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Implementasi Cinta Kepada Rasulullah
Oleh Nursyamsuddin (Guru Fisika)

Pendahuluan
Cinta terhadap Rosulullah SAW merupakan tema paling populer yang diangkat pada

ceramah seputar bulan Rabiul Awal. Begitu pula latar belakang mereka yang secara rutin
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, menjadi sangat penting agar kita semua terus
menerus berupaya memelihara cinta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaibi Wasallam.

Apakah benar memperingati Maulid Nabi (Merayakan Mauludan), merupakan bukti cinta
terhadap Nabi? Apakah sebagian umat islam yang tidak mauludan secara rutin tidak mencintai
Rasulullah? Tulisan ini mencoba memberi cara pandang tertentu untuk memahami dan
memaknai cinta terhadap Rasulullah SAW.

Mengapa Harus Mencintai Rasulullah?
Pertanyan ini dapat dijawab dengan berberapa tinjauan. Pertama dari sisi umpan balik dan

sebab akibat. Dari sisi ini adalah sangat patut kita mencintai Rasulullah karena begitu cintanya
beliau kepada ummatnya, termasiuk kita semua yang jauh jarak waktu dari masa hidup beliau.
Ibnu ‘Abbas pernah menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah menampakan kesedihan yang
mendalam hingga nampak air matanya berlinang dan menetes di pipinya. Para sahabat bertanya,
apa gerangan yang membuat sedih ya Rasulullah? Beliau menjelaskan bahwa beliau sedang
memikirkan umatnya yang datang pada zaman sesudahnya yang bisa terancam mengalami
kebinsaan. Beliau berdo’a memohon kepada Allah SWT agar ummatnya jangan sampai binasa
oleh perang, kelaparan, dan adudomba orang munafik. Dari ketiga permohonannya itu ternyata
dua dikabulkan dan yang terakhir tidak. Ini menunjukan betapa cintanya Rasululah kepada kita
sebagai umatnya.

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pada saat menjelang wafatnya, beliau sering
menyebut ummatku, umatkau secara berulang-ulang. Begitu cintanya kepada umat islam, beliau
selalu menbgingat dan berharap agar umat islam dalam keadaaan aman dan jauh dari bahaya.

Ke dua, mencitnai dan mengikuti Rosulullah adalah perintah yang jelas dan nyata dari
Allah SWT. Mencintai Rasulullah adalah bukti dan implementasi dari kecintaan dan kepatuhan
kepada Allah SWT. Berikut ini ayat yang dikutip dalam tulisan ini terdapat pada surat Ali Imran
(3) ayat 31.

               
 

31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi
dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam surat Al Ahzab (33) ayat 21 dijelaskan sebagai beikut.
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21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Beberapa Langkah Mencintai Rasulullah
1. Meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah manusia terbaik di dunia. Seluruh akhlak dan perilakunya

adalah contoh terbaik buat kita, dan tidak ada contoh lain yang sebaik Nabi Muhammad SAW.
Apalagi melihat contoh lain yang melebii kebaikan Rasulullah. Bahkan Allah menjamin,kehadiran
beliau sebagai penghalang datangnya behaya dan bencana. Di mana pun Rasullah ada, tidak akan ada
bencana dan bahaya mengancam umat manusia. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al Anfal
(8) ayat 33.

              
33. dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. dan
tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun[608]

[608] Di antara mufassirin mengartikan yastagfiruuna dengan bertaubat dan ada pula yang
mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang Muslim yang minta ampun kepada
Allah.
Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami beberapa hal, yaitu pertama keberadaan Nabi Muhammad
SAW di saat hidupnya dapat dipastikan keamanan dan bebas bencana bagi umat manusia di
sekelilingnya. Yang ke dua, siapa pun umat manusia yang selalu menghadirkan Rasulullah dalam
gerak hidupnya (dengan meneladani ajaran dan perilaku Rasulullah), maka akan terbebas dari bahaya
dan bencana. Ke tiga, Allah juga akan membebaskan adzabNya bagi ummat yang senantiasa
beristighfar, memohon ampunanNya.

