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Muqaddimah
Bismillah Alhamdulillah was-shalatu was-salamu ’ala rusillah, wa ba’du
Pembaca yang dimuliakan Allah,
Menulis tentang sirah nabawiyah merupakan salah satu cita-cita saya
sejak belia. Selain cinta terhadap sirah nabawiyah, saya merasakan getaran
yang khas setiap kali membaca sirah nabawiyah. Seolah saya mendapatkan
sosok Rasulullah SAW yang hidup, bukan sekedar petikan sekilas dari suatu
ayat atau hadits, melainkan sosok Beliau SAW seakan hadir di hadapan saya.
Sosok Rasulullah SAW sebenarnya selalu muncul dalam setiap ayat AlQuran yang kita baca. Begitu juga Beliau SAW selalu muncul dalam setiap
potong hadits yang kita terima. Namun kemunculan sosok beliau di ayat AlQuran atau pun dalam hadits seakan hanya sekilas-seklias saja. Tidak tampil
utuh sempurna terjalin menjadi cerita yang enak diikuti.
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Barulah ketika kita membaca sirah nabawiyah, sosok Beliau SAW betulbetul tampil utuh sepenuhnya. Tidak lagi hanya klip-kilp kehidupan,
melainkan terjalin menjadi suatu cerita. Sisi inilah yang membuat sirah
nabawiyah menjadi sebuah ilmu tersendiri yang unik dan khas, tidak dimiliki
oleh ilmu-ilmu keislaman yang lainnya.
Dari sisi Penulis sendiri, membaca sirah nabawiyah dalam berbagai
macam versi pengarang memang mengasyikkan. Namun ketika
menuliskannya kembali dalam sebuah buku khusus, maka keasyikannya
menjadi bertambah berkali lipat. Seperti napak tilas dari sejarah membaca
sirah nabawiyah sejak masa kecil, ketika masih di’dongeng’-i oleh guru
mengaji masa kecil.
Semoga beliau SAW berbesar hati kepada kita dan membanggakan kita
depan nabi-nabi yang lain, karena kita adalah para penerima warisan syariah
dari beliau SAW, yang masih hidup dan setia membela agama dan syariat
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yang dibawa beliau, meski kita berada di bilangan penghujung paling akhir
dari gugusan zaman yang panjang.
Namun semua juga tahu bahwa menulis sejarah kehidupan Rasulullah
SAW bukan perkara mudah, ada beberapa tantangan yang harus siap
dihadapi. Dalam pandangan saya setidaknya ada tiga tantangan utama :
1. Keshahihan
Kendala keshahihan menurut saya adalah tantangan pertama. Sebab ada
ancaman tegas siapa yang berdusta tentang Beliau, maka sudah disiapkan
tempat duduknya di neraka.
Jangan sampai niat kita baik, mau berikisah tentang Rasulullah SAW,
namun karena riwayatnya tidak benar bahkan dusta, kita malah masuk
neraka.
Padahal kalau kita hanya membatasi para riwayat yang shahih saja, selain
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juga tentunya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang derajatnya mutawatir,
tentu amat sangat sedikit bahan yang kita punya.
Nampaknya kendala keshahihan riwayat ini yang juga melatar-belakangi
Dr. Muhammad Al-Ghazali ketika menulis kitab Fiqhus-Shirahnya, diberi
footnote oleh Nashiruddin Al-Albani yang berisi komentar-komentar atas
keshahihan haditsnya. Setidaknya menurut subjektifitas komentator yang
sifatnya debatable juga.
2. Khilafiyah
Dan karena urusan perbedaan dalam menilai keshahihan riwayat-riwayat
itulah sehingga amat wajar kalau kita menemukan banyak sekali perbedaan
versi di kalangan penulis kitab Sirah.
Malah perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak kalah dengan
perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Kalau di bidang ilmu fiqih ada
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berbagai macam mazhab, sebenarnya di bidang Sirah Nabawiyah pun kita
mengenal ada sekian banyak mazhab.
Kalau kita telaten menelusuri, kita akan temukan ada begitu banyak
perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Ada versi yang
sering kita pakai yaitu 12 Rabiul Awal, namun ada beberapa versi lain
misalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Bahkan konversi angka tahunnya pun bikin
kita kaget, karena ada yang bilang tahun 570 Masehi, namun juga ada yang
menyebut 571 Masehi.
Peristiwa Isra’ dan Mi’raj pun senasib, yaitu dipenuhi perbedaan. Bahkan
Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum menuliskan sampai ada 6 versi
tanggalan yang berbeda.
Yang paling parah adalah tentang syair Thala’al Badru ’Alaina, yang
teramat masyhur itu. Selama ini kita diajarkan bahwa syair itu dilantunkan
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ketika para shahabat menyambut kedatangan Nabi SAW yang datang dari
Mekkah ketika datang untuk berhijrah. Namun banyak ulama, salah satunya
guru saya, Prog. Dr. KH. Ali Musthafa Ya’qub, Lc.,MA yang menolak tegas hal
tersebut. Beliau mengatakan syair itu bukan dilantunkan kala hijrah, namun
dalam kesempatan yang lain.
3. Kajian Hukum
Dengan fakta-fakta di atas, maka tentu saja ketika kita mau menarik
kesimpulan dan pelajaran, tentu harus ditegakkan di atas atas pilihan kita.
Mau tidak mau kita wajib memilih salah satu dari sekian banyak perbedaan.
Karena berbeda fakta kejadian tentu berpengaruh dengan kesimpulan.
Apalagi kalau sudah sampai kepada kesimpulan hukum, tentu
dampaknya jauh lebih besar lagi. Padahal secara umum, salah satu manfaat
yang mau kita ambil dari belajar Sirah Nabawiyah adalah pelajran terkait
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hukum-hukum syariah.
Kalau fakta di masa kenabiannya sudah berbeda, sangat boleh jadi akan
berbeda juga kesimpulan hukumnya.
Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam
memahami jihad dalam Islam, Amien.
Ahmad Sarwat, Lc., MA
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Bab 1 : Perintah Untuk Meneladani
Mengapa kajian Sirah Nabawiyah menjadi penting? Bukankah sudah ada
kajian terkait Al-Quran dan Al-Hadits atau sunnah nabawiyah? Bukankah kita
hanya diminta untuk berpegang teguh hanya kepada Al-Quran dan AsSunnah sebagai dua warisan Nabi SAW?

