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SEKILAS TENTANG  MADAH NABAWI  
DALAM KESUSASTRAAN ARAB 

Ahmad Fuad Effendy1 

Abstrak: Madah Nabawi  (MN) sebagai karya sastra (Arab) keaga-
maan kurang   mendapat tempat  dalam kajian sastra, padahal dari segi 
apresiasi masyarakat dan penyebarannya yang mengglobal tidak dapat 
ditandingi oleh karya sastra Arab  jenis apapun lainnya. Penyebabnya 
bisa jadi karena MN dianggap lebih kental sebagai ekspresi keaga-
maan daripada ekspresi kesastraan, atau karena tidak banyak penyair 
besar yang menulis MN.  Bagaimana pun keberadaan MN tidak bisa 
dikesampingkan, karena ribuan bait dalam  ratusan antologi  MN me-
warnai khazanah sastra Arab sejak zaman permulaan Islam sampai  
masa kini. Tulisan ini mencoba memaparkan secara singkat beberapa 
aspek dari MN, meliputi pengertiannya, perkembangannya, dan 
kandungan isinya.  

Kata kunci:  madah, madah nabawi,  salawat,  mubalaghah 
(hiperbola).  

Madah Nabawi (selanjutnya MN) adalah karya sastra Arab bertema 
keagamaan  dalam bentuk prosa atau puisi yang berisi puji-pujian kepada 
Nabi Muhammad Sallalla:hu alaihi wasallam (selanjutnya Saw.). Madah 
(dalam bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Arab madah, secara 
etimologis berarti pujian (bandingkan KBI, 1996:611 dan Ma luf, 
1994:751). Dalam terminologi sastra, madah

 

(Arab) yang dapat 
dipadankan dengan hymn (Inggris) dan himne (Indonesia), adalah gita 
puja  atau nyanyian pujaan  untuk Tuhan, pahlawan, tokoh, dan 
sebagainya (bandingkan KBI, 1996:352,911 dan Wahbah, 1984:343,411). 
Sedangkan nabawi adalah nomina turunan bermakna penisbatan dari kata  
1 Ahmad Fuad Effendy adalah dosen Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas 
Negeri Malang. 
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Nabi, yang dalam terminologi sastra Arab dinisbatkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. 

Keberadaan MN dalam khazanah kesusastraan Arab cukup 
signifikan. Tidak ada satu periode pun dalam sejarah sastra Arab sejak 
permulaan Islam yang tidak mewariskan karya sastra berisi MN. Salah sa-
tu keistimewaan MN dibandingkan dengan karya sastra Arab lainnya 
adalah tingginya apresiasi masyarakat luas dan penyebarannya yang 
mengglobal. Semua komunitas muslim, dari bangsa apa pun dan di negeri 
mana pun, pasti mengenal MN. Di Indonesia, MN telah menjadi bagian 
dari tradisi lisan yang mendarah mendaging di berbagai belahan bumi 
nusantara. Lirik-lirik MN, baik dalam bahasa aslinya (Arab) maupun 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, 
digunakan dalam berbagai jenis kesenian terutama seni suara, drama, tari, 
dan musik, dari yang tradisional sampai dengan yang modern. Hal yang 
sama terdapat di negeri-negeri muslim non-Arab di Asia dan Afrika (Al-
Faruqi, 1998:494). 

Namun harus diakui bahwa MN jarang sekali disentuh dalam kajian 
sastra, antara lain karena tidak banyak penyair besar yang menulis MN 
(Al-Maliki, tt:74 dan Mubarak, 1983:18). Di samping itu MN lebih 
banyak berkembang sebagai sastra lisan dari pada tulisan, dan lebih 
dominan sebagai ekspresi keagamaan daripada ekspresi kesastraan. 
Tulisan ini mencoba mengemukakan gambaran secara singkat tentang 
madah pada umumnya dan madah nabawi pada khususnya, perkem-
bangannya sejak masa Islam sampai saat ini, dan kandungan isinya.   

