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Topik Utama

Sebelum rasulallah lahir 

bulan Rabiul Awwal 

memang tak semulia 

bulan Muharrom 

Ramadhan, Rajab dan 

lainnya yang mana 

didalam bulan tersebut 

terkandung hikmah besar 

dan merupakan bulan 

yang berkah begitu pula 

hari senin yang tak 

terpandang hari yang 

istimewa.

MENGAIS PAHALA

DI BULAN MULIA

Topik Utama

Dianjurkan 

mewujudkan rasa 

syukur atas apa yang 

telah dianugrahkan 

kepada kita terlebih di 

bulan kelahiran nabi. 

RASA SYUKUR

MERUPAKAN 

BENTUK IBADAH

08
Kajian

“Sesungguhnya 

Allah dan 

malaikatnya 

bersholawat 

kepada Nabi”.

MENYIKAPI MAULID

DI ZAMAN NOW

09
Muslimah

alam islam, wanita merupakan 

insan yang terhormat dan 

tidak diposisikan sebagai objek 

pelecehan,sebagaimana dalam 

sejarah peradaban barat yang 

seringkali merendahkan 

wanita. Hal ini bisa ditelusuri 

dari budaya masyarakat 

yunani dan romawi kuno yang 

memposisikan wanita tidak 

lebih sekedar  dari pemuas 

nafsu.

SIFAT TELADAN

IBUNDA KHODIJAH
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ebaran salam ketika bertemu dengan sesama saudara Islam 

adalah perkara yang dapat menumbuhkan rasa saling 

mencintai, salam yang terkandung do'a itu, adalah bentuk 

dari adanya sebuah rasa saling cinta, karena jarang sekali 

ditemukan bagi orang yang terkena penyakit kebencian di 

hatinya, sombong,hasud,riya',ghibah dan semacamnya  itu 

bisa menebarkan salam pada orang yang ia temui.

Yahya Farhani/Tagtim Media

SALAM SAPA DIBULAN CERIA

T
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ebelum rasulallah lahir bulan SRabiul Awwal memang tak 
semulia bulan Muharrom 

Ramadhan, Rajab dan lainnya yang 
mana didalam bulan tersebut 
terkandung hikmah besar dan 
merupakan bulan yang berkah begitu 
pula hari senin yang tak terpandang hari 
yang istimewa.namun semua itu 
berubah dikala rosulullah lahir ke bumi, 
bulan rabiul awwal menjadi bulan yang 
sangat mulia dan sangat di istimewakan 
maka dari itu setiap memasuki bulan 
rabiul awwal sebagian ummat 
berbondong-bondong membaca 
sholawat diberbagai masjid atau 
dirumah masing-masing yang di kenal 
dengan “maulidan”guna merayakan 
kelahiran baginda rosul dengan penuh 
harap tetesan embun syafaat nya  selalu 

ّّ إن اللھ ومالئكتھ یصلون على النبيّ
“Sesungguhnya Allah dan malaikatnya 

bersholawat kepada Nabi”.

mengalir begitu pula hari senin ketika 
rosulullah lahir hari tersebut menjadi 
hari yang sangat di agungkan bahkan di 
hari tersebut di sunnah kan bagi ummat 
muslim untuk ber puasa.
Maka dari itu kita sebagai ummat 
muslim sangat di anjurkan meraykan 
maulid Nabi dengan bersholawat 
kepada beliau karena allah dan 
malaikat-nya saja bersholawat kepada 
beliau apalagi kita sebagi ummat nya 
tentunya sangat di anjurkan bersholawt 
kepada nya. yang mana telah ter 
maktub didalam al-quran yang 
berbunyi;

Abd Hannan/Ta�tim Media

TOPIK UTAMA
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KALAM HIKMAH

an Fir'aun dan menyelamatkan Musa as. 

Kami sangat mensukurinya. Oleh karena 

itu kami berpuasa. Mendengan jawaban 

itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“Kami lebih berhak untuk memuliakan 

Musa as dengan berpuasa dari pada 

kalian”.

Abd Ghoni/Tagtim Media

Dari hadits di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa mewujudkan rasa 

syukur merupakan bentuk ibadah. Rasa 

syukur dapat diwujudkan dengan 

berbagai macam ibadah. Seperti sholat, 

berpuasa, shodaqoh, dan lain-lain.  

