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Perayaan Kelahiran Nabi Muhammad 
 
Naskah Sahih Ghumari dan Alawi 
Manuskrip Pertama yang disahkan oleh Syeikh Hafiz Nasiruddin Ad-Dimsyaqi, guru dari Syeikh Hafiz Ibnu 
Hajar Al Asqalani, junjungan kaum mukminin dalam ilmu hadis. Diringkas dan diterjemah oleh Syeikh Ahmad 
Darwish, penyusun yang mengumpulkan semua hadis dalam satu buku, murid dan sekretaris Syeikh Sayid 
AlHafiz habib Abdullah Al Ghumari, Guru Besar Al- Azhar selama 8 tahun, Muhaddis kenamaan Mesir dan 
Maroko 
 

Daftar isi 
Perayaan Kelahiran 
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turut disertakan 
Puisi Kepiluan, pengharapan pertolongan Allah 

oleh 
Hafiz Abdullah Ghumari 
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Segala puji bagi Allah atas nikmat pengutusan Rasulullah : 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah, yang dengan kelahiran Junjungan bangsa Arab dan Ajam, , mencurahkan keberkatan, 
dan mengelakkan malapetaka serta menangkal penyakit. 

Allah memerintahkan dan menetapkan bahwa kita harus menghormati baginda Nabi Muhammad  dengan tata 
krama yang paling agung. 

Allah mentakdirkan kenabian Muhammad  mendahului semua rasul yang lain karena baginda adalah yang 
paling mulia dari semua ciptaan Allah. 
Malaikat Jibril yang terpercaya, kedamaian atasnya, berkata kepada Buroq, binatang surgawi bersayap yang 
berjalan dengan kecepatan cahaya dimana tiap langkahnya sejauh apa yang dilihatnya. "Apakah kamu malu 
kepada makhluk terbaik. Dialah ciptaan Allah yang termulia." 
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Allah menyelamatkan Nabi Muhammad  dari setiap kejahatan dan melindunginya, serta menyebutkan 
tentangnya didalam Kitab-kitab Suci yang diwahyukan sebelum baginda lahir. Allah mengangkat kedudukan 
baginda diatas semua penyembah Allah, dan merahmati semua yang pertama dan yang terakhir dengan sebab 

kelahiran baginda , serta mentakdirkan hal-hal baik yang Dia kehendaki untuknya. 

Baginda Muhammad , putra dua kurban: 

Nabi Muhammad , bersabda, "Aku adalah putra dua korban." 
Baginda Muhammad adalah putra (kurban kedua) Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hasyim, bin Abdu Manaf, 
bin Qusoy, bin Kilab, bin Murroh (ibu Nabi Muhammad adalah Sayyidah Aminah putri Wahab bin Abdu 
Manaf, bin Zuhra, bin Kilab, bin Murroh), bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Gholib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhor, 
bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, garis 
keturunan yang murni ini terus berlanjut hingga sampai (kurban pertama) Ismail putra Ibrahim, Teman Dekat, 
Bapak para nabi. Kedamaian atas mereka. 
 

Perayaan Pertama dan Berita Kelahiran Nabi Muhammad  

Nabi Muhammad, pujian dan kedamaian atasnya, bersabda, "Aku lahir melalui perkawinan resmi, dan bukan 
dari hubungan menjijikkan, dari zaman nabi Adam sampai zaman orang tuaku melahirkan aku. Aku tidak 
tersentuh sedikitpun segala perkara menjijikkan pada Zaman Jahiliyah." 
Ayah baginda, Sayid Abdullah putra Abdul Muthalib (Junjungan orang Quraisy), meninggal dunia dua bulan 
setelah istrinya, Sayyidah Aminah hamil. 

Cahaya Nabi Muhammad : 

Nabi Muhammad, pujian dan kedamaian atasnya, lahir pada hari Senin, 12 Rabi’ul Awwal, bulan Kamariah ke-
3, (21 April) 571 tahun setelah kelahiran nabi Isa - yang membawa kabar gembira kedatangan Ahmad (Nabi 
Muhammad).  

Mengenai hal ini, para ulama besar Islam (yang bergelar Al-Hufaz) melaporkan perkataan Nabi Muhammad , 
"Sungguh aku penyembah Allah dan penutup para Nabi sementara Adam masih berupa tanah liat. akan 
kuberitahukan hal ini kepadamu. Aku adalah doa ayahku Ibrahim, kabar gembira Isa, dan melihat terjaga ibuku 
dan begitulah ibu-ibu para nabi melihat, dan sesungguhnya ibu Rasulullah, solla Allahu alaihi wa alihi wa 
sallam, melihat ketika melahirkannya, sebuah cahaya memancar darinya yang menerangi istana-istana Syria, 
hingga ibu telah melihatnya." 
 
Dengan Mata Wilayah (pandangan para kekasih Allah), sayyidah Aminah melihat cahaya putranya, dan 
menyaksikan keseluruhan cahaya. Maka bunda Aminah 

tidak pernah meragukan kedudukan putranya  serta kebesaran martabatnya , empat puluh tahun sebelum 
baginda diutus. 
Tidak ada kewajiban bagi sayyidah Aminah beriman kepada baginda melalui kesaksian secara lisan, namun 
bunda yakin urusan besar yang terbentang dihadapannya itu tak terbantahkan. Di tahun-tahun kemudian Nabi, 
pujian dan kedamaian, bersaksi untuk kemuliaan kedudukannya - alangkah beruntung dan bahagianya bunda 
Aminah! 
Apa yang telah dikatakan tentang status sayyidah Aminah juga berlaku untuk ayah baginda, Abdullah bin Abdul 
Muthalib, semoga Allah meridhainya. 