MADAH DALAM SASTRA ARAB 

Madah sebagai tema puisi terdapat dalam karya sastra berbagai 
bangsa. Dalam sastra Arab klasik (pra Islam), madah merupakan salah 
satu jenis puisi yang penting disamping hija:` (satire), ratsa:`(elegi), 
washf (deskripsi), dan nasi:b (prelude erotik). Dua jenis yang disebut 
pertama mempunyai kaitan dengan jenis madah. Hija:` adalah kebalikan 
dari madah. Kalau madah adalah syair puji-pujian kepada seorang tokoh 
atau satu kaum berkenaan dengan kebagusan akhlaknya dan keindahan 
fisiknya , maka hija:` adalah syair ejekan atau sindiran kepada seorang 
tokoh atau satu kaum dengan menyebut hal-hal tercela atau keburukan 
akhlaknya . Adapun ratsa:` adalah syair ungkapan kesedihan atau 
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belasungkawa yang di dalamnya terkandung pula puji-pujian dan 
sanjungan kepada seorang tokoh yang telah meninggal dunia 
(bandingkan Al-Iskandari, TT:48 dan Wahbah, 1984: 176, 343, 422). 

Dalam sejarah sastra Arab, penulisan puisi madah kebanyakan 
didorong oleh vested interest, yaitu keinginan untuk memperoleh 
keuntungan materi bagi diri sendiri, atau dengan kata lain  diperdagangkan 
(Al-Iskandary, TT:48). Oleh karena itu tidak mengherankan kalau puisi-
puisi madah sarat dengan ungkapan yang berlebih-lebihan (hiperbol atau 
muba:laghah). 

Dalam sastra Arab muba:laghah dibedakan menjadi tiga kategori. 
Apabila ungkapan itu secara logika dan realita mungkin terjadi, disebut 
tabli:gh. Apabila secara logika mungkin terjadi tapi menurut realita tidak 
mungkin terjadi,  disebut ighra:q.  Sedangkan apabila baik secara logika 
maupun realita tidak mungkin terjadi, disebut ghuluw (Wahbah, 1984:327; 
Al-Bustami dalam Murtadho, 1999:5). Sebagai contoh dari kategori yang 
terakhir ini dapat dikemukakan satu bait syair madah karya Abu Nuwas 
(w.814H) yang ditujukan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai 
berikut.  

Wa akhafta Ahla  asy-syirki hatta: innahu latakha:fuka an- 
     nuthafu allati: lam tukhlaq  

(Kau  bikin takut orang-orang musyrik, sampai-sampai embrio  
      mereka yang belum tercipta pun takut kepadamu)   

Muba:laghah kategori satu (tabli:gh) masih bisa dipandang sebagai 
suatu bentuk keindahan (muhassina:t) imaginasi, sedangkan kategori dua 
(ighra:q) dan tiga (ghuluw) dinilai berlebihan dan justru kehilangan 
keindahannya (Wahbah, 1983:327; Ibnu Qudamah dalam Wahbah, 
1983:53). Al-Bustami (dalam Murtadho, 1999:5) memberi perkecualian, 
bahwa ungkapan berlebihan (ghuluw) dapat diterima (maqbu:l) apabila 
disisipi kata yaka:d hampir-hampir , atau law andaikata , dan sejenisnya. 

PENGERTIAN MADAH NABAWI   

MN pada dasarnya adalah bagian atau merupakan salah satu bentuk 
dari madah (Mubarak, 1953:17). Akan tetapi ada satu hal yang 
membedakan MN dengan puisi-puisi madah lainnya yaitu motivasinya 
yang bersifat keagamaan, bukan keduniawian. Yang dimaksud dengan 
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motivasi keagamaan adalah rasa cinta yang mendalam kepada Nabi dan 
harapan untuk memperoleh ridha Allah serta balasan ukhrawi, bukan 
keuntungan duniawi. Oleh karena itu Mubarak cenderung berpendapat 
bahwa MN yang murni adalah MN yang diciptakan sesudah wafatnya 
Rasulullah Saw., karena MN yang dibuat dan disampaikan langsung ke 
hadapan Nabi pada saat beliau masih hidup sebagian dilandasi oleh 
motivasi duniawi.  

Pendapat Mubarak ini memang menimbulkan permasalahan dengan 
definisi madah. Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa 
madah adalah puisi puji-pujian bagi tokoh yang masih hidup, sedangkan 
bagi yang sudah meninggal disebut ratsa:`. Namun menurut hemat 
penulis ada hal yang lebih substansial dari pada soal waktu, yang 
membedakan antara madah dan ratsa:`, yaitu bahwa unsur utama dalam 
madah  adalah puji-pujian, sedangkan unsur utama dalam ratsa` adalah 
tahazzun (pernyataan kesedihan yang mendalam). Oleh karena itu puisi 
ratsa:` lazimnya dibuat pada saat atau belum lama berselang sesudah 
kematian tokoh yang diberi pujian. Maka berdasarkan substansinya 
dapatlah dinyatakan bahwa puisi-puisi pujian kepada Nabi Muhammad 
Saw., baik yang ditulis pada saat beliau masih hidup maupun sesudah 
wafatnya, adalah termasuk jenis madah.           

