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ABSTRAK
Rifa’i, Zulva. 2019. Fadhilah Sholawat dalam Bingkai
Cinta Kepada Rasulullah (Kajian Kitab Afdhalus Shalawāt
„Alā Sayyidi Sādāt Karya Syaikh Yusuf bin Isma‟il AnNabhāni). Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing
Dr. Umar Sidiq, M.Ag.
Kata Kunci: Sholawat, Cinta Rasulullah
Rasulullah bersabda ajarilah anakmu tiga perkara,
yakni cinta Nabi, cinta ahlul bait, ketiga membaca AlQur‟an. Sahabat menuturkan,”kami mengajarkan sirah Nabi
kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan
mereka Al-Qur‟an, yakni satu persatu unsur di dalam AlQur‟an, baik makharijul hurufnya, dan tajwidnya”, Maka
sahabat mengajarkan sirah Nabi Muhammad Saw. dengan
demikian detailnya tentang Nabi Muhammad Saw. agar
mereka terdidik mengenal Nabi Muhammad Saw., dan
mengerti sunah-sunahnya, cinta dengan bershalawat
kepadanya sebagai wujud inginnya seorang hamba dikenal
dan diakui oleh beliau sebagai umatnya, untuk
menumbuhkan iman kepada Rasulullah Saw. dan juga untuk
mencapai ridha Allah Swt., penerapan ini dimulai sejak usia
dini maka yang berkepentingan mengajarkan adalah orang
tua, lingkungan, dan guru.
Rumusan masalah dari penelitian ini yakni (1)
Bagaimana penjelasan, bentuk, dan fadhilah sholawat
kepada Nabi Muhammad yang terkandung dalam Kitab
Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf
bin Ismail An-Nabhāni?, (2) Bagaimana urgensi sholawat
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untuk menerapkan cinta kepada Rasulullah Saw. pada Kitab
Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf
bin Ismail An-Nabhāni?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis
penelitian kajian pustaka (library research). Penelitian ini
dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan,
yaitu dengan mengkaji kitab Afdholus Shalawāt dan bukubuku lain yang terkait di dalamnya. Analisis data
menggunakan metode content analisys.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Shalawat
adalah amalan yang memiliki fadhilah serta rahasia yang
amat besar, shalawat merupakan bentuk pendidikan spiritual
bagi umat Islam sebagai tanda bahwa mereka cinta kepada
Rasulullah Saw. 2. Tujuan dari penelitian ini adalah
memberikan titik terang, dan menerapkan pendidikan cinta
kepada Rasulullah yang dapat dilakukan dengan melakukan
sunah-sunah Rasulullah, akan tetapi pada saat ini hal
tersebut sudah jarang. Maka yang mudah dan pasti
mendapat balasan dari Rasulullah adalah dengan shalawat,
shalawat merupakan pendidikan spiritual yang harusnya
mudah dilakukan untuk meningkatkan cinta kepada baginda
Rasul Saw.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan agama terhadap keluarga maupun
masyarakat tidak hanya sebatas syari‟at-syari‟at hukum
dalam Islam saja akan tetapi pendidikan agama
meliputi segala aspek ubudiyah dan amaliyah wajib
maupun sunnah. Perlunya pendidikan Islam adalah
membangun aqidah dalam diri seorang muslim agar
selalu mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Saw.
dengan benar dan lurus. Pesan Rasulullah kepada
umatnya terutama kepada orangtua beliau bersabda:
“Ajarkan kepada anak-anak kamu atas tiga hal yakni
ilmu mencintai Nabi, ilmu mencintai Ahlul Bait, dan
membaca serta mengamalkan Al-Qur‟an.1
Sholawat merupakan amalan yang sangat
dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad sebagai bentuk
dari mengagungkan nama beliau sebagai panutan,
pemberi syafa‟at terbesar, sebagai sebab turunnya rahmat
Allah Swt. dan merupakan perantara terbesar setiap
nikmat Allah yang sampai kepada kita dan makhluk lain
seperti malaikat yang juga merasakan nikmat-Nya, hal
tersebut tentu mengharuskan kita dan mereka untuk
membalas jasa beliau dengan melalui bentuk kecintaan
kepada beliau dan senantiasa mengikuti sunnahnya, serta

1

Nurcholis,
Paramadina, 2000), 90.

Masyarakat

1

Religius

(Jakarta:

Penerbit

selalu mengagungkan beliau dengan lafadz Sholawat
“Allahumma Sholli „Alā Sayyidinā Muhammad”.2
Di antara berbagai kemuliaan yang dikaruniakan
Allah Swt. kepada umat Nabi Muhammad Saw. ialah,
bahwa Allah Swt. memberi ganjaran yang amat besar
kepada orang yang mengucapkan shalawat dan salam
kepada manusia termulia, Muhammad bin 'Abdullah
Saw. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad Saw. merupakan salah satu zikir yang
mendatangkan pahala bagi orang yang mengucapkannya
dan mengerti maknanya. Orang yang sibuk bershalawat
hanya dengan mengulang-ulang lafalnya mendapat
pahala seperti pahala yang diterima orang yang
mengulang-ulang lafal tahlil, takbir, tahmid, dan tasbih.
Pembicaraan kami mengenai itu tidak bermaksud
membanding-bandingkan antara pahala yang satu dan
yang lain. Kami hanya bermaksud hendak mengatakan,
bahwa orang yang sibuk mengucapkan shalawat dan
salam kepada al-Mushtafā Sayyidinā Muhammad Saw.,
ia mendapat pahala, meskipun hanya mengulang-ulang
lafal shalawat dan salam.3
Sholawat juga merupakan sarana untuk
mengabadikan kecintaan kepada Rasulullah Saw., bahkan
untuk menambah dan melipat gandakannya. Itu
merupakan salah satu ikatan keimanan yang tanpa itu
2

Dadang, 100 Sholawat Nabi Paling Berkhasiat (Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2016), 183.
3
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani , Syaraf
al-Ummah al-Muhammadiyah, Terj. Al-Hamid (Bandung: Pustaka
Hidayah, 2002), 41.

(ucapan shalawat dan salam kepada Nabi Saw.) tidak
lengkap dan sempurna. Seorang hamba Allah Swt., jika
makin sering menyebut-nyebut orang yang dicintainya,
dihadirkannya di dalam hati, dibayangkan kebaikannya
dan kebenaran ajaran-ajarannya yang membuat hamba
Allah Swt. itu tertarik kepadanya tentu semuanya itu
akan melipat gandakan kecintaan dan menambah
kerinduannya kepada orang yang dicintainya, sehingga
kecintaannya itu sungguh-sungguh menguasai seluruh isi
hatinya. Sebaliknya, jika ia merasa tidak perlu mengingat
atau menyebut-nyebut orang yang dicintainya, tidak mau
menghadirkannya di dalam hati dan mengenang
kebaikan-kebaikannya dengan sepenuh hati dan pikiran
tentu kecintaannya di dalam hati menjadi berkurang.
Bagi orang yang mencintai sesuatu tidak ada yang lebih
menyenangkan hatinya daripada melihat sesuatu yang
dicintainya. Dan tidak ada yang disukai selain menyebut
dan mengingat serta mengenang kebaikan-kebaikan
pihak yang dicintainya.4
Imam al-Qadhi „Iyadh al-Yahshubi dalam bukunya
Jalaluddin berkata “Ketahuilah, bahwa barangsiapa yang
mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan
berusaha meneladaninya. Kalau tidak demikian maka
berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya dan
hanya mengaku-aku (tanpa bukti nyata). Orang yang benar
dalam (pengakuan) mencintai Rasulullah Saw. adalah jika
terlihat tanda (bukti) kecintaan tersebut pada dirinya. Tanda
4

Jalaluddin, Rindu Rasul Meraih Cinta Ilahi melalui Syafa‟at
Nabi Saw (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 7.

(bukti) cinta kepada Rasulullah Saw. yang utama adalah
sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya,
melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya,
serta menghiasi diri dengan akhlak yang beliau contohkan
dalam keadaan susah ataupun senang dan lapang ataupun
sempit.5
Akan tetapi masalah yang muncul dari hal
tersebut adalah mulai muncul kelompok-kelompok kecil
yang membid‟ahkan sholawat dengan dalil-dalil yang
mendukung pemahaman kelompok tersebut, kemudian
mengajarkan kebencian terhadap ahlulbait Nabi para
habaib serta secara pelan mereka menghilangkan tentang
pentingnya pendidikan kepada masyarakat tentang cinta
Rasul. Walaupun memiliki identitas kelompok yang kecil
dan tidak masyhur di kalangan umat Islam akan tetapi
jika dibiarkan akan merambah ke lingkup masyarakat
secara satu persatu. Padahal telah tertera jelas di dalam
Al-Qur‟an surat Al-Ahzab ayat 56 mengenai anjuran
sholawat yang diperintahkan oleh Allah dalam
firmanNya.
Maka penelitian ini merupakan salah satu upaya
memberikan titik terang serta dorongan pada masyarakat
dan banyak golongan terhadap pengalaman mengenai
pembahasan sholawat sebagai sarana pendidikan cinta
Rasul melalui kitab-kitab telaah yang ada serta tafsir ayat
yang telah masyhur dalam Al-Qur‟an surat Al-Ahzab
5

Mohammad Mufid, Agar di Surga Bersama Nabi (Hidup
Bahagia di Dunia dan di Surga) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2015), 10.

ayat 56 yang sudah berkembang di masyarakat melalui
kajian kitab pembahasan sholawat.
Banyak kitab yang menjelaskan mengenai fadhilah
sholawat akan tetapi dalam kitab Afdholus Sholawāt „Alā
Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhāni diterangkan secara detail fadhilah dari beberapa
macam sholawat serta dapat mengetahui macam-macam
sholawat yang masyhur diamalkan oleh para sholihin,
dalam kitab ini dijelaskan banyak sekali anjuran-anjuran
untuk bersholawat dijelaskan secara rinci serta tafsir ayat
yang menganjurkan bersholawat dalam Al-Qur‟an surat
Al-Ahzab ayat 56, diperlengkap dengan penjelasan
faedah dan manfaat, berharga untuk kehidupan dunia dan
akhirat bagi orang yang bersholawat atas Rasul Saw.6
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penjelasan, bentuk, dan fadhilah
sholawat kepada Nabi Muhammad yang
terkandung dalam Kitab Afdholus Sholawāt „Alā
Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhāni?
2. Bagaimana urgensi sholawat untuk menerapkan
cinta kepada Rasulullah Saw. pada Kitab Afdholus
Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf
bin Ismail An-Nabhāni?
C. Tujuan Penelitian
6

Muzammal Noer, Bersholawat untuk Mendapat Keberkahan
Hidup,Terj. Kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2003), 2.

1. Menjelaskan secara jelas mencari titik terang
tentang sholawat, serta fadhilah sholawat yang
terkandung dalam kitab Afdholus Sholawāt „Alā
Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhāni
2. Memaparkan urgennya sholawat sebagai upaya
menerapkan pendidikan cinta kepada Rasul pada
kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya
Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni.
D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini,
ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan
demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan
manfaat berikut ini.
1. Secara Teoritis
Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi
bagi khasanah keilmuan dan dapat dijadikan acuan
penelitian selanjutnya, khususnya tentang fadhilah
sholawat sebagai bentuk menerapkan hubbunnabi
dalam kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt
karya Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni
2. Secara Praktis
Harapan selanjutnya, kajian ini dapat
memberikan manfaat kepada:
a. Bagi umat Islam, anak muda, orang tua, dan umat
manusia pada umumnya. Penelitian ini bermanfaat
untuk digunakan sebagai titik terang penjelasan
mengenai sholawat dalam ayat yang menganjurkan
untuk bersholawat QS. Al-Ahzab: 56 serta fadhilah

yang terkandung di dalam sholawat dengan
pendidikan cinta Rasul.
b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk
mengembangkan metode berfikir analisis dan
membawa wawasan dalam bidang pendidikan
khususnya tentang keotentikan fadhilah dari
sholawat serta perlunya menumbuhkan rasa cinta
Rasul setelah Allah pada diri setiap orang
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah
satu dari sekian banyak karya ilmiah yang mengkaji
masalah shalawat. Adapun hasil karya yang meneliti
tentang fadhilah shalawat yang selaras dengan apa yang
ingin penulis teliti di antaranya adalah:
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Risty Lia
Chakimah Mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2017
dengan judul penelitian “Pembentukan Karakter Cinta
Rasul pada Santri melalui Kegiatan Pembacaan
Sholawat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci
Purwokerto Kabupaten Banyumas”. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam perjalanan
mengumpulkan data, penulis menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk
menganalisis data yang diperoleh, penulis lakukan dengan
cara menelaah seluruh data, mereduksi data, menyajikan
data, dan menyimpulkan/verifikasi data.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut
adalah:
1) kegiatan pembacaan shalawat apa sajakah yang
dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hidayah
Karangsuci Purwokerto dalam pembentukan karakter
cinta Rasul pada santri?
2) bagaimanakah pembentukan karakter cinta Rasul pada
santri melalui kegiatan pembacaan shalawat di Pondok
Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto?
Hasil penelitian tentang pembentukan karakter
cinta Rasul pada santri melalui kegiatan pembacaan
shalawat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci
Purwokerto Kabupaten Banyumas antara lain: pertama,
kegiatan pembacaan shalawat yang ada di Pondok
Pesantren Al-Hidayah terdiri dari pembacaan shalawat
dawa‟, shalawat tibbil qulub, shalawat hajj, shalawat fatih,
shalawat jibril, shalawat al-barzanji, serta shalawat
simtudurror yang direalisasikan dalam kegiatan harian,
mingguan, bulanan serta tahunan, kedua pembentukan
karakter cinta Rasul melalui kegiatan pembacaan shawalat
itu dapat terealisasi sesuai dengan tujuan adanya kegiatan
pembacaan shalawat di Pondok Pesantren Al-Hidayah,
walaupun belum terealisasi pada seluruh santri. Dari
banyaknya karakter Rasulullah Saw., maka teringkas dalam
keempat sifat wajib bagi Rasulullah Saw. yaitu karakter
siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Karakter-karakter
tersebut dapat terbentuk dengan keadaan santri saat