Telah dilaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad , Abdul Muthalib, menyunat baginda, tujuh hari setelah 
kelahirannya dan membuat jamuan dengan menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur. 
 
Dianjurkan berdiri dan membaca 

  
"Puisi Kepiluan, Pengharapan Pertolongan Allah" 

oleh Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari 

semoga Allah merahmatinya. 

 
Ya Allah, aku berdoa kepada-Mu, yang luas pemberian-Nya 
Terimalah permohonan dan kabulkanlah harapanku 
Demi kedudukan Rasulullah, pemberi syafaat terbaik 
Makhluk paling sempurna, datang dengan kenabian 
Rasul mulia, tuan yang lapang dada 
Terpercaya dan pemilik sifat-sifat agung 
Kekasih Ar-Rohman, teragung dari semua rasul, 
Teman Dekat penyelamat, yang mendapat peringkat terhebat 
Betapa murni dan istimewa dia disisi Tuhan 
Sebagai lampu yang menerangi seluruh makhluk 
Dia menjadi nabi ketika Adam berupa materi 
Masih berbentuk antara air dan tanah liat. 
Penguasa Arsy telah mengangkat martabat Nabi-Nya 
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Semakin tinggi namanya ketika disebut dalam panggilan azan 
Dalam ayat Al Qur'an, perjanjian dikukuhkan  
dari Allah untuk sekalian rasul mulia 
 
3:81 “Dan ketika Allah mengambil janji para nabi: "Sungguh apa yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan 
hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul, membenarkan apa yang ada padamu, kamu akan sungguh-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Dia berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima 
perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui". Dia berfirman: "Maka 
saksikanlah dan Aku bersama kamu menjadi saksi." (surah Ali Imron, 3:81) 
 
dan tanda hidupnya, didalam ayat riba 
 
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman; Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(surah Al-Baqoroh,2:278-279) 
 
Terus-menerus, tanpa henti sampai Hari Sangkakala ditiup. 
Pemelihara telah memuliakan dengan memuji sifatnya 
Dan membersihkannya dari aib dan noda 
Mengangkat pangkatnya diatas semua nabi 
Dan menghargainya dengan Penglihatan (mata Surga) pada Malam Isro Mi’roj 
Pengetahuan tertinggi malam itu menjadi nyata  
Ilmu, rahasia dan kedekatan serta karunia istimewa 
Sehingga terus-menerus meningkat derajatnya 
Ilmu dan rasa syukur di setiap saat. 
Nabi membawa agama yang mudah dan memudahkan 
Jauh dari kekerasan maupun pemaksaan  
Dia Nabi yang lebih pemurah daripada hujan 
Amat dermawan dan tidak takut kekurangan apapun 
Nabi yang santun, sosok yang dihiasi ketegaran  
Bijak keputusannya, tak condong pada ketergesa-gesaan 
Nabi pecinta kemudahan, pemaaf dan menepati janji 
yang tak suka setiap kekurangan dalam perbuatan. 
Nabi yang menjauhi kemewahan kehidupan dunia 
yang datang mendekat kepadanya andaikan menghendaki 
 
Hati Nabi hanya butuh kepada Allah saja 
Tuannya mencukupinya jadi tak butuh hiasan kehidupan. 
Allah telah melindungi Nabi dari penolakan 
Dan halangan kaum yang menuduhnya hilang ingatan. 
Nabi yang mempunyai syafaat pada hari kiamat 
Dihadapan Penguasa seluruh makhluk menggapai puncak kehormatan  
Nabi datang dengan membawa mukjizat yang nyata 
Seperti kerinduan batang palem selama khotbah Jumat 
Juga pembelahan bulan pada malam purnama 
Dan matahari terlambat terbenam yang pernah terjadi diMekah. 
Mata air memancar deras dari jari-jari tangannya 
Hilanglah dahaga kelompok yang tak terhitung jumlahnya,  
Dia memberi makan seribu orang atau lebih 
Hingga mereka kenyang sedang makanan tetap banyak. 
Diperdengarkan makanan yang bertasbih pada para Sahabatnya 
Yang mulia, ketika mereka makan disuatu jamuan 
Dan menyembuhkan penyakit dengan tiupan lisannya 
Hilang rasa sakit dan penderitaan dengan sentuhannya 
Semoga selawat Allah atasnya selama matahari bersinar 
Dan selagi ada kehidupan sampai Sangkakala ditiup 
Serta curahan salam  hingga Hari kebangkitan tiba 
Alangkah bahagia dan beruntung bila berdekatan dengannya. 
 
Kemudian duduk dan melanjutkan pembacaan maulid 
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Kami memuji Allah yang menjadikan kami umat baginda , mengumpulkan kami pada keyakinannya  dan 

memperindah kami dengan mengikuti agamanya  serta memberi kami taufik untuk mengamalkan 

sunnahnya . 
Pujian ini mudah-mudahan menambahkan kemuliaan dan kemurahan kami. 
Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah sendirian, tidak ada sekutu bagi-Nya, tanpa menteri, dan 
tidak ada yang setara dengan-Nya. 
Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang serupa dengan-Nya, dan tidak ada bandingannya. Sebagaimana 
firman Allah (tidak ada sesuatu pun yang seperti-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat)  
Kesaksian ini semoga menjadi untuk kita sebagai cahaya dari kegelapan didunia dan akhirat /kuburan. 