PERKEMBANGAN MADAH NABAWI 

MN telah lahir sejak masa permulaan Islam pada saat Nabi 
Muhammad Saw. masih berada ditengah umatnya. Sebagian besar penyair 
yang mencipta MN pada masa itu tergolong mukhadhrami:n, yaitu 
penyair yang hidup di dua zaman, zaman jahili dan zaman Islam. Oleh 
karena itu pengaruh tradisi sastra jahili, baik dari segi isi (tata nilai, 
gagasan, perasaan, emosi, dsb) maupun bentuk (kosa kata, gaya bahasa 
dan struktur), masih cukup dominan. Para penyair mukhadhrami:n yang 
menulis puisi MN umumnya adalah penyair ternama semisal Al-A sya 
(wafat th.629), Ka ab bin Zuhair (w.645), dan Hassan bin Tsabit (w.674).   

Sepeninggal Nabi Muhammad Saw. (w.632) puisi-puisi MN 
berkembang pesat dan mengalami perluasan isi, sebagai ekspresi dari rasa 
cinta, sedih, kehilangan, dan kerinduan kepada Nabi yang telah tiada. 
Pada sisi lain, puisi-puisi MN tidak hanya menyebut-nyebut Nabi yang 
dihormati dan dicintai, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan beliau 
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seperti masjid, mushalla, mimbar, Al-Qur`an, dan sebagainya termasuk 
keluarga (ahlu bait) Nabi (Mubarak, 1983:41).  

Perlu pula dicatat perkembangan baru MN pada masa ini yang tidak 
terbatas pada bentuk puisi, tapi juga bentuk prosa liris yang disampaikan 
dalam pidato-pidato, termasuk pidato peribadatan (khotbah Jumat dan 
khotbah Id). Tokoh paling terkemuka (yang hampir tidak ada duanya) 
dari MN jenis ini adalah Ali bin Abi Thalib (Mubarak, 1983:47-52; Al-
Hasyim, 1968:231-241). 

Pada periode berikutnya, lahir MN dari tokoh-tokoh penyair semisal 
Farazdaq (w.733), Al-Kumait al-Asadi (w.744), Di bal  (w.860), Asy-
Syarif ar-Rodhiy (w.1016) dan Mihyar al-Daylami (w.1037) (Mubarak, 
1983:57; Ma luf, 1994). Ada dua hal penting yang perlu dicatat dari MN 
periode ini. Pertama, maraknya puji-pujian kepada ahlul-bait menyatu 
dengan puji-pujian kepada Nabi. Kedua, kentalnya warna atau nuansa 
politik dalam syair-syair tersebut. 

Puji-pujian kepada ahlul-bait bermula dari kedukaan yang mendalam 
dan ketidakterimaan (ora terima, Jw.) sebagian besar kaum muslimin atas 
tercampaknya Ali bin Abi Thalib dari kursi kekhalifahan secara tidak fair, 
padahal beliau berhak untuk itu. Kedukaan itu memuncak saat Ali bin Abi 
Thalib terbunuh, kemudian merasuk ke jantung hati kaum muslimin 
setelah dibunuhnya secara sangat kejam Husain bin Ali dalam tragedi 
Karbela yang sangat memilukan. Boleh jadi puisi-puisi  madah yang 
menyangkut ahlul bait ini sebagian besar lahir dari penyair-penyair aliran 
Syi ah (Mubarak, 1983:61). Tapi tidak berarti bahwa semua puisi madah 
yang menyangkut ahlul bait dapat dengan serta merta dikategorikan 
sebagai puisi aliran Syi ah, karena sikap hormat kepada ahlul bait adalah 
kewajiban etik atau moral atas semua muslim, dan karena kedukaan atas 
tragedi Ali dan Husain bukan monopoli kaum Syi ah, tapi juga kedukaan 
semua muslim dan semua orang yang memiliki hati nurani dan rasa 
kemanusiaan. 