membaca shalawat, kandungan-kandungan shalawat yang
dibaca, serta dari prosesi jalannya pembacaan shalawat.
Perbedaan dengan penelitian yang dibahas oleh
peneliti adalah terletak pada pembahasan fadhilah secara
teori dalam kitab-kitab yang menerangkan sejumlah
fadhilah sedang dalam penelitian tersebut sudah
memperlihatkan realitas karakter seorang hubbunnabi.
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Khoir
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007
dengan judul penelitian “Peranan Sholawat dalam
Relaksasi pada Jama‟ah Majelis Rasulullah di
Pancoran”. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode wawancara dan observasi
kepada lima subjek yang kesemuanya jama‟ah putra.
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka
perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian
adalah:
1) Bagaimana membaca shalawat dapat memberikan efek
relaksasi kepada jama‟ah Majelis Rasulullah?
2) Mengapa membaca shalawat dapat mengakibatkan
relaksasi?
Dari data lapangan disimpulkan hasil penelitian
bahwa dalam hal tersebut terdapat tiga aspek yakni aspek
qauliyah yakni mencakup suara, irama, dan bacaan, yang
akan menyebabkan subjek mengalami relaksasi
kesadaran indra. Kemudian aspek fi‟liyah yakni gerakan,
dan posisi tubuh, yang akan menyebabkan subjek
mengalami relaksasi otot. Sedangkan terakhir aspek
qolbiyah yakni mencakup kecintaan, keyakinan, dan

penghayatan, yang akan menyebabkan subjek mengalami
relaksasi hipnosa.
Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian
tersebut cenderung masuk pada hasil atau telah merasakan
fadhilah yang telah disebutkan dalam penelitian yang
peneliti kaji, memaparkan relaksasi dari bacaan shalawat
hal ini mengungkapkan sebuah eksistensi dari shalawat
sebagai keberkahan bagi siapa saja yang membacanya.
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad
Faiz Fuadi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 2012 dengan judul penelitian “Peran Majelis
Dzikir dan Sholawat An Najah Krapyak Yogyakarta
terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, Penelitian
ini menggunakan penelitian deskriptif-analisis, yaitu
penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan,
menggambarkan, dan menguraikan masalah secara
obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Berdasarkan
latar belakang masalah penelitian tersebut, maka masalah
yang diuraikan adalah:
1) Bagaimana peran Majelis Dzikir dan Shalawat AnNajah Krapyak Yogyakarta terhadap pembentukan
keluarga sakinah?
2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keluarga
sakinah dengan mengikuti Majelis Dzikir dan
Shalawat An-Najah Krapyak Yogyakarta?
Dari
data
lapangan
mengungkapkan,
menggambarkan dan menguraikan tentang kegiatan
mereka yang telah lama diikuti bertahun-tahun dan
merasakan fadhilah dari majelis tersebut bahwa

kehidupan mereka berubah drastis dari seorang yang jauh
dari agama menjadi orang yang bertaqwa dan semakin
kenal dan cinta kepada manusia paling utama yaitu
Rasulullah Saw. mereka yang mendapat pencerahan
pikiran mereka menjadi jernih karena selalu membaca
dzikir dan sholawat, dan dengan pikiran jernih mereka
dapat mengatur kehidupan dengan baik termasuk
mengatur rumah tangga. Dengan berbekal sholawat
mereka bisa meneladani kehidupan rumah tangga
Rasulullah Saw.
Perbedaan penelitian, jelas pada pendekatan
penelitian yang digunakan peneliti, kemudian
pembahasan dalam penelitian tersebut terlihat lebih pada
masalah yang khusus yaitu mengenai keluarga,
lingkupnya hanya suatu permasalahan tertentu, sedang
penelitian yang diteliti mengkaji secara umum fadhilah
dari beberapa sholawat.
Keempat Skripsi Khamim Nurul Huda,
Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2016 dengan judul
penelitian “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
dalam Beribadah melalui Shalawat di Pondok Pesantren
Qurratul A‟yun Kecamatan Dagangan Kabupaten
Madiun”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,
sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan pengasuh pondok, tokoh shalawat, ketua
shalawat, dan santri sebagai sumber utama, sedangkan
sumber data tertulis merupakan sumber data tambahan.
Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan latar belakang masalah maka
terdapat rumusan masalah sebagai berikut:
1) Apa tujuan diadakannya kegiatan Majelis Shalawat di
Pondok Pesantren Qurratul A‟yun?
2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan shalawat dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beribadah
di Pondok Pesantren Qurratul A‟yun?
3) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam beribadah
setelah diadakannya kegiatan shalawat di Pondok
Pesantren Qurratul A‟yun?
Dari data lapangan ditemukan bahwa tujuan
diadakan kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan
visi dan misi pondok dan untuk meramaikan Pondok
Pesantren Qurratul A‟yun sehingga dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah,
pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan
sesuai dengan yang diinginkan ditunjukkan berjalan
dengan rutin, dan kegiatan masih berjalan hingga
sekarang, sehingga kegiatan majelis ini membantu
menumbuhkan semangat dan kesadaran dalam beribadah.
Perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian
ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus
yang jelas itu menandakan sebuah bentuk dari hikmah
fadhilah sholawat dengan ditingkatkan ibadah maka juga
dalam kitab penelitian peneliti dijelaskan ditingkatkannya
sepuluh kebaikan. Penelitian tersebut mengungkapkan
bahwa penting sekali diadakan majelis shalawat untuk
membangkitkan kesadaran dalam beribadah.

F. Metode Penelitian
Penelitian kajian pustaka adalah telaah yang
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang
pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan
mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.7
Akan tetapi kajian ini berbeda dengan beberapa kajian
yang telah ada, karena peneliti tertarik dengan
pembahasan kajian ilmu mengenai fadhilah sholawat
melalui kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādat
yang belum dikaji sebelumnya.
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu berusaha
menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber
yang digunakan.8 Penggalian ini dilakukan terhadap
Kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādat karya
Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni
Adapun jenis penelitian yang digunakan
adalah kualitatif, kajian pustaka (library research).
Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada
kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari
buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan.
2. Data dan Sumber Data
Sumber data primer yaitu hasil-hasil
penelitian atau tulisan-tulisan karya Syaikh Yusuf
7

Tim Penyusun, Pedoman Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo:
FATIK IAIN Po. 2018), 53.
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Press, 2005), 84.

bin Isma‟il An-Nabhāni yang orisinil. Sumber data
primer mencakup data pokok yang dijadikan obyek
kajian, yakni data yang menyangkut tentang
pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah
Kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādat karya
Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni dan Syarahnya.
Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang
ditulis oleh tokoh lain yang berkaitan dengan
masalah dalam kajian ini. Sumber data ini digunakan
untuk penunjang penelaahan data-data yang
dihimpun sebagai pembanding dari data primer.
Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah
analisis data di antaranya adalah:
a. Ali, Dadang Sobar. 100 Sholawat Nabi Paling
Berkhasiat.
b. Al-Mu‟adz, Nabil Hamid. Bagaimana Mencintai
Rasulullah Saw.
c. Amin, Arwani. 99 Cahaya Kebajikan.
d. Hajjaj, Muhammad Fauqi. TaSawuf Islam &
Akhlak.
e. Hamidy, Mu‟ammal. Syarah Riyadhush Shalihin.
f. Imam Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin, Terj. Labib Mz.

g. Kamaluddin.

Rahasia

Dahsyat

Shalawat

Keajaiban Lafadz Rasulullah Saw.
h. Mufid, Mohammad. Agar di Surga Bersama Nabi
(Hidup Bahagia di Dunia dan di Surga).
i. Muhammad, Habib Syarief. 135 Shalawat Nabi:
Keutamaan, Tatacara, dan Khasiatnya.
j. Mustofa, Akhlak TaSawuf .
k. Qoyyim,

Ibnu.

Jalā‟ul

Afhām

Keutamaan

Shalawat Nabi Saw, Terj. Arif Munandar.

l. Rahmatullah, Muhammad Arifin Ali. Kitab
Lengkap Shalat, Zikir, Shalawat dan Do‟a
Terpopuler Sepanjang Tahun.
m. Rakhmat, Jalaluddin. Rindu Rasul Meraih Cinta
Ilahi Melalui Syafa‟at Nabi Saw.
n. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-maliki AlHasani. Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah,
Terj. Al-Hamid.

o. Yusuf. Bersholawat untuk Mendapat Keberkahan
Hidup, Terj. Muzammal Noer.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah literer, yakni penggalian bahan-bahan pustaka
yang relevan dengan objek pembahasan yang
dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan
yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan
cara sebagai berikut:
1. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap
semua data yang diperoleh terutama dari segi
kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu
dengan yang lain.
2. organizing yaitu menyusun data dan sekaligus
mensistematis data-data yang diperoleh dalam
kerangka paparan data yang sudah ada tentang
materi.9
3. Penemuan hasil data yaitu melakukan analisis
lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data
dengan kaidah dengan dalil-dalil yaitu dengan
analisis isi untuk melaksanakan kajian Fadhilah
sholawat dalam Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi
Sādāt karya Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhāni sehingga diperoleh kesimpulan sebagai
pemecahan dari rumusan masalah yang ada.
9

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta :
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4. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul, baik yang diambil dari
Kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya
Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni, kitab, buku,
jurnal, skripsi dan sebagainya, kemudian dianalisis
menggunakan metode content analisis atau analisis
isi10. Pada penelitian kajian pustaka ini dengan
metode analisis isi dapat memberi pemahaman
mengenai fadhilah sholawat dalam Kitab Afdholus
Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf bin
Ismail An-Nabhāni dan relevansinya dengan buku
atau kitab-kitab dari tokoh lain yang telah
diterjemahkan. Pada penelitian ini, penulis
memulainya dari tahapan merumuskan masalah,
membuat kerangka berpikir, menentukan metode
operasionalisasi konsep, menentukan metode
pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis
data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi
makna.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab secara
lengkapnya sebagai berikut:
Bab I Berisi pendahuluan yang menggambarkan
secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian teori, dan telaah hasil penelitian
10
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terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan
dengan demikian merupakan pengantar skripsi.
Bab II Kajian pustaka secara umum yang berisi
tentang sholawat dan pentingnya cinta Rasul dari
pustaka, baik sumber primer maupun sekunder.
Bab III Berisi tentang paparan data-data yang
berisi tentang sejarah biografi Syaikh Yusuf bin Ismail
An-Nabhāni serta kajian kitab Afdholus Sholawāt „Alā
Sayyidi Sādat karya Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhāni.
Bab IV Berisi tentang analisis data yang meliputi
analisis tentang upaya meningkatkan cinta Rasul yang
terdapat dalam kitab Afdholus Sholawāt „Alā Sayyidi
Sādāt karya Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni.
Bab V Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan
dan saran-saran.

BAB II
PAPARAN KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Shalawat
1) Pengertian Shalawat
Shalawat merupakan bentuk jama‟ dari kata
“As-Sholah”/ “Sholat” yang artinya do‟a.
Shalawat juga berarti dzikir, ingat, ucapan,
renungan, cinta, berkah, dan pujian. Makna
shalawat Allah kepada Nabi Saw. adalah
jaminan berkah Allah kepada Nabi Muhammad
Saw., pujian atau sanjungan Allah kepada Nabi
Muhammad Saw,. dan seruan kepada kita agar
bershalawat kepada Nabi Saw.11

       
       
Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikatmalaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai
orang-orang yang beriman, bershalawatlah
kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam
penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzab:56)

11

Muhammad Habibillah,
(Yogyakarta: Safirah, 2004), 11.

