Makkah. Di Syam (Syiria) Muhamad juga mengetahui 
beritaberita tentang Kerajaan Romawi dan agama Kristennya, didengarnya berita tentang Kitab Suci 
mereka serta oposisi Persia dari penyembah api terhadap mereka dan persiapannya menghadapi perang 
dengan Persia. 

Sekalipun usianya baru 12 tahun, tapi dia sudah mempunyai kebesaran jiwa, kecerdasan dan 
ketajaman pikiran. Muhammad mempunyai wawasan yang jauh ke depan dan ingatan yang cukup kuat 
serta segala sifat-sifat mulia sebagai suatu persiapan akan menerima risalah (misi) maha besar yang 
sedang menantinya. Ia melihat lingkungan sekitarnya dengan sikap menyelidiki, meneliti. Ia tidak puas 
terhadap segala yang didengar dan dilihatnya. Ia bertanya di dalam hatinya, “Di manakah kebenaran 
dari semua itu?” 

Abu Talib tidak mempunyai cukup harta untuk terus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak 
lagi mengadakan perjalanan demikian. ia menetap di Makkah mengasuh anak-anak dan keponakannya 
itu. Muhammad tinggal dengan pamannya dan menerima apa adanya. Ia rajin melakukan pekerjaan 
yang biasa dikerjakan oleh para pemuda sebayanya. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang ia tinggal di 
Makkah dengan keluarga, kadang pergi bersama mereka ke pasar-pasar yang berdekatan dengan 'Ukaz, 
Majanna dan Dzul Majaz Muhammad juga senang mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh 
penyair-penyair. 

Ketika hidup bersama Abu Thalib, muhammad bekerja menggembalakan kambing. Dia 
menggembalakan kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Dengan rasa gembira ia 
menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu menggembala itu. Di antaranya ia berkata: 
"Nabinabi yang diutus Allah itu gembala kambing." Dan katanya lagi: "Musa diutus, dia gembala 
kambing,Dawud diutus, dia gembala kambing, aku diutus, juga gembala kambing keluargaku di 
Ajyad." 
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Gembala kambing yang berhati terang itu, dalam udara yang bebas lepas di siang hari, dalam 
kemilau bintang bila malam sudah bertahta, menemukan suatu tempat yang serasi untuk pemikiran dan 
permenungannya. Ia menerawang dalam suasana alam demikian itu, karena ia ingin melihat sesuatu di 
balik semua itu. Dalam berbagai kejadian alam ia mencari suatu hakikat penciptaan semesta ini. 
Karena hatinya yang terang, jantungnya yang hidup, ia melihat dirinya tidak terpisah dari alam semesta 
itu. Bukankah juga ia menghirup udaranya, dan kalau tidak demikian berarti kematian? Bukankah ia 
dihidupkan oleh sinar matahari, bermandikan cahaya bulan dan kehadirannya berhubungan dengan 
bintang-bintang dan dengan seluruh alam? Bintang-bintang dan semesta alam yang tampak 
membentang di depannya, berhubungan satu dengan yang lain dalam susunan yang sudah ditentukan, 
matahari tiada seharusnya dapat mengejar bulan atau malam akan mendahului siang. 
 
Pada Silsilah berikut ini silsilah keturunan Nabi yang menerangkan perkiraan tahun-tahun kelahiran 
mereka masing-masing.  
 
  
                   SILSILAH MUHAMMAD SAW 
    
                                    Qushayy 
                                  (lahir 400M) 
                                           | 
            +------------------- +---------------------+ 
             |                             |                                | 
       'Abd'l-'Uzza         'Abd Manaf             'Abd'd-Dar 
             |                   (lahir 430M) 
             |                             | 
             |             + -------  +   ------------    +  ----------+ 
           Asad        |               |                         |                  | 
             |       Muttalib    Hasyim           Naufal         'Abd Syams 
             |                      (lahir 464M)            | 
         Khuwailid                 |                  Umayya 
             |                   'Abd'l-Muttalib          | 
    +----+----+           (lahir 497M)          Harb 
     |               |                     |                         | 
'Awwam    Khadijah         |                  Abu Sufyan 
     |                                    |                          | 
Zubair                               |                   Mu'awiya 
                                          | 
    +-------- +----------+------------ +-------------+----------+ 
     |              |                |                   |                    |                | 
Hamzah  'Abbas   'Abdullah   Abu Lahab    Abu Talib   Harith 
                            (lahir 545M)                            | 
                                    |                    + ---------- +----------+ 
                                    |                     |                  |               | 
                          MUHAMMAD   'Aqil             'Ali         Ja'far 
                            (lahir 570M)       |                    | 
                                                        |            +---+---+ 
                                                        |             |             | 
                                                  Muslim    Hasan   Husain 
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C. Masa Remaja Muhammad Sampai Menikah 
Sebagaimana diceritakan di muka bahwa Abu Talib hidup dalam keadaan miskin dan banyak 

