
Pedoman Komprehenship dalam Menyikapi  
Prosesi Ritual Maulid Nabi


Segala puji bagi Allah yang telah memberi atribut special “Tuan Besar” 

berskala universal pada Nabi Muhammad SAW, Beliau adalah junjungan semesa 

alam secara mutaq tanpa debat. Allah telah memilih beliau melalui seleksi massal 

hati hamba-hamba-Nya, kemudian Allah mengutus beliau dengan dibekali 

berbagai etika-etika ideal serta argumen-argumen rasional untuk 

menyempurnakan moral-moral umatnya di segenap penjuru dunia.  

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah sang Maha Raja, maha Benar, 

serta maha menjelaskan apa yang kurang jelas.  Juga aku bersaksi bahwa Nabi 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang mengaplikasikan janji-janji Allah 

ke alam realita.  

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang telah 

Engkau (Allah) beri identitas khusus dalam al-Qur‟an: 

dan telah Engkau intruksikan umatnya untuk mengagungkannya. Dalam firman-

Mu:

                   

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 

suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu Berkata kepadanya dengan 

suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap 

sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu 

tidak menyadari.” 

juga kepada keluarga-keluarga beliau yang disucikan serta sahabat-sahabat yang 

gigih membela agama. 

Amma Ba’du:

Berkata orang yang tak punya daya uapaya, hamba Allah yang selalu menjadi 

tawanan dosa-dosa, pelayan ilmu dan para pelajar di tanah haram di Masjidil 

Haram, yaitu; Muhammad Ali bin Husain al-Maliki al-Makki, -semoga Allah 



Pedoman Komprehenship 

2

mengasihi beliau, kedua orang tua, guru-guru, serta saudara muslim beliau sampai 

hari kiamat. 

Ini (tulisan) adalah mata air segar dalam menyikapi berkumpulnya umat 

Islam membaca biografi dan kelahiran Nabi Muhammad serta tradisi berdiri, dan 

kuberi judul:

dan aku susun mulai muqaddimah, lalu diiringi tiga bab dan terakhir penutup. 

Aku memohon kepada Allah agar menjadikanna amal sholeh yang diterima, 

diridloi dan mendapatkan khusnul khatimah. Sesungguhnya Allah maha kuasa 

atas apa saja, dan dalam mengabulkan permintaan adalah Dzat yang paling 

berkah. 

 

MUQODDIMAH

Syekh Yusuf as-Syalabi berkata dalam: 

: „Ketahuilah, bahwa  bid‟ah menurut lughat adalah: segala sesuatu yang 

dilakukan tanpa contoh‟. 

Abu „Ubaidah berkata: “Bid‟ah adalah; perkara baru. Sedangkan menurut 

syara‟ adalah: perkara baru yang belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah 

saw. dan tidak ada dalil Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan Qiyas. Juga tidak ada 

ketergantungan suatu perintah, karena apa yang menjadi ketergantungan suatu 

perintah dihukumi perintah dari dalilnya.  

Tidak Semua Bid’ah Haram

Karena jika demikian adanya, maka apa yang dilakukan Ubay, Umar dan 

Zaid dalam usaha mengumpulkan dan menulis mushaf lantaran khawatir kocar 

kacir tak terpelihara dan akhirnya hilang dengan sebab wafatnya para sahabat 

(Qurro‟) dihukumi haram juga. Begitu pula gagasan Umar melaksanakan sholat 

Tarawih pada malam-malam Ramadlan serta ungkapan beliau:  

(bagus sekali bid‟ah ini), juga komentar Ali:  

(semoga Allah senantiasa menerangi kubur Umar, karena beliau telah 

meramaikan masjid-masjid kami) dengan sholat Tarawih, demikian pula produk-

produk karangan dari berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat, kewajiban 

memerangi orang-orang kafir dengan tombak, pedang dan panah di kala mereka 

menggunakan senjata peluru-peluru panas dan bom, adzan di atas menara, 
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membangun madrasah-madrasah dan pondok-pondok yang semuanya mempunyai 

kontribusi besar dalam menjaga syari‟at dan tak dijumpai pada masa Nabi.  

Adapun hadits: (setiap bid‟ah adalah sesat), menurut 

komentar pengarang al-Azhar dan ulama-ulama besar lainnya adalah berstatus 

„am makhshush (umum yang terfokus) dan yang dikehendaki adalah: setiap 

bid‟ah sayyi-ah, dan yang menjelaskan batasan ini adalah apa yang dilakukan 

sahabat-sahabat senior dan para tabi‟in yang tak ditemui pada masa Rasul seperti 

penulisan al-Qur‟an dan melestarikan shalat Tarawih.  

Imam as-Syafi‟I berkata: mewujudkan perkara baru dan bertentangan dengan 

al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ atau Atsar adalah Bid‟ah Dlolaly dan bila tidak 

bertentangan disebut Bid‟ah Mahmudah (terpuji). 

„Izzuddin bin Abdis Salam, Imam an-Nawawi dll. berkata: Bid‟ah terkadang 

Wajib, seperti; mengarang berbagai disiplin ilmu dan mengajarkan nahwu, 

mengCounter kelompok-kelompok sesat, menjaga dan melestarikan syari‟at. Ada 

juga yang Sunnah, seperti; membuat pondok dan madrasah, adzan di atas menara 

dan berbagai kebajikan yang tak ditemui pada kurun-kurun awal. Ada juga yang 

Makruh, seperti; menghias masjid-masjid dan mushaf. Ada juga yang Mubah, 

seperti; bersalaman setelah shalat Subuh dan Ashar, pola hidup mewah yang 

mencakup rumah, makanan dan minuman. Ada pula yang Haram, yaitu: apa saja 

yang bertentangan dengan al-Qur‟an dan al-Hadits serta dalil-dalil syar‟I lainnya, 

dan inilah yang dikehendaki dalam hadits: Kullu Bi‟datin Dlolalah.

Ibnul Atsir berkata: Bid‟ah ada dua, yaitu: Bid‟ah Huda dan Dholalah. 