Adapun kentalnya warna atau nuansa politik dalam MN adalah 
konsekuensi dari panasnya jagad perpolitikan pada periode tersebut. 
Seperti tercatat dalam sejarah, masa Dinasti Umawiyah (661-750) adalah 
masa yang penuh dengan konflik politik berdarah yang lukanya 
terwariskan dari generasi ke generasi. Konflik dengan intensitas yang 
lebih rendah terjadi juga pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258). Peta 
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konflik berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari antar aliran politik, antar 
suku, antar ras, dan antar pribadi. Puisi pada masa ini telah menjadi alat 
propaganda. Maka puisi-puisi madah sering kali menyatu dengan hija:`, 
yaitu memuji-muji kelompok sendiri, sembari mengejek kelompok lain. 
Perang hija:` mewarnai dunia sastra pada masa itu, dan sering terjadi tin-
dakan represif dilakukan oleh penguasa kepada penyair-penyair yang ti-
dak sealiran (Mubarak, 1983:65-77; Wahbah, 1984:423; Ma luf, 
1994:69,346). 

Puisi MN yang paling monumental adalah karya penyair Mesir Al-
Bushiri (w.1296) berjudul Al-Burdah. Al-Maliki (TT:11) menyebut Al-
Bushiri sebagai Qa:`id Ra:bithah al-Madihi:n (Pemuka Himpunan Pe-
madah), sedangkan Mubarak (1983:171-172) mengemukakan tiga alasan 
mengapa karya Al-Bushiri Al-Burdah dinilai monumental. Pertama karena 
Al-Burdah adalah puisi yang bagus ditinjau dari kaidah penulisan puisi, 
baik segi isi maupun bentuknya. Kedua karena Al-Burdah adalah puisi 
yang paling populer dalam jenisnya. Ketiga karena Al-Burdah adalah 
sumber inspirasi dari sekian banyak MN yang ditulis orang sesudahnya. 
Di Indonesia, Al-Burdah diajarkan di pondok pesantren dan telah diterje-
mahkan ke dalam berbagai bahasa nusantara, antara lain Indonesia, Jawa, 
dan Sunda (Manshur, 1997:1). Melalui para alumni pondok pesantren 
inilah Al-Burdah menyebar ke masyarakat luas.  

Di samping Al-Burdah terdapat banyak MN yang sangat populer di 
Indonesia, meskipun dari segi kualitas kesasteraannya jauh di bawah Al-
Burdah, antara lain karya Al-Barzanji dan Ad-Daiba i. Terdapat pula bait-
bait puisi MN yang tersebar dalam tradisi lisan, yang penulisnya tidak 
dikenal, dan sebagian teksnya tidak lagi utuh, sehingga tidak dapat dipa-
hami maknanya. Akhir-akhir ini telah mulai dilakukan pengumpulan dan 
pembukuan MN jenis ini, antara lain oleh Kelompok Himpunan Masyara-
kat Shalawat (HAMAS, 1999) dalam booklet Panduan Shalawat , ke-
mudian Taman Bina Al-Qur`an dan Seni Islam (TBQ, 1999) dalam Ma-
jmu: ah al-Ana:syi:d an-Nabawiyah dan Majmu: ah al-Qasha:`id al-
Isla:miyah .    

Setelah era Al-Bushiri, tidak banyak penyair besar yang menulis 
MN. Namun tidak berarti bahwa penulisan MN telah berhenti. Al-Maliki 
(TT:42-43) menyebut beberapa nama penulis MN dari berbagai negeri, 
antara lain Abdur Rahim al-Bar i al-Yamani, Yahya ash-Sharshari al-
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Baghdadi, Syihab Mahmud al-Halabi, Al-Hafizh ibnu Hajar, Ibnu Malik 
al-Hamawy, Abdul Aziz az-Zamzami, Lisanuddin ibn al-Khatib, dan se-
bagainya. MN yang mereka tulis umumnya mengikuti gaya penulisan Al-
Bushiri yang tetap mengindahkan kaidah-kaidah pragmatik, retorik, stil-
istik, dan penggunaan bahasa Arab yang baik dan benar (fasha:hah dan 
bala:ghah),  mengutamakan kewajaran dan kemudahan makna (jaza:lah), 
kesederhanaan struktur, keindahan bunyi  dan irama. Namun Al-Maliki 
juga menyebut beberapa penyair MN semisal Al-Watri, Ath-Thara`ifi, Al-
Fazazay, Syihab Ahmad Asy-Syami, yang puisi-puisinya terbelenggu oleh 
tashannu (dibuat-buat), tafannun (neko-neko), dan takalluf (dipaksa-
paksakan). 

