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halawat kepada Nabi Muhammad a merupakan perintah 

Allah q. Sebagaimana firman Allah q; 

”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 : 56) 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 2 memberikan 

penjelasan tentang ayat diatas, yaitu; 

 Shalawat Allah untuk Nabi a; artinya adalah pujian dan 

keridhaan Allah terhadap beliau a. 

 Shalawat para malaikat untuk Nabi a; adalah doa dan 

permohonan ampun mereka untuk beliau n. 

 Shalawat kaum Mukminin untuk Nabi a; ialah penghormatan 

dan pengagungan terhadap Nabi a. 

 

Rasulullah a mengancam orang-orang yang tidak bershalawat 

kepada beliau, ketika nama beliau disebut. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata Rasulullah a bersabda; 

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, tetapi ia tidak 

bershalawat kepadaku.”  

(HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545 dan Ahmad : 7402) 
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 Terdapat lebih dari 30(tiga puluh) macam bacaan 

shalawat, dan bacaan shalawat yang paling sempurna 

adalah Shalawat Ibrahimiyah (yaitu; bacaan shalawat 

yang biasa dibaca ketika tasyahud akhir). 

 

 Tidak diperbolehkan menyingkat tulisan shalawat kepada 

Nabi a dengan SAW. 

 

 Hendaknya membaca shalawat dilakukan pada tempat-

tempat dan waktu yang disyari’atkan untuk bershalawat 

di dalamnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam 

atsar, bahwa ada seorang yang bersin di samping 

’Abdullah bin ’Umar p lalu ia memuji Allah q dan 

bershalawat kepada Rasulullah a. Ia berkata, 

“Alhamdulillah was Salamu ’ala Rasulillah.” (Segala 

puji bagi Allah dan keselamatan untuk Rasulullah a)))). 

Lalu Ibnu ’Umar p berkata, ”Bukan ini yang diajarkan 

oleh Rasulullah a kepada kami. Beliau mengajarkan 

kami untuk mengucapkan ”Alhamdulillai ’ala kulli hal.” 

(Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan).  

(HR.Tirmidzi Juz 5: 2738) 
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iantara waktu-waktu yang disyari’atkan untuk bershalawat 

kepada Nabi a, antara lain : 

 

1. Setelah membaca doa tasyahud di dalam shalat 

Bacaan shalawat pada tasyahud awal merupakan Sunnah 

Shalat, sedangkan bacaan shalawat pada tasyahud akhir adalah 

Rukun Shalat. 

 

2. Setelah selesai menjawab adzan 

Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai menjawab adzan 

agar bershalawat kepada Nabi a dengan Shalawat Ibrahimiyah. 

Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amr bin Ash y bahwa ia 

mendengar Nabi a bersabda; 

“Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa 

yang dia ucapkan. Kemudian bacalah shalawat untukku, karena 

sesungguhnya berangsiapa yang membaca shalawat untukku satu 

kali maka dengan itu Allah akan bershalawat untuknya sepuluh 

kali.” (HR. Muslim : 384) 

 

3. Ketika memulai dan mengakhiri doa 

Fadhalah bin ’Abid y berkata; 

”Rasulullah n mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya, 

tetapi tidak bershalawat untuk Nabi a. Maka beliau bersabda, 

”Orang ini telah tergesa-gesa.” Lalu beliau memanggil orang 

tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, ”Apabila 

seorang diantara kalian memohon sesuatu kepada Allah, hendaklah 

ia memuji Allah dan bershalawat untuk Nabi-Nya, kemudian 

memohon keperluannya.” (HR. Abu Dawud : 1481) 

 

Dan doa diantara dua shalawat untuk Rasulullah a akan 

dikabulkan oleh Allah q. 

4. Ketika menyebut atau mendengar Nama Rasulullah a  

Dari Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib p ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

”Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut 

disisinya, ia tidak bershalawat untukku.” (HR. Tirmidzi Juz 5 : 3546) 

 

5. Ketika Hari Jum’at 

Diriwayatkan dari Aus bin Aus y, Rasulullah a bersabda; 

”Sesungguhnya diantara hari yang paling baik adalah hari Jum’at, 

pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada hari itu juga diwafatkan, 

pada hari itu sangkakala ditiup dan manusia dimatikan. Karena itu 

perbanyaklah shalawat atasku pada hari itu, karena sesungguhnya 

shalawat kalian sampai kepadaku.” Para Sahabat bertanya, 

”Bagaimana shalawat kami sampai kepadamu, sedangkan (jasad) 

anda telah hancur.”Lalu Nabi a bersabda, ”Sesungguhnya Allah 

mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para Nabi.”  

(HR. Abu Dawud : 1034 dan Ibnu Majah : 1085)  

 

6. Dalam setiap majelis 

Rasulullah a bersabda; 

”Tidaklah suatu kaum duduk disebuah majlis yang yang tidak 

disebut nama Allah didalamnya dan tidak bershlawat kepada Nabi-

Nya, kecuali mereka jatuh pada kebatilan. Jika Allah berkehendak 

Ia akan mengadzab mereka, dan jika Ia berkehendak akan 

mengampuni mereka.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
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