Kemudian beliau mendefinisikan bid‟ah dholalah, yaitu: bid‟ah yang bertentangan 

dengan Kitab dan Sunnah, juga dalil-dalil syar‟I lainnya dan tidak ditemui  pada 

zaman dahulu. Sedangkan bid‟ah Huda yang terpuji adalah: apa saja yang 

termasuk dalam keuniversalan perintah-perintah Allah dan RasulNya, atau 

memang tidak bertentangan dan tak ditemui pada kurun-kurun sebelumnya, 

seperti pola hidup dermawan dengan model yang tidak ditemui pada kurun-kurun 

awal. 

Kemudian beliau berkomentar: bahwa tidak boleh mengi‟tiqodkan bahwa 

Bid‟atul Huda adalah sesat, bertentangan dengan syara‟, karena syara‟ telah 

menyebutnya dengan istilah “Sunnah” dan bagi pelakunya mendapatkan pahala. 

Nabi bersabda:  
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Artinya: Barang siapa yang melakukan tindakan kebaikan (hal baru) dalam 

Islam, lalu di hari kemudian di amalkan oleh generasi selanjutnya, maka dia 

akan mendapatkan pahala plus pahala-pahala orang yang melakukannya tanpa 

mengurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka (generasi sesudahnya).

Adapun hadits Nabi:  (Barang 

siapa yang membuat hal baru yang tidak termasuk ajaranku, maka amalnya tidak 

diterima). Menurut beliau para ulama telah membatasi Laisa Minhu (apa yang 

tidak termasuk ajaran Rasul) dengan apa yang bertentangan dengan syara‟, dan 

tidak ada penguat kaidah-kaidah syara‟ lainnya, maka perilaku yang bertentangan 

dengan syara‟ itulah yang ditolak, seperti ibadah dengan mengabaikan syarat-

syarat dan hukumnya, misalnya shalat tanpa wudlu atau tanpa ruku‟ dan sujud, 

juga seperti akad-akad fasid semisal jual beli barang-barang yang dilarang.  

Ibnu Hajar menandaskan bahwa apa saja yang tidak bertentangan dengan 

syara‟, maka tidak ditolak, seperti berbagai tindak kebajikan yang tidak ditemui 

pada kurun-kurun awal, dan beliau mencontohkan hasil-hasil karangan dari 

berbagai disiplin ilmu, kemudian beliau berkata: “Semua itu dan apa saja yang 

menyerupainya sangat jelas manfaatnya dan disambut hangat kehadirannya oleh 

masyarakat dunia, dan tentu pencetusnya mendapat pahala. 

Imam Abu Syaamah (guru Imam an-Nawawi) juga berkata: termasuk 

kategori Bid‟ah Hasanah adalah merayakan hari kelahiran Nabi setiap tahun 

dengan bershodaqoh dan berbuat berbagai kebajikan lainnya serta menyambut 

gembira datangnya Maulid Nabi. Semua itu mencerminkan mahabbah, ta‟dhim 

kepada Nabi Muhammad saw di hati para pelakunya, sekaligus mensyukuri 

ni‟mat Allah yang besar ini. Jadi, bid‟ah yang tercela adalah yang bertentangan 

dengan syara‟, seperti ibadah-ibadah fasid, semisal meyakini wajibnya inkar 

terhadap perilaku-perilaku sunnah seperti membaca surat al-Kahfi dalam masjid, 

juga seperti inkar yang ber-konsekuensi terjadinya saling benci, hasud dan 

permusuhan antara umat Islam yang merupakan tindakan paling tercela dibanding 

melakukan larangan-larangan syara‟. Juga seperti masa bodoh terhadap tindakan-

tindakan haram yang mujma‟ „alaih, ingkar berlebihan terhadap apa yang masuk 

kategori sunnah atau makruh, sampai terjadinya pengumpatan dan permusuhan 

yang akhirnya mengakibatkan kerusakan materi, melukai bahkan membunuh. 

Demikianlah komentar syekh Yusuf as-Syalabi. 
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BAGIAN I

Ketahuilah, - semoga Allah selalu menyinari hatiku dan hatimu dan 

melipatgandakan rasa cintaku dan cintamu kepada Rasulullah, - bahwa motif 

mengarang kisah kelakuan Nabi, sifat-sifat dan mu‟jizat-mu‟jizat beliau yang 

diambil dari kitab-kitab Siiroh (biografi Nabi) adalah seperti motif para 

pengarang-pengarang siiroh Nabi itu sendiri yang merupakan asal pengambilan 

kitab-kitab kisah maulid. Motif para pengarang Siiroh Nabi bukan sekedar 

mengetahui tanggal lahir sebagai perbincangan dalam perkumpulan-perkumpulan, 

atau yang lainnya. Tapi motif beliau adalah faedah-faedah lain yang sangat 

penting, antara lain: 

1. Mendekatkan diri pada Rasulullah dan memancing rasa cinta dan ridlo 

beliau dengan menyebut sifat-sifat terpujinya, dan memang mengumpulkan sifat-

sifat Nabi lalu menyebarkannya lebih utama dibanding memuji-muji beliau 

melalui qosidah-qosidah, dan dulu beliau telah menyambut baik dan meridloi 

karya orang-orang yang memuji beliau melalui qosidah, seperti Hassan, Abdullah 

bin Rowahah dan Ka‟b bin Zuhair dan beliau telah membalas jasa-jasa mereka 

ini. Berarti tidak diragukan lagi bahwa beliau akan meridloi siapa saja yang 

berkompeten mengumpulkan sifat-sifat beliau dan menyebarkannya.  

2. Berupaya sebisa mungkin membalas jasa kebaikan-kebaikan beliau pada 

kita (Ummatul Ijabah), sekaligus menyelamatkan kita dari kesesatan menuju 

petunjuk Allah.dan tidak diragukan bahwa ini adalah ni‟mat paling besar yang tak 

mungkin terbalas, dan memang tidak akan ada yang mampu membalas jasa ini 

kecuali Allah.  