anak. Muhammad diharapkan dapat memberikan tambahan rizki yang akan diperoleh dari 
pemilikpemilik kambing yang kambingnya digembalakannya. Pada suatu hari Abu Thalib mendengar 
berita bahwa Khadijah binti Khuwailid mengupah orang-orang Quraisy untuk menjalankan 
perdagangannya. Khadijah adalah seorang wanita pedagang yang kaya dan dihormati. Ia Berasal dari 
Keluarga (Banu) Asad, ia bertambah kaya setelah dua kali ia kawin dengan keluarga Makhzum, 
sehingga dia menjadi seorang penduduk Makkah yang terkaya. Ia menjalankan dagangannya itu 
dengan bantuan ayahnya Khuwailid dan beberapa orang kepercayaannya. Beberapa pemuka Quraisy 
pernah melamarnya, tetapi ditolaknya. Ia yakin mereka itu melamar hanya karena memandang 
hartanya.  

Ketika Abu Talib mengetahui bahwa Khadijah sedang menyiapkan perdagangan yang akan 
dibawa dengan kafilah ke Syam (Syiria), ia memanggil Muhammad yang ketika itu sudah berumur 25 
tahun.  

"Anakku," kata Abu Talib, "aku bukan orang kaya. Keadaannku semakin sulit. Aku mendengar 
bahwa Khadijah mengupah orang yang menjualkan daganganya dengan dua ekor anak unta, tapi aku 
ingin engkau bisa mendapatkan upah lebih tinggi dari itu. Setujukah kau kalau hal ini kubicarakan 
dengan dia?" 

"Terserah paman," jawab Muhammad. 
Abu Talib pun kemudian pergi menemui Khadijah. 
"Khadijah, maukah kamu mengupah Muhammad?" tanya Abu Talib. "Aku mendengar engkau 

mengupah orang dengan dua ekor anak unta, bagaimana kalau buat Muhammad Engkau memberinya 
empat ekor?" 

"Meskipun permintaanmu itu buat orang yang tidak aku kenal, akan kukabulkan, apalagi buat 
orang yang kukenal dan kusukai," jawab Khadijah. 
Sang paman kemudian menemui Muhammad dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rizki yang 
dilimpahkan Tuhan kepadamu," katanya. 

Setelah mendapat nasehat paman-pamannya Muhammad pergi dengan Maisarah, budak laki-
laki Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir kafilah itupun berangkat menuju Syam melalui 
rute Wadil Qura, Madyan dan Diar Tsamud serta daerah-daerah yang dulu pernah dilalui oleh 
Muhammad bersama pamannya Abu Talib tatkala umurnya baru 12 tahun. 

Perjalanan kali ini mengingatkan kembali kenangannya tentang perjalanan yang pertama dulu 
itu. Hal ini menambah dia lebih banyak berpikir tentang segala yang pernah dilihat, yang pernah 
didengar sebelumnya, tentang peribadatan dan kepercayaan-kepercayaan di Syam atau di pasar-pasar 
sekeliling Makkah. 

Setelah sampai di Bushra ia bertemu dengan para pemeluk agama Nasrani. Ia bicara dengan 
rahib-rahib dan pendeta-pendeta agama itu, dan seorang rahib Nestoria juga mengajaknya bicara. 
Barangkali dia atau rahib-rahib lain pernah juga mengajak Muhammad berdebat tentang agama Isa. 

Dengan kejujuran dan kemampuannya ternyata Muhammad mampu memperdagangkan 
barang-barang Khadijah, dengan cara perdagangan yang lebih banyak menguntungkan daripada yang 
dilakukan orang lain sebelumnya. Demikian juga dengan karakter yang manis dan perasaannya yang 
luhur ia dapat menarik rasa hormat dan simpati Maisarah kepadanya. Setelah tiba waktunya mereka 
akan kembali, mereka membeli barang dagangan dari Syam yang kira-kira akan disukai oleh Khadijah 
untuk dijual kembali di Makkah. 

Ketika sampai di Makkah Muhammad melaporkan perjalanan dagangnya dengan bahasa yang 
begitu jujur, fasih dan jelas mengenai laba yang diperolehnya, demikian juga mengenai barang-barang 
Syam yang dibawanya. Khadijah gembira dan tertarik sekali mendengarkan. Sesudah itu Maisarah juga 
bercerita tentang Muhammad, mengenai kehalusan wataknya, tingginya budi-pekerti yang dimilikinya. 

Karena kebaikan, kejujuran, kepandaian, dan keluhuran budi Muhammad membuat Khadijah 
menaruh hati kepadanya, sehingga dia yang sudah berusia 40 tahun, dan yang selalu menolak lamaran 
pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy, akhirnya berkeinginan untuk menikah dengan 
Muhammad. Untuk maksud tersebut ia membicarakan hal itu kepada saudaranya yang perempuan yang 
bernama Nufaisa. Nufaisa kemudian pergi untuk mengutarakan isi hati Khadijah kepada Muhammad. 
Muhammad pun setuju, maka terjadilah pernikahan antara Muhammad yang berusia 25 tahun dengan 
Khadijah yag saat itu telah berusia 40 tahun.  
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Di sinilah dimulainya lembaran baru dalam kehidupan Muhammad. Dimulainya kehidupan itu 
sebagai suami-isteri yang harmonis, saling bisa mengerti, dan memiliki anak-anak yang baik. 
 
