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KATA PENGANTAR PENERJEMAH 

Bismillah Wal Hamdu Lillah. 

Puji syukur bagi Allah, shalawat dan salam semoga 

senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, 

para sahabat dan semua umatnya. Amin 

Dengan izin dan ridha Allah, buku berjudul “Biodata dan 

Biografi Nabi Muhammad SAW” ini yang merupakan 

terjemahan kitab “Tarikhul Hawadits wal-Ahwal an-

Nabawiyyah” karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-

Maliki, bisa selesai. Sebagaimana kitab aslinya, buku ini terdiri 

dari 2 bagian. Bagian pertama memuat biodata Nabi 

Muhammad saw yang telah lama diterjemahkan oleh para 

santri Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Singosari Malang dan 

selesai tepat pada tanggal 12 Rabiul-Awwal 1418 H atau 8 Juli 

1998. 

Saat itu, sebagai guru pelajaran “Tarikh Nabi” saya 

memberi tugas kepada para santri untuk berlatih menerjemah, 

lalu saya melakukan proses koreksi, editing dan layout hingga 

sempurna dan mendapat apresiasi dari Guru Kami, Gus H.M. 

Rif‟at Basori. Kini, setelah 20 tahun berlalu, file terjemahan 

tersebut saya temukan lagi. Terasa ada panggilan dari 

pengarang buku agar saya menuntaskan proses penerjemahan 

untuk bagian kedua dari kitab aslinya. 

Berkat karamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, 

doa dan bimbingan KH Basori Alwi dan Gus H.M. Rif‟at Basori, 

pada akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan cepat 

terjemahan bagian kedua isi buku yang memuat biografi singkat 

Nabi Muhammad saw. Kepada semua pihak yang terlibat 
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dalam proses penerjemahan ini, saya sampaikan terima kasih 

yang tak terhingga. 

Biodata dan biografi Rasulullah saw merupakan teladan 

bagi semua karena Nabi adalah visualisasi dari al-Qur'an yang 

merupakan petunjuk bagi umat manusia. Figur Nabi 

Muhammad saw bukanlah ilusi, tapi realita. Kebenaran yang ia 

bawa bukan nisbi, tapi absolut, menembus dimensi ruang dan 

waktu. Siapa saja, kapan saja dan dimana saja, dapat mudah 

mencontoh Rasulullah saw karena dia hadir sebagai uswatun 

hasanah dan rahmat bagi semesta. 

Buku ini, saya dedikasikan untuk orang tua dan keluarga 

karena mereka adalah pelita, khususnya kakek-nenekku (H. 

Suyuti & Hj. Nuriyah), Abahku (H. Roudhowi), kedua 

mertuaku (H. Nur Salim & Hj. Sofiyah) yang telah dipanggil 

Allah. Semoga mereka semua, kini bersama Rasulullah saw. 

Buku ini juga aku persembahkan untuk ketiga buah hatiku 

(Alva Solla Nabia, Navila Camelia, Ahmad Asad Arafat), 

semoga mereka selalu berada dalam lindungan dan bimbingan 

Allah agar bisa meneladani sunnah Rasulullah saw. 

Buku terjemahan ini jelas jauh dari kata sempurna. 

Karena itu, saran dan kritik selalu kami harapkan. Semoga buku 

ini bermanfaat dan menjadi wasilah untuk mendapat ridha 

Allah dan Rasul-Nya.   

 

Penerjemah, 

Dr. H.R. Taufiqurrochman, MA  
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KATA PENGANTAR PENULIS 

 بظم هللا السحمً السحُم

الخمد هلل زب العاملحن. والصالة والظالم على أػسف ألاهبُاء واملسطلحن طُدها 

 وهبِىا محمد وعلى آله وصخبه أحمعحن.

Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa 

agama yang mudah dan lurus. Dengan agama itu, orang yang 

buta bisa melihat dan menyingkap kegelapan, ia juga akan 

mendapat petunjuk setelah berada dalam kesesatan. Nabi 

Muhammad dikaruniai Allah akhlak mulia dan hati bersih. Nabi 

mendapat kekhususan berupa syafaat teragung, kedudukan 

terpuji, kehormatan dan kemuliaan. 

