
 
 Allah SWT menjelaskan 
bahwa di dalam Al-Qur’an 
terdapat ayat-ayat yang bercerita 
tentang nabi-nabi terdahulu. 
Inilah yang diajarkan oleh Allah 
agar kita senantiasa membaca 
dan mengambil hikmah di balik 
cerita Nabi-Nabi terdahulu. 
Memang cerita orang-orang besar 
sungguh sangat mempengaruhi 
jiwa seseorang yang membacanya 
khususnya kepada anak-anak. 
Jika cerita tersebut adalah cerita 
perjuangan maka hal itu akan 
mengilhami semangat perjuangan 
sehingga ia akan rindu untuk 
menjadi sosok pejuang. Jika cerita 
tersebut adalah tentang moral 
maka ia akan banyak mengetahui 
tentang moral dan bagaimana 
menjadi manusia berakhlak. 
Begitu juga sebaliknya jika cerita 
tersebut adalah dongeng atau 
kisah fiktif maka hanya akan 
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membawa fantasi anak-anak 
pada imajinasi mustahil yang 
sangat merugikan anak-anak, 
karena yang ditokohkannya 
adalah seorang yang tidak ada 
dalam sejarah nyata orang-orang 
besar di dunia. Atau jika cerita 
yang dibaca adalah kebejatan 
dan kekotoran budi pakerti, maka 
akan mudah ia terbawa kepada 
kehancuran moral. 

 Apabila kita membaca 
sejarah orang-orang besar dunia, 
maka sepanjang sejarah yang 
terbesar sampai akhir zaman 
adalah sejarah yang terbesar dan 
termulia, cerita Nabi Muhammad 
SAW.  Beliau adalah orang paling 
agung dan paling mulia yang 
terlahir sebagai Nabi Akhir 
Zaman yang merupakan Rahmat 
dari Allah bagi seluruh alam. 

 Bulan Robiul Awal adalah 
bulan kelahiran nabi rahmat 
bagi semesta alam, maka secara 
otomatis bulan Rabiul Awal 
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adalah bulan termulia dan bulan 
rahmat bagi alam semesta, bulan 
kelahiran Nabi Muhammad SAW. 
Maka sungguh sangat tepat jika 
kita jadikan bulan tersebut sebagai 
momen untuk menghantarkan 
anak-anak keluarga dan sahabat 
untuk semakin dekat, kenal dan 
cinta kepada Nabi Muhammad 
SAW dengan membuat gebyar 
peringatan dan pengagungan 
kepada Nabi Muhammad SAW. 
Peringatan yang menampilkan 
dengan mengadakan acara 
yangmenampilkan gebyar 
dan syi’ar agama Islam yang 
dibawanya. Kita perkenalkan 
kepada mereka sejarah Nabi 
Muhammad SAW dari yang 
sangat sederhana hingga sejarah 
lengkapnya. Kita tanamkan dalam 
hati kita, dalam hati mereka 
bahwa kecintaan kepada Nabi 
Muhammad SAW adalah yang 
akan menghantarkan kita untuk 
bersamanya di dunia dan di 
akhirat dalam ridho Allah SWT. 
Sebab tidak ada kecintaan dan 
ridho Allah kecuali harus dimulai 
dari cinta kepada Nabi Muhammad 
SAW. Sungguh alangkah indahnya 
jika sepanjang hidup kita 
senantiasa kita hiasi/kita warnai 
dengan membaca, mendengar 
dan merenungi kisah teladannya. 
Setiap tahun, setiap bulan, setiap 
minggu, setiap hari, bahkan setiap 
saat dalam waktu yang tidak 
berbatas, hendaknya kita jangan 
pernah bosan untuk membaca 

dan merenungi sejarah Nabi 
Muhammad SAW, agar terpercik 
di hati kita makna kerinduan 
dan kecintaan kepadanya yang 
akan membuahkan kebersamaan 
dengannya  kelak di surga Allah 
SWT. 