19
19

Shalawat

Pangkal

Bahagia

Sedangkan, makna para malaikat Allah
bershalawat kepada Rasullah Saw. adalah
sebagai pertama, bukti ketundukan dan
kepatuhan malaikat kepada perintah Allah.
Kedua, perantara langit bagi rahmat Allah Swt.
kepada Nabi. Ketiga, penghormatan kepada
Rasulullah, dan do‟a untuk Rasulullah Saw.12
Beberapa makna yang terkandung dalam
shalawat kita kepada Nabi yaitu: Pertama,
sebagai do‟a kita kepada Nabi Saw. seperti do‟a
memohon keberkahan Allah kepada Nabi, dan
do‟a memohon keselamatan Allah kepada Nabi.
Kedua, shalawat kita kepada Nabi merupakan
cara kita untuk bertawasul kepada baginda Nabi.
Pada dasarnya tawasul secara tata bahasa berarti
“yang menyampaikan”. Sering pula disebut
dengan perantara atau berhubungan. Tawasul
diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad
Saw. dan ahlul bait dan diamalkan dengan
sangat konsisten oleh para ulama‟, imam,
mursid, dan seterusnya sampai akhir zaman.13
Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 35:

12
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan
yang mendekati diri kepadaNya, dan
berjihadlah pada jalanNya, supaya kamu
mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:35)
Ketiga, shalawat kita kepada Nabi
Muhammad adalah bukti cinta kita kepada
beliau. Keempat, shalawat kita kepada
Rasulullah Saw. adalah wujud penerapan kita
terhadap energi yang terkandung di dalam
shalawat.14
Fakhrurrozi dalam bukunya Habibillah
menjelaskan falsafah shalawat sebagai berikut:
“Jika dikatakan bahwa, apabila Allah Swt. dan
para malaikatNya telah memberikan shalawat
kepada Nabi Saw. lalu apa perlunya lagi kita
bershalawat? Kami mengatakan bahwa:
shalawat atas Nabi itu bukan karena beliau
membutuhkannya, bahkan shalawat para
malaikatpun tidak dibutuhkan setelah adanya
shalawat Allah kepadanya. Namun, semua itu
14

Ibid,. 13-14.

adalah untuk menampakkan kebesaran Nabi
Saw, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas
kita berdzikir menyebut namaNya, padahal pasti
Allah tidak membutuhkan semua itu. Namun,
tak lain semua itu adalah untuk menampakkan
kebesaranNya dan sebagai belas kasihan kepada
kita supaya dengan adanya dzikir itu, Allah
memberikan kita pahala”.15
Adapun penjelasan lain shalawat Allah
kepada hambaNya dibagi menjadi dua: khusus
dan umum. Shalawat khusus ialah shalawat
Allah kepada RasulNya, Nabi-nabiNya,
terutama kepada Sayyidina Muhammad Saw.
Sholawat umum ialah shalawat Allah kepada
hambaNya yang mukmin. Maka shalawat Allah
kepada Nabi Muhammad Saw. memuji,
memuliakan dan memperdekatkan Rasulullah
kepadaNya. Adapun pengertian kita bershalawat
kepada Nabi ialah mengakui kerasulannya serta
memohon kepada Allah semoga Allah memberi
keutamaan dan kemuliaan lewat shalawat yang
kita haturkan.16
Shalawat adalah sebuah ibadah yang tidak
terbatas alam, jarak ataupun waktu. Artinya
apabila diucapkan maka akan menembus alam
15
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langit yang jauh, didengar para malaikat, lalu
turut menyampaikan do‟a bagi manusia yang
mengucapkan shalawat, dan menembus alam
kubur menyampaikan salam yang diucapkan
umat Islam kepada junjungannya Nabi
Muhammad Saw. Rasulullah bersabda:
”Tidak ada salah seorang di antara kamu
yang mengucapkan salam kepadaku sesudah
aku mati melainkan Malaikat Jibril datang
kepadaku
seraya
mengucapkan:
“Ya
Rasulullah”, ini dia fulan bin fulan
mengucapkan salam untukmu, maka aku
menjawab: “dan atasnya salam dan rahmat
serta berkah dari Allah”,. (HR. Abu Dawud).
Allah telah mengutus Nabi Muhammad
Saw. dan telah memberikannya kekhususan dan
kemuliaan untuk menyampaikan risalah. Ia telah
menjadikannya rahmat bagi seluruh alam dan
pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa serta
menjadikannya orang yang dapat memberi
petunjuk ke jalan yang lurus. Maka seorang
hamba harus taat kepadanya, menghormati dan
melaksanakan hak-haknya. Dengan segala jasa
beliau kepada umat manusia, lalu Allah
menyebutkan tindakan yang pantas untuk

dilakukan kepada beliau, yakni mengucapkan
shalawat.17
Shalawat Allah Swt. kepada Rasulullah
Saw., berupa rahmat dan kemuliaan shalawat
dari malaikat kepada Nabi Saw. berupa
permohonan rahmat dan kemuliaan kepada
Allah Swt untuk Nabi Muhammad Saw.
shalawat orang-orang yang beriman ialah
permohonan rahmat dan kemuliaan kepada
Allah Swt. untuk Nabi Saw.18
Shalawat secara khusus merujuk pada
keberkahan yang dimohonkan kaum muslimin
atas Nabi Muhammad Saw. Shalawat
merupakan lafadz jamak dari kata shalat yang
artinya do‟a, rahmat Allah, memberi berkah, dan
ibadah. Kalau shalawat itu dilakukan oleh
hamba kepada Allah, maka maksudnya hamba
itu beribadah atau do‟a memohon kepadaNya.
Tetapi sebaliknya jika Allah membalas shalawat
hambaNya, maka Allah memberi berkah dan
mencurahkan rahmatNya kepada hamba.19
Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.
adalah dzikir yang mencakup berbagai manfaat
dan berkah dari semua dzikir lainnya. Begitu
17
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mulia dan luhur kedudukan shalawat dalam
Islam, sehingga menyampaikan shalawat
menjadi salah satu bukti kecintaan kepada Nabi
Saw. maka Allah perintahkan umat Islam yang
beriman untuk mengucapkan shalawat dalam
keadaan apapun, terlebih saat mengawali do‟a
agar terbuka pintu-pintu langit dengan nama
kekasih Allah yakni Muhammad Rasulullah
Saw.20
Dengan demikian maka sebagai umat
muslim
diharuskan
untuk
senantiasa
mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau
sebagai wujud cinta kita kepada Nabi
Muhammad
Saw.
karena
Nabi
Saw
mendengarkan shalawat dan salam walaupun
beliau berada di kubur mulia beliau seperti yang
telah disampaikan oleh As-Syaikh Ibnu
Taimiyyah dalam hadits Ia berkata “dari Musnad
Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah, Rasulullah
bersabda:

َم َم َّل َم ِع ْن ًد َم َم َم ْن ُت

َم َّل

َم ِع ْن ُت ُت َم َم ْن

َم َم َّل ِع ْن َم َم ْن ِع

َم َّل

َم ْن

Artinya: “Barangsiapa yang menyampaikan
shalawat kepadaku, maka aku mendengarnya.
Barangsiapa yang menyampaikan shalawat

20

Habib Muhammad, 135 Shalawat Nabi: Keutamaan,
Tatacara, dan Khasiatnya (Bandung: Pustaka Hidayah, 2016), 19.

kepadaku dari jarak jauh maka shalawat itu
disampaikan kepadaku. (H.R al-Daruquthni).21
2) Hukum Sholawat
Adapun anjuran Allah kepada umatNya
selain dalam Al-Qur‟an, dijelaskan diberbagai
hadits sebagai berikut:

ِ
ِ
ِ ِ وعن عب ِداهلل ب ِن الْع
َ اص َرض َي اهللُ َعْن ُه َما أَنَّهُ ََس َع َر ُس ْو َل اهلل
َ ْ َْ ْ َ َ
ُصلَّى اهلل
 َم َّل اهللُ َم َمْي ِه بِ َمها, ( َم ْ َم َّل َم َم َّل َم َم ًة:َعلَْ ِه َو َسلَّ َ َ ُ ْو ُل
ِ
َم ْش ًةرا) َرَوااُ ُ ْ ل ٌم

Artinya: Abdullah bin Amr bin Ash r.a.m.,
meriwayatkan, bahwa dia pernah mendengar
Rasulullah Saw. bersabda:”Barang siapa yang
bershalawat kepadaku sekali, Allah akan
membalasnya dengan shalawat sepuluh kali”.
(HR. Muslim).
Penjelasan pada hadits tersebut adalah
bahwa Allah bershalawat sepuluh kali atas orang
yang bershalawat atas Nabi Muhammad, berarti
Allah akan memberi rahmat dan fadhilah kepada
orang tersebut sebanyak sepuluh kali lipat, dan
itu satu anugerah besar dari Allah, ini

21

Ibnu Qoyyim, Jalā‟ul Afhām Keutamaan Shalawat Nabi
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menunjukkan betapa pentingnya bershalawat
atas Nabi Muhammad.22
Shalawat merupakan salah satu kenikmatan
ahli surga yakni berdekatan dengan Nabi
Muhammad Saw. dengan memperbanyak
shalawat kepada beliau, maka bershalawat atas
Nabi dapat dilakukan sebanyak-banyaknya tanpa
batas. Salah satu caranya adalah setiap kali nama
beliau disebut kita dianjurkan bershalawat, dan
setiap kali berdo‟a kita sebut nama beliau.23
Allah
telah
menyebutkan
tentang
kedudukan hamba dan RasulNya Muhammad
Saw. pada tempat yang tertinggi, bahwasanya
Dia memujinya di hadapan para malaikat yang
terdekat, dan bahwa para malaikat pun
mendo‟akan untuk
beliau, lalu Allah
memerintahkan segenap penghuni alam ini
untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada
beliau, sehingga bersatulah pujian untuk beliau
di alam yang tertinggi dengan alam yang
terendah yakni bumi.
Mengucapkan shalawat untuk Nabi
Muhammad diperintahkan oleh syari‟at pada
waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang
hukumnya wajib atau sunnah muakkadah.
22
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Adapun yang wajib adalah di saat waktu akhir
qunut, kemudian saat khutbah, seperti khutbah
Jum‟at, hari raya, dan Istisqo‟, kemudian setelah
menjawab mu‟adzin, ketika berdo‟a, ketika
masuk dan keluar dari masjid, juga ketika
menyebut nama beliau Muhammad Saw.,
sedangkan waktu yang sunnah muakkadah dan
sangat dianjurkan untuk mengucapkan shalawat
kepada Nabi adalah hari Jum‟at yang telah
diajarkan Rasulullah kepada kaum muslimin
tentang anjuran untuk memperbanyak shalawat
pada hari Jum‟at. Rasulullah bersabda:

أَم ْ ِ ُر ا َّل
 فَم َم ْ َم ّ َم َم َّل,ِ اال َم َم َم َم َّل َمَي ْ َمم ااْ ُ ُ َم ِ َم اَمْيَي َم َم ااْ ُ ْ َم
َم َم ًة َم َّل اهللُ َم َمْي ِه بِ َمها َم ْش ًةرا

Artinya: “Perbanyaklah kalian membaca
shalawat untukku pada hari dan malam Jum‟at,
barang siapa yang bershalawat untukku sekali
niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh
kali”.24
Para ulama‟ berbeda pendapat tentang
perintah yang dikandung oleh ayat Al-Qur‟an
surat Al-Ahzab ayat 56, mengenai hukum
bershalawat kepada Nabi Saw. apakah fardhu
„ain, fardhu kifayah, atau sunnah, yakni:
Pertama, Madzhab Al-imam Asy-Syafi‟i,
imam besar ini berpendapat bahwa shalawat itu
24