Sungguh, yang perlu diketahui, dimengerti dan 

diperhatikan adalah pembahasan bahasan seputar kenabian dan 

sifat-sifat Nabi Muhammad saw. Para ulama telah banyak 

mengarang tentang hal ini dalam berbagai macam kitab 

mengenai sejarah, perangai, ucapan, perbuatan, hukum-hukum 

dan lain sebagainya. Ada ulama yang menulis sedikit, ada pula 

yang banyak menurut kadar keilmuan dan pengetahuannya 

masing-masing. 

Tatkala kami melihat kurangnya kemauan untuk mengkaji 

kitab-kitab tersebut, maka kami bergegas untuk meringkasnya 

dalam buku ini yang terdiri dari 2 bagian. 

Bagian pertama, berisi tentang hal-hal utama seputar 

pribadi Nabi, putra-putrinya, para isteri Nabi, paman dan bibi, 

wanita yang menyusui, saudara-saudari sesusuan, para 

pengasuh, pembantu, pengawal, penulis, utusan dan para amir. 

Bagian ini juga membahas tentang hewan tunggangan Nabi, 

senjata, pakaian, mukjizat, dan lain sebagainya. 
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Bagian kedua, berisi tentang rangkuman peristiwa yang 

terjadi di masa kenabian mulai Nabi berusia 40 tahun sampai 

wafat menurut urutan waktu dan sejarah. 

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mulia, 

Pengasih dan Penyayang, semoga Dia menganugerahiku 

manfaat yang besar dan menjadikan kontribusiku dalam sejarah 

Nabi ini sebagai ridha dan ampunan untukku dan kedua orang 

tuaku, serta semua umat Islam. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

 

 

 

Awal Bulan Rajab 1397 H 

Di Madinah Al-Munawwarah 

Penulis, 

Muhammad Alwi Al-Maliki  
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KATA SAMBUTAN 

 بظم هللا السحمً السحُم

سطلحن طُدها الخمد هلل زب العاملحن. والصالة والظالم على أػسف ألاهبُاء وامل

 وهبِىا محمد وعلى آله وصخبه أحمعحن
Adapun selanjutnya, kitab “Tarikhul Hawadits wal-Ahwal 

an-Nabawiyyah, yaitu “Biodata dan Biografi Nabi Muhammad 

SAW” buah karangan yang mulia dan yang utama Sayyid 

Muhammad bin Alwi al-Maliki –Rahimahulloh- memuat 

pedoman-pedoman penting dan tuntunan-tuntunan yang tinggi 

nilainya dari pribadi Rasulullah SAW. 

Di bulan Maulid, Rabiul Awwal 1418 H, telah saya 

anjurkan kepada Ustadz Haji Taufiqurrochman untuk 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang jelas 

bersama dengan para santri Pesantren Ilmu al-Qur'an Singosari 

Malang supaya dapat dibaca dan diwarisi oleh kaum muslimin 

di kalangan kita. Dan, inilah kitab terjemahan tersebut dengan 

judul “Karakter dan Biografi Rasulullah saw” yang telah 

diterjemah oleh para santri Pesantren Ilmu al-Qur'an (PIQ) 

dibawah pimpinan Ustadz Haji Taufiqurrochman. Semoga 

mereka semua dan guru-guru pembimbing kita semuanya, 

terutama yang mulia Ayahanda as-Syaikh Muhammad Basori 

Alwi, Pengasuh Pesantren Ilmu al-Qur'an Singosari Malang yang 

telah membimbing kami secara langsung hingga dapat 

mempelajari kitab-kitab kuning berbahasa Arab dan 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, diberi rahmat 

oleh Allah swt dan mereka mendapat ampunan dari Allah dan 

juga ibu-bapak mereka serta ibu-bapak kami dan juga kami 

semua beserta segenap kaum muslimin. 
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Kitab ini adalah berisi hadis-hadis Rasulullah saw dan 

keadaan pribadi beliau, sifat-sifat beliau, akhlak, tingkah laku, 

keluarga, kehidupan, perjuangan, perolehan-perolehan dan 

keistimewaan beliau yang amat bagus untuk kita tauladani 

dengan sempurna hingga mendapat kesempurnaan hidup 

beribadah di dunia dalam beragama dan di akherat. 