ُللاُ َوس نَّ َُةُنَب ِِي ِه
ُِ ُاب
َُ َيكُ َأ ْم َرْي ُِنُلَ ُْنُت َِضلُّواُ َماُتَ َم َّس ْك ُْتُِبِ ِ َماُ ِكت
ُْ تُ ِف
ُ تَ َر ْك
Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang
teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunah nabiNya.” (HR. Malik)
Bagaimana menjelaskan bahwa Sirah Nabawiyah menjadi penting dan
kajiannya perlu dibedah?

11

Secara dasar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memang
diperintahkan secara eksklusif untuk menjadikan sosok seorang Muhammad
SAW sebagai suri tauladan. Tentu ini menjadi poin urgensi mempelajari Sirah
Nabawiyah yang paling utama.

ِ َّ ِلَقَدْ ََُك َنُلَ ْك ُِِف َُرسول
ُُاَّللُ َكثِ ًريا
َ َّ وُاَّلل َُوالْ َي ْو َم ُْالآ ِخ َر َُو َذ َك َر
َ َّ ُاَّللُ ُأ ْس َو ٌةُ َح َس نَ ٌةُ ِل َم ْن ََُك َنُيَ ْرج
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)
Judul besar meneladani itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak pernah
tahu kisah dan jalinan cerita serta sejarah tentang sosok itu secara utuh.
Maka peranan Kajian Sirah Nabawiyah dalam hal ini adalah menampilkan

12

sosok diri Nabi Muhammad SAW secara utuh, mendalam, detail, dan jujur.
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Bab 2 : Perintah Mencintai
Urgensi kedua yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kita sebagai
umatnya diwajibkan untuk mencintai sosok Nabi Muhammad SAW.
Mencintai Rasulullah SAW itu adalah bagian dari perintah samawi dan
merupakan kewajiban agama. Bahkan mencintai Beliau itu harus diposisikan
melebihi dari kecintaan kita kepada siapa pun dan apapun, termasuk lebih
dari kita mencintai diri kita sendiri. Setidaknya begitulah pesan hadits Umar
berikut ini :

ُ ُ َُي ُ َرس ْو َُل:ُ ُفَقَا َُل ُ َُل ُ َُعر،َل ُللاُ ُعَلَ ْي ُِه ُ َو َس َََُّل ُ َوه َوُ ُأ آ ِخ ٌُد ُ ِب َي ِدُ ُ َُع َُر ُ ْب ُِن ُالْخ ََّط ِاب
ُ َّ ب ُ َص
ُِ ِ َّكنَّا ُ َم َُع ُالن
ِ
َ ُك
ُُُ َُلُ َو َّ ِاَّلي:َلُللاُُعَلَ ْي ُِهُ َو َس َََُّل
ُ َّ بُ َص
ُُّ ِ َُّفَقَا َُلُ َُلُالن.س
ُ ِ َشءُُالَُُّ ِم ُْنُن َ ْف
ُِ ُبُا َ َُّلُ ِم ُْن
ُُّ ْتُ َأ َح
َُ َُ َلن،للا
ْ
ِ
ِ
ِ ُ َو،ُفَان َّهُُ ْالآ َن:ُُفَقَا َُلُ َُلُ َ َُعر.ك
ُب
ُُّ ْتُ َأ َح
َُ َُ َلن،للا
َُ كُ ِم ُْنُن َ ْف ِس
َُ بُالَ ْي
َُّ ّتُ َأك ْو َُنُ َأ َح
ُ َّ ُ َح،سُ ِب َي ِد ِه
ُْ ِ ن َ ْف
ِ
ِ
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.