Yazid, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah (Bogor:
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wajib dibacakan dalam tasyahud awal dan akhir,
sedang sunnah pada kesehariannya untuk
diamalkan oleh umat Islam, karena anjuran
Allah dalam ayat Al-Qur‟an dan mendapatkan
fadhilah dari pengamalan tersebut.25
Kedua, Madzhab Ibnu Qashar. Beliau
berpendapat bahwa bershalawat kepada Nabi
adalah suatu ibadah yang diwajibkan, baik itu
diluar shalat walaupun hanya sekali saja sudah
menggugurkan kewajiban. Ketiga, madzhab
Ath-Thahtawy
dan
segolongan
ulama‟
hanafiyah.
Ath-Thahtawy
berpendapat
bershalawat itu diwajibkan dalam ibadah sholat
dan ketika kita mendengar orang menyebut
nama Muhammad. Paham ini diikuti oleh AlHulaimy dan oleh segolongan ulama‟
Syafi‟iyah.26
Dalam kitab Jalaul Afham karangan Ibnu
Qayyim
disampaikan,
bahwa
hukum
bershalawat itu dapat dilihat secara umum dan
dapat dilihat dari berbagai segi, secara umum
shalawat hukumnya adalah dianjurkan bahkan
wajib karena telah disebutkan dalam Al-Qur‟an,
sedangkan ditinjau secara khusus maka dapat
diihat dari segi sighat/ lafalnya, dan dari segi
25
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waktu. Dijelaskan sighat yang benar sesuai
dengan hukum yang sah adalah mengawalinya
dengan kata “Allahumma”, karena kata ini
dipergunakan untuk memohon dengan arti “Ya
Allah”/ “Ya Tuhanku”/ “Wahai Allah”, dengan
isyarat memohon sesuatu kepada Allah.27
Pendapat ahli Nahwu yakni Imam
Sibawaih, beliau mengatakan harakat dhammah
ada huruf “Ha” adalah dhammah nama Allah
yang menjadi munada mufrad. Sedang huruf
“Mim” yang bertasydid diberi harakat fathah
lantaran sebenarnya huruf ini bersukun dan
huruf mim sebelumnya juga sukun lalu
diidghamkan. Penggantian kata “Ya” dengan
“Mim” bertasydid ini di antara keistimewaan
lafzdhul jalalah (Allah), sebagaimana nama ini
juga diistimewakan dengan huruf “Ta‟” dalam
lafadz sumpah seperti “Tallahi” (demi Allah).
Pendapat dari ulama‟ salaf Hasan Basri
bahwa huruf “mim” dalam “Allahumma”
menunjukkan kata jamak yang diartikan oleh
beliau
Allahumma
(Penghimpun
do‟a).
sedangkan Abu Raja‟ Al-Atharidi mengatakan,
huruf “mim” dalam Allahumma meliputi 99
nama Allah yakni Asmaul Husna. Nadhr bin
Syumail
mengatakan
“Barang
siapa
mengucapkan Allahumma, berarti ia telah
27
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berdo‟a/ memohon kepada Allah dengan seluruh
namaNya”. Sedangkan dalam segi waktu
disebutkan banyak waktu yang diutamakan
bahkan wajib membaca shalawat, seperti hari
Jum‟at, saat memulai berdo‟a, ketika keluar
masuk Masjid, pada akhir shalat, saat khutbah,
dalam tasyahud shalat.28
Al-Imam An-Nawawi mengatakan,”Jika
seorang membaca shalawat atas Nabi
Muhammad
Saw.
hendaklah
ia
menggandengkan antara shalawat dan salam atas
beliau, seperti: “Shallallahu „alaihi wasallama”,
sebab dalam firman Allah Q.S Al-Ahzab
disampaikan lafadz, “Shollu „alaihi wasallimu
tasliima”. Sehingga menurut Imam Nawawi
berpendapat lafadz shalawat minimal adalah
“Shallallahu
„alaihi
wasallam”
atau
“Allahumma shalli „alaihi wasallim taslima”.
Serta dalam kitab I‟anah At-Thalibin
disampaikan cara membaca shalawat atas Nabi
yang sah minimal ”Allahumma shalli „ala
Muhammad”.29
Shalawat alangkah baiknya ditambah
dengan menyebutkan keluarga Nabi Muhammad
Saw. sesuai dengan riwayat yang pernah
28
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disabdakan oleh Rasulullah dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari
Abu Mas‟ud al-Ansori yang mendengar
Rasulullah bersabda “Barang siapa shalat tanpa
memaca shalawat kepadaku dan Ahlu Baitku
maka shalatnya tidak akan diterima”. Dalam
hadits lain disebutkan ketika para sahabat datang
kepada Nabi menanyakan penjelasan tentang
firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 56: “Ya
Rasul, kami tahu cara memberikan salam
kepadamu, tetapi bagaimana kami harus
bershalawat
kepadamu?,
Nabi
menjawab:”katakanlah Ya Allah, berilah
shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana engkau memberi
shalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga
Ibrahim”. Dalam riwayat lain Rasul bersabda
“Janganlah kalian membaca shalawat cacat
kepadaku!, Sahabat bertanya: Bagaimana
shalawat cacat itu Ya Rasul?kalau kalian hanya
membaca shalawat kepadaku tanpa membaca
shalawat kepada keluargaku”. Hadits-hadits
tersebut menjelaskan bahwa Nabi dan
keluarganya memiliki kedudukan yang mulia
dan istimewa di sisi Allah Swt.30
Akan tetapi para khalifah terutama generasi
pertama setelah sahabat mengganti redaksi
30
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shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.
karena merasa iri dan dengki dengan penyebutan
nama keluarga Nabi Saw. bahkan lebih dari itu
Muawiyah dulu pernah mengganti nama
Muhammad dalam adzan. Maka tak heran
kelompok sekarang yang menamainya dengan
kelompok Wahabi yang mendoktrin bahwa
shalawat yang benar tidak menyertakan nama
keluarga Muhammad melainkan sahabat
Muhammad, mereka cenderung menyesatkan
madzab yang lain.31
3) Macam-macam Shalawat
Terdapat banyak sekali bacaan shalawat
pada zaman sekarang ini yang populer dan
banyak dihafal masyarakat, akan tetapi secara
syari‟at sanad bacaan shalawat dibagi menjadi
dua yakni shalawat ma‟tsūrah dan shalawat
ghairu ma‟tsūrah, artinya ma‟tsūrah adalah
shalawat yang lafadznya diajarkan langsung
oleh Rasulullah, sedangkan ghairu ma‟tsūrah
adalah shalawat yang redaksinya dibuat dan
diajarkan para sahabat, tabi‟in, para auliya‟, dan
para shalihin, serta para ulama‟. 32
Macam-macam shalawat ma‟tsūrah adalah
seperti shalawat ibrahimiyah yang selalu kita
31
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baca dalam tahiyyat akhir saat shalat, shalawat
ini diajarkan oleh Rasulullah kepada para
sahabat. Bacaannya seperti berikut:

ت َم َم
َم َّلْي َم
ِ َم َم
آل ُ َمح َّل ٍد
َم
ِ
ك
اا ااَم ي َم إنَّل َم

ِ اا َّل ُه َّلم َم ِّل َم َم ُ َمح َّل ٍد َم َم
آل ُ َمح َّل ٍد ا
َم
ِ ِ
ِ
 َم بَما ِر ْك َم َم ُ َمح َّل ٍد،يم
يم
آل إبْراه َم
إبَْي َمراه َم
ِ
يم َم َم َم آل إبراهيم ف
ا بَمارْ َم
ت َم َم إبَْي َمراه َم
يد
يد َم ِ ٌد
َم ِ ٌد

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat
kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga
Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau
limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan
keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula
keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi
keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah
Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi
Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim.
Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha
Terpuji dan Maha Agung.”
Imam Nawawi mengatakan bahwa shalawat
Ibrahimiyah adalah shalawat yang paling utama,
karena shalawat ini langsung diajarkan
Rasulullah Saw., fadhilahnya apabila kita
membaca shalawat ini sebanyak 40 kali maka
akan ditinggikan derajat oleh Allah, dan jika
dalam keadaan yang menakutkan dibaca
sebanyak 7 kali maka akan hilang rasa takut
tersebut, seperti saat menghadapi musuh,

shalawat ini merupakan shalawat yang harusnya
dibaca di setiap shalat.33
Sedangkan mengenai shalawat ghairu
ma‟tsūrah terdapat banyak sekali contoh akan
tetapi yang masyhur di kalangan masyarakat
adalah seperti shalawat munjiyat, shalawat
nariyah, shalawat asghil, shalawat badar,
shalawat yamaniyah, yang dibuat dan diajarkan
oleh para sahabat, tabi‟in, auliya‟, dan para
shalihin dengan tujuan yang sama yakni memuji
kepada baginda Rasulullah Saw.
Adapun yang telah disusun menjadi kitab
maulid yang telah dikenal oleh umat Islam
Indonesia seperti, Maulid Al-Barzanji, Maulid
Ad-Diba‟i oleh Syaikh Abdurrahman Ad-Diba‟i,
Maulid Simtudhurar oleh Al-Habib „Ali bin
Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Maulid
Azab, Shalawat Burdah oleh Al-Imam
Muhammad Bushairi, dan maulid yang baru
masyhur dikarang ulama‟ saat ini yakni Habib
Umar bin Hafidz Yaman adalah Maulid AdDiyā‟ullami‟. Itu semua merupakan bentuk
shalawat dengan tujuan memuji kepada
Rasulullah serta mengajarkan, mendidik umat
Islam untuk selalu mencintai Rasulullah lewat
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kisah yang dibacakan dan juga shalawat yang
dicurahkan kepada Rasulullah Saw.34
4) Fadhilah Shalawat
Adapun shalawat serta fadhilah yang
dikenal di kalangan muhibbin dan juga
masyarakat awwam yang juga disebutkan
banyak sekali fadhilah jika kita membacanya
diantaranya:
1. Shalawat Nariyah

اا َّل ُه َّلم َم ِّل َم َم ًة َم ا ِ َم ًة َم َمس ِّ ْم َمس َم ًةا تَما ِّلا َم َم َمسيِّ ِدنَما ُ َمح َّل ٍد
ِ
ِ
ِ
ض بِ ِه
َم تُت ْنق َم
ُ ااَّل ْ تَُي ْ َمح ُّلل بِه ااْ ُ َم ُد َم تَمَي َْي َم ِر ُ بِه ااْ ُ َمر
ِ ال بِ ِه َّل
ُ ْح َم ائِ ُج َم تَُيَم
ْخ َم اتِْي ِم َم ُ ْستَم ْس َم
ب َم ُ ْس ُ اا َم
اا َم
ُ اارغَمائ
ٍ
َمك
ام بَِم ْ ِه ِه ااْ َم ِرْ ِم َم َم َم آاِ ِه َم َم ْحِ ِه َم َمد َم ُ ِّل َم ْ ُ ْ م ا َم
ُ ااْ َم َم
Artinya: Ya Allah, limpahkan rahmat
dan keselamatan yang sempurna kepada
junjungan kami Nabi Muhammad Saw., yang
dengan perantaranya terurai segala ikatan,
dihilangkan segala kesusahan, ditunaikan
segenap kebutuhan, diraih segala kebutuhan,
dicapai akhir yang baik, diturunkan hujan
dari awan berkat wajahnya yang mulia, dan
juga kepada keluarga dan sahabatnya dalam
setiap kedipan mata dan tarikan nafas,
sebanyak pengetahuan yang Engkau miliki.
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Shalawat ini disebut juga shalawat
Tafrijiyah atau shalawat Kāmilah, disebut
shalawat Tafrijiyah karena bagi pembacanya
akan dibukakan dan dihindarkan dari kesusahan,
disebut shalawat Kāmilah karena seseorang
yang membaca shalawat ini akan menjadi
sempurna keimanannya kepada Allah dan
Rasulullah, disebut sebagai shalawat Nāriyah
karena bisa menerangkan hati dan terhindar dari
maksiat. Apabila seseorang membacanya 11 kali
sehari setiap selesai shalat maka akan
dimudahkan segala rezekinya, apabila dibaca
sebanyak 40 kali sehari maka akan dimudahkan
hajat dunia akhiratnya.35
2. Shalawat Munjiyyat

ِ َمسيِّ ِدنَما ُ َمح َّل ٍد َم َمٌد تَُي ْ ِ ْيَيَما بِ َمها ِ ْ َم ِ ْي

ا ّ ُه َّلم َم ِّل َم

ِ اا تَمَي ْ ِ اَمَمابِها ِ ي ااْحا
ِ
اا َم تُطَم ِّه ُرنَمابِ َمها
ْااَم ْه َم ِال َم ْاافَم َم ْ َم َم َم َم َم
ِ اادَّلر
اا
َم َم

ِ
ِ ِ ي ِ ااسيَِّم
اا َم تَمَي ْرفَمَي َُمابِ َمها ِ ْ َمد َمك اَم ْ َم
ْ ْ َم
َم

ِ ِ
ِ اا فِ ااْحيا
ِ ْخيَير
ِ
َم تَُيَمَي ِّ َُمابِ َمها اَمق َم
َم َم
ْل ااْ َما َماا ْ َم ْي ِ اا َم ْ َم
ِ ْبَي ْ َمد اا
اا
َم َم َم َم
35
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Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah
shalawat atas junjunan kami, Muhammad,
dengan suatu shalawat yang menye-babkan
kami selamat dari semua ketakutan dan
malapetaka, yang menyebabkan Engkau
menunaikan semua hajat kami, yang
menyebabkan Engkau me-nyucikan kami dari
semua kejahatan, yang menyebabkan Engkau
mengangkat kami ke derajat yang tinggi di
sisi-Mu, dan yang menyebabkan Engkau
menyampaikan semua cita-cita kami berupa
kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.”
Shalawat di atas disebutkan di dalam kitab
Dalā‟il. Dalam syarah kitab tersebut disebutkan
riwayat dari Hasan bin „Ali Al-Aswānī. Ia
berkata, “Barangsiapa yang membaca shalawat
ini dalam setiap perkara penting atau bencana
sebanyak 1000 kali sehari, niscaya Allah akan
melepaskan bencana itu darinya, dan
menyampaikan apa yang diinginkannya. Apabila
dibaca 11 kali setelah selesai shalat dengan
disertai do‟a insyaAllah segala yang diinginkan
akan tercapai. Shalawat ini banyak diamalkan
muslim setiap kali usai shalat.36
3. Shalawat Fatih
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ْخاتِ ِم اِ َم ا
 ااْ َم اتِ ِح اِ َم ا أُ ْغ ِ َمق َماا َم،اا َّل ُه َّلم َم ِّل َم َم َمسيِّ ِدنَما ُ َمح َّل ِد
ِ  ااْها ِ إِاَم ِ ر،ِّ نَما ِ ِر ااْح ِّق بِااْحق،س َمق
ك ااْ ُ ْستَم ِ ْي ِم
اط َم
َم َم َم
َم
َم َم
َم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َم َم آاه َم َّلق قَم ْد ِر َم ْ َمدا ِر اا َم ْي ِم
Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat,
keselamatan, dan keberkahan kepada
junjungan kami Nabi Muhammad Saw., yang
membuka suatu yang tertutup, yang menutup
sesuatu yang terdahulu, yang menolong
kebenaran
dengan
kebenaran,
yang
memberikan petunjuk pada jalanMu yang
lurus. Semoga Allah memberikan rahmat
kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya,
dan para sahabatnya dengan kekuasaan dan
ukuran Allah yang Maha Agung.
Shalawat ini disusun oleh al-„Ārif al-Kabir
Sayyid
Muhammad
al-Bakri.
Beliau
mengatakan,”Barang siapa membaca shalawat
ini sekali seumur hidupnya, maka jaminannya
tidak akan masuk neraka, apabila dibaca terus
menerus selama 40 hari maka dosanya akan
diampuni oleh Allah, dan barang siapa
membacanya 1000 kali pada setiap malam
Jum‟at atau malam Kamis atau malam Senin
maka akan dikumpulkan bersama Rasulullah”.
Fadhilah lain jika seseorang murid sulit
menerima pelajaran maka jika shalawat ini
dibaca 11 kali setelah shalat fardhu secara

istiqomah maka akan dibukakan pintu
kefahaman.
Jika shalawat ini dibaca 7 kali setiap
Maghrib dan Subuh maka akan terhindar dari
gangguan jin, santet, dan segala guna-guna. Jika
untuk mengobati kenakalan anak maka shalawat
ini bisa menjadi obat dengan cara dibaca 100
kali kemudian ditiupkan pada segelas air,
kemudian diminumkan kepada anak tersebut
maka insyaAllah akan diberi kesembuhan.
4. Shalawat Nurul Anwar

