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Ayat Tentang Shalawat

تهه َّاّلل هَِّإن َّ➢ ِئكه صهلُّواآمهن واينهَّال ذَّأهي ُّههايهَّالن ِبَِّلهىعهَّي صهلُّونهَّوهمهَله
[56:األحزاب]تهْسِليًماوهسهلِِم واعهلهْيهَِّ

➢“Sesungguhnya Allah dan malaikat-
malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan
kepadanya.” [QS. al-Ahzab (33): 56].



Ayat Tentang Shalawat

(2084/ 3)-التفسري الوسيط للزحيلي •
 واملالئكة، فإن هذه اآلية أظهرت مكانة النيب صّلى اّلّل عليه وسّلم عند هللا•

ابملغفرة وعلو هللا يصلي على نبيه ابلرمحة والرضوان، واملالئكة تدعو له
سليما كثريا الشأن، لذا فأنتم أيها املؤمنون مأمورون ابلصالة والسالم عليه ت

دعاء : الئكةرمحة منه وبركة، وصالة امل: والصالة من هللا تعاىل. مباركا فيه
.دعاء واستغفار: وتعظيم، وصالة الناس



Ayat Tentang Shalawat

ِثيًَِّذْكًرااّلل هَّاذْك ر واآمهن واال ِذينهَّأهي ُّههايهَّ➢ ه وهَّ(42)وهأهِصيًَلَّب ْكرهةًَّوهسهبِِح وه َّ(41)اكه
ت ه َّعهلهْيك مَّْي صهلِِيال ِذي ِئكه ِِبْلم ْؤِمِنيهَّانهَّوهكهَّالنُّورَِِّإلهَّالظُّل مهاتَِّمنهَّك مَِّْلي ْخرِجهَّوهمهَله
[43-41:األحزاب](43)رهِحيًما

➢“Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada

Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-
banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu
pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat

kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan
ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari
kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha
Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

➢ ” [QS. al-Ahzab (33): 41-43].



Anjuran Bershalawat dalam Hadis

(4/ 2)-صحيح مسلم ـ مشكول وموافق للمطبوع 
َع النهِبه َعْن َعْبِد اّللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص أَنه  يـَُقوُل -سلمصلى هللا عليه و -ُه َسَِ ْعُتُم اْلُمَؤذَِّن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَقُ »   َمْن َصلهى َعَلىه وُل ُُثه َصلُّوا َعَلىه فَِإنههُ ِإَذا َسَِ

ُ َعَلْيِه ِِبَا َعْشرًا َصاَلًة َصلهى اّلله
(50/ 3)-أبحكام األلباين -سنن النسائي 

يونس بن أخربان إسحاق بن منصور قال حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا-
رسول هللا أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال

ُ َعَلْيهِ َمْن َصلهى َعَليه َصاَلًة َواحِ : صلى هللا عليه و سلم  َعْشَر َدًة َصلهى اّلله
اٍت َصَلَواٍت، َوُحطهْت َعْنُه َعْشُر َخِطيَئاٍت، َورُ  ََ "ِفَعْت َلُه َعْشُر َدَر



Anjuran Bershalawat dalam Hadis

(550/ 5)-ألباين + شاكر -سنن الرتمذي -
يم عن عبد حدثنا أمحد بن إبراهيم الدروقي حدثنا ربعي بن إبراه-

قال : ال الرمحن بن إسحق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة ق
ٍَُل ذُِكرْ  :رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ُت ِعْنَدُه فـََلْم َرِغَم أَْنُف َر

ٍَُل َدَخلَ  ، َوَرِغَم أَْنُف َر َلَخ قـَْبَل َأْن  َعَلْيِه َرَمَضاُن، ُُثه اْنسَ ُيَصلِّ َعَليه
ٍل أَْدَرَك عِ  َُ ".  ْم يُْدِخاَلُه اْْلَنهَة ْنَدُه أَبـََواُه اْلِكرَبَ، فـَلَ يـُْغَفَر َلُه، َوَرِغَم أَْنُف َر

حكم .َأَحُدُُهَاأَوْ : َوَأظُنُُّه قَاَل : قَاَل َعْبُد الرهمْحَِن 



Hukum Membaca Shalawat Menurut

Muhammadiyah

1. Wajib, yakni dalam shalat

2. Sunnah, yakni di luar shalat.



Shalawat dalam Sholat Perpektif Tarjih

Muhammadiyah

◼ Bacaan Shalawat dalam shalat, yakni
setelah tasyahhud, boleh memilih bacaan
shalawat yang dituntunkan Rasulullah
SAW dalam sunnah maqbulah (hadis
shahih atau hasan).

◼ Tidak ada penambahan kata “sayyidina”
karena tidak ditemukan bacaan shalawat
nabi dengan kata tersebut dalam sunnah
maqbulah.



Shalawat di luar Sholat Perpektif Tarjih

Muhammadiyah

◼ Lafal shalawat yang paling baik dibaca di
luar shalat ialah lafal shalawat yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad saw
kepada para shahabat sebagaimana
terdapat pada hadits-hadits.