Kami juga bersaksi bahwa Junjungan kami, Muhammad , adalah penyembah-Nya dan Rasul-Nya, yang lebih 

tinggi (peringkatnya) daripada para presiden, menteri, pangeran, dan raja atau sultan. Baginda  adalah Nabi-
Nya, penghalau keraguan, pembimbing perilaku tegak lurus, yang amat mengagumkan kebijaksanaan dan 
kemurahannya, serta diistimewakan dengan Keseluruhan Kalam. 
 
Semoga Allah memuji baginda dan keluarganya yang tercinta, mulia dan terhormat, yang menghapus 
kegelapan, 
dan para Sahabatnya yang bersinar, serta para pengikut mereka yang menjaga ilmu AlQur’an dan tafsirnya, 
hadits, sirah (biografi kenabian), fiqih, dan bahasa agama, dan atas setiap murid-murid yang baik, selagi masih 
ada jamaah haji di tanah Haram dan berziarah pada yang (…tidak berucap menurut hawa nafsu).  
 
Kekuatan padang pasir murni ditemukan dalam kata-katanya, dan keharuman pidatonya yang konsisten dan 
berartikulasi. 
Ketika ditanya tentang kefasihan pidatonya, Nabi menjawab, 
"Aku dari Quraisy dan dibesarkan di Bani Sa'ad." 

Penyusuannya :  

Barroh al-Abdariyah, semoga Allah meridhainya, berkata, "Yang pertama menyusui Rasulullah  adalah 
Tsuwaibah dengan air susu putranya, Masruh, 
pada hari-hari sebelum kedatangan Halimah As-Sa’diyah.  
Tsuwaibah juga menjadi ibu susu Hamzah bin Abdul Muthalib, sebelum baginda lahir, dan setelah menyusui 
baginda, Tsuwaibah menyusui Abu Salamah bin Abdul Assad.  

Setelah sayyidah Aminah, ibu baginda , Tsuwaibah adalah orang pertama yang menyusui baginda. Semoga 
Allah meridhai mereka. 
Tsuwaibah adalah budak Abu Lahab, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran 

baginda . Karena itulah, Abu Lahab mendapat keringanan hukuman di Neraka 
Dikatakan dalam sebuah puisi yang merujuk kepada Abu Lahab: 
Kalau begitu orang kafir inilah yang kecamannya datang 
dan tangannya celaka di neraka selama-lamanya  
setiap kali hari senin tiba 
diringankan untuknya karena gembira dengan (kelahiran) Ahmad 
Maka bagaimana dengan penyembah yang seumur hidupnya  
bergembira untuk Ahmad atau mati dengan bersaksi atas Keesaan (Allah)? 
 

Kemudian yang menyusui baginda , berdasarkan kesepakatan para Sahabat dan pengikut mereka, adalah 
Halimah As-Sa’diyah. 
Kemarau menimpa Bani Sa'ad, menyebabkan penurunan kekayaan suku mereka dan air susu tidak lagi 
mencukupi. Kekeringan telah mempengaruhi kebesaran suku mereka dan peringkat mereka juga menjadi 
berkurang. Mereka merosot ke kemiskinan, sehingga beberapa dari mereka berangkat melakukan perjalanan dan 
di antara mereka adalah Halimah dan suaminya Al Harits bin Abdul Uzza bin Rifa’ah. 
Halimah menunggang keledai yang lemah dan domba-dombanya kering air susunya. Anak Halimah, yang 
sedang menyusui tapi mendekati waktu menyapih, menangis karena susu ibunya tidak cukup untuk 
mencukupinya, dan mereka tidak mampu mendapatkan makanan untuknya. Halimah dan Al Harits tidak bisa 
tidur pada malam hari karena tangisannya. 
 
Semua (para calon ibu angkat) telah tiba di Mekah kecuali Halimah yang ketinggalan. Tidak tersisa seorang 
wanita pun melainkan ditawarkan Rasulullah kepadanya, namun tiada yang bahagia menerimanya ketika 

dikatakan: bapaknya telah wafat. Ketika ditawarkan kepada Halimah, cahaya agung baginda  
mencengangkannya. 

Keindahan mutlak wajah baginda  telah menawan hatinya. Ketampanan baginda  memikat Halimah. Ketika 
diberitahu bayi tersebut adalah anak yatim, ia diberkati dengan keinginan untuk mengambil Ahmad yang penuh 

berkah. Suaminya mendukung dan mendorong untuk membawa baginda , dengan harapan bahwa Allah akan 
memberkati mereka karena bayi itu. 
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Ketika kembali ke rombongannya dan mulai menyusui baginda , payudara Halimah meluap dengan air susu. 

Baginda  minum dari payudara kanannya sampai hilang dahaga, tapi ketika ditawarkan payudara kiri, 

baginda  enggan. Ilham dari Allah kepada baginda, seolah-olah mengetahui bahwa baginda  mempunyai 

rekan. Saat itu tampak pada baginda  kemurahandan keutamaan, karena keadilan melekat dalam dirinya. Air 

susu dari payudara kanan telah mencukupi bagi baginda , sedang yang lain untuk saudara sesusuannya. 

Di malam pertama mengambil Pembawa Kabar Gembira , suami Halimah pergi ke dombanya dan 
menemukan susu domba mereka penuh dengan susu. Maka diperahnya susu yang cukup untuk minum mereka 
dan hilang pula rasa lapar mereka. Disimpan sebagian untuk saudara sesusuannya sepanjang malam itu dan 
mereka menikmati tidur paling nyenyak. 
Berkat yang dialami Halimah tidak dimiliki oleh orang lain dalam kaumnya dan suaminya berkata, "Demi 
Allah, aku melihat engkau telah mengambil jiwa yang diberkati." Sebab ia melihat kesusahan telah terhapus 
dari mereka dan berganti dengan keberkatan dan hal-hal yang baik . 
Tatkala Halimah dalam perjalanan pulang, Allah membuka hal baik yang melimpah ruah untuknya, keledainya 
berlari begitu cepat yang mendahului hewan lainnya dan tak ada yang mampu menyainginya. 
Padahal sebelumnya keledai Halimah lemah lunglai, menderita akibat perjalanan panjang, maka kecepatan lari 
luar biasa itu adalah hadiah kepada mereka dari Penguasa Yang Maha Pemurah, sebagaimana hilangnya 

penderitaan disebabkan Pembawa Kabar Gembira . 
 