Firman Allah swt: 

ِخَس 
ْ

ْىَم لْا َُ ل
ْ
ْسُحى هللَا َوا ًَ اَن 

َ
ًْ و  مِلَ

ٌ
 َحَظَىت

ٌ
ْطَىة

ُ
ٌِ هللِا أ ْم ِفي َزُطْى

ُ
ى

َ
اَن ل

َ
ْد و

َ
ل

َ
 ل

Artinya: 

“Sungguh bagi kalian di dalam pribadi Rasulullah itu ada 

tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan 

kebahagiaan hari akhir”. 

Tauladan beliau adalah sebaik-baik tauladan karena 

beliau adalah sebaik-baik makhluk dan junjungan anak cucu 

Adam as. Sedangkan para nabi as lainnya yang juga sama 

memiliki tauladan-tauladan yang baik adalah di bawah 

ketauladanan Rasulullah saw, kemudian diikuti taudalan al-

Khulafaur Rasyidiin yang mendapat petunjuk, kemudian para 

sahabat ra, imam-imam kaum muslimin dan para ulama shalihin 

–Rahimahulloh-. Dan, ketauladanan Rasulullah saw adalah 

pengumpul semua tauladan yang baik itu dan meliputi 

seluruhnya, bahkan lebih baik di atas semua ketauladanan 

mereka seluruhnya. 

Rasulullah saw bersabda: 

 
َ
 أ
َ
 وَ  ُد ُِّ ا َط ه

َ
  مَ ىْ ًَ  مَ آدَ  ِد ل

ْ
 وَ  ِت اَم َُ للِ ا

َ
  ل

َ
 ف

ْ
  اءُ ىَ ي لِ ِد َُ بِ ، وَ َس خ

ْ
 وَ  ِد ْم لَخ ا

َ
  ل

َ
 ف

ْ
  ًْ ا مِ َم ، وَ َس خ

َ
 يٍّ ِب ه

  مَ آدَ  ٍر ئِ َم ىْ ًَ 
َ
 ئِ  اهُ ىَ ِط  ًْ مَ ف

ا
  ل

َ
 ، وَ ْي ائِ ىَ لِ  َذ ْح ج

َ
 أ
َ
 ه

َ
  ٌُ وا ا أ

َ
 وَ  ٍع افِ ػ

َ
 ُم  ٌُ وا أ

َ
 وَ  ٍع ّفِ ؼ

َ
  ل

َ
 ف

ْ
 .َس خ

 “Aku adalah junjungan anak cucu Adam pada hari 

kiamat, tidak sombong mengada-ada. Di tanganku lah bendera 

yang dipuji, tidak sombong mengada-ada. Tidak ada satu 
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nabipun pada hari itu, baik Adam maupun nabi lainnnya, 

melainkan berada di bawah benderaku. Dan aku adalah orang 

pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang 

diterima syafaatnya, tidak sombong mengada-ada”. (Dari Abu 

Said, riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi serta Ibnu 

Majah ra.) 

ٍع  فا
َ

اِفٍع ُوَمؼ
َ

ٌُ ػ وا
َ
ا أ

َ
ه
َ
َس، َوأ

ْ
خ

َ
 ف

َ
اِء َول َُ ِب

ْ
ه
َ ْ
ُم ألا

َ
اج

َ
ا خ

َ
ه
َ
َس، َوأ

ْ
خ

َ
 ف

َ
ْسَطِلْحَن َول

ُ
مل
ْ
اِئُد ا

َ
ا ك

َ
ه
َ
أ

َس.
ْ
خ

َ
 ف

َ
 َول

 “Aku adalah panglima rasul-rasul, tidak sombong. Aku 

adalah penutup para nabi, tidak sombong. Dan aku adalah 

orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang 

diterima syafaatnya, tidak sombong”. (Riwayat ad-Dairamy 

dari Jabir, Hadis Hasan) 

