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Waah, 
ini buku tentang 
apa Bunda?

Buku ini bercerita tentang Nabi Muhammad, Alifah.
Mulai dari cerita ketika Nabi lahir, hingga Nabi meninggal. 
Ada juga beberapa cerita menarik dan special yang Nabi 
lakukan selama Ia hidup.

Aku mau diceritakan isinya dong Bunda

Boleh, sini Bunda bacakan 



Hah kok Tahun Gajah Bunda?

Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim Alifah, 
karena Ayah Nabi sudah meninggal saat Nabi masih ada 
dalam kandungan.
Nabi dilahirkan pada hari senin tanggal 12 Rabi'ul awal 

Kota Makkah Tahun Gajah di pada 

Yap, Tahun Gajah!
Pada tahun itu ada pasukan penunggang gajah yang berusaha 
menghancurkan Ka’bah. Sehingga disebut dengan Tahun Gajah

Lahirnya Nabi



Pada saat Nabi berusia 4 tahun,
Ibunda Nabi yang bernama Sayyidah Aminah meninggal. 
Nabi akhirnya diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib

Waaah Bunda, kasihan sekali 
Nabi masih kecil sudah 
ditinggal Ayah 
dan Bunda nya ya..

Wafatnya Ibu Nabi Muhammad



ِ ْاالمنيَ

Di usia Nabi mulai bekerja dengan menggembala  8 tahun 
kambing, Nabi menjaga kambing - kambing saat mereka mencari 
makanan di padang rumput.

Karena kejujurannya, 
Nabi mendapat julukan al-Amin 
yang berarti orang yang jujur 

Kemudian Nabi mulai ikut Pamannya, Abu Thalib,
melakukan perjalanan jauh untuk berdagang di kota lain
pada usia 12 tahun.

Mulai Bekerja
Pekerja Keras



Saat berusia , Nabi melamar 25 tahun
Sayyidah Khadijah. 

Menikah

Khadijah adalah pebisnis yang memiliki 
julukan Ath-Thahirah, 
yang berarti wanita yang suci

Pernikahan
Nabi

Waaah hari itu Nabi 
dan Khadijah pasti 
bahagia sekali!



Pada suatu malam saat Nabi menyendiri di Gua Hira,
Nabi mendapat wahyu untuk pertama kalinya.

Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi 
adalah surat Al’Alaq ayat 1 sampai ayat 5 

Menerima Wahyu � َِ ِ ۡ َۡ َاقرا �مس ربك ا�ى �ل قِۚۡ َِ ۡ ّ َ ِ َ

َۡ َِِ ۡ َََ�لق االسان من �ل قۚ� ٍۡ َ َ

ۡ ِۡ َۙ َۡ ُاقرا وربك االكرمۡ � َ ََ َ

�َ ۡ � َِ ۙا�ى �مل �لقملِ َ َِۡ

َۡ َ �ِۡؕ َ�مل االسان ما لم یعمل� َۡ َۡ ََ َۡ

Iqra bismi rab bikal ladzii khalaq

Khalaqal insaana min 'alaq

Iqra wa rabbukal akram

Al-ladzii 'allama bil qalam

'Allamal insaana maa lam y'alam
Kalau Al-’Alaq 
aku hafal Bunda

40 tahun
Al-’Alaq Ayat 1-5

Di sana lah untuk pertama kalinya Nabi 
bertemu dengan Malaikat Jibril, 
yaitu malaikat yang bertugas 
menyampaikan wahyu.

ْ ِْ�ربیلِ



Dakwah 
Sembunyi-Sembunyi

Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad mulai mengajak orang-
orang terdekatnya untuk menyembah A�ah dan mengikuti perintah 
A�ah.

Cara nabi mengajak orang terdekatnya dikenal 
dengan dakwah secara sembunyi - sembunyi.

Hal ini karena pada saat itu, ada banyak orang 
kafir yang akan melakukan hal jahat jika Nabi 
ketahuan menyebarkan Islam.



43 tahun
Dakwah Dakwah 
Terang-TeranganTerang-Terangan
Dakwah 
Terang-Terangan

Kemudian pada usia 43 tahun, Nabi menerima perintah dari 
A�ah untuk mulai berdakwah secara terbuka. 
Nabi pun mulai mengajak orang-orang Qurays untuk masuk 
islam. Nabi pun mulai mengajak orang - orang 
selain keluarga terdekatnya, 
yakni orang - orang Qurays lainnya untuk masuk Islam.

Namun sayang, ajakan nabi untuk masuk 
islam ditolak oleh orang-orang Qurays



Isra’ Mi’raj
Pada usia 51 Tahun, Nabi mengalami Isra’ Mi’raj 

Apa itu Isra’ Mi’raj Bunda?

Isra’ Mi’raj adalah perjalanan dari Makkah 
menuju Baitul Maqdis di Palestina, kemudian 
naik ke langit ke-7, setelah itu pulang lagi ke 
Makkah dalam waktu semalam

Nabi menghadap A�ah pada malam itu, 
untuk menerima perintah 
Shalat dari A�ah



Teman-Teman penasaran kan lanjutan kisahnya?
Kita lanjut di part 2 yuk!
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