
 

 

SHALAWAT KHUTBAH JUM'AT 

 

Penanya: 

Nyakmat, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kauman, 

Pisang, Labuhan Haji, NAD 

(disidangkan pada tanggal 13 Januari 2006) 

 

Pertanyaan: 

Kenapa bacaan shalawat dalam khutbah Jum„at yang dimuat pada Majalah Suara 

Muhammadiyah tidak sama dengan bacaan shalawat yang tertulis dalam HPT? 

 

Jawaban: 

 

Tentang bacaan shalawat dalam Khutbah Shalat Jum‟at 

Allah Swt menyuruh kaum muslimin agar selalu membaca shalawat untuk Nabi 

Muhammad saw agar beliau selalu diberi rahmat oleh Allah Swt, berdasarkan firman-

Nya: 

َملَ  ََ ُْ إِنَّ هللاَ  َسيُِّمُا ئَِنتًَُ يَُصيُّ ََ  ًِ أ َعيَْي ا َصيُُّ ُْ ا اىَِّذْيَه َءاَمىُ ٍَ ِ يَاأَيُّ َن َعيَّ اىىَّبِّي

 تَْسِيْيًما. 
Artinya: “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]. 

Perintah yang terkandung pada ayat di atas adalah umum, dengan arti tidak 

diterangkan kapan membacanya, apa lafadznya. Karena itu kaum muslimin 

membacanya kapan mereka inginkan dan mengutamakan membacanya dalam 

melaksanakan ibadah, seperti dalam khutbah Jum‟at. Demikian pula halnya dengan 

lafadz yang akan dibaca, kaum muslimin ada yang menyusunnya sendiri, namun isi 

dari lafadz itu hendaklah memanjatkan doa untuk Rasulullah sebagaimana yang 

dimaksud oleh ayat di atas. 

Mengenai bacaan shalawat dalam shalat memang Rasulullah saw memberikan 

tuntunannya, berdasarkan hadis: 

ْحَمِه ْبِه أَبِ  ٌِْدِ ىََل َعْه َعْبِد اىزَّ ُ ّ ىَْييَّ قَاَه ىَِقبَىِي َمْعُب ْبُه ُعْجَزةَ فَقَاَه أاَلَ أ

ٌَا ِىّ فَقَاَه َسأَْىىَا  ِد ٌْ َ َسيََّم فَقُْيُت بَيَّ فَأ ََ  ًِ ا ِمَه اىىَّبِّيِ َصيَّي هللاُ َعيَْي ٍَ ُ ٌَِديَّتً َسِمْعت
َسيََّم فَقُْيىَا يَا رَ  ََ  ًِ َه هللاِ َصيَّي هللاُ َعيَْي ُْ ُو َرُس ٌْ ُ َعيَْيُنْم أَ َه هللاِ َمْيَف اىصَّلَة ُْ ُس

ا فَإِنَّ هللاَ قَْد َعيََّمىَا اْىبَْيِت  ُْ ىُ ُْ ََ َمْيَف وَُسيُِّم َعيَْيُنْم قَاَه قُ ٍد  مَّ َصّوِ َعيَّ ُمَحمَّ ٍُ اىيَّ

ََ َعيَّ آَعيَّ  يَم  ٌِ ٍد َمَما َصيَّْيَت َعيَّ اِْبَزا يَم آِه ُمَحمَّ ٌِ َل َحِميدٌ َمِجيدٌ اِوَّ ِه اِْبَزا

مَّ  ٍُ ََ اىيَّ ٍد  يَم اِوََّل َحِميدٌ آَعيَّ بَاِرْك َعيَّ ُمَحمَّ ٌِ ٍد َمَما بَاَرْمَت َعيَّ اِْبَزا ِه ُمَحمَّ

 . ]رَاي اىبخارِ َمسيم[.َمِجيدٌ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: Aku 

bertemu dengan Ka‟ab bin „Ujrah, ia berkata: Maukah engkau aku beri hadiah yang 

aku dengar dari Nabi saw? Aku berkata: Baiklah, berikanlah kepadaku. Maka ia 
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berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, bagaimana bacaan 

shalawat atasmu Ahlul Bait? Maka sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada 

kami bagaimana mengucapkan salam atasmu. Beliau berkata: Katakanlah: 

ََ َعيَّ  ٍد  مَّ َصّوِ َعيَّ ُمَحمَّ ٍُ ََ َعيَّ آاىيَّ يَم  ٌِ ٍد َمَما َصيَّْيَت َعيَّ اِْبَزا ِه آِه ُمَحمَّ

مَّ بَاِركْ  ٍُ يَم اِوََّل َحِميدٌ َمِجيدٌ اىيَّ ٌِ ٍد َمَما بَاَرْمَت  اِْبَزا ََ َعيَّ اَِه ُمَحمَّ ٍد  َعيَّ ُمَحمَّ

يَم اِوََّل َحِميدٌ َمِجيدٌ  ٌِ  .َعيَّ اِْبَزا

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu atas Muhammad dan atas keluarganya, 

sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat atas Ibrahim dan atas keluarganya. 

Sungguh Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah limpahkanlah berkah-Mu 

atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana yang telah Engkau 

limpahkan atas Ibrahim dan keluarganya, sungguh Engkau Maha Terpuji dan Maha 

Mulia.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]. 

Pada sunnah maqbulah yang lain, setelah kalimat “wa „alaa aali Ibraahiim” 

tidak terdapat kalimat “innaka hamiidun majiid”, langsung disebut kalimat 

“Allaahumma baarik „alaa Muhammad …” sampai akhir. Hal ini berarti kedua lafadz 

shalawat itu boleh dibaca dalam shalat. 

Tentu saja membaca shalawat atas Nabi saw di luar shalat seperti yang telah 

diajarkannya itu adalah lebih baik, sedang bacaan shalawat dalam khutbah Jum‟at 

tidak diharuskan seperti bacaan shalawat dalam shalat. Namun yang paling baik 

dibaca adalah seperti bacaan shalawat dalam shalat. 

 

Wallahu a„lam bish-shawab.  

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.10 dan 11, 2006.  

 