Karena itulah, Imam as-Syafi‟I dalam kitab ar-Risalah dari riwayat 

muridnya, Robi‟ bin Sulaiman berkata: semoga Allah membalaskan jasa 

Rasulullah kepada kita melebihi balasan umat pada seorang Rasul, karena beliau 

telah menyelamatkan kita dari kehancuran dan menjadikan kita umat terbaik, 

memeluk agama yang diridloi dan dipilih para malaikat, dan siapakah (diantara 

makhluk) yang memberi ni‟mat seperti ini? Ni‟mat dhohir dan bathin yang kita 

rasakan yang mengantarkan kita mencapai tujuan dunia atau akhirat atau kita 

terbebas dari kerusakan dunia dan akhirat atau salah satunya, semua itu penyebab 

utamanya adalah Muhammad saw yang telah menggiring dan menunjukkan pada 

kita. 

3. Mengetahui sifat-sifat beliau yang mulia akan memotifasi rasa cinta kita 

pada beliau, karena karakter manusia selalu menyukai sifat-sifat bagus dan 

sempurna, dan memang tidak ada yang paling bagus dan sempurna kecuali sifat-

sifat beliau saw. dan tidak diragukan bahwa siapa saja yang telah melihat sifat-
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sifat beliau dan kebetulah tidak berperangai sesat, pastilah akan mencintai 

Rasulullah saw. 

Dan seberapakah kadar kecintaan seseorang pada Nabi (tambah atau kurang), 

sebegitulah tingkat keimanannya, bahkan ridlo Allah, kebahagiaan abadi serta 

kenikmatan-kenikmatan Ahlul Jannah tergantung pada seberapa tingkat 

kecintaannya pada Rasulullah. Sebaliknya kebencian Allah, celaka selama-

lamanya dan siksa penghuni neraka tergantung pada seberapa tingkat 

kebenciannya pada Rasulullah. 

4. Mengikuti beliau bagi orang yang diberi petunjuk dalam hal-hal yang 

mungkin, seperti: sifat dermawan beliau, bijaksana, tawadhu‟, zuhud dan lain-lain 

yang termasuk akhlaq dan perilaku-perilaku mulia beliau saw. Itu semua akan 

memberi spirit rasa cinta kepada Allah swt. Seperti firman Allah:  

           

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 

aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imron: 31). 

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengikuti Rasulullah 

dalam syari‟at dan perilaku beliau yang konsisten, dan mengumpulkan kita kelak 

di bawah panji orang-orang yang mencintai Rasulullah, seperti dalam kitab: 

, milik Syekh Yusuf bin Isma‟il an-

Nabhani. 

5. Dengan mendengarkan sifat-sifat Nabi (dalam karangan ulama) semoga 

Allah menetapkan hati kita pada posisi iman yang sempurna (ridlo terhadap apa 

yang telah ditakdirkan), seperti halnya Rasulullah yang telah ditetapkan hati 

beliau oleh Allah melalui metode memperdengarkan kisah-kisah Rasul terdahulu 

dalam al-Qur‟an. Firman Allah:  

              

         

Artinya: Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah 

kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat Ini Telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang 

yang beriman. (QS. Huud: 120). 
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Bahkan kita lebih membutuhkan penetapan hati kita dengan mendengarkan 

karakter dan sifat-sifat Rasulullah dibanding Beliau dengan mendengarkan kisah-

kisah Rasul terdahulu.  

BAGIAN II

Sepeti kata Imam Abu Syaamah yang telah kami tuturkan, dalam kitab 
 karya Ibnu Hajar al-Makky al-Haitamy, beliau ditanya tentang hukum 

merayakan Maulid dan Dzikir yang dilakukan banyak orang pada zaman 
sekarang, apakah itu sunnah atau sebuah keutama-an?, kalau dijawab Fadlilah, 
apakah ada penguat Atsar Ulama Salaf?, atau paling tidak Khobar? Dan apakah 
berkumpul dalam sebuah bid‟ah yang mubah diperbolehkan atau tidak? 

Beliau menjawab: bahwa perayaan Maulid dan Dzikir yang dilakukan 

kebanyakan orang mengandung unsur kebaikan, seperti shodaqoh, membaca 

dzikir, sholawat sembari memuji Rasulullah, maka hukumnya sunnah, karena 

termasuk dalam hadits-hadits yang membicarakan dzikir-dzikir secara khusus dan 

umum, seperti sabda Nabi saw: 

Artinya: Tidaklah duduk suatu kaum untuk berdzikir kepada Allah, kecuali 

akan dikerumuni Malaikat dan rohmat Allah, juga akan diturunkan sakinah 

kepada mereka, dan Allah juga akan mneyebut-nyebut mereka pda hamba-

hambaNya yang terdekat. 

Diriwayatkan juga bahwa beliau berkata pada kaum yang sedang duduk 

berdzikir dan mamuji-muji Allah yang telah memberi petunjuk pada mereka 

untuk memeluk agama Islam.

Artinya: Telah datang padaku Malaikat Jibril dan memberi khabar bahwa 

Allah telah memamerkan kalian kepada Malaikat.  

Dua hadits tadi adalah dalil paling transparan atas keutamaan duduk 

berkumpul dalam kebaikan dan mereka yang duduk di situ juga sama hukumnya, 

di pamerkan Allah pada malaikatNya, akan dituruni sakinah dan rohmat Allah 

juga Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat.  
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Sekarang, manakah keutamaan yang lebih besar dari ini?

Sedangkan pertanyaannya adalah: apakah berkumpul untuk suatu bid‟ah yang 

mubah di perbolehkan atau tidak?

Beliau menjawab: Ya, diperbolehkan. Izzuddin bin Abdussalam berkata: 

Bid‟ah adalah: melakukan apa yang tidak ditemui pada kurun Nabi, dan bid‟ah 

terbagi menjadi lima hukum, yaitu; wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. 

Metode untuk mengetahui masuk kategori yang mana (suatu bid‟ah) adalah: 

melihat pada kaidah-kaidah syara‟, mana saja hukum yang masuk dalam bid‟ah 

itu, itulah hukumnya.  

Termasuk dalam bid‟ah Wajib adalah: mengajar ilmu nahwu untuk 

memahami al-Qur‟an dan Hadits. Haram seperti: aliran pemikiran qodariyah. 