D
ianjurkan mewujudkan rasa 

syukur atas apa yang telah 

dianugrahkan kepada kita 

terlebih di bulan kelahiran nabi. 

Sebagai mana hadits  yang di sebutkan 

dalam dua kitab shohih : “Bahwasanya 

ketika Rasululloh SAW dan para 

sahabatnya tiba di Madinah, beliau 

melihat orang-orang  Yahudi berpuasa 

'asyura. Rasul bertanya mengapa 

mereka melakukan 

puasa tersebut. 

Orang Yahudi itu 

menjawab: “Pada 

hari inilah  Alloh 

menenggelamk

من نسي ھفواتھ استعظم ھفوات وسقطات غیره
Orang yang melupakan kesalah dirinya, dia akan membesar-

besarkan kesalahan orang lain.
Husain al-Mahdi dalam Shayd al-Afkar

KAJIAN
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KOLOM FUQOHA

eringatan Maulid Nabi PMuhammad SAW adalah acara 
rutin yang dilaksanakan oleh 

mayoritas kaum muslimin terutama 
diIndonesia  untuk mengingat, 
menghayati dan memuliakan kelahiran 
Rasulallah. Imam  Jalaluddin as_Syuthi 
pernah ditanyakan hukum merayakan 
maulid Nabi Muhammad  Saw 
terpujikah atau tercelakah . Dalam 
kitabnya al_Hawi Lil Fatawa 
dikemukaka;

"Menurut saya, hukum pelaksanaan 

maulid Nabi, yang mana pada hari itu 

masyarakat berkumpul, membaca Al-

Qur'an, dan membaca kisah-kisah Nabi 

SAW pada  permulaan perintah Nabi 

SAW, serta peristiwa yang terjadi pada 

saat beliau dilahirkan, kemudian 

mereka menikmati hidangan yang 

disajikan dan kembali pulang ke rumah 

masing-masing tanpa ada tambahan 

lainnya, adalah bid'ah hasanah. Diberi 

pahala orang yang memperingatinya 

karena pekerjaan itu bertujuan untuk 

mengangungkan Nabi SAW serta 

menunjukkan kebahagiaan atas 

kelahiran Beliau.”

Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-

Maliki Al-Hasani, juga mengatakan 

BUKAN BID’AH
DHOLALAH
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Artinya: Bahwa sesungguhnya 
mengadakan Maulid Nabi Saw 
merupakan suatu tradisi dari tradisi-
tradisi yang baik, yang mengandung 
banyak manfaat dan faidah yang 
kembali terhadap  manusia, sebab 
adanya karunia yang besar. Oleh karena 
itu dianjurkan dalam syara' dengan 
serangkaian pelaksanaannya. [Sayyid 
Muhammad bin Alawi Al-Maliki, 
Mafahim Yajibu An-Tushahha, hal. 340]

Tushahha, hal. 340:

ا

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa perayaan maulid Nabi hanya 
pekerjaannya saja yang baru, sedangkan 
isinya merupakan ibadah-ibadah yang 
telah diatur dalam Al-Qur'an maupun 
Hadits. Oleh karena itulah, banyak 

ulama yang mengatakan bahwa 
perayaan maulid Nabi adalah bid`ah 
hasanah dan pelakunya mendapatkan 
pahala.

Sebab itulah, perayaan maulid sangat  

tidak tepat dikatakan bid'ah mahmudah  

(bid'ah tercela), sebab tidak ada unsur 

maksiat sedikit pun dalam 

pelaksanaannya. Hampir semua 

aktivitas yang terdapat dalam 

peringatan maulid Nabi SAW memiliki 

landasan syariatnya. Tidak ada satu pun 

ulama yang mengatakan baca Al-

Qur'an, mendengar ceramah 

keagamaan, membaca kisah perjalanan 

Rasulullah SAW, dan berbagi makanan 

itu adalah bid'ah tercela dan haram 

dilakukan. Ulama sepakat aktivitas di 

dalam peringatan maulid tidak 

mengandung kemungkaran meskipun 

sedikit.

M. Jazuli/Tagtim Media

فساد الرعایا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء
وفساد العلماء باستیالء حب المال والجاه

Buruknya masyarakat akibat buruknya para pejabat.
Buruknya pejabat akibat buruknya ulama.