KANDUNGAN ISI MADAH NABAWI 

Untuk memberikan gambaran tentang kandungan isi MN, berikut ini 
ditampilkan beberapa contoh puisi MN.  

Contoh 1  
Ya Rabbi shalli ala: Muhammad  
Ya Rabbi shalli alaih wa sallim  
Ya Rabbi limpahkan salawat kepada Muhammad  
Ya Rabbi limpahkan kepadanya salawat dan keselamatan    

(karya Ad-Daiba i) 
Contoh 2  

Ya Nabi: sala:m alaika / Ya Rasu:l sala:m alaika  
Ya Habi:b sala:m alaika / Shalawa:tullah alaika  
(Wahai Nabi damai untukmu / wahai Rasul salam untukmu  
Wahai kekasih salam untukmu / salawat Allah senantiasa  

     untukmu)    
(karya Al-Barzanji)   

Beberapa bait dalam dua contoh di atas berisi doa keselamatan, ke-
damaian, dan salawat untuk Nabi Muhammad Saw. MN jenis ini adalah 
yang paling populer di masyarakat karena kesederhanaannya sehingga 
mudah dicerna dan dihafal, di samping kedekatannya dengan model sala-
wat baku yang dibaca dalam salat, yaitu:.     

Allahumma shalli ala Muhammad  wa ala: a:li Muhammad    
kama: shallaita ala: a:li Ibrahi:m Innaka Hamidun Majid 
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Contoh 3  
Shala:tulla:h sala:mulla:h / ala: Tha:ha Rasu:lilla:h  
Shala:tulla:h sala:mulla:h / ala: Ya:sin Habi:billa:h  
Tawassalna: bi bismilla:h / wa bil-Ha:di: Rasu:lilla:h  
Wa kulli Muja:hidin lilla:h / bi Ahli al-Badri ya Alla:h  
Salawat dan keselamatan dari Allah semoga dilimpahkan  
kepada Thaha Utusan Allah   
Selawat dan keselamatan dari Allah semoga dilimpahkan  
kepada Yasin Kekasih Allah  
Ya Allah, dengan perantaraan Asmamu, Al-Hadi utusan-Mu,   
dan perantaraan para Mujahid di jalan-Mu,   
khususnya Mujahid perang Badar  
kami memohon kepadaMu    

(NN, dari kumpulan Ash-Shalawat al-Badriyyah)  

Empat bait dalam contoh 3 di atas adalah bagian pertama dari 28 bait 
puisi salawat yang dikenal dengan sebutan Salawat Badar .  Dua bait 
pertama berisi doa salawat untuk Nabi Muhammad Saw. yang dipanggil 
dengan nama kehormatan beliau Tha:ha, Ya:sin, Rasu:lullah, dan 
Habi:bullah . Dua bait berikutnya sampai dengan bait ke-28 berisi doa 
permohonan kepada Allah dengan tawassul (perantaraan) Asma Allah, 
Rasulullah Saw., dan para pejuang (muja:hidin) perang Badar. 

Contoh 4  
Thala a al badru alaina: / min tsaniyya:ti al-wada

  

Wajaba asy-syukru alaina: / ma da a: lilla:hi da i  
Telah terbit  purnama dari Tsaniyatil wada (Mekah)  
Wajib kita bersyukur atas seruannya untuk Allah   

(NN, dalam Al-Madah an-Nabawi oleh Al-Maliki)  

Contoh 5  
Asyraqa al-badru alaina: / fa ikhtafat minhu al-budu:r  
Mitsla husnika ma: ra`aina: / qaththu ya: wajha as-surur  
Anta syamsun anta badrun / anta nu:run fauqa nur  
Telah terbit atas kita purnama, maka semua bintang jadi              

     sirna  
Seindah wajahmu yang ceria, tak kan pernah kulihat  
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     selamanya   
Engkau matahari engkau purnama, engkau cahaya di atas  

     cahaya      
(karya Al-Barzanji) 