َُلُللاُُعَلَ ْي ُِهُ َو َس َََُّلُ ْالآ َُنُ َُيُ َُعر
ُ َّ بُ َص
ُُّ ِ َُّفَقَا َُلُالن.س
ُ ِ ا َ َُّلُ ِم ُْنُن َ ْف
ِ

Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin alKhaththab radhiyallahuanhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi
SAW,”Wahai Rasulullah, sungguh Engkau sangat Aku cintai melebihi apa
pun selain diriku”. Nabi SAW menjawab, “Tidak, demi yang jiwaku berada
di tangan-Nya, hingga Aku sangat engkau cintai melebihi dirimu”. Umar
menjawab,”Sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah, Engkau sangat aku
cintai melebihi diriku.’ Maka Nabi SAW bersabda,“Sekarang kamu benar,
Umar”
Lalu bagaimana mungkin kita tiba-tiba bisa mencintai Rasulullah SAW
begitu saja, kalau kita tidak pernah kenal sosoknya?
Jawabannya adalah dengan mempelajari Sirah Nabawiyah. Karena
biasanya kecintaan itu akan terbangun dengan sendirinya, manakala kita bisa

15

terlibat dengan biorgrafi dan perjalanan hidup seseorang.
Orang Jawa punya ungkapan unik dalam hal ini, yaitu witing tresno
jalaran seko kulino. Cinta itu akan bersemi lantaran terbiasa bersamanya.
Belajar dan mengorek terus sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW itu
merupakan salah satu jalan dalam rangka kita membangun kecintaan kepada
makhluk paling mulia, Rasulullah SAW.
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Bab 3 : Menjelaskan Konteks Kejadian
Al-Quran dan As-Sunnah memang dua sumber utama kita dalam
menggali semua perintah Allah SWT, serta disepakati menjadi dua pedoman
abadi buat kita umat Islam hingga hari akhir.
Namun yang menjadi titik kelemahan buat kita yang hidup jauh
sepeninggal masa kenabian adalah kita kehilangan konteks. Durasi
kehidupan Nabi SAW selama 23 tahun kenabiannya itu merupakan sebuah
jalinan cerita yang rumit dan panjang, dimana Al-Quran dan As-Sunnah
mengawal terus kejadian demi kejadiannya.
Begitu banyak ayat Al-Quran yang turun karena menanggapi sebuah
kejadian kala itu, baik yang sifatnya jawaban atas hukum-hukum tertentu,
atau pun solusi kongkrit yang sifatnya teknis, atau bahkan yang sifatnya
sekedar komentar ringan.
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Sayangnya 6.236 ayat Al-Quran yang kita baca hari ini dalam satu bundel
mushaf itu sama sekali tidak pernah bercerita tentang konteks ini. Ayat-ayat
yang sangat sakral dan punya nilai histori yang sedemikian mendalam itu,
tampil di depan mata kita sekedar teks belaka. Sama sekali tidak
menginformasikan konteks bagaimana suasana kejadian di masa kenabian,
khususnya pada saat ayat itu diturunkan.
Kejadian apa yang sedang berlangsung dan bagaimana sebenarnya
duduk persoalan serta akar permasalahan yang menggeluti sehingga
sampai-sampai suatu ayat itu turun, sama sekali tidak pernah tergambar di
benak kita.
Begitu juga dari jutaan butir hadits nabawi yang berserakan di berbagai
kitab hadits, kebanyakannya tidak dilengkapi dengan konteks kejadian serta
latar belakangnya. Tiba-tiba Nabi SAW melakukan ini itu, tiba-tiba Beliau
SAW memerintahkan ini dan itu, tiba-tiba Beliau SAW melarang ini dan itu.
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Semua terjadi seperti tiba-tiba saja, tanpa ada penjelasan tentang sebab
akibat, tanpa ada keterangan bagaimana cerita latar belakang kejadian.
Di dalam sirah nabawiyah kita bisa memetakan posisi suatu ayat AlQuran, kapan diturunkan, dalam suasana apa, oleh sebab apa, kepada siapa
diturunkan dan seterusnya. Jadi kita justru mendapatkan gambaran yang
jauh lebih lengkap tentang suatu ayat kalau kita bahas dari sisi sirah
nabawiyahnya.
Demikian juga dengan hadits nabawi, kita akan dapat penggambaran
yang lebih lengkap dan detail tentang bagaimana kejadiannya, siapa saja
pelakunya, kapan, dimana, oleh sebab apa, dan seterusnya.
