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 Tanggal 12 Rabi’ul Awal tercatat dalam sejarah Islam sebagai hari kelahiran Nabi 

agung Muhammad SAW. Sebelum kelahirannya, kondisi dunia sangat memprihatinkan 

dengan maraknya prilaku manusia yang mencoreng peradaban. Hampir saja saat itu 

orang tidak bisa lagi membedakan antara baik dan buruk. Tidan pula bisa membedakan 

antara halal dan haram serta tidak ada aturan yang mereka jadikan sebagai acuan dalam 

kehidupan. Ukuran baik dan buruk hanya berdadsarkan nafsu dan keberanian masing-

masing. Maka dari itu sering terjadi perampasan hak di antara mereka. 

 Hukum rimba berlaku, siapa yang kuat itulah yang menang. Dari kota sampai ke 

desa mewabah prilaku jahiliyah yang jauh dari prikemanusiaan. Mabuk mabukan akibat 

minuman keras hingga teler tidak sadarkan diri. Perzinahan terjadi di mana-mana hingga 

mengacaukan nasab keturunan manusia. Perjudian dengan segala bentuknya hingga 

membuat harta benda ludes dari pemiliknya. Mampu merampok harta milik orang lain 

dianggap sebagai kebanggaan. Perkelahian dan pembunuhan antar sesama menjadi hal 

yang biasa. Maksiat dan menkarat di seantero jagad raya menjadi tontonan lumrah. 

 Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dunia benar-benar telah mengalami 

kerusakan besar. Nafsu telah menjajah pandangan, pemikiran dan perasaan manusia. 

Membabi-butanya penjajah nafsu sehingga hilang rasa kemanusian dalam jiwa manusia. 

Secara sengaja manusia merendahkan martabatnya dan menjatuhkan dirinya ke dalam 

jurang kebinasaan. Martabat kaum wanita mereka hinakan sehina-hinanya. Menurut 

mereka wanita adalah racun dunia pembawa sial. Keberadaan wanita hanya sekedar 

pemuas nafsu belaka. 

 Tradisi masyarakat jahiliyah mengubur anak wanita hidup-hidup sebagai bukti 

hilangnya rasa kemanusiaan. Anak sendiri dan darah daging sendiri menjadi korban 

kebiadaban. Al-Qur’an melukiskan betapa bodohnya masyarakat jahiliyah dalam 

bersikap ketika menerima kehadiran anak wanita. “Dan apabila seseorang dari mereka 

diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah 



padam) dan dia sangat marah”. Kabar itu membuatnya hilang percaya diri, kepadanya 

dihadapkan dua alternative apakah bersedia menahan malu yang berat ini, atau 

mengubur anak itu ke dalam tanah.  

 Wabah jahiliyah ini telah menjalar ke dunia Barat maupun Timur. Kerusakan terjadi 

bukan sekedar hancurnya peradaban. Tetapi lebih dari itu kerusakan terjadi pada 

berbagai aspek kehidupan. Manusia satu sama lain saling memangsa untuk menunjukan 

kekuatan. Menikmati penderitaan orang lain sudah menjadi hal yang wajar terjadi. 

Bersenang-senang di atas luka hati dan derita orang lain menjadi kebiasaan. 

Memperlakukan manusia lemah secara biadab bagaikan mereka sedang menikmati 

hiburan yang paling menyenangkan. 

 Buku “Sejarah Moral Eropa” menggambarkan satu segi dari kebiadaban dan 

kebuasan manusia yang tiada bandingnya. Bagi penduduk Roma, pemandangan yang 

sangat menyenangkan dan membuat mereka terhibur adalah ketika menyaksikan 

pertarungan antara manusia dengan binatang buas. Mereka berdesak-desakan ingin 

menonton dan menyaksikan secara langsung pertarungan itu. Begitu antusias mereka 

melihatnya dengan gemuruh riyuh tepuk tangan hingga petarung manusia tewas terkapar 

atas sergapan binatang buas. 

 Membiarkan bangsanya sendiri tertindas dan mengalami penderitaan. Ketika 

temannya dalam kondisi sakaratul maut mereka menjadikannya sebagai tontonan segar. 

Peradaban manusia saat itu telah tercabik-cabik. Jiwa agama telah luntur seriring 

perjalanan waktu. Tuntunan agama yang pernah mereka terima dari para Rasul terdahulu 

telah lenyap dalam kebengisan nafsu. Mereka melupakan dan bahkan menyelewengkan 

ajaran agama sesuai selera. Merasakan diri memiliki segala-galanya, namun sesekali 

merasakan juga keterbatasan diri dan menyadari adanya Tuhan pencipta alam semesta. 

Namun mereka kebingungan dalam menentukan siapa Tuhan dan bagaimana 

mendekatinya?. 