Contoh 6  
Wa kullu a:yin ata ar-Rusu:lu al-Kira:mu biha:    
fa innama: ittashalat min nu:rihi: bihim  
Fainnahu: syamsu fadhlin hum kawa:kibuha:    
yuzhhirna anwa:raha: li an-na:si fi: azh-zhulami  
(Setiap ajaran yang dibawa oleh para rasul mulia,   
tiada lepas dari pancaran cahayanya*  
Dialah matahari utama dan mereka itu bintang-bintangnya  
Dia pancarkan cahaya mereka untuk manusia di saat gulita)    

* [cahaya Nabi Muhammad Saw.]    
(dari Al-Burdah karya Al-Bushiry)  

Contoh 7  
Fa ihtazza al- arsyu tharaban wa istibsya:ran  
wa izda:da al-kursiyyu haibatan wa waqa:ran  
wa imtala`at al-sama:wa:tu anwa:ran  
wa dhajjat al-mala:ikatu tahli:lan wa tamji:dan wa  

     istighfa:ran  
Arasy bergoncang diliputi suka cita dan kegembiraan  
Singgasana Tuhan bertambah anggun penuh wibawa  
Langit-langit semesta bertabur cahaya  
Gemuruh suara malaikat mengucap tahlil, tamjid dan  

     istighfar  
[ gambaran imajiner saat kelahiran Nabi Muhammad Saw.]    

(karya Ad-Daiba i)    

Contoh 3 adalah bait-bait puisi yang  menurut hadits riwayat Al-
Baihaqy dari Aisyah r.a dinyanyikan dengan ceria oleh anak-anak muslim 
kota Yatsrib ketika menyambut kehadiran Nabi Muhammad Saw. di pintu 
gerbang kota mereka dalam peristiwa hijrah beliau dari Mekah ke 
Madinah (Al-Maliki, tt:73).  Contoh 5 adalah lanjutan dari bait-bait puisi 
Al-Barzanji. Contoh 6 adalah cuplikan dari Al-Burdah karya Al-Bushiri 
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yang lengkapnya terdiri dari 160 bait. Sedangkan contoh 7 adalah cup-
likan dari Maulid Ad-Daiba i dalam bentuk prosa liris. 

Isi pokok dari bait-bait puisi tersebut adalah sanjungan dan pujian 
kepada Nabi Muhammad Saw. dengan  menggunakan gaya bahasa kiasan, 
baik perbandingan (tasybi:h/simile), metafora (isti a:rah), maupun per-
sonifikasi (tasykhish). Perhatikan penyebut-an Nabi dengan bulan pur-
nama, matahari, cahaya diatas cahaya , dan citraan (image) yang diban-
gun oleh Ad-Daiba i mengenai keadaan alam semesta pada saat-saat kela-
hiran Nabi, adalah ekspresi kekaguman atas peranan rohaniah beliau. 
Penggambaran Ad-Daiba i ini mirip dengan madah yang diucapkan oleh 
Ibnu Abbas (w. 68H/687M) sebagai berikut.  

Contoh 8  
Wa anta lamma: wulidta asyraqat al-ar  
dhu wa dha:`at bi nu:rika al-ufuq  
Fa nahnu fi: dza:lika adh-dhiya:`i wafi:  
an-nu:ri wa subli ar-rasya:di nahtariq  
(Ketika engkau dilahirkan bumi cerah-ceria  
cakrawala terang benderang oleh cahayamu  
dan dalam terang itu, dalam cahaya itu,   
dalam jalan kebenaran itu, kami terbakar)  
   

Imajinasi para penulis MN itu tidak berhenti pada penyebutan Nabi 
Muhammad sebagai matahari , tapi terus membubung tinggi sampai 
membandingkannya dengan para nabi yang lain. Dialah matahari dan 
mereka (nabi lainnya) adalah bintang-bintang , dan matahari lah yang 
menyinari bintang-bintang sehingga tampak terang di malam hari. Atau, 
bila telah terbit purnama, maka cahaya bintang-bintang pun jadi sirna . 

Pujian untuk Nabi Muhammad Saw. juga menyangkut kesempurnaan 
fisik beliau seperti terungkap pada bait ke-2 contoh 5, atau pada bait lain 
yang ditulis oleh Hassan bin Tsabit  (w.674M):  

Contoh 9  
Wa ahsanu minka lam tara qaththu aini:  
wa ajmalu minka lam talid an-nisa:`u   
Yang lebih tampan darimu, mataku tak kan pernah  
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     melihatnya   
Yang lebih indah darimu tak seorang wanita pun akan  

     melahirkannya  

Menurut Mubarak (1953:37), berdasarkan penuturan Qadhi Iyadh 
dalam bukunya Asy-Syifa, pencandraan kesempurnaan fisik Rasulullah 
Saw. yang paling dini adalah yang diucapkan oleh Ummu Ma bad, ketika 
diminta oleh suaminya untuk mencandra wujud fisik tamu asing pem-
bawa berkah yang singgah di rumahnya (dalam perjalanan Nabi hijrah ke 
Madinah).      