ِ اَللَّه َّ ص ِّل علَى نُوِر اْالَنْوا ِر و ِسِّر اْالَسرا ِر وتِر
اق اْالَ ْغَا ِر
َْ َ َ ْ
ْ َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ اح ب
اب الَْ َ ا ِر َسِّدنَا َوَ ْوالَنَا
َ ِ ََو فت
ُُِم َّم ِد نِالْمختا ِر والِِه اْالَطْه ِر واَصحابِِه اْالَخ ارع َدد نِع ِ اهلل
َ
َ َ َ َْ
َْ َ َ
َ َْ ُ
ِ
فالِِه
َ َوا
Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah
shalawat atas cahaya di antara segala
cahaya, rahasia di antara segala rahasia,
penawar duka dan pembuka pintu
kemudahan, Sayyidina Muhammad manusia
pilihan, juga kepada keluarganya yang suci
dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah
kenikmatan Allah dan karuniaNya.”
Shalawat ini bersumber dari wali Quthub
Sayyid Ahmad al-Badawi, menurutnya fadhilah
yang terkandung dalam shalawat ini adalah, jika
seseorang membaca shalawat ini setelah shalat

fardhu maka ia akan terhindar dari segala
bahaya dan memperoleh rezeki dengan mudah,
jika shalawat ini dibaca 100 kali sehari
semalam, maka ia akan memperoleh rezeki lahir
batin, segala hajat yang diinginkan akan
terkabul. Jika dibaca 7 kali setiap akan tidur,
maka akan terhindar dari sihir yang dikirimkan
orang jahat.37
5. Shalawat Ummi

ِك نَم
ك َم َمر ُس ْ اِ َم
اَما َّلَي َُيه َّلم َم ِّل َمَي َي َمسَييِّ َِيدنَمَيا ُ َمح َّل ٍد َم ْ ِد َمك َم نَمَيَِييِّ َم
ْااَُِّي َم َم َي َي أَماِ َِيه َم َم ْحِ ِه
َم ِس ِّ َْيم
Artinya: ”Ya Allah, limpahkan
shalawat atas Muhammad, hamba dan nabiMu, nabi yang ummi.”
Imam Al-Ghozali dalam kitab Al ihya
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
”Barang siapa yang mengucapkan shalawat
atasku pada malam Jumat sebanyak 80 kali,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama
80
tahun.”
Kemudian
ditanyakan,”Ya
Rasulullah, bagaimana cara memberi shalawat
kepadamu
itu?”
Rasulullah
Saw
menjawab,”Allahumma shalli „ala Muhammadin
„abdika wa nabiyyika nabiyyil ummiy.”
37
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Diriwayatkan bahwa, barang siapa yang
membacanya setiap hari dan setiap malam
sebanyak 500 kali, niscaya dia tidak akan mati
sebelum berjumpa dengan Rasulullah Saw.,
dalam keadaan sadar.38
6. Shalawat Syifa‟

ِ ٍ
ِ
ِ ب ااْ ُ ُ ِ َم ائِها َمافِي
أَما َّل ُه َّلم َم ِّل َم َم َمسيِّدنَما ُ َمح َّل د ط ِّ ْ َم َم َم َم َم
ِ ِ ِ
لا ِر
ااَمبْ َمدان َم َم ائ َمها َم نَيُ ْ ِر ااَمبْ َم
ِ
ضيَمائِ َمها َم َم َم آَماِ ِه َم َم ْحِ ِه َم بَما ِر ْك َم َمس ِّ ْم
َم
Artinya: Ya Allah, limpahkanlah
rahmat kepada junjungan kami Nabi
Muhammad Saw., dokter hati dan obatnya,
obat untuk badan dan penyembuhannya,
cahaya batin dan sinarnya. Semoga
keberkahan dan keselamatan dilimpahkan
kepada keluarga dan sahabatnya.
Shalawat ini sering disebut shalawat Thibbil
Qulub yang artinya obat hati, dinamakan
shalawat syifa‟ karena fadhilah yang paling
utama adalah untuk mendapatkan kesehatan
jasmani dan rohani. Apabila shalawat ini dibaca
38
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3 kali setelah shalat Maghrib, maka akan
mendatangkan ketentraman hati bagi yang
membacanya. Apabila seseorang merasakan
gundah hatinya, kebingungan, maka bacalah
shalawat ini sebanyak- banyaknya.39
7. Shalawat Khawwash

ُ َمح َّل ٍد

َم َّل اا ّهُ َم

Artinya: Semoga Allah melimpahkan
rahmat kepada Nabi Muhammad Saw.
Imam asy-Sya‟rāni menuturkan bahwa Nabi
Saw. bersabda,”Barangsiapa membaca shalawat
ini, maka ia telah membukakan untuk dirinya 70
pintu rahmat dan Allah menanamkan dalam hati
umat manusia kecintaan kepada beliau.”
Diceritakan bahwa seorang penduduk negeri
Syam datang menghadap Nabi Muhammad Saw.
dan berkata,”Ya Rasulullah, ayahku sudah
sangat tua, tetapi ia ingin melihatmu.” Nabi
menjawab,”bawa dia kehadapanku!” orang itu
berkata,”tetapi beliau buta, tidak dapat melihat.”
Nabi Saw menjawab,”katakanlah kepadanya
agar ia mengucapkan Shollallahu „alā
Muhammadin setiap malam selama 7 minggu.
Semoga ia melihatku dalam mimpi dan dapat
39
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meriwayatkan hadits dariku. Ternyata orang itu
bermimpi bertemu Rasulullah dan meriwayatkan
hadits beliau.40
8. Shalawat Bābur Rahmah

ِِ
ِ
ٍ ِ اح با ِ ر
اهلل َم َمد َم َما
اَما ّ ُه َّلم َم ِّل َم ی َمسيِّدنَما ُ َمح َّل د ْ تَم ِ َم َم ْ َم
ِ ْك
ِ فِی ِ ِْم
ِ اهلل َم ًة س َم ا َمائِ ْي ِ بِ َمد ِام
اهلل
ُ َم
َم َم َم ًة َم

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah
rahmat kepada junjungan kami Nabi
Muhammad pembuka pintu rahmat Allah
sejumlah apa yang ada dalam pengetahuan
Allah rahmat dan salam kekal selama
lestarinya kerajaan Allah.
Barangsiapa membaca shalawat ini secara
terus menerus dan berkesinambungan setiap
selesai shalat fardhu sebanyak 3 kali, maka
insyaAllah ia akan memperoleh kedudukan,
rezeki, dan sesuatu yang tidak disangka-sangka.
Dibukakan segala pintu rahmat bagi yang
istiqomah membacanya.41
9. Shalawat Kamāliyyāt

اَما ّ ُه َّلم َم ِّل َم َمس ِّ ْم َم بَما ِر ْك َم َمسيِّ ِدنَما ُ َمح َّل ٍد َم َم آاِ ِه
ك َم َمد َم َم َم ااِ ِه
َم َم ااَمنِ َمها َم َماِ َم َم ااِ َم
40
41
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Artinya: Ya Allah, limpahkanlah
rahmat, keselamatan, dan keberkahan
kepada junjungan kami Nabi Muhammad
Saw., beserta keluarganya, sebagaimana
tidak berakhir kesempurnaanMu sebanyak
bilangan kesempurnaanNya.
Jika shalawat ini dibaca satu kali, maka
pahalanya sama dengan membaca shalawat
10.000 kali. Jika seorang sudah berkeluarga
ingin mendapatkan anak yang shalih maka
bacalah shalawat ini sebanyak 7 kali saat akan
melakukan hubungan, atau dibaca 40 kali lalu
ditiupkan ke air dalam gelas, kemudian
diusapkan ke perut istri yang sedang hamil.
Shalawat ini juga baik diamalkan oleh para
pelajar, agar dimudahkan dalam belajar,
diberikan pemahaman dalam belajar, dibaca 7
kali setiap ba‟da shalat fardhu. Barang siapa
membaca shalawat ini 11 kali maka akan diberi
kemudahan rezeki.42
10. Shalawat Rahmatan Lil „Ālamin

ُْح ِّق ااْ ُ ِْي ِ َمأ َْمر َمس ْتَمه
آء بِاا َم
َم َم

ِ اَما ّه َّلم ِّل َم ی سيِّ ِدنَما ح َّل ٍد اَماَّل
ُ َم
َم ُ َم
ِ ِ
َمر ْ َم ًة ا ْ َم َم ْي َم

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah
rahmat kepada junjungan kami Nabi
Muhammad Saw., yang datang dengan
42
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membawa kebenaran nyata, dan yang
Engkau utus sebagai rahmat bagi semesta
alam.
Jika seorang membaca shalawat ini saat
dalam keadaan difitnah atau dituduh maka
shalawat ini adalah untuk membukakan pintu
kebenaran yang sesungguhnya. Insyā Allah
dengan shalawat ini akan dibukakan rahmat
untuk orang yang membacanya sebagaimana
Allah menurunkan rahmat seluruh alam.43
11. Shalawat Sa‟adah
Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikh
Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab
Afdhalus Shalawat „ala Sayyidis Sadat berikut;

قال االستاذ ال د امحد دحالن يف جمموعته ا نصه و ن
الص غ الكا لة اليت ذكر بعض العار ني ان ثواهبا ستمائة الف
صالة وان ن داوم على قراءهتا كل مجعة الف رة كان ن
ال عداء الدار ن وت مى صالة ال عادة
Artinya: “Sayid Ahmad Dahlan
dalam salah satu kumpulan tulisannya
mengatakan sebagai berikut, „Di antara
bentuk teks yang sempurna yang disebutkan
oleh sebagian arifin (ulama ahli makrifat),
sesungguhnya membacanya bernilai sama
43
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dengan 600.000 shalawat. Dan siapun yang
mengistiqamahkan
membacanya
setiap
Jumat sebanyak 1.000 kali, maka dia
termasuk golongan yang beruntung dan
bahagia di dunia dan akhirat. Shalawat ini
disebut shalawat Assa‟adah.”
Adapun lafadz shalawat As-Sa‟adah adalah
sebagai berikut;

ٰ ّٰ ِع ْن ِعم
ّللاِع َم الَمةًد َمد ئ َم ةًد

َم ِّ ِع نَما ُت َمح َّل ٍ َم َم َمد َم افِع

ّٰ َمل ّٰ ٰهُت َّلم َم لِّ َم
ٰ ّٰ ِع َم َم ِعا ُت ْن ِع
ّللاِع

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah
rahmat kepada junjungan kami, Nabi
Muhammad sebanyak bilangan yang ada
dalam pengetahuan Allah, dengan rahmat
yang abadi seabadi kerajaan Allah.”
12. Shalawat Kamaliyyat

ّٰ
اُمَ َّم ٍد َو َع ّٰلى ا ٓ لِِه
ُ َص ِّل َو َسلِّ ْ َوبَا ِرْك َع ّٰلى َسِّ ِدن
َ َّ اَللّ ُه
َك َماالَ َِا َةَلِ َك َمالِ َ َع َد َد َك َمالِِه
Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah
rahmat, keselamatan dan berkah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada
keluarganya, sebagaimana tiada batas bagi
kesempurnaan-Mu,
sebanyak
bilangan
kesempurnaannya (Rasulullah).”