Kategori Sunnah adalah: membangun madrasah dan ber-kumpul untuk sholat 

tarawih, kategori Mubah seperti bersalaman setelah shalat, dan kategori Makruh 

adalah menghiasi masjid-masjid dan mushaf (tanpa emas), kalau dengan emas 

dihukumi haram.  

Sedangkan hadits;  dialamatkan kepada 
bid‟ah yang masuk kategori Haram.  

Maka konklusi dan pendapat Abu Syaamah dan Ibnu Hajar dalam kitab 
 adalah: apa yang dilakukan setiap tahun pada hari yang bertepatan dengan 

lahirnya Nabi saw. berupa shodaqoh, berbuat kebajikan dan berkumpul 
mendengarkan kisah kelahiran beliau serta dzikir-dzikir adalah bid‟ah yang paling 
bagus. Alasannya; 

Pertama : Ada unsur Mahabbah dan Ta‟dhim dalam hati mereka yang 
terlibat dalam ritual ini pada Rasulullah, dan rasa syukur terhadap nikmat Allah 
yang telah mengutus beliau.  

Kedua  : Ritual ini Sunnah, karena ada shodaqoh, dzikir, membaca 
sholawat yang memuji-muji beliau, yang semua itu bisa masuk dalam kategori 
hadits-hadits yang menerangkan majlis-majlis dzikir secara umum atau khusus, 
seperti hadits:  

Artinya: Tidaklah duduk suatu kaum untuk berdzikir kepada Allah, kecuali 

akan dikerumuni Malaikat dan rohmat Allah, juga akan diturunkan sakinah 

kepada mereka, dan Allah juga akan mneyebut-nyebut mereka pda hamba-

hambaNya yang terdekat. 
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Juga diriwayatkan bahwa beliau berkata kepada kaum yang sedang duduk 

berdzikir dan memuji-muji Allah yang telah memberi petunjuk kepada mereka 

untuk memeluk agama Islam.

Artinya: Telah datang padaku Malaikat Jibril dan memberi khabar bahwa 

Allah telah memamerkan kalian kepada Malaikat.

Maka, tidak diragukan bagi mereka yang berakal, bahwa dua hadits tersebut 

sangatlah transparan dalam menyikapi keutamaan berkumpul dalam suatu 

kebajikan. 

Sekarang, manakah keutamaan yang lebih besar dari majlis-majlis seperti ini? 

Menurut kami (penulis, pent.), walaupun ritual seperti ini dianggap bid‟ah 

dari sisi tidak dijumpai pada kurun Nabi, praktek mengagungkan Nabi banyak 

dijumpai pada masa itu, seperti yang dilakukan Khadijah r.a. yang dengan senang 

hati mengorbankan apa saja demi Rasulullah sampai beliau merasa banyak 

berhutang jasa pada Khadijah r.a. 

Juga Abu Bakar yang menyerahkan semua hartanya pada Rasulullah tanpa 

tersisa sekali.  

Dalam al-Qur‟an surat al-Hujurat: 3 juga mengisyaratkan etika ta‟dzim 

kepada Rasulullah.  

                    

   

Artinya: Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah 

mereka Itulah orang-orang yang Telah diuji hati mereka oleh Allah untuk 

bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Hujurat: 3). 

Dan lagi apa yang diisyaratkan dalam QS. Huud: 120: 

              

         

Artinya: Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah 

kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat Ini Telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang 

yang beriman. (QS. Huud: 120). 
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Bahwa hikmah mengapa Allah mengisahkan para rasul-rasul terdahulu 

kepada Nabi adalah untuk mengokohkan hati beliau, apalagi kita yang mutlak 

sangat membutuhkan upaya mengokohkan hati dengan cara mendengarkan kisah-

kisah Rasulullah.  

Karena itulah imam al-Yafi‟I dalam kitabnya  berani 
menghukumi sunnah membaca manaqib para ulama dan auliya‟ dari ayat tadi 
(QS. Huud: 120). 

Jadi jelas bahwa sebutan bid‟ah atas ritual-ritual seperti ini hanya dari sisi 

model berkumpulnya, bukan dari esensi orisinilnya, karena esensi ritual ini 

banyak terjada pada kurun Rasulullah, bahkan dari firman Allah (QS. Al-Ahzab: 

56). 

                           

  

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 

dapat diambil dalil atas wajibnya suatu tindakan, apapun model prakteknya yang 

menginspirasikan ta‟dzim kepada Rasulullah, ketika beliau masih hidup atau 

sudah wafat, ini bisa dilakukan dengan metode Tanqihul Manath (membersihkan 

penyebab utama suatu hukum), yakni dalam ayat tersebut ada instruksi khusus 

(membaca sholawat) hanya karena mendengar nama Nabi disebut, kemudian 

instruksi khusus ini kita non aktifkan, dan keuniversalan instruksi (apa saja yang 

mengindikasikan ta‟dzim kepada Rasulullah) yang kita aktifkan. 

Dalam lembar sejarah, banya diantara para sahabat yang mem-praktekkan 

ta‟dzim kepada Rasulullah dengan berbagai metode, ada yang meminum air 

kencing dan darah beliau, ada yang meletakkan rambut Rasulullah pada 

kopyahnya dan meyakini punya kekuatan hebat selalu menang dalam peperangan.  

Coba fahmilah peristiwa-peristiwa sejarah itu, jangan kau hiraukan orang-

orang yang tidak pernah tahu sejarah sahabat Nabi dan terlanjur kronis penyakit 

(benci Rasulullah) di hati-hati mereka. 

BAGIAN III 

Telah sampai kepadaku (penulis. pent) sebuah khabar, ada sebagian orang 
yang membenci ritual Maulid, khususnya tradisi berdiri ketika menyebut 
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kelahiran Nabi (yakni ketika dibacakan: , kebetulah dia 
sedang berada di majlis itu, dan ketika para hadirin beridir, dia malah duduk, dan 
ketika ditegur dia berargumen dengan perkataan Ibnu Hajar dalam  
yaitu: “Termasuk kategori bid‟ah yang dikhawatirkan dianggap sunnah oleh orang 
awam seperti berdiri ketika membaca ayat  adalah berdiri yang 
dilakukan banyak orang ketika mendengar bacaan  dalam 
ritual Maulid. Ini juga termasuk bid‟ah yang tidak ada dalilnya, walaupun semua 
orang melakukannya karena ta‟dzim kepada Rasulullah, orang awam bisa di 
tolerir karena memang murni motifnya ta‟dzim Rasulullah walaupun makruh, 
dengan pertimbangan tidak akan di ikuti orang banyak, berbeda dengan khusuf (di 
ikuti orang banyak), beliau-beliau ini tak ada tolerir sama sekali, bahkan itu 
tindakan tercela, karena di khawatirkan di anggap sunnah oleh orang-orang awam 
bahkan wajib, makanya ini termasuk bid‟ah yang di makruh di lakukan. 