ِمْحِن  ًَ  ًْ ْىُم َع
ُ
ك
َ
ما أ

ُ
ِت ث لَجىا

ْ
ِل ا

َ
ًْ ِحل  ِم

ً
ت

ا
ى ُحل س َ

ْ
ه

َ
أ
َ
ْزُض ف

َ ْ
ما َعْىُه ألا

َ
ؼ

ْ
ي
َ
ًْ ج ٌُ َم وا

َ
ا أ

َ
ه
َ
أ

لَعسْ 
ْ
ْحِرْي.ا

َ
اَم غ

َ
ل
َ
مل
ْ
ًَ ا َ

ل
َ
ُلْىُم ذ ًَ ِئَم 

َ
ال

َ
ًْ خ َحٌد ِم

َ
َع أ ِْ  ِغ لَ

 “Aku adalah orang pertama yang keluar dari bumi, 

kemudian aku mengenakan sebuah pakaian dari pakaian-

pakaian surga, lalu aku berdiri di sebelah kanan Arsy, tidak ada 

satu orangpun dari makhluk yang berdiri di tempat berdiri itu 

selain aku”. (Riwayat Turmudzi dari Abi Hurairah ra, Hadis 

Shohih). 

ِن 
َ
ل
َ
اج

َ
ي َوك ى َعّنِ

ا
َىل

َ
َبِنْي َوج

ا
ر

َ
ًْ ه ِل مِلَ ٍْ لَى

ْ
لا ا

ُ
َل و ٍْ لَى

ْ
. ا ِويُّ اِدُق الصا يُّ الصا ّمِ

ُ ْ
ِبيُّ ألا ا الىا

َ
ه
َ
ْي. أ

 
َ
ْحُر مِل

َ
لخ

ْ
ْىِلْي َوَحاَهَد َمِعي.َوا

َ
َق ك ًَ ِبْي َوَصدا َصَسِوي َوآَم

َ
ًْ آَواِوْي َوه

 

 “Aku adalah nabi yang ummy (tidak membaca dan tidak 

menulis), nabi yang benar dan bersih. Celaka yang amat celaka 

adalah bagi orang mendustakanku dan berpaling 

meninggalkanku dan berusaha membunuhku. Sedangkan 

kebaikan itu adalah untuk orang yang melindungiku dan 
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menolongku dan beriman kepadaku, membenarkan sabdaku, 

serta berjuang bersamaku”. (Hadis Shohih, riwayat Ibnu Sa‟ad 

dari Abdu Amr bin Jablah al-Kalby). 

Firman Allah swt 

ٍم َوِئها  ُْ ٍم َعِظ
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
َعل

َ
ًَ ل

 

 “Sesungguhnya kamu (Muhammad) pasti di atas akhlak 

yang agung” (QS. al-Qolam: 4) 

Aisyah ra berkata: 

لُلْسآَن 
ْ
اَن ا

َ
َم و

ا
ِه َوَطل ُْ ى هللُا َعلَ

ا
ٌِ هللِا َصل َم َزُطْى

ُ
ل
ُ
ِانا خ

َ
 ف

 “Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah al-Qur'an”. 

ٍم  ُْ ى ُهًدي ُمْظَخِل
َ
َعل

َ
ًَ ل  ِئها

 “Sesungguhnya engkau (Muhammad) pasti adalah diatas 

petunjuk yang lurus”. (QS al-Hajj: 68) 

ٍم  ُْ ى ِصَساٍط ُمْظَخِل
َ
ًَ َعل  ِئها

 “Sesungguhnya kamu (Muhammad) di atas jalan yang 

lurus”. (QS az-Zukhruf: 43) 

 ًَ ٍم  َوِئها ُْ ى ِصَساٍط ُمْظَخِل
َ
َتْهِدي ِئل

َ
 ل

 “Sesungguhnya engkau (Muhammad) pasti memberi 

petunjuk kepada jalan yang lurus”. (QS. asy-Syura: 52), yaitu 

agama yang haq dan teguh. 