Contoh 10  
Nabiyya al-huda: dha:qat biya al-ha:lu fi al-wara:   

wa anta bima: amiltu minka jadi:r  
Fa sal Kha:liqi: tafri:ja hammi: fa innahu   

ala farji: du:na al-ana:mi qadi:r   
Wahai Nabi pembawa petunjuk, keadaanku susah dan ruwet  
hanya engkaulah yang layak menjadi tumpuan harapanku  
Maka mohonlah kepada Sang Pencipta agar memecahkan  

    masalahku  
Hanya Dia, dan bukan siapapun manusia, yang Maha Kuasa    

(NN, dari Al-Madah an-Nabawi karya Al-Maliki) 
Contoh 11  

Wa aqu:lu aghitsni: ya: dzukhri: / wa anilni:min kaffaika  
     nada:  

la: arju: ghairaka in ja:ra: / dahri: wa adimtu al-ansha:ra  
Ku berkata tolonglah aku wahai tumpuanku  
taburkan embun dari kedua telapak tanganmu  
Ku tak mengharap selain engkau ketika zamanku   
curang-aniaya dan tak seorang pun menolongku   

(NN, dari Majmu: ah al-Qasha:id al-Isla:miyah)  

Contoh 12  
Ya Rasul Allah / ya khaira kulli al-Anbiya:i  
Najjina: min ha:wiyah / ya zakiyya al-manshibi  
Waha Rasul Allah / wahai yang terbaik dari sekalian nabi 
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selamatkan kami dari neraka / wahai pemilik derajat yang  
    suci   

(NN, dari Majmu: ah al-Ana:syi:d an-Nabawiyyah)  

Contoh 13  
Umnun alaina: Rasu:lalla:hi fi: haramin   
 fa innaka al-mar`u narju:hu wa nantazhiru  
Umnun ala: niswatin qad kunta tardha uha:  
ya arjaha an-na:si hilman hina yukhtabaru   
Anugerahi kami ya Rasulullah di negeri suci ini  
Engkaulah tumpuan penantian dan harapan kami  
Anugerahi kaum perempuan yang dulu mengasuhmu  
wahai orang yang paling tabah dalam penderitaan  

Contoh-contoh MN nomor 10, 11, dan 12 pada intinya berisi per-
mohonan kepada Nabi Muhammad Saw., yang disampaikan kepada beliau 
tidak secara face to face , karena bait-bait ini ditulis sesudah wafat beliau. 
Pada contoh 8, beliau diminta sebagai perantara untuk memohonkan 
kepada Allah jalan keluar dari kesulitan yang tak tertahankan. Sedangkan 
pada contoh 9 dan 10, beliau diminta langsung sebagai penolong bagi 
sang hamba tidak saja dari kekejaman dunia, tapi bahkan dari azab neraka. 
Adapun contoh nomor 13 berisi  permohonan yang langsung diungkapkan 
di hadapan Rasulullah, karena bait puisi ini diucapkan oleh Ziyad ibn 
Thariq al-Jasymi ketika Nabi sedang memeriksa para tawanan perang 
Hunain dan memilah-milah antara laki-laki dan perempuan (Al-Maliki, 
TT).    

Dari contoh-contoh 1-13 di muka dapat disimpulkan beberapa isi 
pokok dari MN sebagai berikut.  

(1) Doa kepada Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan  Nabi 
Muhammad Saw. atau yang lazim disebut dengan shalawat dan salam. 
Bershalawat dan salam untuk Nabi merupakan perintah agama, seperti 
dinyatakan dalam Al-Qur`an (S.33:56) Sesungguhnya Allah dan malai-
kat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang -orang yang beri-
man, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghorma-
tan kepadanya . Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Bazzar bersabda: barangsiapa bershalawat untukku satu kali, maka 
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Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali . Ajaran shalawat pada sisi 
lain adalah metoda untuk membangun hubungan batiniah dan rohaniah 
umat Islam dengan junjungan mereka Nabi Muhammad Saw. 