Ketika tiba di tanah Bani Saad, tanah telah dihiasi tanam-tanaman yang lebat dan rimbun, menjadi subur setelah 
kering kerontang. 
Hewan ternak Halimah berkembang biak dengan pesat dan domba-dombanya kembali penuh dengan susu. 
Halimah terus-menerus menyadari dan mengakui kebaikan dan kebahagiaan yang datang dan terus meningkat 

karena menyusui anak angkatnya yang diberkati . 
 
Setelah baginda mencapai usia dua tahun dan tumbuh menjadi anak lelaki yang kuat, Halimah mengembalikan 
kepada ibunya (di Mekah). Khawatir dengan epidemi yang melanda (Mekah), Halimah membujuk sayyidah 
Aminah memberi ijin membawanya kembali demi keselamatannya. 
Sayyidah Aminah setuju mengembalikan baginda padanya. Dua bulan setelah bersama Halimah lagi, terjadi 

peristiwa pembukaan dada baginda  (untuk pertama kalinya). 
 

Malaikat membelah dada baginda yang mulia  

Pembelahan dadanya dipenuhi dengan cahaya, hadits tentang hal ini banyak sekali, yang mana telah 
dikumpulkan umat Islam. Imam Ahmad dan Ad-Darimi, semoga rahmat Allah atas mereka, melaporkan dalam 

kitab Musnad "Keutamaan Junjungan yang pertama dan terakhir " dalam bab yang mengupas permulaan 

kenabian baginda , berdasar hadits riwayat Abu Walid Utbah As-Sulami, semoga Allah meridhainya, bahwa 

seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah , 'Bagaimana permulaan kenabian engkau, Wahai Utusan 

Allah?' baginda  menjawab, ''Ibu susuku dari Bani Sa'ad bin Bakr. Aku pergi bersama salah satu anaknya 
dengan beberapa ternak kami, tapi kami tidak membawa perbekalan, jadi aku meminta saudara (sesusuan)ku 
untuk kembali dan mengambil perbekalan dari ibu kami. 
Saudaraku pun berangkat pergi, sementara aku tinggal dengan hewan-hewan. Lalu muncul dua putih-putih 
(malaikat) yang terbang, keduanya bagaikan elang (dalam kecepatan dan gerakan). Salah satunya berkata 
kepada temannya: Apakah dia? temannya menjawab: Ya, jadi mereka datang kepadaku dan membaringkan aku 
diatas punggungku serta membelah dadaku. Mereka mengeluarkan hatiku kemudian membelahnya dan 
mengambil dua gumpalan hitam darinya. Satu dari mereka berkata kepada yang lain: 'berikan aku air es', maka 
mereka mencuci dadaku. Salah satunya berkata lagi: 'berikan aku air dingin', lalu mereka mencuci hatiku. 
(Seraya berkata): Inilah nabinya dua ciptaan (manusia dan jin) dan dua kelompok, orang-orang Arab dan 
Ajam." 
Setelah sayyidah Aminah wafat, kira-kira berusia dua puluh tahun, kedamaian dan keberkatan atasnya, kakek 
baginda, Abdul Muthalib - semoga Allah merahmatinya – membawa baginda ke dalam rumah tangganya dan 
merawat dengan sebaik-baiknya. 
Abdul Muthalib mencemaskan keselamatan baginda dan khawatir baginda akan disakiti (oleh Ahli Kitab - lebih 
tepatnya, orang-orang Yahudi). 
Diantara orang yang mengasuh baginda adalah Ummu Ayman, ibu Usamah bin Zaid - semoga Allah meridhai 
mereka. 
 

Abdul Muthalib, semoga Allah merahmatinya, mengabarkan bahwa baginda  adalah nabi umat ini. Di 

kemudian hari Nabi  bersabda: "Aku seorang nabi, dan ini tidak dusta. Aku putra Abdul Muthalib." 

Barakah Ummu Ayman, semoga Allah meridhainya, berkata, sebagaimana yang disebut oleh ibnu Sa'ad dan 

Hafiz bin ‘Asakir didalam referensi "Sejarah Damaskus": "Aku mengasuh Rasulullah . Suatu hari aku lengah 
dari tugasku, ketika tiba-tiba Abdul Muthalib datang dan berkata, "Hai Barakah, apakah kau tahu dimana aku 
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menemukan anakku?" Aku menjawab, "Tidak". Abdul Muthalib berkata, "Aku menemukannya bersama anak-
anak dekat dengan Sidrat (dipinggir kota). Jangan lengah menjaga anakku, karena Ahli Kitab memperkirakan 
anakku adalah nabi umat ini, dan aku tidak mempercayai mereka dengan keselamatan anakku." 
Abdul Muthalib, semoga Allah merahmatinya, tidak memakan makanan melainkan berkata, "Bawa kemari 
anakku dan tunggu sampai dia datang." 