Kemudian kami melihat ibaratnya dan ternyata tindakan orang ini yang 
berargumen ibarat ibnu hajar tadi, ada dua catatan khusus: 

Pertama: Dia bersama leterlek ibarat-ibarat yang dianggap men-dukungnya 
dan tidak ada dalil sama sekali yang menguatkan tradisi berdiri dalam ritual 
maulid Nabi telah menganggap dirinya termasuk golongan orang-orang istimewa 
yang menjadi panutan orang-orang awam, ini kontradeksi sekali dengan;  

- Firman Allah:  

                

             

   

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan 
keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu 
Maha luas ampunanNya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu 
ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam 
perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang 
paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS. An-Najm: 32). 

- Etika ulama salaf (walaupun dia menganggap dirinya salafi), coba lihat 
etika Ulama salaf dalam lembar sejarah, Uqbah bin Suhban lisannya 
pernah bertanya pada A‟isyah RA tentang tafsir ayat;  
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Artinya: Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami 
pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang 
menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan 
dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan 
izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. 

(bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka 
diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan 
Pakaian mereka didalamnya adalah sutera. 

Beliau menjawab: wahai anakku, semuanya di surga kelak, adapun assaabiq 
adalah orang-orang terdahulu pada zaman Rasulullah, dan beliau bersaksi mereka 
akan masuk surga, sedangkan almuqtasid adalah sahabat-sahabat yang mengikuti 
jejak beliau sampai wafat, adapun adz-dzolim adalah orang-orang seperti aku dan 
kalian. 

Lihat, itu figur salafi orisinal, Aisyah r.a dengan seabreg atribut keistimewaan 
dan kualitas ilmiah diatas rata-rata para sahabat serta kedudukan istimewa di sisi 
Allah dan RasulNya telah menganggap dirinya masuk klasifikasi ad-Dholim 
seperti kata-kata ini, hanya karena ingin mengamalkan ayat;  . 

Kedua: Dia dan pujiannya pada dirinya sendiri serta anggapan dirinya 

termasuk orang khos panutan umat, kurang teliti bahwa ibarat Ibnu Hajar di atas 

perlu transparansi lebih lanjut dari tiga sisi pikir yang cermat: 

1. Bahwa tradisi berdiri ini disebut bid‟ah tidak seketika berkonsekuensi 
tidak patut dilakukan seperti berdiri ketika membaca ayat  , sebab ini 
analogi yang terkadang kontradiksi di dalamna, jagi tidak akurat.  

Sebab Rasulullah waktu dituruni ayat  beliau melompat karena 
panik mendengar ayat ini, bukan berstatus tasyri‟ pada umat beliau, dan setelah 
dalam kondisi normal dengan turunna  tidak ada riwayat dari beliau, 
juga dari sahabat-sahabat berdiri ketika mendengar ayat ini, karenanya berdiri 
karena mendengar ayat ini di hukumi bid‟ah yang tidak seyoganya dilakukan.  

Adapun berdiri ketika menyebut kelahiran Nabi (dalam prosesi ritual 

Maulid), itu dilakukan kerena ta‟dzim pada Rasulullah, seperti yang dikatakan 

Ibnu Hajar sendiri, lantas bagaimana bisa lulus seleksi analogi yang dibumbuhi 

paradoks ini? 

2. Ibarat Ibnu Hajar sendiri yang mengatakan:  



Berarti jelas bahwa ini masuk kategori dalam kaidah: “Apa saja yang telah 

diikrari Nabi berupa praktek ta‟dzim atau dengan model apa saja yang esensinya 
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sama (ta‟dzim) dan tidak dijumpai pada kurun Nabi dikategorikan bid‟ah yang 

sunnah. 

Imam an-Nawawi mengkategorikan berdiri menyambut orang mulia sebagai 

etika yang berpredikat sunnah bila motifnya menghormati, bukan riya‟, dan beliau 

mengarang satu paket khusus yang menerangkan hal ini. Dalil paling akurat 

adalah hadits Baihaqi dalam kitab Sunannya, bahwa Aisyah r.a berkata:  



Artinya: Aku tidak pernah melihat orang yang sangat mirip ucapan dan 

perkataannya dengan Rasulullah kecuali Fatimah r.a, dan ketika Fatimah datang 

pada Beliau, Beliau langsung berdiri menyambut, lalu memegang tangan dan 

menciumnya kemudian mendudukkannya satu tempat dengan beliau, begitu pula 

ketika beliau datang pada Fatimah, Fatimah berdiri menyambutnya dan 

memegang tangan lalu menciumnya. 

Ibnu al-Hajj dalam kitab al-Madkhol mengkritik pendapat Imam Nawawi ini, 

lalu Ibnu Hajar balik mengkritik Ibnul Haaj dan mengarang satu paket khusus 

yang berjudul: Rof‟u al-Malam „an al-Qooil bi Istihbabi al-Qiyam li ad-Dakhil 

min Ahli al-Fadhli wa al-Ihtisyam, dan betapa syahdunya nyanyian penyair; 





Ketika terpampang dihadapanku dia datang, aku buang aku buang selendang 

langsung berdiri, dan janganlah kau ingkari mengapa aku berdiri, kerena orang 

mulia akan selalu mengagungkan orang-orang mulia.  

Seperti dalam kitab  atas  yang 
mengomentari  dalam fiqh Maliki. 