 Ketika mereka meninggalkan jejak kenabian, saat itulah mereka terjerumus dalam 

penyimpangan demi penyimpangan. Mereka tidak mampu lagi menemukan Tuhan 

sebenarnya, sehingga makhluk yang tidak berdaya sekalipun mereka jadikan sebagai 

Tuhan. Bintang yang gemerlapan di langit karena indahnya mereka jadikan Tuhan. Bulan 



dan matahari yang bersinar terang serta bisa memberi enegi kehidupan juga mereka 

jadikan Tuhan. Di antara mereka ada yang menuhankan binatang, pohon dan ada pula 

yang menuhankan berhala buatan manusia sendiri.  

 Semakin jauh mereka terperosok ke dalam penyimpangan, semakin sulit pula 

untuk kembali kepada kebenaran. Mereka sudah tidak mampu lagi berjalan sendiri untuk 

menemukan kebenaran. Hati dan pandangan mereka tertutup sehingga berada dalam 

kegelapan. Seberkas cahaya kebenaran telah padam yang membuat hidup mereka 

kelam. Nur ilahi seakan tidak bersinar lagi untuk mereka, Gelap gulita . benar-benar 

menyelubungi penglihatan dan pemikiran. Mereka tidak lagi memiliki ide brilian buat 

mewujudkan kehidupan yang terhormat. 

 Ketika kebobrokan moral manusia telah mencapai klimaks. Manusia sangat 

merindukan adanya seorang pembimbing yang bisa menyelamatkannya dari krisis moral 

tersebut. Dunia menati kelahirannya agar penduduk dunia segera bisa keluar dari kondisi 

terpuruk ini. Mengingat kondisi yang seperah ini dan supaya bisa memulihkan keadaan 

mestilah pembimbingnya manusia super berpangkat nabi dan rasul. Dunia berhajat 

kepada Rasulullah yang akan memberi bimbingan ketuhanan dan peradaban. Bimbingan 

yang menyebabkan seluruh rongga jiwa dan pikiran terpenuhi hajatnya. 

 Bimbingan yang membuat teknologi hasil kemajuan berpikir bisa bermanfaat 

secara optimal bagi kehidupan. Suatu kemajuan yang tidak merusak sendi-sendi 

kehidupan. Bimbingan yang menjadikan materi bisa membawa kemaslahatan, bukan 

kehancuran. Manusia menghajatkan hadirnya sesosok nabi yang akan memberitakan 

kepada mereka perjalanan hidup ruh manusia. Dari mana dia berasal dan kemana 

perginya setelah ruh berpisah dari badan. Apa hakikat hidup di dunia dan bagaimana di 

akhirat ketika manusia diminta mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

 Manusia memerlukan nabi Allah yang memberitakan aturan kehidupan mengenai 

hal apa yang dibolehkan dan hal apa yang tidak dibolehkan. Nabi yang mengabarkan 

syari’at Ilahi. Ketaatan akan berbalas kebaikan dan pelanggaran akan berbalas dosa. 

Selain itu, nabi Allah juga mengabarkan adanya ampunan Allah yang ketersediaannya 

tiada batas bagi yang meminnta. Maka untuk menjawab persoalan ini, Allah mengutus 



Nabi Muhammad Rasulullah. Seorang Nabi yang terpercaya kejujurannya, teruji 

integritasnya, terlihat kemampuan menyampaikan risalah dan terbukti kecerdasannya. 

 Dunia mendapat rahmat atas kelahirannya. Risalah bawaannya mampu merubah 

wajah dunia dari suram menjadi bersinar. Dari alam gelap gulita menjadi terang 

benderang bermandikan cahaya Iman, Islam dan Ihsan. Merubah struktur dunia dari 

suasana jahiliyah menjadi kehidupan yang memiliki peradaban. Dunia yang tadinya 

diliputi kebodohan, melalui ajarannya berkembang ilmu pengetahuan untuk menjelajahi 

dunia dan akhirat. Nabi mengajarkan agar manusia mengambil bagian dalam hidup ini 

untuk berperan sebagai khilafah di muka bumi. 

 Telah lahir junjungan agung yang kiprahnya di kancah kehidupan sebagai saksi 

kebesaran Allah, pemberi kabar gembira bagi yang berbuat baik dan pengingat akan 

adanya akibat bagi yang berbuat keburukan. Beliau mengajak seluruh manusia ke jalan 

Allah atas restu Allah sendiri. Beliau pula sebagai pelita penerang bagi manusia yang 

meniti jalan kehidupan. Memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa Allah 

akan memberikan keutamaan dan kemuliaan besar. “Allahumma Shalli ‘Alaa Sayyidina 

Muhammad. Semoga kelahiran beliau membawa berkah bagi kehidupan kita”. 
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