Jadi secara tidak langsung, sirah nabawiyah ini akan memberikan
informasi yang lebih menghujam lagi atas ayat-ayat Al-Quran dan juga
hadits-hadits nabawi.
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Bab 4 : Kelengkapan
Sirah nabawiyah itu bisa diibaratkan merupakan sebuah bangunan besar
yang dibangun dari berjuta keping bahan-bahan dasar. Ibarat gedung tinggi
terdiri dari sekian banyak lantai, dibangun dengan pondasi beton yang
terbuat dari campuran adukan semen cor-coran mengisi jalinan besi yang
dirangkai lalu ditanamkan sedalam mungkin ke dalam tanah. Di atasnya lalu
ditegakkan tiang-tiang yang jadi kerangka bangunan. Lalu ditata
bangunannya yang terdiri dari batu bata, semen, pasir, kayu, jaringan
elektronik, cat dan lain-lainnya.
Semua dibangun dengan ukuran dan konsep yang teliti, dengan
memperhitungkan semua ukurannya. Tentu membangunnya bukan sekedar
asal-asalan saja. Sebab kalau asal-asalan, bangunan itu tentu akan runtuh
dan jatuh banyak korban.
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Dalam pengibaratan ini, Al-Quran justru menjadi salah satu bahan
bangunan, sebutlah sekedar permisalan saja, menjadi batu bata. Lalu hadits
nabawi juga merupakan salah satu bahan bangunan, sebutlah misalnya
menjadi semen atau beton.
Sedangkan bangunannya itu sendiri adalah sirah nabawiyah, sebagai
bentuk yang utuh dan lengkap, tentu saja tidak hanya terdiri dari batu bata
dan semen saja, tetapi masih ada ratusan bahan lainnya yang menjadi
pelengkap, sehingga bangunan itu menjadi layak huni.
Sirah nabawiyah sendiri sebenarnya adalah ilmu sejarah, dimana kita
akan mendapatkan semua informasi detail tentang realitas yang seusai
dengan zamannya. Misalnya tentang teknis kehidupan di masa itu, dimana
orang belum mengenal teknologi lebih jauh seperti sekarang ini. Di masa itu
Rasulullah SAW belum mengenal listrik, mesin, mobil, pesawat, telepon
genggam apalagi komputer. Bahkan juga belum mengenal jam sebagai
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penanda waktu.
Semua informasi itu ternyata sangat berguna untuk memahami teks AlQuran atau hadits yang terkadang buat kita terasa aneh, karena perbedaan
zaman dan juga tempat.
Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya, dimana kita sering
menemukan bahwa hadits-hadits itu sering menyebut istilah yang kita
sendiri masih bingung dan tidak paham. Misalnya ketika Nabi SAW
mensyaratkan kebolehan mengqashar shalat itu 4 bard, atau menyebutkan
ukuran zakat fitrah itu 1 sha’, dan firyah itu 1 mud.
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Bab 5 : Perbandingan Dengan Syariah Samawi
Salah satu keunikan Sirah Nabawiyah adalah posisitioningnya yang unik
karena secara head to head langsung disandingkan dan dibandingkan
dengan syariah agama samawi lain, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Kalau kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, kita tidak akan pernah
bisa membandingkannya dengan risalah yang lain. Begitu juga kalau kita
baca kisah Nabi Isa alaihissalam, juga kita belum bisa membandingkannya
dengan yang lain.
Hal ini berbeda dengan bila kita membaca Sirah Nabawiyah, dimana kita
langsung bisa membandingkannya dengan kisah para nabi dan rasul
terdahulu, serta yang paling utama adalah perbandingan risawal samawi di
masa lalu dan di masa terkini.
Sebab di dalam Sirah Nabawiyah, ternyata sosok-sosok yang mewakili
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agama-agama samawi sebelumnya pada bermunculan. Ada kisah yahudi,
nasrani bahkan agama paganis penyembah berhala.
Sehingga sirah Nabawiyah merupakan sejarah yang paling multidimensi,
karena sekaligus juga merupakan sejarah beberapa agama sekaligus.
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