2. Meyakini bahwa semua ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW merupakan kebenaran
mutlah dari Allah SWT. Tidak ada keraguan tentang sebagian dari ajarannya sehingga boleh diabaikan
dan ditinggalkan serta diganti dengan ajaran manusia lainnya. Semua ajaran Nabi pasti benarnya dan
pasti kebaikan bagi kehidupan kita, dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Allah menjamin kebenaran
ini dalam surat An Nisa (4) ayat 24.

                  
        

170. Wahai manusia, Sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan
(membawa) kebenaran dari Tuhanmu, Maka berimanlah kamu, Itulah yang lebih baik bagimu. dan
jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena Sesungguhnya apa
yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah[382]. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.
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[382] Allah yang mempunyai segala yang di langit dan di bumi tentu saja tidak berkehendak kepada
siapapun karena itu tentu saja kekafiranmu tidak akan mendatangkan kerugian sedikitpun kepada-Nya.

3. Senantiasa Ridha dan Ikhlash memenuhi seruan Rasulullah dalam keadaan apa pun.

            
         

24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru
kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu[605], ketahuilah bahwa Sesungguhnya
Allah membatasi antara manusia dan hatinya[606] dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan
dikumpulkan.
Dengan ridho dan ikhlash memenuhi panggilan Rasulullah menunjukkan kecintaan kita kepada beliau.

4. Meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang sempurna. Baik dalam sifat, maupun perilaku
kesehariannya. Kasih sayangnya menjadi contoh yang patut kita teladani dalam keseharian sebagai
seorang pemimpin, imam, suami, ayah, dan sahabat di lingkungannya. Dalam surat Al Qalam (68)
ayat 4 dijelaskan:

     
4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

               
 

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang
yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Kesempiurnaan Rasulullah juga dalam syariat yang diajarkannya. Tidak ada kesempurnaan yang
melebihi ajaran Rasulullah. Sehingga tidak ada kebaikan ibadah yang harus kita ragukan
kesempurnannya. Tidak perlu lagi ada bentuk ibadah, doa, dan persembahyangan lain yang dianggap
melengkapi agar lebih sempurna. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur’an.

            
… Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.  (Q.S. Al Maidah: 3)

5. Sering mengingat beliau dengan membaca shalawat untuk Rasulullah SAW. Sebagai tanda kecintaan,
memang wajar selalu menyebut namanya. Begitu pula cinta terhadap Nabi Muhammad SAW ditandai
denga sering mengingatnya dengan membaca shlawat Nabi. Seperti dijelaskan dalam surat Al Ahzab
(33) ayat 56
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56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi[1229]. Hai orang-orang
yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan
kepadanya[1230].

[1229] Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat berarti
memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti
dengan perkataan:Allahuma shalli ala Muhammad.
[1230] Dengan mengucapkan Perkataan seperti:Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya: semoga
keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi.
Kepatutan kita bershalawat juga sebagai kepatuhan kepada Allah, karena Allah sendiri dan para
malaikat bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

6. Meyakini, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan ajaran dan perilaku Nabi Muhammad SAW.
Yaitu dengan cara datang ke majelis-majelis ilmu yang mendalami ajaran Islam yang agung yang
dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits shahih.

Demikianlah kiranya implementasi cinta kepada Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raga
kita bersungguh-sunguh melalui sikap,pikiran, ucapan dan perbuatan dengan mencontoh Nabi tercinta.
Tentu saja perayaan maulid tidaklah cukup untuk menunjukan cinta kita kepada Nabi. Bukan pula ciri
utama yang harus kita jalankan. Lebih jauh dari itu dengan senantiasa mempelajari, memahami,
mengamalkan, dan mengajarkan Al Qur’an dan Hadits merupakan bukti nyata cinta kepada Rasulullah
SAW.