Juga ada riwayat dalam kitab  dari Abi Said al-Hudri r.a:  
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Artinya: Ketika Bani Quraidhoh menyerahkan putusan pada Sa‟ad, 

Rasulullah memanggil Sa‟ad yang tidak jauh dari situ, dan Sa‟adpun datang 

dengan menunggang keledai, sampai dekat masjid Rasulullah berkata pada 

Anshor: “Berdirilah kalian hormat pada tuan kalian.” 

Lihatlah, bagaimana etika Nabi menyambut putrinya, juga legalisasi beliau 

terhadap etika putrinya ketika menyambut kedatangan beliau, juga instruksi beliau 

pada sahabat Anshor untuk menghormati Sa‟ad.  

Beliau juga melegalisasi model mengagungkan nama beliau dalam adzan, 
dengan mencium kedua kuku jempol tangan lalu mengusap-usapkannya pada 
kedua mata ketika mendengar syahadah diutusnya Nabi (dalam adzan) dalam 

 yang dinukil dari kitab Miftahus Sa‟adah milik 
 ada riwayat:  







Artinya: Abu Bakar mendengar adzan dan ketika muaddzin sampai pada 

syahadah diutusnya Nabi, Abu Bakar mencium kedua kuku jempol tangan dan 

mengusap pada kedua matanya, lalu Nabi bertanya: “Mengapa kau lakukan 

ini?”, Abu Bakar menjawab: „Memulyakan dan meminta barokah dari namamu 

wahai Rasul‟, kemudian Nabi berkata: “Alangkah bagusnya ini dan siapa saja 

yang melakukannya akan terbebas dari penyakit mata.”  

Nabi juga pernah melegalisasi seorang budak perempuan yang menabuh yang 

menabuh rebana menyambut kedatangan Nabi dari medan perang.  

Dalam kitab Tuhfah milik Ibnu Hajar, tertulis bahwa hadits Tumudzi dan 

Ibnu Hibban:  
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Artinya: Ketika Rasulullah kembali ke Madinah dari sebagian agenda 

perang Beliau, datang seorang budak wanita berkata pada beliau: aku telah 

bernadzar bila Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, aku akan 

memukul untuk menyambutmu, lalu Nabi menjawab: “Bila engkau telah 

bernadzar maka laksanakanlah nadzar itu.”  

Merupakan dalil penguat atas disunnahkannya memukul rebana dengan motif 

gembira atas kedatangan seorang alim yang bermanaat ilmunya untuk umat Islam, 

karena kalau sekedar mubah, tidak sah nadzarnya dan tak diperintahkan untuk 

menepatinya. 

Berangkat dari situlah, ketika syekh Moh. Shole az-Zamzamy (mufti 

madzhab syafi‟I Makkah) ditanya tentang memukul rebana dalam ritual Maulid 

Nabi dengan motif hanya mengagungkan Rasulullah tanpa campuran perkara-

perkara munkar lainnya, beliau berfatwa: “Bila tidak dicampuri perkara munkar, 

halal hukumna, tidak ada keharaman dan kemunkaran.”  

Menurut kami, (Penulis), bahkan memukul rebana dengan motif umat 

gembira atas lahirnya Nabi yang memuliakan umat ini (ketika kita melihat 

khithob Allah pada umat Muhammad dalam surat Ali Imron: 101: 

adalah sunnah hukumnya, sebab tidak diragukan bahwa beliaulah sumber 

kegembiraan dengan hadirnya seorang alim misalnya. 

Perintah Rasulullah pada sahabat Anshor untuk berdiri menghormati pada 

Sa‟ad, legalisasi beliau pada etika Fatimah dalam menyambut beliau, Abu Bakar 

yang mengagungkan nama beliau ketika mendengar syahadat muaddzin dengan 

mencium kedua kuku jempolnya lalu mengusap kedua matanya, juga budak 

wanita yang memukul rebana untuk memenuhi nadzarnya, semua itu dilakukan 

ketika beliau masih hidup saja atau tidak? Jawabannya tidak…! 

Karena, seperti pada akhir bagian II bahwa kewajiban melakukan apa saja 

yang menginspirasikan ta‟dzim pada Rasulullah (masih hidup atau sudah wafat) 

diambil dari ayat:  
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Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzab: 56). 

dengan menggunakan metode istinbat (pengambilan hukum)  sudah 
cukup untuk mencounter pendapat yang membatasi ketika beliau masih hidup 
saja, juga tidak sulit-sulit seperti jawaban Haidar Abadi, bahwa kedatangan Nabi 
digambarkan ketika seseorang mendengar beliau disebut, dengan kehadiran beliau 
pada masa lampau, juga apa yang telah dinikmati alam semesta berupa rohmat 
sebab kehadiran beliau, juga mu‟jizat-mu‟jizat beliau, seperti yang digambarkan 
para ulama tasawwuf dengan berbagai bentuk keagungan, terkadang juga beliau-
beliau menggambarkan masuknya Rasulullah ke Madinah ketika hijrah dibarengi 
sambutan gadis-gadis pingitan, ibu-ibu dan anak-anak sambil bersyair: 

Artinya: Telah muncul rembulan untuk kami dari Tsaniyyatul Wada‟, 

karenanya kita wajib bersyukur, selama masih ada orang yang berdo‟a kepada 

Allah, wahai orang yang diutus, engkau datang untuk kami dengan membawa 

perintah yang akan ditaati. 

Sufi-sufi ini memperagakan pada diri mereka seakan-akan itut mengucapkan 

syair tadi dengan riang gembira, ada juga yang menggambarkan beliau bersama-

sama kaum mukminin di lokasi Badar sedang memerangi musuh-musuhNya dan 

para Malaikat ikut berperang.  

Ada lagi yang menggambarkan beliau dibawah pohon Ridlwan dan para 

sahabat bai‟at berani mati demi membela beliau dan meresapi firman Allah: 

                  

              

Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan 

mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia 

melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati 

janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS. Al-

Fath: 10). 
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Ada juga yang menggambarkan beliau masuk Makkah dihari  takluknya 

disertai tentara-tentara Allah dan sahabat Anshor yang mengelilinginya dengan 

senjata terhunus, beliau mengendarai onta qoswa‟ bersama Abu Bakar dan Usaid 

bin Hudhair.  