Abdul Muthalib telah diberkati dengan pandangan ke depan tentang Rasulullah  sampai-sampai beliau 
berkata, "Aku berharap dia mencapai kemuliaan, yang tidak dicapai orang Arab, sebelum dan sesudahnya." 

Abdul Muthalib sangat memperhatikan Nabi  melebihi semua anaknya, sepanjang waktu hingga ajal 
mendekatinya.  

Abdul Muthalib, rahmat Allah atasnya, mempercayakan pengasuhan nabi umat ini  kepada putranya, 

Abu Thalib, rahmat Allah atasnya.  

Abdul Muthalib mewasiatkan baginda  kepada Abu Thalib, rahmat Allah atasnya, salah satu anaknya seraya 
berkata: "Aku mewasiatkanmu hai Abdu Manaf, sepeninggalku, anak yatim yang sendirian ini, ditinggal 
ayahnya sebelum menyusu dalam buaian." 
Abu Thalib, rahmat Allah atasnya, mengasuh orang yang mempunyai segel kenabian diantara dua 

bahunya: 

Paman Nabi, Abu Thalib, rahmat Allah atasnya, memenuhi tugasnya. Allah melontarkan rasa cinta kedalam hati 

Abu Thalib, sehingga beliau mengutamakan baginda  melebihi anak-anaknya, dan tidak tidur melainkan 

disamping baginda . Kecintaan dan keimanan Abu Thalib bertambah dengan kabar Abdul Muthalib kepada 

Ummu Ayman bahwa baginda  adalah nabi umat ini. Begitu pula berita yang disampaikan rahib Bukhaira 
kepada 

Abu Thalib tentang sifat-sifat bagus baginda  ketika bepergian bersamanya sedangkan baginda berumur 12 
tahun dan segel kenabian di antara dua bahunya. 
 

Kisah rahib Bahirah, dan pertemuannya dengan Muhammad : 

Al-Baihaqi, Ibnu Sa'ad, At-Tirmidzi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati mereka, dengan sanad 
para perawi terpercaya melaporkan: 
"Tatkala Abu Thalib pergi ke Syam, disana ada rahib yang dipanggil Bahira ditempat pertapaannya, dimana 
dulu para pendeta Nasrani tinggal dipertapaan tersebut dan mereka mewariskan sebuah Kitab yang telah mereka 
pelajari. Kemudian rombongan Abu Thalib berhenti didekat tempat Bahira - banyak kafilah melewati Bahira 
namun dia tidak berbicara dengan mereka - mereka singgah ditempat yang dekat pertapaannya, sedang 
sebelumnya mereka selalu turun disitu setiap kali melewatinya. Tapi tahun itu, Bahirah membuat makanan 
untuk mereka, lalu mengundang mereka. Sesungguhnya yang mendorongnya mengundang mereka, adalah 

karena ia melihat mereka semasa sedang berjalan, awan menaungi Rasulullah  yang berada bersama mereka - 

yaitu membayang-bayangi diatas baginda  - hingga mereka berhenti di bawah pohon. Lalu Bahirah melihat 

awan membayangi pohon tersebut, dan cabang-cabang pohon merunduk membuat bayangan diatas Nabi  
yang sedang bernaung dibawahnya. Setelah menyaksikan itu, Bahirah turun dari pertapaannya dan mengundang 
mereka sambil berkata: "Hai orang-orang Quraisy, aku telah membuat makanan untuk kalian, aku minta kalian 
semuanya datang, dan jangan membedakan yang kecil maupun yang besar, orang merdeka maupun budak. Ini 
suatu jamuan kehormatan untukmu." 
Seorang lelaki menimpali: "Betapa mengherankan kamu hai Bahirah. Apa yang membuatmu melakukan ini? 
apa urusanmu sekarang ini." Bahirah menjawab: "Aku harus menghormati kalian. Kalian mempunyai hak." 

Mereka berkumpul di sekelilingnya, sedang Rasulullah , ditinggal oleh rombongannya dipersinggahan 
mereka dibawah pohon karena berusia paling muda, dan tidak ada yang lebih muda darinya. 
Bahirah telah memandang orang-orang tersebut namun tidak melihat suatu sifat istimewa pada mereka, maka 
dia mengamati lagi dan tidak ada awan membayangi seorangpun di antara mereka, namun melihatnya 

membayangi di atas kepala Rasulullah , maka Bahirah berkata: "Hai orang-orang Quraisy, janganlah 
membedakan seorangpun diantara kalian untuk ikut makan hidanganku." Mereka menjawab: "Tak ada yang 
ditinggal kecuali seorang anak muda, anggota paling muda dalam rombongan kami." Bahirah berkata: "Ajaklah 
kemari supaya menghadiri jamuanku. Alangkah tidak menyenangkan, kalian datang sementara seseorang kalian 
tinggalkan, padahal aku melihatnya dari kalangan kalian sendiri."  
Mereka menjawab: "Demi Allah, dia  dikalangan kami nasabnya, dan dia anak lelaki ini - sambil menunjuk Abu 
Thalib - dan dia anak turun Abdul Muthalib." 
Harits bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf kemudian berbicara: "Demi Allah, kita ini keji meninggalkan anak 
Abdul Muthalib dari tengah-tengah kita." Lantas dia pergi kepada baginda dan memeluknya serta membawanya 
sampai mendudukkannya didepan makanan, sementara awan melayang-layang diatas kepalanya. 
Bahirah mengamati baginda secara seksama, memperhatikan segala hal dalam fisiknya dan menemukan 
gambaran yang sama (sebagaimana tertulis dalam Kitab Sucinya). 
Setelah mereka selesai makan, rahib berdiri dan berkata kepada baginda: "Wahai anak muda, aku bertanya 

kepadamu demi Latta dan Uzza, kecuali engkau memberitahuku apa yang aku minta." Rasulullah menjawab: 
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"Jangan menanyaiku demi Latta dan Uzza. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih kubenci daripada 
keduanya."  
Sepenggal puisi Arab menjelaskan jawabannya: 
"Pengasuh telah membesarkan para pemuda kita 
menurut apa yang dibiasakan orangtuanya." 