Beberapa Bacaan Shalawat dalam Hadis

(178/ 4)-صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري 
ثـََنا قَـْيُس ْبُن َحْفٍص ، َوُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعي- ثـََنا َعْبُد اْلَواِحدِ : َل ، َقااَل َحده ْبُن زََِيٍد ، َحده

ثـََنا أَبُو فَـْرَوَة ُمْسِلُم ْبُن َساِلٍِ اْْلَْمَداينُّ  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن ِعي:  ، َقاَل َحده َع َعْبَد الرهمْحَِن َحده َسى َسَِ
َلى َقاَل َلِقَيِِن َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فَـ  ْعتُـ ْبَن َأيب لَيـْ َها ِمَن النهيبِّ صلى َقاَل َأاَل أُْهِدي َلَك َهِديهًة َسَِ

ُقْلَنا ََي َنا َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَـ هللا عليه وسلم فَـُقْلُت بـََلى َفَأْهِدَها ِل فَـَقاَل َسأَلْ 
لُِّم َقاَل ُقوُلواَفِإنه اّللهَ َقْد َعلهَمَنا َكْيَف ُنسَ َرُسوَل هللِا َكْيَف الصهاَلُة َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيتِ 

ِإبـْرَاِهيَم ، مهٍد َكَما َصلهْيَت َعَلىاللهُهمه َصلِّ َعَلى حُمَمهٍد ، َوَعَلى آِل حمَُ  يٌد َمَِيدٌ   ، َوَعَلى آِل اللهُهمه اَبرِْك َعَلى حُمَمهدٍ َوَعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم ِإنهَك محَِ
.يٌد َمَِيدَعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم ِإنهَك محَِ حُمَمهٍد َكَما اَبرَْكَت َعَلى ِإبـْرَاِهيَم ، وَ 



Beberapa Bacaan Shalawat dalam Hadis

(16/ 2)-صحيح مسلم ـ مشكول وموافق للمطبوع 
ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي التهِميِمىُّ َقاَل قَـَرأْ  اّللِه اْلُمْجِمِر َأنه ُت َعَلى َماِلٍك َعْن نـَُعْيِم ْبِن َعْبدِ َحده
 أُرَِى النَِّداَء اِبلصهاَلِة َعْبُد اّللِه ْبُن َزْيٍد ُهَو الهِذى َكانَ وَ -حُمَمهَد ْبَن َعْبِد اّللِه ْبِن َزْيٍد األَْنَصارِىه 

ُن ِِف َونَْ -صلى هللا عليه وسلم- َرُسوُل اّللِه َأْخرَبَُه َعْن َأِِب َمْسُعوٍد األَْنَصارِىِّ َقاَل َأََتانَ -
ُ تـََعاىَل َأْن ُنَصلِّ ََمِْلِس َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة فَـَقاَل َلُه َبِشرُي ْبُن سَ  ّللِه َى َعَلْيَك ََي َرُسوَل اْعٍد أََمَراَن اّلله

َنا أَنهُه ِلَْ َحَّته ََتَنـهيْـ -صلى هللا عليه وسلم-َفَكْيَف ُنَصلِّى َعَلْيَك َقاَل َفَسَكَت َرُسوُل اّللهِ 
حُمَمهٍد اللهُهمه َصلِّ َعَلى» وُلوا قُ -صلى هللا عليه وسلم-َيْسأَْلُه ُُثه َقاَل َرُسوُل اّللِه  مهٍد َوَعَلى ِإبـْرَاِهيَم َواَبرِْك َعَلى حمَُ َوَعَلى آِل حُمَمهٍد َكَما َصلهْيَت َعَلى آلِ 

. يٌد َمَِيدٌ يَم ِِف اْلَعاَلِمنَي ِإنهَك محَِ آِل حُمَمهٍد َكَما اَبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـْرَاهِ 
.«َوالسهاَلُم َكَما َقْد َعِلْمُتْم 



Beberapa Bacaan Shalawat dalam Hadis

(287/ 5)-صحيح ابن حبان مع حواشي األرانؤوط كاملة 
صف الصالة اليت ذكر البيان أبن القوم إمنا سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن و 
وسلمأمرهم هللا َل وعال أن يصلوا ِبا على رسول هللا صلى هللا عليه

ن أيب بكر أخربان أمحد ب: أخربان عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال-1958
د األنصاري عن مالك عن نعيم بن عبد هللا اجملمر أن حممد بن عبد هللا بن زي
عليه وسلم أخربه عن أيب مسعود األنصاري أنه قال أَتان رسول هللا صلى هللا

 رسول هللا أن ونن يف َملس سعد بن عبادة فقال بشري بن سعد أمران هللا َي
 عليه وسلم نصلي عليك قال فسكت رسول هللا صلى هللانصلي عليك فكيف 

على آل حممد اللهم صل على حممد و "قولوا  : "حَّت َتنينا أنه ِل يسأله ُث قال
ل حممد كما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وابرك على حممد وعلى آ

د والسالم كما قد ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد َمي
"علمتم



Beberapa Bacaan Shalawat dalam Hadis

(48/ 3)-أبحكام األلباين -سنن النسائي 
ن أبيه عن أخربان سعيد بن َيَي بن سعيد األموي يف حديثه ع-

ألت عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال س
ة قال أان سألت رسول هللا صلى هللا عليه و س : لم فقال زيد بن خاَر

وعلى آل اللهم صل على حممد"صلوا علي واَتهدوا يف الدعاء وقولوا 
."حممد