 Renungkanlah! Kesalahan 
terbesar kita adalah kurang 
perhatian kita kepada keluarga dan 
anak-anak dalam mengenalkan 
figur yang menjadi panutan. 
Karena figur amat mempengaruhi 
perilaku seseorang khususnya 
anak-anak. Demoralisasi 
yang terjadi tidak terlepas 
dari pengaruh pendidikan, 
pergaulan dan siapa tokoh 
yang ditokohkannya. Sebelum 
anak-anak mencari figur dalam 
hidupnya, maka semestinyalah 
orang tua, guru dan pembimbing 
berusaha mencarikannya figur 
panutan anak-anaknya sebelum 
anak-anak tersebut memilih figur 
yang salah dalam hidupnya. Maka 
mentradisikan membaca sejarah 
Nabi Muhammad SAW adalah 
keharusan di tengah keluarga 
kita, supaya mereka semakin cinta 
kepada Nabi Muhammad SAW 
dan menjadikannya sebagai figur 
istimewa yang diteladaninya. 

 Beraneka ragam gebyar 
yang dilakukan oleh ummat 
Nabi Muhamad SAW mulai 
dari peringatan Maulid Nabi, 
festival, sejarah nabi, lomba 
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puisi untuk Rasulullah SAW dan 
lain sebagainya, dan apa yang 
ada di dalamnya menjadi upaya 
dalam menumbuh suburkan 
cinta masyarakat kepada Nabi 
Muhammad SAW sebagai sosok 
Rahmatan lil’alamin. 

Wallahu a’lam bish-shawab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

Amalan Bulan 
“MAULID”

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Buya yang kami hormati, sebentar 
lagi kan kita akan memasuki bulan 
Maulid,  amalan apa saja yang 
utama yang dilakukan di bulan 
Maulid?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Bulan Maulid atau bulan 
Rabiul Awal adalah bulan yang 
menurut kebanyakan ulama 
adalah bulan kelahiran Nabi 
Muhammad SAW. Ada yang 
mengatakan kelahiran beliau 
di bulan Ramadhan. Biarpun 
mereka berbeda pendapat yang 
jelas mereka bersepakat bahwa 
Nabi Muhammad SAW pernah 
terlahirkan. Jika kelahiran seorang 
anak saja ada artinya bagi sebuah 
keluarga, bagaimana dengan 

kelahiran manusia mulia Nabi 
Muhammad SAW. Inilah yang 
menjadikan para pecinta beliau 
untuk membuat acara yang 
mengingatkan mereka kepada 
Nabi Muhammad SAW. Baik itu 
acara kecil-kecilan di keluarga, 
kampung atau acara besar-
besaran di kota. Acara tersebut 
bisa saja dengan pembacaan 
sejarah Nabi Muhammad lalu 
dibarengi dengan silaturahmi 
dan makan bersama. Kadang juga 
santunan kepada faqir miskin 
serta kajian keagaman yang di 
sampaikan oleh seorang ustadz.

 Amalan yang perlu 
dilakukan adalah tidak beda 
dengan amalan di luar bulan 
maulid. Hanya, qaidah yang 
dikukuhkan para ulama adalah 
semua amalan mubah jika 
diniatkan untuk sambung hati 
kepada Nabi Muhammad SAW, 
maka amalan mubah itu menjadi 
sunnah. Apalagi amalan yang 
jelas-jelas dianjurkan seperti 
sedekah, silaturahmi, dan 
pembacaan sejarah Nabi SAW 
dalam irama mengingat Nabi 
Muhammad SAW. Sungguh, itu 
semua adalah kemuliaan dan 
penyuburan makna cinta kepada 
Nabi Muhammad SAW. Seperti 
inilah hakikat menjalankan 
sunnah Nabi Muhammad SAW 
akan terwujud. 

Wallahu a’lam bish-shawab.
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