Dan terkadang ada yang menggambarkan beliau sujud di sisi Arsy Allah, dan 

diperintah: “Angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafa‟at 

engkau akan dipersilahkan mensyafa‟ati.”  

Dan sebetulnya kedatangan beliau lebih sempurna dan luhur derajat-nya 

dibanding kedatangan “gambaran” yang merupakan cabang saja, yang 

disandarkan pada kondisi ihtiyar, seperti gambaran kedatangan Sa‟ad termasuk 

jenis ini. Apalagi telah ada perintah membaca sholawat hanya disebabkan 

mendengar nama beliau disebut dalam ayat dan hadits yang banyak dan shohih, 

dan bukanlah motif perintah tadi hanya mengagungkan Nabi seperti Ibarat al-

Ubadi dalam syarah Muslim dan ulama-ulama lainnya.  

Bahkan ucapan Rasulullah pada Abu Bakar: 

 sangatlah transparan menyikapi hal ini. 

Dan kata Banis dalam syarah Hamaziyyatul Bushoiri: orang yang sedang 

jatuh cinta akan selalu menyampaikan salam kepada kekasihnya dalam kondisi 

ada atau tidak ada, adapun salamnya dalam kondisi tidak ada adalah gelisah dan 

keterkaitan hati serta mengagungkannya dan berharap itu semua sebagai lantaran 

menenangkan hati sampai bertemu nanti. Maka daya upaya akan dikerahkan 

semoga Allah mendatangkan keajaiban. Dan itulah rahasia Allah dalam kejujuran 

hati, barangsiapa yang sering membicarakan kekasihnya, pastilah sering 

menyebutnya dan barangsiapa yang selalu menyampaikan salam patilah akan 

berkunjung padanya.  

Adapun salam dalam kondisi dia hadir adalah ikspresi syukur terhadap ni‟mat 

bertemu, dan memuji-muji karena bisa saling bicara serta menambah rasa tunduk 

menyaksikan keagungannya, juga rasa sangat terlena ketika menyaksikan 

keindahan, maka kondisi seperti itu semua anggota dhohir; kepala, mata, pelipis, 

wajah, lidah, rambut, kulit dan seluruh sel-sel tubuh, juga anggota batin; ruh, akal, 

hati hidup dll serta merta ikut mengucapkan salam. 

Haidar Abadi dalam risalahnya  berkata: 

Kesimpulan jawaban ini adalah Qiyas Iqtironi dari Syakl Awwal (analog 

bersambung dari bentuk yang awal), para ulama‟ menggali Muqoddimah 

Shughronya dari perintah Nabi pada sahabat Anshor  yaitu 

 (tradisi berdiri dalam prosesi ritual Maulid Nabi adalah 
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mengagungkan Nabi menurut syara‟) dan nya adalah: 

 (setiap praktek mengagungkan Nabi menurut syara‟ 

dihukumi bagus) yang digali dari 2 ayat: Surat ad-Dhuha: 11 dan QS. Al-Anbiya‟: 

107. 

Ayat pertama: bahwa penyebab utama wajibnya menceritakan ni‟mat 

hanyalah ni‟mat yang kita rasakan walaupun dengan melewati berbagai lantaran. 

Ayat kedua: bahwa Nabi adalah rahmat semesta alam dan merupa-kan ni‟mat 

terbesar melebihi ni‟mat-ni‟mat yang lain, dan ni‟mat-ni‟mat yang sampai pada 

Nabi ketika merupakan penyebab dari ni‟mat yang kita rasakan, maka semua apa 

yang sampai pada beliau berupa ni‟mat-ni‟mat juga akan kita nikmati, baik dari 

segi dzat atau bekas-bekasnya dari sinilah kata wajib: 

1. Menceritakan ni‟mat-ni‟mat Allah yang dilimpahkan pada Nabi dengan 

penjelasan-penjelasan yang terinci. 

2. Menceritakan Nabi dengan penjelasan yang rinci, sampai benar-benar 

nampak bahwa beliaulah ni‟mat paling besar yang mengungguli ni‟mat-

ni‟mat alam semesta, seperti halnya wajib bagi kita menceritakan ni‟mat-

ni‟mat yang dilimpahkan pada kita lantaran Rasulullah saw. Walaupun 

dari sisi hakekat itu adalah ni‟mat Allah yang harus kita ceritakan secara 

wajib ain, dan dari sisi lantaran serta ni‟mat-ni‟mat Allah yang sampai 

pada nabi adalah wajib secara etika moral  bukan „Ainiyyan. 

Dan bila semua itu sudah difahami, maka wajib bagi seorang da'i yang 

mambaca kisah kelahiran Nabi (sebagai penyebab utama sampainya ni‟mat-

ni‟mat agung kepada kita), menjelaskan sedari awal keutamaan-keutamaan beliau 

secara rinci yang menjadi latar belakang kelahiran beliau dan sampai hadir di 

tengah-tengah kita umat Islam, kemudian bagaimana keutamaan-keutamaan 

proses kelahiran beliau, sampai pada bacaan  

dianjurkan untuk berdiri untuk mengagungkan beliau, bukan karena beliau hadir 

dalam majlis ritual maulid ini, tapi hadir ke alam jasmani dari alam nurani dulu 

waktu kelahiran beliau, dan hadir sewaktu pembaca kisah maulid membaca 

 dalam bentuk bayangan, bukan wujud asli. 

 

Menurut kami; penulis: bahwa tanpa diragukan ruh beliau hadir disetiap 

majlis yang menyebut beliau, seperti kata al-Barzanji dalam kitab maulidnya: 
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Artinya: Beliau hadir disetiap tempat yang disebut nama beliau bahkan lebih 

dekat.  

Almarhum sayyid Muhammad bin Ja‟far al-Kattani ketika ditanya masalah 

ini beliau menjawab: bahwa Rasulullah berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah, 

dan beliau telah bersabda (menceritakan firman Allah): , „Aku 

(Allah) adalah teman duduk orang yang menyebutKu). Dalam riwayat lain: „aku 

selalu bersama orang yang menyebutku. Maka konsekuensi bahwa beliau selalu 

patuh pada Allah dan berakhlaq dengan akhlak-akhlak Allah adalah beliau akan 

selalu hadir disetiap tempat yang menyebut-nyebut nama beliau (ruh-ruh beliau 

yang mulia), dan orang yang menyebut beliau dengan perasaan dan penghayatan 

seperti di atas akan menambahi ta‟dzimnya pada Rasulullah.  