Fadhilah Shalawat ini yakni jika dibaca satu
kali, maka pahalanya sama dengan membaca
shalawat 10.000 kali, jika diamalkan seorang
yang sedang mencari ilmu secara istiqomah
dibaca setelah shalat maghrib dan shalat subuh
maka akan dimudahkan faham dengan ilmu
yang dipelajari.44
Banyak fadhilah shalawat dalam keadaan
tertentu dan waktu pengamalan yang tertentu
dengan jumlah amaliyah tertentu pula, seperti
halnya shalawat pada malam jum‟at dan hari
jum‟at, dibatasi dengan jumlah hitungan, hingga
jumlah yang tak terhingga dan dalam keadaan
terjaga ataupun tidak. Karena bagaimanapun
keadaan kita dalam membaca shalawat pasti
akan diterima oleh Allah. Akan dibalas dengan
sepuluh shalawat oleh Allah, sedangkan satu
shalawat Allah kepada kita itu terdapat sepuluh
kebaikan.45
5) Menanamkan Cinta Nabi
Cinta kepada Rasulullah merupakan
kewajiban kepada semua umat Islam karena
merupakan tanda bahwa seseorang tersebut
beriman kepada utusan Allah Swt. dengan cara
apapun untuk menggapai cinta kepada Allah dan
44
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RasulNya, karena pada dasarnya manusia
memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya.
Ketika seseorang diberikan sesuatu, tentu dia
akan berterimakasih dan menunggu kesempatan
yang baik untuk membalas kebaikan tersebut,
dan akan selalu mengingat kebaikan tersebut.46
Demikian juga dengan Rasululullah, utusan
Allah yang telah menjalankan perintah Allah
untuk menyempurnakan akhlak manusia dari
keadaan yang sebelumnya dengan menuju
kepada cahaya Islam yang kita alami saat ini.
Allah Swt. sangat mencintai beliau dengan kadar
cinta yang luar biasa, bahkan disandingkan
nama beliau denganNya dan tertulis di pintupintu surga. Bagaimana dengan kita sebagai
umat Nabi Muhammad yang telah merasakan
kenikmatan atas apa yang diperjuangkan beliau,
menjadi suri tauladan bagi kita di dunia dan
akhirat, mengentaskan kita dari kejahiliyahan
menuju cahaya keIslaman. Seberapa besar kadar
cinta kita kepada beliau baginda Nabi
Muhammad Saw?.
Anas r.a berkata, bahwa Rasulullah telah
bersabda:”
Tidak
digolongkan
beriman
seseorang sampai dia mengakui aku sebagai
orang yang paling dia cintai daripada

46

Nabil Hamid Al-Mu‟adz, Bagaimana Mencintai Rasulullah
Saw (Mesir: Darut-Tauzi‟ wan-Nasyr al-Islamiyah, 2002), 34.

orangtuanya, anaknya, dan orang-orang pada
umumnya”. (HR. Bukhari)
Hadits ini menerangkan bahwa wajib
hukumnya
bagi
setiap
muslim
untuk
menanamkan dan mencurahkan cinta kepada
baginda Rasulullah Saw. melebihi cintanya
kepada orangtuanya, anaknya, istri, apalagi
hartanya, dan cinta kepada manusia pada
umumnya. Sebagai tanda muslim yang beriman
serta taat kepada perintah Allah dan sebagai rasa
ungkapan terimakasih yang
tak terhingga
kepada baginda Rasul Muhammad Saw.47
Allah telah memilih Rasulullah Saw. untuk
melaksanakan risalah nubuwah (risalah
kenabian) dan sebagai manusia pilihan, karena
Allah lah Yang Maha Mengetahui kepada siapa
amanat risalah tersebut harus diberikan. Jika
Allah sebagai pencipta telah memilihnya untuk
sebuah misi yang agung, apalagi kita selaku
umatNya. Dengan demikian, kita harus
mencurahkan sebagian besar cinta kita kepada
Rasulullah Saw.
Dilihat dari perjuangan Nabi Muhammad
Saw. dalam dakwah Ilahiyah, beliau mengalami
banyak sekali peperangan yang mana Rasulullah
begitu gigih dalam perjuangannya, luka, gigi
patah pun tak pernah dikeluhkan demi
47
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perjuangan membela agama Allah. Semua
cobaan, fitnahan tidak kunjung mem buatbeliau
mundur, beliau tetap melanjutkan dakwah suci
tersebut dengan tawakal disertai meminta
perlindungan dari Allah Swt.
Maka terbuka lebarlah hakikat yang
sebenarnya bahwa risalah Islamiah telah sampai
kepada kita bukan melalui jalan yang mulus,
dibalik perjuangan tersebut banyak sekali
penindasan secara fisik dan mental. Untuk itu,
tidak ada jalan lain bagi jiwa dan hati kita selain
membuka lebar-lebar cinta kita kepada orang
terbaik dari ciptaan Allah Swt. yang tetap sabar
dalam segala cobaan yakni Nabi Muhammad
Saw. sehingga Allah berfiman agar semua
umatNya untuk senantiasa mencintai Rasulullah
dalam Al-Qur‟an, yakni:

       
       
Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benarbenar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mengasihi dan mengampuni dosadosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (QS. Ali „Imran: 31)
Ittiba‟ atau keikutsertaan selalu bersamaan
dengan cinta kepada yang diikuti. Dengan izin
Allah, pada saat kita mencintai orang yang kita

ikuti, yakni Rasul Muhammad Saw., maka kita
pun akan menampakkan kecintaan kepada
penciptanya serta pencipta semesta alam yakni
Allah Swt., derajat inilah yang selalu
didambakan oleh setiap orang yang beriman dan
bertaqwa kepadaNya. Mencintai Rasulullah
karena kesempurnaan akhlaknya karena Allah
telah menyebutkan hal tersebut dalam firmannya
yang artinya,”Dan sesungguhnya kamu benarbenar berbudi pekerti yang agung” (QS. alQalam: 4).48
Sudah merupakan keharusan bagi setiap
umat Islam mencintai orang yang mencintai
umatnya, bahkan saat beliau sakaratul maut,
beliau memikirkan kita dengan menyertakan
rasacintanyamengucapkan,”Ummati..ummati..u
mmati”. beliau begitu menyayangi kita sebagai
umatnya. Hal tersebut dibuktikan beliau dengan
memohon kepada Allah Swt. agar meringankan
shalat untuk umatnya ketika peristiwa Isra‟
Mi‟raj, diriwayatkan dari sahabat, beliau pernah
menangis di hadapan para sahabat mengatakan,”
Aku rindu kepada saudara-saudaraku”, Sahabat
bertanya, Siapakah itu Ya Rasulallah? Kalau itu
kami, kami telah di hadapanmu, Rasul
menjawab,” Bukan, kamu sekalian adalah
sahabatku”, Sahabat kembali bertanya, lalu
48
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siapa
Ya
Rasulallah?,
Rasul
menjawab,”Umatku, mereka adalah, orangorang yang beriman kepadaku padahal mereka
belum pernah melihat aku”.
Selain itu, beliau menyimpan do‟a bagi
umatnya berupa syafa‟at untuk umatnya di hari
Kiamat nanti, sehingga siapapun yang mencintai
beliau dan beriman kepada beliau, akan
mendapatkan syafa‟at dari beliau. Rasul tidak
ingin ada umatnya yang masuk neraka. Maka
dari itu apalagi yang dapat kita lakukan pada
saat ini jika tidak dengan mencintai beliau,
membalas cinta beliau, dengan mengikuti segala
sunnah beliau, dan mengagungkan nama beliau
dengan senantiasa menyampaikan salam dan
shalawat kepada Rasulullah Saw.49
Hal yang dapat kita lakukan untuk
menanamkan cinta kita kepada Rasululullah
untuk umat Islam pada era sekarang ini dapat
diungkapkan dalam dua bentuk ungkapan, yakni
ungkapan mencintai dengan meneladani, dan
mencintai dengan bershalawat. Yang keduanya
termasuk jalan yang dapat dilakukan umat Islam
untuk membalas cintanya Rasulullah kepada
kita dengan senantiasa melaksanakan sunnahsunnah beliau apapun, di manapun dan
kapanpun kita berbuat.
49
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a. Mencintai dengan meneladani
Siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah
Nabi Saw. maka dia akan diberikan kedudukan
yang mulia dan tinggi di sisi Allah Swt., dan
sebaliknya jika tidak maka dia akan diremehkan
dan jauh dari Allah, janji Allah dalam
firmannya,”Katakan (Wahai Muhammad), jika
kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah
aku, niscahya Allah mencintai dan mengampuni
dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” (QS. Ali „Imran: 31).
Mengikuti Nabi Muhammad Saw. (Itba‟/
Mutabā‟ah) terwujud dalam dua aspek, yakni
lahiriyah dan bathiniyah. Lahiriyah berupa
shalat, puasa, haji, zakat, jihad di jalan Allah,
serta berbagai ibadah lainnya. Sementara
bathiniyah berupa keyakinan akan adanya
pertemuan dengan Allah dalam shalat, disertai
kekhusyukan dan perenungan terhadap bacaanbacaannya. Sikap mengikuti menyebabkan
seseorang seolah-olah menjadi bagian dari orang
yang diikutinya walaupun ia bukan termasuk
keluarga atau kerabat dekatnya.50
Seperti cinta para sahabat Nabi yang
cintanya melebihi cintanya kepada dirinya
sendiri, melebihi cintanya kepada keluarganya,
50
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harta benda bahkan nyawa pun rela diberikan
untuk menjaga Rasulullah Saw. seperti Abu
Bakar, Umar Ibnu Khattab, Utsman Ibn „Affan,
dan Ali Ibn Abi Thalib, serta sahabat lain seperti
Annas bin Malik yang senantiasa melayani
Rasulullah, Bilal bin Rabbah Muadzin
Rasulullah, Fadhol Ibn Abbas saudara kandung
Nabi yang telah rela memberikan harta benda
dan jiwa raganya untuk keperluan perang.
Hadits dari Anas bin Malik r.a, bahwa ada
laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah
Saw.,”Kapankah Kiamat tiba Ya Rasulallah?”,
Rasulullah balik bertanya,”Lalu apa yang kau
persiapkan untuk menghadapinya?”. Lelaki itu
menjawab,”Tidak ada Ya Rasulallah, kecuali
cintaku kepada Allah dan kepadamu wahai
Rasulullah”. Rasul menjawab,”Engkau bersama
orang yang engkau cintai”. Begitu mulia umat
Rasulullah, hanya dengan lantaran cinta dan
mengikuti beliau maka akan mendapatkan
syafa‟atnya. Maka dari itu sangat perlu sekali
untuk menanamkan cinta kepada Rasul sejak
dini, mengajarkan dan menceritakan kisah Nabi
Muhammad Saw.51
b. Mencintai dengan bershalawat
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Di dalam Al-Qur‟an telah diterangkan
bahwa Allah beserta malaikatNya bershalawat
kepada Nabi Saw. dan memerintahkan kepada
orang-orang yang beriman untuk senantiasa
bershalawat kepada beliau. Karena, hanya
dengan shalawat lah umat Islam saat ini
mencurahkan cinta kasih kepada Rasulullah
Saw. dan dibalik shalawat banyak sekali rahasia
yang dahsyat, sehingga muncul shalawatshalawat yang dikarang oleh para auliya‟
shalihin dengan berbagai fadhilah tertentu.
Hadits Nabi Saw. tentang shalawat banyak
diriwayatkan oleh para rawi hadits, “Barang
siapa bershalawat kepadaku (Muhammad)
sekali saja, maka Allah akan membalas
shalawatnya sepuluh kali, diampuni sepuluh
dosanya, ditutupi sepuluh kejelekan darinya,
dan diberikan sepuluh kebaikan kepadanya,
dinaikkan sepuluh derajatnya”. Maka sungguh
indah hidup orang-orang yang menyibukkan diri
bershalawat kepada Nabi Saw. disertai dengan
hati yang penuh cinta dan rindu kepada
Rasulullah Saw. Allah akan menggantikan
dengan apa yang dikehendakinya.
Bershalawat dapat dilakukan setiap waktu,
dan tidak terbatas kadarnya terlebih di hari
Jum‟at disunnahkan untuk memperbanyak
shalawat, lebih dikhususkan dalam shalat yang
menjadikan shalawat sebagai rukun shalat, maka

seorang yang shalat tetapi tidak membaca
shalawat maka tidak sah shalatnya, begitu juga
dengan do‟a jika tidak mengucapkan shalawat
maka Allah tidak mengabulkan walaupun Allah
Maha Mendengar.52
Shalawat yang telah diucapkan akan dibawa
ke makam Nabi dan Nabi akan menjawabnya
meski kita jauh di Indonesia, bahkan jauh di
Amerika, shalawat kita akan sampai pada Nabi
Saw. Sehingga tidak perlu seseorang bersafar
hanya maksud ke kubur Nabi, bukan ke masjid
Nabawi sebagai maksud utama. Begitu pula
tidak perlu titip salam kita untuk Nabi Saw. pada
teman kita yang berada di Madinah karena jika
kita bershalawat sendiri dari tempat yang jauh
sekali pun akan sampai.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia
berkata bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa
sallam bersabda,

اَم تَم ْ َم ُ ا بَُييُ تَم ُ ْم قَُيُ ًةرا َماَم تَم ْ َم ُ ا قَمَي ْ ِرى ِ ًة
يدا َم َم ُّل ا َم َم َّل
فَمِإ َّلن َم َمتَم ُ ْم تَمَي َْي ُ ُِ َم ْي ُ ُ ْتُ ْم

Artinya:
“Janganlah
jadikan
rumahmu seperti kubur, janganlah jadikan
kubur sebagai „ied, sampaikanlah shalawat
kepadaku karena shalawat kalian akan
52
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sampai padaku di mana saja kalian berada.”
(HR. Abu Daud no. 2042 dan Ahmad 2: 367.
Hadits ini shahih dilihat dari berbagai jalan
penguat.53

Umat Nabi Muhammad nanti akan
mendapatkan syafa‟at beliau di hari Kiamat,
semua umat akan mengharapkan syafa‟at itu,
akan tetapi pantaskah seorang umat yang di
dalam hatinya tidak ada sedikitpun rasa cinta
bahkan iman kepada Nabi Muhammad Saw. dan
menginginkan syafa‟at dari Rasulullah Saw.
sedangkan Rasulullah bersabda sebagai berikut:

ِ
ِ ب اِاَمي ِه ِ ااِ ِد ِ ا
ِ َمد ِ َماا
َّلاس
اَمَُي ْؤ ُ أَم َم ُد ُ ْم َم تَّل اَم ُ ْ َمن اَم َم َّل ْ ْ َم َم َم
) اَم ْ َم ِ ْي َم (ر ا اا خار

Artinya: “Belum sempurna iman
seseorang sampai aku dicintai melebihi cintanya
kepada orang tua dan anaknya serta manusia
seluruhnya”. (HR. Bukhari)
Kecintaan kepada Rasulullah perlu kita
terapkan mulai dari masa kanak-kanak, agar
anak mengenal dulu siapa itu Rasulullah Saw.
lewat sirah Nabi Saw. kemudian mencontohkan
perilaku/ akhlak Nabi Muhammad Saw. lewat
53
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pelajaran di sekolah, majelis ta‟lim, pengajian,
majelis shalawat, dll. Banyak hal untuk orang
tua mengajarkan cinta kepada Rasulullah dan
yang paling sering dan yang paling mudah
adalah melalui shalawat. Apalagi di lingkup
sekolah yang basisnya adalah mendidik, maka
diajarkan sikap, sifat, sopan, santun, etika, moral
yang mana hal tersebut merupakan tarbiyah
Rasulullah Saw.54
Kecintaan kita kepada beliau ibarat
pengaman jiwa karena beliau telah membentuk
hidup kita melalui pribadi yang agung, beliau
adalah tauladan bagi umatnya dalam ketakwaan
dan ibadah kepada Allah, serta adab kepada
sesama makhlukNya. Kecintaan kita kepada
Rasulullah itu belum sebanding dengan cinta
Rasul kepada kita, akan tetapi cinta kepada
Rasulullah akan membuahkan cinta juga kepada
Allah Swt. kepada para habaib/ dhurriyat Nabi
Muhammad Saw. serta kepada kaum muslimin
seluruhnya.
Maka dengan shalawat pun kita berarti telah
mencurahkan cinta kita kepada beliau karena
dengan shalawat kita dapat berterimakasih,
menyanjung, memuji, dan merasa rindu
menyebut-nyebut nama beliau dan tidak jarang
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pula Rasulullah hadir karena panggilan umat
yang dicintainya. Di setiap majelis shalawat,
majelis ilmu, majelis dzikir, maulid, ketika nama
beliau diucap maka Rasulullah akan hadir
seperti yang telah disampaikan dalam kitabkitab Maulid Simtudhurar, Barzanji, Diba‟i,
Dalail Khairat, Burdah, serta maulid lain
disampaikan oleh Syekh Hisyam Al-Kabbani
dari Amerika Serikat bahwa Rasulullah hadir
saat mahallul qiyam dibaca di majelis yang
disukai Rasulullah Saw.55
Shalawat itu ada banyak jenisnya dan
mempunyai rahasia atau keutamaan yang
berbeda, karena para ulama‟ telah mengarang
berbagai shalawat yang itu semua sambung
kepada Rasulullah Saw. karena beliau
menyetujui karangan tersebut, karena para
ulama‟ bertemu dengan Rasulullah secara sadar
maupun mimpi, maka tidak heran shalawat itu
banyak macam dan kegunaannya.
Di antara semua shalawat tersebut
tujuannya
adalah
tetap
satu
yakni
mengagungkan cinta kita kepada Nabi
Muhammad, karena dengan shalawat kita dapat
sambung dengan Rasul kemudian Allah karena
perantara do‟a umat Islam yakni Rasul Saw.
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karena Allah mencintai seorang hamba apabila
dia terlebih dahulu mencintai Rasulullah Saw.56
Sebagian umat muslim lupa akan shalawat,
entah tahu atau tidak tahu tentang fadhilahnya,
akan tetapi mereka lalai akan shalawat yang
amalnya sangat ringan akan tetapi mendapat
balasan yang besar dari Allah dan Rasulullah
Saw., terutama pada hari Jum‟at yang telah
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud
yang diriwayatkan dari Aus bin Aus r.a,
Rasulullah bersabda:

اال َم ِ فِ ْي ِه
إِ َّلن ِ ْ أَمفْ َم ِل أَمَّلا ِ ُ ْم َمَي ْ َمم ااْ ُ ْ َم ِ فَمأَم ْ ِ ُرْ ا َم َم َّل ِ َم َّل
فَمِإ َّلن َم َمتَم ُ ْم َم ْ ُرْ َم
ض ٌد َم َم َّل

Artinya: Di antara hari-harimu yang
paling utama adalah hari Jum‟at, maka
perbanyaklah membaca Shalawat kepadaku.
Sebab, bacaan shalawatmu akan disampaikan
kepadaku.
Ya Rasulallah bagaimana mungkin bacaan
shalawat kami bisa disampaikan kepada engkau,
padahal engkau telah meninggal? Tanya para
sahabat Nabi. Rasulullah menjawab:

ِ
سا َم ااَمنِْيَم ِاء
إ َّلن اهللَم َم َّل َم َم َّلل َم َّلرَمم َم اا َْمر ِ أَم ْ َم
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Artinya: Sungguh Allah „Azza wa Jalla
telah mengharamkan bumi menelan jasad-jasad
para Nabi.
Maka dijelaskan pada dua hadits tersebut
bahwa shalawat kepada Rasulullah adalah
anjuran bagi umat Islam dalam rangka
meningkatkan iman dan taqwa, serta
mengungkapkan rasa cinta, rindu, dan sebagai
bentuk membalas walaupun tak akan pernah
setimpa dengan perjuangan beliau untuk umat
yang dicintai oleh beliau Rasul Muhammad
Saw.57
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BAB III
DATA PEMIKIRAN TOKOH
A. Biografi Syaikh Yusuf bin Isma’il Al-Nabhani
Nama beliau Syaikh Nashiruddin Yusuf bin
Isma‟il bin Yusuf bin Isma‟il bin Muhammad
Nashiruddin An-Nabhani dari bani Nabhan, lahir pada
tahun 1265 H/1849 M, lahir di desa Ijzim salah satu suku
Arab Badui, sebuah desa di bagian utara Palestina.
Daerah kota hukum kota Haifa yang termasuk wilayah
Akka, Beirut. Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin
Muhammad an-Nabhani asy Syafi‟i. Julukan baginya
ialah Abu al-Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi,
dan termasuk salah seorang qadhi yang terkemuka, kakek
dari Syaikh Taqiyudin An-Nabhani yakni pendiri Hisbut
Tahrir yang hidup di akhir masa pemerintahan Turki
Ustmani. Syaikh Yusuf adalah generasi ulama‟ sunni
Palestina yang masyhur di masa kekhalifahan Turki
Ustmani.
Beliau adalah sosok alim ulama‟ yang cerdas,
berakhlak mulia, penghafal Al-Qur‟an sejak umur 13
tahun. Beliau belajar dan menghafal Al-Qur‟an langsung
kepada ayahnya Syaikh Isma‟il An-Nabhani serta
diajarkan ilmu-ilmu tentang Yurisprudensi Islam. Pada
usia lanjut, Isma`il bin Yusuf masih dikaruniai akal,
pancaindera, kekuatan, dan hafalan yang sempuma, rajin
beribadah, dan bacaan Al-Qur‟an-nya sangat bagus.
Setiap tiga hari sekali, Isma`il mengkhatamkan Al64

Qur‟an, hingga khatam tiga kali dalam seminggu.
Keistimewaan dan kelebihan ini sangat mempengaruhi
pembentukan dan pertumbuhan pribadi Yusuf alNabhani, yang selalu dibekali hidayah dan ketakwaan
dari ayahnya yang saleh di lingkungan yang bersih dan
suci.
Kemudian Yusuf ini dikirim ke Al-Azhar Kairo,
Mesir untuk mulai berguru dengan imam-imam besar AlAzhar pada 1283 H/ 1866 M. Guru-guru beliau yakni,
Syaikh Yusuf al-Barqawi al-Hambali (Syaikh pilihan dari
madzhab Imam Hambali), Syaikh Abdul Qadir al-Rafi alHanafi (Syaikh pilihan dari madzhab Hanafi), Syaikh
Abdurrahman al-Syarbini as-Syafi‟i (dari madzhab
Syafi‟i), Syaikh Syamsudin al-Ambabi yang mempunyai
gelar Hujjatul Ilmi, syaikh Yusuf belajar dengan beliau
selama dua tahun lamanya. Kemudian guru lainnya
seperti Syaikh Abdul Hadi Naja al-Ibyari (wafat tahun
1305 H.) Syaikh Hasan al-'Adwi al-Maliki (wafat tahun
1298 H.), Syaikh Ahmad al-Ajhuri al-Dharir al-Syafi`i
(wafat tahun 1293 H.), Syaikh Ibrahim al-Zuru al-Khalili
al-Syafi'i (wafat tahun 1287 H.), Syaikh al-Mu'ammar
Sayyid Muhammad Damanhuri al-Syafi`i (wafat tahun
1286 H.), Syaikh Ibrahim al-Saga al-Syafi'i (wafat tahun
1298 H). Darinya, Yusuf al-Nabhani mempelajari kitab
Syarah al-Tahrir dan Manhaj karya Syaikh Zakaria alAnshari al-Syafi`i, selama tiga tahun, hingga Al-Nabhani