ى هللاِ 
َ
 ِئل

َ
ل

َ
ْزِض. أ

َ ْ
َمَىاِث َوَما ِفي ألا ُه َما ِفي الظا

َ
ِري ل

ا
ُمْىُز.ِصَساِط هللِا ال

ْ
ِصْحُر ألا

َ
  ج

 “Jalan agama Allah yang memiliki segala yang di langit 

dan segala yang di bumi, ingatlah hanya kepada Allah 

kembalinya semua urusan.” (QS. asy-Syura: 52-53) 

اَع هللاَ 
َ
ط

َ
ْد أ

َ
ل

َ
ٌَ ف ُطْى ِطِع السا ًُ  ًْ  َم
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 “Barangsiapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh ia 

telah taat kepada Allah.” (QS. An-Nisa‟: 80) 

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: 

ْد 
َ
ل

َ
ِمْحَر ف

َ ْ
اَع ألا

َ
ط

َ
ًْ أ ى هللَا، َوَم ْد َعص َ

َ
ل

َ
ًْ َعَصاِوي ف اَع هللَا، َوَم

َ
ط

َ
ْد أ

َ
ل

َ
اَعِني ف

َ
ط

َ
ًْ أ َم

 
َ ْ
ى ألا ًْ َعص َ اَعِني َوَم

َ
ط

َ
ْد َعَصاِوي.أ

َ
ل

َ
 ِمْحَر ف

 “Barangsiapa taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat 

kepada Allah, dan barangsiapa menentangku, maka sungguh ia 

telah menentang Allah. Barangsiapa taat kepada pemerintah, 

maka sungguh ia telah taat kepadaku. Dan barangsiapa 

menentang pemerintah, maka ia telah menentangku.” (Hadis 

riwayat Bukhari-Muslim) 

ْىَحى ًُ  َوْحٌي 
ا
لَهَىي ِئْن ُهَى ِئل

ْ
ًِ ا ْىِطُم َع ًَ  َوَما 

 “Dan tidaklah ia (Muhammad) mengucapkannya (al-

Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada 

lain hanyalah wahyu yang diturunkan.” 

Karena itu, kitab “Sejarah Rasulullah saw” ini penting 

untuk kita pelajari dan kita pedomani. Kemudian secara rinci 

kita cocokkan dengan diri pribadi kita satu persatu daripada isi 

yang ada di dalamnya. Kita ukur dengan sifat-sifat kita, tingkah 

laku dan kehidupan kita, sebagai neraca yang adil yang kita 

letakkan dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah 

swt, membaguskan akhlak kita menuju Allah dan untuk 

memperoleh kebahagiaan akhirat dengan mewarisi keutamaan-

keutamaan yang telah diperoleh Rasulullah saw dalam hidup di 

dunia ini dan dalam menjalankan agama Islam yang dibawa 

beliau serta dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah 

dianugerahkan kepada kita semua bersama dengan kitab al-

Qur'an dan kitab-kitab hadis lainnya yang ditulis oleh para 

ulama Ahlussunnah Wal Jamaah –Rahimahumullah- dengan 
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luas dan jelas, yang amat mudah kita peroleh dan kita pelajari 

dimana-mana yang kesemuanya itu adalah tuntunan dan 

pedoman yang benar dan jalan yang lurus untuk kita ikuti dan 

kita taati dengan izin Allah. 

Semoga kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia ini membawa manfaat bagi kita, sebagaimana Allah 

membuat manfaat pada kitab aslinya. Dan semoga pula bisa 

disusul oleh penterjemahan-penterjemahan kitab-kitab agama 

Islam yang lainnya buah karya para ulama Ahlussunnah –

Rahimahumulllah- sehingga menambah khazanah-khazanah 

ilmu kita dan melengkapi perpustakaan kita. 

Dan semoga Allah swt menjadikan kita semua bersama 

beliau “Rasulullah saw” dan bersama orang-orang yang telah 

diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang 

shiddiqin, para syuhada‟ dan para sholihin. Dan alangkah 

baiknya mereka itu menjadi teman, itu adalah keutamaan dari 

Allah dan cukuplah Allah Yang Maha Mengetahui. 

 

 

Penulis, 

H.M. Rif‟at bin K.H. Basori Alwi  
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