Buruknya ulama akibat gila harta dan hormat (kedudukan).
Imam Abu Hamid Al-Ghazali



08_TAGTIM MEDIA

ebelum rasulallah lahir bulan SRabiul Awwal memang tak 
semulia bulan Muharrom 

Ramadhan, Rajab dan lainnya yang 
mana didalam bulan tersebut 
terkandung hikmah besar dan 
merupakan bulan yang berkah begitu 
pula hari senin yang tak terpandang hari 
yang istimewa.namun semua itu 
berubah dikala rosulullah lahir ke bumi, 
bulan rabiul awwal menjadi bulan yang 
sangat mulia dan sangat di istimewakan 
maka dari itu setiap memasuki bulan 
rabiul awwal sebagian ummat 
berbondong-bondong membaca 
sholawat diberbagai masjid atau 
dirumah masing-masing yang di kenal 
dengan “maulidan”guna merayakan 
kelahiran baginda rosul dengan penuh 
harap tetesan embun syafaat nya  selalu 
mengalir begitu pula hari senin ketika 

Baidhowi/Tagtim Media

ّّ إن اللھ ومالئكتھ یصلون على النبيّ

Maka dari itu kita sebagai ummat 
muslim sangat di anjurkan meraykan 
maulid Nabi dengan bersholawat 
kepada beliau karena allah dan 
malaikat-nya saja bersholawat kepada 
beliau apalagi kita sebagi ummat nya 
tentunya sangat di anjurkan bersholawt 
kepada nya. yang mana telah ter 
maktub didalam al-quran yang 
berbunyi;

“Sesungguhnya Allah dan malaikatnya 
bersholawat kepada Nabi”.

rosulullah lahir hari tersebut menjadi 
hari yang sangat di agungkan bahkan di 
hari tersebut di sunnah kan bagi ummat 
muslim untuk ber puasa.rosulullah lahir 
hari tersebut menjadi hari yang sangat 
di agungkan bahkan di hari tersebut di 
sunnah kan bagi ummat muslim untuk 
ber puasa.

MENYIKAPI MAULID DIZAMAN NOW

KAJIAN
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alam islam, wanita merupakan insan 

yang terhormat dan tidak diposisikan 

sebagai objek 

pelecehan,sebagaimana dalam 

sejarah peradaban barat yang 

seringkali merendahkan wanita. Hal 

ini bisa ditelusuri dari budaya 

masyarakat yunani dan romawi kuno 

yang memposisikan wanita tidak lebih 

sekedar  dari pemuas nafsu. Islam 

memberikan hak yang sama antara 

lelaki dan perempuan,meski dengan 

tugas dan fungsi yang berbeda 

termasuk dalam hal menentukan 

pasangan hidup, wanita dan lelaki 

memiliki hak yang sama. Oleh karena 

hak itu, bukan termasuk tindakan 

tercela bila ada seorang wanita 

menyampaikan lamaran untuk 

dinikahi seorang lelaki pilihan hatinya.

 

Pilihan tepat Ibunda Khadijah 

Sejarah mencatat sifsat mulia yang 

dilakukan oleh ibunda khadijah 

IBUNDA KHODIJAH

SIFAT 
TELADAN

MUSLIMAH

D

OLEH: MUHSIN
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cukup dan menyaksikan secara langsung 

bagaimana keluhuran budi rasulullah 

dikala menjalankan bisnis dengan 

dirinya, ibunda khadijah tidak ragu 

untuk melamar rasulullah .meminang 

rasulullah agar bersedia menikahinya, 

sebagai teman hidup segaligus 

pendamping 

“Khadijah seakan menemukan apa yang 

dicarinya selama ini(Calon suami). 

Padahal banyak lelaki bangsawan dan 

pemuka yang sangat ingin menikahi 

beliau. Tapi semuanya ditolak.” Ini 

sebagaimana diungakapkan sekh 

syafiyurrahman al-mubarakfuri, dalam 

bukunya ar-rakhiq al-makhtum. Ibunda 

khadijah langsung saja menceritakan 

keinginannya pada teman wanitanya 

nafisah binti munayah. Nafisah 

kemudian bergegas menemui rasulullah 

seraya meminta kesediaan beliau untuk 

menikahi   ibunda khadijah.

Ternyata  rasulullah langsung 

menyetujui pinangan ibunda khadijah. 