Baginda berkata kepada rahib: "Tanyalah apapun yang engkau suka." Maka Bahira menanyakan baginda  

tentang berbagai hal, dari keadaannya sampai tidurnya. Ternyata jawaban Rasulullah , sesuai dengan (Kitab 
Suci) yang ada padanya. 
Bahira memandang kedua mata baginda dan menyingkap punggungnya, jadi melihat Segel Kenabian di antara 

dua bahunya , lantas Bahira mencium Segel tersebut. 
Orang-orang Quraisy berkomentar: "Muhammad benar-benar mempunyai kedudukan disisi rahib ini." Melihat 
apa yang dilakukan rahib, Abu Thalib jadi khawatir dengan anak saudaranya. 
 
Lalu Rahib berkata kepada Abu Thalib: "Apa hubungan anak ini denganmu?" 
Abu Thalib menjawab: "Putraku". Bahirah menyahud: "Dia bukan putramu, ayah anak ini tidak seharusnya 
masih hidup." Abu Thalib menjawab: "Dia adalah anak saudaraku." 
Bahira bertanya: "Apa yang terjadi dengan ayahnya?" Abu Thalib menjawab: "Meninggal dunia ketika ibunya 
sedang mengandung." Bahirah bertanya lagi: "Apa yang terjadi dengan ibunya?" 
Abu Thalib menjawab: "Dia wafat belum lama ini." Bahirah lalu berkata: "Engkau berkata benar. Kembalilah 
dengan anak saudaramu ke negerinya." serta memperingatkannya tentang orang Yahudi seraya berkata: "Demi 
Allah, jika mereka melihatnya dan mengenali sebagaimana aku mengenalinya, mereka benar-benar akan 
menginginkan untuk menyakitinya. Sungguh akan terjadi pada anak saudaramu ini, urusan agung yang kami 
temukan dalam Kitab Suci kami. Ketahuilah, aku telah memberikan nasihat kepadamu." 

Begitu selesai berdagang, Abu Thalib cepat-cepat membawa Muhammad  pulang (ke Mekah). Sesudah itu, 
Abu Thalib tidak pernah keluar membawanya dalam suatu perjalanan karena khawatir atasnya. 
 

Kepedulian dan Perlindungan Allah kepada baginda sepanjang masa pertumbuhannya : 

Allah melimpahkan perlindungan, perhatian, serta penjagaan dan naungan kepada baginda, di kediamannya 
maupun saat bepergian. 
Dalam dua keadaan itu, tetap terlindungi, sampai ketika berusia dua puluh lima tahun, baginda pergi ke Basra 
dinegara Syam, dalam suatu perdagangan yang baik, untuk Khadijah, putri Khuwailid, wanita terhormat 
junjungan Quraisy. Baginda bepergian dengan Maisaroh, pelayan Khadijah. Sepanjang perjalanan, Maisaroh 
menyaksikan hal-hal yang mengagumkan dan menakjubkan akalnya, yaitu aneka keberkatan serta kemuliaan 
dan keluhuran baginda, yang paling berkesan adalah pertemuan dengan Nastura yang mensifatkan baginda 
dengan kenabian. 
 

Perkawinan dan dukungan sayyidah Khadijah, semoga Allah meridhainya, kepada Nabi : 

Maisaroh memberitahu Khadijah sekilas mukjizat dan kemuliaan yang disaksikannya sepanjang siang dan 
malam saat mereka bepergian. Khadijah merasa takjub, apalagi setelah mengamati budi pekertinya yang luhur, 

sehingga berhasrat untuk menikah dengan baginda . Kemudian mereka menikah ketika dia berusia empat 
puluh tahun dan dia mewarisi wilayah (kedekatan kepada Allah), cahaya dan kebaikan sayyidah Aminah, ibu 
Rasulullah, semoga Allah meridhai mereka. 
 
Baginda dan sayyidah Khadijah hidup bersama dalam harmoni, kebaikan, kenikmatan, kesenangan dan 
kegembiraan. 
Lima belas tahun setelah pernikahan yang penuh berkah dan cahaya, Malaikat Jibril - kedamaian atasnya - 
datang kepada baginda, dengan firman Allah, Yang Maha Kuasa: (Bacalah, atas nama Penguasamu yang 
menciptakan; Dia menciptakan manusia dari suatu gumpalan; bacalah dan Penguasamu Yang Maha Pemurah; 
yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan insan apa yang ia tidak tahu), dan peristiwa itu di gua Hiro’, 
dimana baginda menyendiri didalamnya untuk beribadah di sejumlah malam. 

Sejak saat itu dan seterusnya, pohon-pohon dan batu bersaksi atas kenabian baginda  dan mengucap salam 
setiap kali baginda lewat. 
 
Sayyidah Khadijah selalu mendukung suaminya dan yang pertama kali menginfakkan harta benda secara besar-
besaran, serta beriman kepada baginda yang diutus ketika berumur empat puluh tahun. Mereka dikaruniai putra 
putri, dan sayyidah Khadijah adalah nenek dari Imam Hasan dan Imam Husein, junjungan para pemuda ahli 
surga, semoga Allah meridhai mereka. 
 