(2) Doa kepada Allah dengan perantaraan (tawassul) Nabi Saw. dan 
para mujahidin. Tawassul adalah doa permohonan kepada Allah dengan 
menyebut Nabi Muhammad Saw. atau para pejuang dan ulama shalihin 
sebagai wasilah (perantara).  Tawassul tergolong masalah khilafiah (kon-
troversial). Bagi yang melakukannya, tawassul adalah ekspresi kecintaan 
dan penghormatan kepada Nabi, dan dengan kecintaan itu dia herharap 
memperoleh penguatan untuk pengabulan doanya. Adapun yang menolak 
berpandangan bahwa memohon kepada Allah tidak perlu perantara, 
karena Allah Maha Dekat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 
Tawassul  menurut mereka bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. 
Dengan kata lain, yang pertama ingin mengungkapkan kehangatan cinta, 
dan yang kedua ingin menjaga kemurnian tauhid. 

(3) Permohonan kepada Nabi Saw. pada waktu beliau masih hidup 
dan sesudah wafat. Permintaan kepada Nabi Saw., semasa hidup beliau, 
termasuk permintaan sebagai wasilah kepada Allah, tidaklah menimbul-
kan permasalahan teologis. Yang kontroversial adalah permintaan kepada 
Nabi Saw setelah beliau wafat seperti pada contoh 11 Ku berkata tolon-
glah aku wahai tumpuanku / taburkan embun dari kedua telapak tan-
ganmu / ku tak mengharap selain engkau ketika zamanku / curang-aniaya 
dan tak seorang pun menolongku . Sebagian ulama berkebaratan dengan 
bait-bait ini, karena seharusnya ditujukan kepada Allah dan bukan kepada 
Nabi.  

(4) Puji-pujian untuk Nabi Muhammad Saw. baik mengenai kelu-
huran akhlak, kesempurnaan fisik, maupun kemuliaan beliau di atas para 
nabi dan semua makhluk Allah Swt. sepanjang masa. Butir ini pun tidak 
lepas dari kontroversi, terutama menyangkut penilaian terhadap gaya ba-
hasa muba:laghah (hiperbol) yang digunakan dalam MN, apakah masih 
tergolong tabli:gh (berterima) atau ghuluw (berlebihan). Pujian berlebihan 
kepada Nabi Saw. dikhawatirkan dapat membawa umat kepada persepsi 
yang kelewat batas terhadap kedudukan Muhammad Saw. sebagaimana 
diperingatkan oleh Rasulullah Saw. sendiri dalam hadisnya: La tathru:ni: 
kama: athrat al-Nasha:ra: ibna Maryam (Jangan memujiku berlebihan 
sebagaimana kaum Nasrani berlebihan memuji anak Maryam [Isa a.s.]). 
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Kontroversi di sekitar kandungan MN ini merupakan bahan kajian 
yang menarik untuk sebuah artikel tersendiri. 

PENUTUP 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa MN adalah 
salah satu bentuk madah dalam sastra Arab yang motivasinya adalah rasa 
cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad Saw. dan harapan untuk 
memperoleh keuntungan atas syafaatnya di akhirat. MN telah lahir pada 
masa permulaan Islam, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa-
masa sesudahnya, serta tetap hidup hingga saat ini. Perkembangan itu di-
tandai dengan karakteristik yang berbeda-beda antara satu masa dengan 
masa lainnya, sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan ke-
agamaan, sosial, politik dan budaya.  Secara garis besar, MN berisi doa 
salawat dan salam untuk Nabi, ungkapan doa dan harapan kepada Nabi 
atau kepada Allah dengan perantaraan Nabi, dan puji-pujian kepada Nabi 
mengenai keluhuran akhlak, kesempurnaan fisik, dan kemuliaan beliau di 
atas semua makhluk Allah di atas bumi. Terdapat kontroversi dalam be-
berapa poin MN, yang cukup menarik untuk dikaji dalam sebuah tulisan 
tersendiri. 

Tulisan mengenai MN dalam Kesusastraan Arab ini masih bersifat 
tinjauan awal, dan diperlukan studi yang lebih dalam dan luas untuk 
memperoleh deskripsi yang memadai tentang MN. Perlu juga dikaji secara 
khusus MN dalam sastra Indonesia dan sastra daerah, serta hubungannya 
dengan MN dalam sastra Arab.  
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