Beliau langsung menceritakan hal 

tersebut pada paman-pamannya. 

Kemudian mereka mendatangi paman 

Muhsin/Tagtim Media

ibunda khadijah untuk melamar 

keponakannya.maka pernikahan pun 

berlangsung setelah itu,yang dihadiri 

keluarga besar bani hasyim dan bani 

mudhar.sebenarnya masih ada kisah 

lain yang membuktikan bahwa islam 

memberikan kebesbasan kepada wanita 

untuk menentukan calon suami yang 

diingankannya. tetapi,dari perstiwa 

ibunda khadijah ini   sudah sangat 

cukup untuk dijadikan motifasi bagi 

para muslimah masa kini, khususnya 

bagi mereka yang belum memiliki 

pasangan agar bersegera menjemput 

jodohnya. Sebab selain berani, pilihan 

ibunda khadijah sungguh sangat tepat. 

Kemampuan memilih seperti ibunda 

khadijah inilah yang semestinya dimiliki 

kaum hawa zaman sekarang, tidak 

hanya memilih calon jodoh atas dasar 

ketampanan dan hartanya saja , tapi 

hingga rencana panjang kedepan juga 

telah dipikirkan secara matang oleh 

ibunda khadijah, yaitu kehidupan 

diakhirat nanti. 

من نسي ھفواتھ استعظم ھفوات وسقطات غیره
Orang yang melupakan kesalah dirinya, dia akan membesar-

besarkan kesalahan orang lain.
Husain al-Mahdi dalam Shayd al-Afkar
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BM

Referensi; I'anututh Thalibin Juz 1 H. 35, 

J. Jika itu hanya bekas warna sabun 
yang seandainya digaruk tidak akan 
terjadi kerontokan, maka tidak dianggap 
sebagai perkara yang menghalangi 
sampainya air terhadap kulit, Jadi sah 
wudunya. Dan jika digaruk terjadi 
semacam kerontokan, maka dapat 
menghalangi sampainya air pada kulit, 
sehingga tidak sah whudunya. Sebab, 
termasuk kotoran dari luar tubuh yang 
menumpuk  sebagaimana fatwa Imam 
al-Baghawi.

 Kalau lama bersabun, pasti ada 
putih-putih (sisa sabun) yang melekat 
setelah kering. Pertanyaannya, apakah 
air wudhu masuk ke kulit jika di sela-
sela jari ada putih-putih sabun 
tersebut?

 Bagaimanakah perspektif fiqih 
menyikapi masyarakat yang merayakan 
maulid Nabi?
J. Hukumnya sunnah, karena kelahiran 
Rasulullah Saw ke-alam adalah nikmat 
yang sangat besar terha dengan catatan 
tidak disertai dengan sesuatu yang 
diharamkan.
Referensi: Al Hawi Juz 1 H. 193, tarsyihul 
Mustafidin H. 325-326, I'anathu-thalibin 
Juz 3 H. 363.

BEKAS SABUN
DI TANGAN

PERSFEKTIP FIQIH
MENYIKAPI MAULID  

OLEH: ZAINI

 Menurut kitab akhlak, mana 
yang lebih utama mencium tangan 
habib/ulama demi mendapat berkah, 
tapi dengan cara berdesak-desak 
sehingga terasa terganggu habib/ulama 
itu. Atau dengan berdiam saja, berdiri, 
tapi menghormati?
Perlu diingat kembali bahwa jika ada 
orang shalih, alim atau mulia datang, 
disunnahkan menghormati dan 
mengagungkannya. Penghormatan 
tersebut bisa dengan berdiri atau 
dengan mencium tangan mereka. Sunah 
hukumnya berdiri karena menghormati 

orang shalih, alim atau mulia, bahkan 
wajib menurut Imam Izzudin bin 
Abdussalam. Sedangkan berjabat 
tangan dan ,mencium tangan mereka 
juga disunnahkan, yang menurut al-
Hafidz al-Iraqi di antara maksudnya 
adalah mengambil berkah dari mereka. 
Jadi orang yang hanya berdiri tanpa 
menjabat tangan mereka, sudah 
mendapat pahala sebab menghormati 
dengan cara beridiri.
Referensi; Bughyatul Mustarsyidin H. 

BEREBUT BERKAH 
TAPI MENGGANGU