Sayyidah Khadijah mewarisi hal-hal bagus dan cahaya dari ibu Rasulullah, sayyidah Aminah, yang melihat 
terjaga dan yang pertama kali beriman serta wali pertama, empat puluh tahun sebelum diutusnya baginda. 
Sedangkan sayyidah Khadijah adalah yang beriman pertama kali dan wali pertama setelah kedatangan Islam, 
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serta memenangkan salam dari Penguasa semesta alam. Allah, Yang Maha Tinggi, melimpahkan lautan 
kemuliaan pada sayyidah Khadijah. 
Sebagaimana dilaporkan dalam Musnad Ahmad dan Humaidi, Sahih Muslim, Musonnaf Abdul Rozzaq dan 
Yahya bin Ma'in, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Jibril datang kepada Nabi, solla Allahu alaihi 
wasallam, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepadamu membawa wadah berisi 
makanan dan minuman. Ketika telah tiba padamu, bacakan salam atasnya dari Penguasanya Yang Maha Mulia 
lagi Maha Hebat, dan dariku, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah gedung terbuat dari 
perhiasan di surga dimana tidak ada kebisingan maupun kelelahan.'" 
Al Fakihani (wafat tahun 275 H), semoga Allah merahmatinya, melaporkan dalam buku "Kabar Mekah" dengan 

sanadnya, dari sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah  bersabda: "Setelah Jibril, 
salam atasnya, muncul kepadaku dengan risalah, membuatku tidak melewati batu maupun pohon melainkan 
mereka mengucap: Salam atasmu, Wahai Rasulullah." 
 
Wahyu Pertama: 

Mula-mula Al-Qur'an diturunkan kepada baginda  dibulan Ramadan, lalu diikuti Wahyu Allah yang agung 
berikutnya. Dengan itu, maka mulialah para kekasih Yang Maha Pengasih dan hinalah kawan-kawan setan. Dan 
langit terjaga dengan bunga api yang berkobar-kobar.  
(akan tetapi barang siapa (di antara mereka) 
yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.) 
Pengutusan baginda merupakan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak mukjizat yang masyhur 
didalam kenabiannya. Hingga datang kepadanya, wahyu yang besar dan agung. Allah Yang Maha Tinggi 
berfirman (proklamirkanlah apa yang telah diperintahkan dan berpalinglah dari mereka yang musyrik). 

Lantas baginda menyeru orang-orang agar beriman kepada Allah dan memelihara agama serta 
mempersiapkan jalan. Maka patuh dan mendengarkan baginda, siapa yang disenangkan dan dibimbing oleh 
Allah. Sedang siapa yang enggan dan menolak, maka tidak beruntung dan sengsara. 

Orang-orang kafir mulai menindas dengan aneka tipu daya dan mereka benci kepadanya . 

Maka majulah Abu Thalib, semoga Allah merahmatinya, berjuang membelanya  sampai berlalu sepuluh 
tahun sejak pengutusan baginda. Lalu Abu Thalib meninggal dunia, dan beberapa hari kemudian sayyidah 
Khadijah wafat, semoga Allah merahmati mereka. 
Musibah bertambah besar dan hebat. 
Quraisy semakin keras menyakiti dan semakin keterlaluan. 

Sayyidah Aisyah, ibu kaum mukminin laki-laki maupun perempuan, menuturkan, "Rasulullah  berkata 
kepadaku: "Hai Aisyah, orang Quraisy masih menahan diri dariku sampai Abu Thalib meninggal dunia." 
 
Ketika gangguan Quraisy terus membuntuti baginda, maka baginda pergi melakukan perjalanan ke Thaif 
bersama pelayannya, Zaid bin Haritsa, untuk mencari dukungan orang-orang Thaif dan mengajak mereka 

kepada Allah. Namun orang-orang Thaif menolak mentah-mentah ajakan baginda , malahan mempengaruhi 
budak-budak mereka serta orang-orang bodoh supaya berkumpul di sekitarnya berteriak-teriak dan melontarkan 
cemohan kepadanya. 
 

Baginda  terpaksa berlindung di dinding milik dua anak Rabiah, Utbah dan Shaibah. Keduanya masuk, dan 
orang-orang bodoh Tsaqif mulai menjauh. Baginda duduk bersandar di bawah sebuah pohon anggur. Dua anak 
Rabiah melihat kepada baginda dan telah menyaksikan apa yang dilontarkan orang-orang bodoh namun mereka 
tidak menanggapi. 
Tobroni (wafat 360H) dan Baghawi (wafat 516H) meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, semoga Allah 