Sebagai penguat jawaban sayyid al-Kattani adalah riwayat Ibnu Alan al-

Makky ketika membaca Shohih Bukhori di Hajar Ka‟bah pada murid-murid beliau 

dan kurang tiga pertemuan lagi akan khatam, seorang murid minta izin bepergian 

untuk berziarah pada Rasulullah saw, lalu Ibnu Alan meminta agar niatnya 

diundur dulu sampai selesai mendengarkan Shohih Bukhori, tapi sang murid 

menolak dan akan berangkat besok.  

Pada malam harinya dia bermimpi melihat Rasulullah saw. datang dari 

Madinah mengendarai onta, dan ketika beliau ditanya, beliau menjawab bahwa 

kedatangannya untuk menghadiri khataman pengajian Shohih Bukhori gurunya 

Ibnu Alan. Dan seketika itu dia bangun dari tidurnya sekaligus akan mengundur-

kan bepergian ke Madinah agar bisa bersama-sama Rasulullah menghadiri 

khataman Shohih Bukhori. Kemudian sang murid mengabarkan mimpinya pada 

gurunya, seketika sang guru gembira dan berbahagia.  

Haidar Abadi berkata: berdiri ta‟dzim ini dilakukan agar sempurna rangkaian 

ta‟dzim pada Nabi, maka dari segi penyempurna rangkaian ta‟dzim dihukumi 

wajib secara kolektif (bukan wajib syar‟i ain dan istihsan), hanya saja dari segi 

syara‟ berdiri ta‟dzim ini dianggap bagus (mustahsinan) dan konsekuensinya 

dihukumi bagus menurut ukuran istihsan syar‟i. 

Berarti rangkaian  (analog bersambung dari bentuk 

yang awal) adalah: berdiri dalam prosesi ritual maulid adalah untuk mengagung-

kan nabi, dan setiap praktek mengagungkan Nabi dikategorikan bagus menurut 

syara‟, konklusinya (Natijah)nya adalah berdiri dalam proses ritual maulid bagus 

menurut syara‟ dan dianjurkan. Kalau seandainya berdiri menyambut kedatangan 

Sa‟ad itu sebatas untuk menolong turun dari keledai karena beliau luka parah 

dalam perang ahzab, maka Nabi tidak akan bersabda:               , tapi 

 , dan ketika beliau bersabda demikian maka jelaslah bahwa 
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perintah Nabi untuk berdiri ta‟dzim hanyalah karena keagungan Sa‟ad sebagai 

seorang sahabat yang agung derajatnya. Jadi ini adalah keagungan dari keagungan 

Allah, juga kemulyaan dari kemuliaan-kemuliaan Allah, tidak ada motivasi lain 

kecuali mengagungkan dan memuliakan, baik secara langsung atau disertai 

permintaan tolong, karena seperti yang menjadi konsekuensi kaidah dalam ilmu-

ilmu bahasa arab dan ushul fiqh bahwa; obyek berfikir ketika menggali dalil dari 

kitab dan hadits bahkan dari semua kalam yang baligh (bernilai sastra) adalah 

lafadz-lafadz dan makna-makna kandungannya secara universal, bukan dari 

kekhususan sebab terjadinya.   

Menurut kami (penulis): dari sinilah para pakar-pakar ushul dan tafsir 

mencetuskan kaidah  artinya: acuan hukum 

adalah keuniversalan lafadz, bukan kekhususan sebab, bahwa menggali hukum 

atas baiknya tradisi berdiri dalam prosesi ritual maulid secara syar‟I bukan 

terbatas atas perintah Nabi pada sahabat Anshor ketika menyambut datangnya 

Sa‟ad dengan sabda beliau:  , tapi diperkuat oleh kaidah lain yaitu: 

 (tradisi bisa dijadikan hukum) yang digali dari hadits mauqufnya Ibnu 

Mas‟ud ra:  

 . 
Artinya: Apa saja yang menurut umat Islam baik, maka menurut Allah juga 

baik. Dan apa saja yang menurut umat Islam jelek, jelek pula menurut Allah.  

Derajat hadits ini mauquf hasan, seperti kata al-Hamami yang mengomentari 

kitab Asybahnya Ibnu Nujaim. 

Dan lagi, Imam Hakim Turmudzi telah mengeluarkan hadits dari Abi Darda‟ 

ra. bahwa Rasulullah telah bersabda: 

Artinya: Sebaik-baik Umatku adalah generasi awal dan akhir, sedangkan 

generasi pertengahan ada banyak kekeruhan, dan Allah tak akan menghinakan 

umat yang pemulaannya adalah aku dan akhirnya adalah Isa as. 

Imam Hakim menjelaskan, timbangan neracanya di tengah, dan dengan 

sejajarnya dua unjung, timbangan jadi tegak. Jadi generasi awal dan akhir umat 

ini adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan keadilan dan kebenaran. 

Sedangkan generasi pertengahan ada yang bengkok dan nyleweng, tapi bisa 

diselamatkan dengan kedua ujung neraca yang sama-sama lurus sejajar, seperti 

dalam kitab Jami‟u al-Shoghir dan Jami‟ al-Kabirnya al-Munawi. Dan tak 

diragukan lagi bahwa tradisi berdiri dalam ritual maulid untuk ta‟dzim kepada 
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Nabi diberbagai negeri-negeri Islam telah dilakukan oleh ulama-ulama yang 

menjadi panutan umat sekitarnya tanpa ada yang mengingkarinya, karenanya bagi 

orang-orang tertentu dan orang-orang awam lainnya tidak semestinya 

meninggalkan tradisi berdiri ini apalagi mencegahnya, bahkan terkadang kalau 

ditinggalkan atau bahkan melarang pada masa-masa ini terkesan meremehkan 

Nabi saw.  