 
D. Muhammad Saw Menjadi Rasul 

Pada usia + 40 tahun Beliau mendapatkan wahyu pertama melalui Malaikat Jibril as. di Gua Hiro 
dan sejak saat itulah Beliau diangkat menjadi Rasul (utusan) oleh Allah SAW 

Wahyu pertama diterima oleh Rasulullah pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 
dari kelahirannya, bertepatan tanggal 6 Agustus 610 M, yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5 sbb: 

                                 

             

artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan(1),  Dia Telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah(2), Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah(3), Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam(4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya(5). 

 
Kemudian setelah turun wahyu yang kedua, yaitu QS. Al-Muddassir: 1-7,  

 

                                  

             

Artinya:  Hai orang yang berkemul (berselimut(1), Bangunlah, lalu berilah peringatan!(2) Dan 
Tuhanmu agungkanlah!(3), Dan pakaianmu bersihkanlah(4), Dan perbuatan dosa tinggalkanlah(5), 
Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak(6), Dan 
untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah(7). 
 
maka mulailah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada kerabat dan sahabat dekat dengan 
cara sembunyi-sembunyi. Dakwah dengan cara ini dilakukan nabi selama tiga tahun dengan pusat 
kegiatan dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam, dan pada masa itu masuk islamlah beberapa orang 
dari penduduk Makkah yang digelari “As-Sasbiuunal Awwaluun”. Selanjutnya, dakwah secara terang-
terangan di tengah-tengah masyarakat Quraisy dilakukan setelah Allah menyuruh Nabi berdakwah 
secara terbuka dan terang-terangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hijr: 94.  

                  

Artinya:  Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan 
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 
 
 

Namun, sebagian besar masyarakat Makkah menentang dan memerangi dakwah Rasulullah. 
Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya mengalami berbagai hinaan, gangguan, serta siksaan. Untuk 
melindungi agama serta para pengikutnya, Nabi memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk 
berhijrah ke negeri lain. Hijrah pertama ke negeri Habsyi (Afrika), dan kemudian hijrah yang kedua 
yaitu ke Yastrib (Madinah). 
 
E. Misi Nabi Muhammad saw untuk Semua Manusia dan Bangsa 

1. Misi Nabi Muhammad saw sbb: 
a. Membawa ajaran Islam (QS. Al-Maidah [5]:3). 
b. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia (QS.Al-An’am 

[6]:48). 
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c. Menyempurnakan akhlak manusia. 
 

2. Misi Nabi Muhammad saw untuk Semua Manusia dan Bangsa 
Nabi Muhammad saw. diutus di daerah Arab, namun misi kerasulannya bukan hanya 

untuk bangsa Arab saja. Ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an bahwa Nabi Muhammad 
bukan hanya menjadi tokoh dan panutan bagi orang-orang tertentu saja. Nabi Muhammad Saw 
bukan hanya milik keturunanya atau milik bangsa Arab saja, namun Nabi Muhammad merupakan 
utusan Allah SWT yang menjadi tokoh dan teladan bagi seluruh umat manusia dan nabi yang 
terakhir. Firman Allah SWT : 

                      

Artinya: Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui 
(QS.t Saba’[34]:28 : 

                                  

    

Artinya :”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia 
adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al 
Ahzab[33]: 40) 
 

Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh 
Allah SWT untuk menjadikan tatanan hidup seluruh manusia agar bertuhan dengan benar, menyembah 
Allah SWT dengan cara-cara yang benar, berkhlak mulia dengan menjalin hubungan yang baik 
terhadap sesama manusia. Nabi Muhammad s.a.w mempunyai misi untuk mewujudkan perdamaian di 
muka bumi. Nabi merasa sangat bersedih ketika menyaksikan perselisihan dan pertikaian antarsuku di 
Makkah. Terbukti dengan kehadiran agama Islam pertikaian dan perselisihan itu menjadi hilang. 
Masyarakat makkah dan Madinah menjadi masyarakat yang damai setelah mereka benar-benar 
memahami da menjalankan ajaran Islam. 
Firman Allah SWT dalam QS Al Anbiya : 107 

             

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 
(QSَ Al Anbiya : 107} 
 

Dengan demikian salah besar jika bangsa Barat menuduh Nabi Muhammad adalah orang yang 
suka berperang, teroris dan menyebarkan Islam dengan cara-cara kekerasan. Nabi Muahmmad saw. 
merupakan pribadi yang sangat lembut, santun, menyukai perdamaian, dan menyayangi seluruh umat 
manusia, walaupun mereka tidak memeluk Islam sekalipun. 
 