merahmati mereka, yang berkata: Ketika Abu Thalib wafat, Nabi  berjalan kaki pergi ke Thaif, mengajak 
kepada Islam, tapi mereka tidak menanggapinya, sehingga baginda pergi lalu bernaung dibawah sebuah pohon 
kemudian solat dua rakaat, dan berdoa: 
Ya Allah! aku mengadukan kepada Engkau ketidakberdayaanku, kurangnya usahaku dan kehinaanku dihadapan 
manusia. Engkau Yang Paling Penyayang dari yang penyayang. Engkau Penguasa orang-orang lemah dan 
Engkau Penguasaku. Kepada siapa Engkau serahkan aku, kepada saudara jauh yang bermuka masam, atau 
kepada musuh yang Engkau kuasakan urusanku? Tidaklah mengapa jika Engkau marah kepadaku, akan tetapi 
perlindungan-Mu lebih melapangkan hatiku. 
Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan, dan membaguskan urusan dunia dan 
akhirat. Semoga Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu atau menanggungkan kemurkaan-Mu kepadaku. 
Teguran hingga keridhaan adalah milik-Mu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari-Mu." 
Sesudah itu, seorang pemuda Nasrani bernama Addas, milik dua anak Rabiah, datang kepada baginda dengan 
seikat anggur yang ditaruh dalam sebuah piring. 
Al-Qurtubi (wafat 671) semoga Allah merahmatinya, berkata: 
Ketika anggur itu diberikan kepada Rasulullah, pujian dan kedamaian atasnya, Nabi, pujian dan kedamaian 
atasnya, membaca "Bismillah" kemudian mulai makan. Addas memandang wajah baginda lalu berkata: "Demi 
Allah, perkataan ini tidak diucapkan orang-orang kota ini." Nabi, pujian dan kedamaian atasnya, bertanya: "Dari 
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negara manakah engkau hai Addas dan apa agamamu?" Addas menjawab: "Saya orang Nasrani dari penduduk 
Ninawa." Lantas Nabi, pujian dan kedamaian atasnya, berkata: "Apakah dari negeri pemuda saleh Yunus putra 
Matta?" Addas menjawab: "Bagaimana engkau tahu siapa Yunus putra Matta." Baginda berkata: "Dia adalah 
saudaraku, dia seorang nabi dan aku seorang nabi." Maka Addas menelungkup hingga mencium kepala, tangan 
dan kaki Nabi, pujian dan kedamaian atasnya. 
 
Kedua anak Rabiah menanyai Addas: "Apa yang membuatmu melakukan itu?" Addas menjawab, "Wahai 
tuanku, tidak ada di bumi yang lebih baik daripada ini. Baginda memberitahuku suatu perkara yang tidak 
mengetahuinya kecuali seorang nabi." 

Kemudian Nabi  kembali ke Mekah dan memasukinya dengan aman. Dalam perjalanan pulang, sekelompok 

jin lewat dan mendengarkan Al-Qur’an, yang sedang dilantunkan Nabi . 

Setelah itu, Nabi dimuliakan dengan Isro’(Perjalanan Malam) dan dihadiahi Mi’roj (Pendakian Surgawi) di 
atas tujuh langit. Baginda mengendarai Buroq dengan kecepatan cahaya, yaitu setiap langkah sejauh pandangan 
matanya.. Mukjizat abadi yang keterbatasan manusia terbatas pada batas-batas langit pertama dan dibatasi oleh 
kecepatan suara. 
Malam itu, Nabi, pujian dan kedamaian atasnya, dianugerahi kesenangan dan kebahagiaan serta naik ke sesuatu 
dimana tidak ada manusia yang pernah mencapainya. 
 

Nabi  telah dimuliakan dan keinginannya terpenuhi. Baginda 
memenangkan munajat paling agung. 
(Lalu menyampaikan kepada penyembah-Nya apa yang telah Allah wahyukan; Hati tidak mendustakan apa 
yang 
dilihatnya; apakah kamu membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?) 
 
Di bumi, baginda berdakwah kepada suku-suku dan menunjukkan mereka tanda-tanda kenabiannya. 
 

Sempurnanya agama dan pengambilan ruh Rasulullah : 

 
Ketika turun ayat 
(..Pada hari ini mereka yang kafir telah 
putus asa dari agamamu, maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Hari ini telah Ku-
sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku atasmu, dan Aku ridha Islam sebagai 
agama 
bagimu…) 
dan ayat 
(Apabila kemenangan Allah dan pembukaan telah datang; dan kamu melihat manusia masuk kedalam agama 
Allah secara berbondong-bondong; maka bertasbihlah dengan memuji Penguasamu dan mohon ampunlah 
kepada-Nya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat)  
Umar Faruq menangis dan beliau serta Ibnu Abbas, guru besar umat, memahami bahwa langit memberitahukan 

penduduk bumi tentang keberangkatan Rasulullah , dan baginda tidak pergi sampai terbentang Hukum Islam 
kepada kita, serta memperjelas apa yang samar dan memperinci apa yang digariskan Al-Qur’an. 
Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar baginda yang tetap eksis disepanjang masa. 
 

Diantara keajaiban mukjizat baginda dan tanda-tandanya  yang mengagumkan adalah terbelahnya bulan 

untuk baginda , air memancar dari sela-sela jemari baginda , makanan yang sedikit meningkat jadi banyak 

berkat baginda , penerimaan doa baginda , dan ratapan batang pohon  yang merindukan baginda , serta 

ketaatan pohon-pohon dan benda-benda mati kepada baginda . Baginda mengobati orang sakit dan orang 

cacat dengan sentuhan dan cairan mulutnya . Allah menghidupkan kembali orang mati demi baginda. Allah 
Yang Maha Tinggi memberitahu hal-hal gaib yang dikehendaki-Nya kepada baginda, serta melindungi dari 

manusia dan menjaganya . Allah memberi naungan kepada baginda , memberi makan dan minum, 
mencukupi dan menenteramkannya, serta menganugerahkan segala ilmu pengetahuan dan hikmah yang tak 
terhitung banyaknya kepada baginda, yang tidak dicapai seorangpun sebelum dan sesudahnya. Allah 
meninggikan penyebutan nama baginda, memilihnya sebagai manusia pilihan dan penutup para nabi serta 
pembawa risalah, menjadikannya sebagai saksi dan pemberi syafaat dengan syafaat yang agung. Semua ciptaan 
kelak dikumpulkan dibawah Panji Pujian yang digenggam baginda dan mereka berkerumun dibawah tapak 
kakinya. Semoga Allah dan para malaikat-Nya senantiasa melimpahkan pujian dan kesejahteraan serta 
kedamaian kepada baginda Nabi Muhammad. 
 