dianugerahi ijazah sebagai pertanda atas kapasitas dan
posisi keilmuannya.58
Syaikh Yusuf An Nabhani adalah tokoh besar
Mutaakhirin taSawuf bermazhab Syafi‟i. Syaikh Yusuf
sangat dihormati oleh para Ulama dan Habaib di
Hadramaut Yaman. Kitab beliau merupakan pegangan
Ahli TaSawuf di Zamannya. Diceritakan bahwa Mufti
Mazhab Syafi‟i dahulu Sayyid Abdurrahman bin
Ubaidillah As Seggaf ra., pernah mengkritik pendapat
Syaikh Yusuf An Nabhani ra dalam beberapa Bait Syair.
Tak lama Ibnu Ubaidillah pun mimpi bertemu Nabi
Muhammad Saw dan Nabi pun menegur Ibnu Ubaidillah
supaya menghormati Syaikh Yusuf karena beliau adalah
ulama yang mencintai sepenuh hati terhadap Nabi
Muhammad Saw.
Beliau dikenal sebagai pecinta Rasulullah
Shallallaahu „Alaihi wa Sallam baik secara lahir maupun
secara batin. Banyak para ulama yang telah menyaksikan
betapa kecintaan beliau kepada Rasulullah merupakan
kecintaan yang murni dan agung. Salah satu kitab Syaikh
Yusuf yang secara lengkap membahas tentang keutamaan
shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wa
Sallam adalah kitab Afdhalush Shalawat „Alā Sayyidis
Sādāt. Kitab karya beliau ini memuat tujuh puluh macam
bentuk shalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu „Alaihi wa Sallam beserta penjelasan serta
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tata cara pengamalannya, dan biografi sebagian
periwayatnya. Shalawat pertama yang dijelaskan dalam
kitab ini adalah Shalawat Ibrahimiyah, dan diakhiri
dengan shalawat Kubro milik Sulthanul Auliya‟ AsySyaikh Abdul Qadir al-Jailani Radhiyallahu „Anhu.59
B. Pemikiran Syaikh Yusuf bin Isma’il Al-Nabhani
Mengenai Cinta Rasul
Yusuf al-Nabhani adalah ulama yang sangat alim,
cerdas, wara‟, pemberi hujjah, takwa, dan ahli ibadah. Ia
selalu menyenandungkan cinta dan pujian untuk
Rasulullah Saw dalam bentuk tulisan, kutipan, riwayat,
karangan, dan kumpulan syair. Nama lengkapnya adalah
Nasiruddin Yusuf bin Isma`il al-Nabhani, keturunan Bani
Nabhan, salah satu suku Arab Badui yang tinggal di Desa
Ijzim, sebuah desa di bagian utara Palestina, daerah
hukum kota Haifa yang termasuk wilayah Akka, Beirut.
Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu
dakwah, maka kemudian Syaikh Yusuf bin Ismail AnNabhani memulai perjalanan dakwah beliau dengan
ghirah yang tinggi untuk menyebarkan agama Allah yang
agung. Beliau juga sempat menjadi pejabat pengadilan di
wilayah Syam dan pada akhirnya menjadi ketua
pengadilan tinggi di Beirut. Selain itu Syaikh Yusuf bin
Ismail An-Nabhani juga senantiasa mendawamkan diri
dalam dzikir kepada Allah dan bershalawat kepada
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kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam
beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beliau
juga menyibukkan diri untuk menulis kitab-kitab
bermutu dan agung yang membuat berbagai disiplin
keilmuan, mulai dari tarikh rasul, ilmu hadits, puji-pujian
untuk Rasulullah, Tafsir, Kisah-kisah para wali dan lain
sebagainya.60
Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair,
sasterawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam
Daulah Utsmaniyah. Syeikh Yusuf An-Nabhani adalah
termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah.
Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah
merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan
kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat. la
juga tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang biasa
dilakukan orang-orang yang luhur dan dicintai, yakni
menyusun dan mengarang berbagai kitab yang sangat
mengagumkan. Imam besar ini diyakini mendapatkan
ilham kebenaran dari Allah.
Kitab-kitabnya yang bernilai tinggi dan agung
membahas berbagai disiplin ilmu; ilmu hadis, sejarah
Nabi, pujian untuk Nabi, tafsir, pembelaan terhadap
Islam, pujian kepada Allah Swt., kisah-kisah tentang
wali-wali Allah dan orang-orang khusus-Nya, dan lain
sebagainya. Kitab-kitab tersebut tidak mungkin lahir dari
kemampuan individualnya belaka, tetapi dibantu dengan
karamah, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Swt. Jika
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Allah mencintai hamba-Nya yang benar, maka Dia
menjadikan pendengaran-Nya scbagai pendengaran
hamba- Nya, dan penglihatan-Nya sebagai penglihatanhamba-Nya.61
Yang perlu dipahami dengan baik adalah bahwa
Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani adalah ulama Sunni,
berbeda dengan cucunya yang bernama Taqiyuddin AnNabhani (pendiri HT) yang terpengaruh Muktazilah
sebagaimana ada di dalam kitabnya. Maka jelas tidak ada
hubungannya dengan Hizbut Tahrir, termasuk Syekh
Yusuf pun tidak ada hubungannya dengan paham Hizbut
Tahrir. Kebiasaan orang HT yang memberikan kesankesan tertentu perlu diwaspadai, karena mereka memang
memiliki tujuan tertentu. Syaikh Taqiyuddin memang
kurang begitu dikenal di kalangan ulama Mazhab Syafi‟i,
Namun Syaikh Yusuf An Nabhani adalah tokoh besar
Mutaakkhirin taSawuf bermazhab Syafi‟i. Syaikh Yusuf
sangat dihormati oleh para Ulama dan Habaib di
Hadramaut Yaman. Kitab beliau merupakan pegangan
ahli TaSawuf di zamannya.
Syeikh Yusuf bertentangan dengan Muhammad
Abduh dalam metode tafsir. Muhammad Abduh
menyerukan perlunya penakwilan nash agar tafsir
merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Beliau juga
bertentangan dengan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad
Abduh dan murid-muridnya yang sering menyerukan
reformasi agama. Menurut beliau, tuntutan reformasi itu
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meniru Protestan. Dalam Islam tidak ada reformasi
agama (seperti dalam pemahaman Protestan). Beliau juga
menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah
misionaris yang mulai tersebar pada saat itu.
Oleh karena itu, di samping seorang ulama yang
faqih, Syeikh Yusuf An-Nabhani juga terkenal sebagai
seorang politikus yang selalu memperhatikan dan
mengurus urusan umat. Kitabnya sholawat seperti kitab
Sa'adatud Daroin, Afdholus Shalawat, Jami'us Shalawat
dan lainnya. Kitab-kitab ini semua adalah berisi
kumpulan sholawat-sholawat yang ampuh dari para Wali
Agung yang belum pernah dikumpulkan dalam kitab
semacam ini. Membaca shalawat adalah merupakan
wasilah yang terdekat untuk menuju kepada Allah Swt.62
Kitab Jami'u Karomatil Auliya' terdiri dari dua
jilid yang tebal. Dalam kitab ini beliau menuturkan
nama-nama para Auliya' beserta keramat-keramatnya
yang jumlahnya lebih dari 10.000 keramat yang dimiliki
oleh kurang lebih 1.400 Waliyulloh mulai dari para
Sahabat, para Tabi'in dan seterusnya ke bawah. Sebelum
kitab ini belum ada kitab yang bisa mengumpulkan yang
sampai sekian banyaknya para Auliya' dan keramatnya.
Kemudian kitab Syawahidul Haq. Di dalam kitab
ini beliau panjang lebar membicarakan tentang
istighotsah, tawassul dan ziarah ke makam Nabi, makam
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para Auliya' dan Sholihin dan menolak perbuatan bid'ah
dan orang-orang yang ingkar dan melarang bertawassul
dan ziarah kubur terutama kefahaman-kefahaman
menurut Ibnu Taimiyyah dan para penerus pengikutnya.
Sangat jelas sekali diuraikan beserta dalil-dalil dan segala
uraian dan cerita sejarahnya mereka. Kitab ini sangat
penting sebagai benteng dan pedoman kefahaman kita
pada umumnya kaum ahlus sunnah wal jama'ah agar kita
tidak mudah terpengaruh dan ikut-ikutan dengan mereka
orang-orang yang anti bermadzhab, anti bertawassul, anti
ziarah kubur dan lam-lain dari pada kebid'ahankebid'ahan mereka.
Kemudian kitab Irsyadul Hayaro. Di dalam kitab
ini beliau menerangkan dengan jelas tentang ketidak
baikan dan bahayanya anak-anak orang Islam memasuki
sekolah-sekolahan orang Nasrani. Dan kitab-kitab
susunan beliau lainnya semua tercatat ada empat puluh
enam kitab dan kebanyakan tebal-tebal, bahkan ada yang
mengatakan semua mencapai seratus kitab yang penting
isinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan karomah beliau
yang luar biasa dalam mengarang kitab-kitab tersebut.63
Buku atau kitab dan tulisan karya Syeikh Yusuf bin
Isma‟il An-Nabhani kurang lebih sejumlah:
1. Hadi al-Murid ila Tariq al-Asanid
2. Jâmi` Karamat al-Awliya
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3. Khulasat-al-Kalam Tarjih Din al-Islam
4. Hujjat-Allahi al-alamin fi Mu'jizat Sayyid alMursalin (salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
5. Sa'adat al-Darayn fi al-Salat 'ala Sayyid al-Kawnayn
(salla'l-Lahu' alayhi wa sallam)
6. Wasa'il al-Wusul ila Shama'il al-Rasul (salla'l-Lahu
'alayhi wa sallam)
7. Riyadh al-Jannah fi Adhkar al-Kitab wa-al-Sunnah
8. Anwar al-Muhammadiyah (Mukhtasar al-Mawahib
al-Ladunyah)
9. Fada'il al-Muhammadiyah
10. Afdhal Al-Salawat 'ala Sayyidi As-Saadaat
(salla'l-Lahu' alayhi wa sallam)
11. Muntakhab al-Sahihayn (terdiri dari beberapa hadis
tahun 3010. Dia juga menambahkannya sebuah versi
edukasi yang berjudul Qurrat al-'Ayn 'ala Muntakhab
al-Sahihayn.
12. Al-Fath al-Kabir memperjuangkan al-Ziyadah ila
Jami 'al-Saghir - kombinasi dari dua karya: al-Jami'
al-Saghir dari al-Suyuti dengan suplemennya sendiri
yang berjudul: Ziyadat al-Jami 'al- Saghir. Dalam
buku ini penulis telah memasukkan hadits sebanyak
14450 hadits.
13. Al-Basha'ir al-Imaniyyah fi al-Mubashshirat alManamiyyah
14. Al-Nazm al-Badi 'fi Mawlid al-Syafi'i (salla'l-Lahu'
alayhi wa sallam)
15. Al-Hamzat al-Alfiyyah (Tibat al-Gharra ') fi Madh
Sayyid al-Anbiya' (salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)

16. Shawahid al-Haqq fi al-Istighathah bi al-Sayyid alKhalq (salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
17. Al-Asalib al-Badi'ah fi Fadl al-Sahabah wa-Iqna 'alSyiah
18. Qasidat al-Sa'adat al-Ma'ad fi Mawazinat Banat alSa'ad
19. Mithal Na'lihi al-Sharif (salla'l-Lahu 'alayhi wa
sallam)
20. Al-Sabiqat al-Jiyad fi Madh Sayyid al-'Ibad (salla'lLahu 'alayhi wa sallam)
21. Al-Fada'il al-Muhammadiyyah
22. Al-Wird al-Syafi'i
23. Al-Mazdujah al-Gharra 'fi al-Istighathah bi-asma'
Tuhan al-Husna
24. Al-Majmu'ah al-Nabhaniyyah fi al-Mada'ih alNabawiyyah wa-Asma 'Rijaliha
25. Nujum al-Muhtadin fi Mu'jizatihi (salla'l-Lahu
'alayhi wa sallam) wa-al-Radd' ala A'da'ihi Ikhwan
al-Shayatin
26. Irshad al-Hayara fi Tahdhir al-Muslimin min
Madaris al-Nasara
27. Jami 'al-Thana' 'ala Allah
28. Mufarrih al-Kurub wa-Mufarrih al-Qulub
29. Hizb al-Istighathat bi-al-Sayyid al-Sadat (salla'lLahu 'alayhi wa sallam)
30. Ahsan al-Wasa'il fi Nazm Asma 'al-Nabi al-Kamil
(salla'l-Lahu' alayhi wa sallam)
31. Al-Asma fi-ma li-Sayyidina Muhammadin (salla'lLahu 'alayhi wa sallam) min al-Asma'

32. Al-Burhan al-Musaddid fi Ithbat Nubuwwat
Sayyidina Muhammad (salla'l-Lahu 'alayhi wa
sallam)
33. Dalil al-Tujjar ila Akhlaq al-Akhyar
34. Al-Rahmat al-Muhdat fi Fadl al-Salat
35. Husn al-Shur'ah fi Mashru'iyyat Salat al-Zuhr Ba'd
al-Jumu'ah
36. Risalat al-Tahdhir min Ittikhadh al-Suwar wa-alTaswir
37. Tanbih al-Afkar li-Hikmati Iqbal al-Dunya 'ala alKuffar
38. Sabil al-Najat fi al-Hubb fi Tuhan wa-al-Bughd fi
Allah
39. Raf 'al-Ishtibah fi Istihalat al-Jihhat' ala Allah
40. Sa'adat al-Anam fi Ittiba 'Din al-Islam
41. Mukhtasar Irshad al-Hiyari
42. Al-Ra'iyyat al-Sughra fi Dhamm al-Bid'ah (alWahabiyyah) wa-Madh al-Sunnat al-Gharra'
43. Jawahir al-Bihar fi Fada'il al-Nabi (salla'l-Lahu
'alayhi wa sallam)
44. Tahdhib al-Nufus fi tartib al-Durus
45. Ittihaf al-Muslim bi-ma Dhakarahu Sahib al-Targhib
wa-al-Tarhib min Ahadith al-Bukhari wa-Muslim
46. Diwan al-Mada'ih al-Musamma al-'Uqud alLu'lu'iyyah fi al-Mada'ih al-Nabawiyyah
47. Al Arba'in Arba'in min Ahadith Sayyid al-Mursalin
(salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
48. Al-Dalalat al-Wadihat (Sharh Dala'il al-Khayrat)
49. Al-Mubashshirat al-Manamiyyah

50. Salawat al-Thana '' ala Sayyid al-Anbiya '(salla'lLahu' alayhi wa sallam)
51. Al-Qawl al-Haqq fi Madh Sayyid al-Khalq (salla'lLahu 'alayhi wa sallam)
52. Al-Salawat
al-Alfiyyah
fi
al-Kamalat
alMuhammadiyyah
53. Al-Istighathat al-Kubra bi-Asma 'Allah al-Husna
54. Jami 'al-salawat' ala Sayyid al-Sadat (salla'l-Lahu
'alayhi wa sallam)
55. Al-Sharaf al-Mu'abbad li-Al Muhammad (salla'lLahu 'alayhi wa sallam)
56. Salawat al-Akhyar 'ala al-Nabi al-Mukhtar (salla'llahu' alayhi wa sallam)
57. Tafsir Qurrat al-'Ayn min al-Baydawi wa-al-Jalalayn
58. Al-Hadits al-Arba'in fi Ujub Ta'at Amir al-Mu'minin
59. Al-Ahadith al-Arba'in fi Fada'il Sayyid al-Mursalin
(salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
60. Al-Ahadith al-Arba'in fi Amthal Afsah al-'Alamin
(salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
61. Arba'un Hadithan fi fada'il Ahl al-Bayt
62. Arba'un Hadithan fi Fadl Arba'in Sahabiyyan
63. Arba'un Hadithan fi Arba'in Sighatan fi al-Salat 'ala
al-Nabi
64. Arba'un Hadithan fi Arba'in Sighatan fi al-Salat 'ala
al-Nabi (salla'l-Lahu' alayhi wa sallam)
65. Arba'un Hadithan fi Fadl Abi Bakr
66. Arba'un Hadithan fi Fadl 'Umar
67. Arba'un Hadithan fi Fadl Abi Bakr wa-'Umar
68. Arba'un Hadithan fi Fadl 'Utsman

69. Arba'un Hadithan fi Fadl 'Ali
70. Arba'un Hadithan fi Fadl La 'ilaha illa Allah
71. Al-Ahadith al-Arba'in fi Fadl al-Jihad wa-alMujahidin
72. Asbab al-Ta'lif min al-'Ajiz wa-al-Da'if
73. Al-Qasidat al-Ra'iyyat al-Kubra
74. Al-Siham al-Sa'ibah li Ashab al-Da'awa al-Kadhibah
75. Al-Salawat al-Arba'in li Awliya 'al-Arba'in
76. Al-Khulasat al-Wafiyyah fi Rijal al-Majmu'ah alNabhaniyyah
77. Ghazawat al-Rasul (salla'l-Lahu 'alayhi wa sallam)
78. Khulasat al-Bayan fi Ba'd Ma'athar Mawlana alSultan 'Abd al-Hamid al-Thani wa-Ajdaduhu Al'Uma.64
Setelah Syaikh Yusuf an-Nabhani pensiun dari
tugasnya sebagai Qadhi (Hakim), beliau menghabiskan
waktunya untuk menulis dan beribadah. Beliau kemudian
pergi ke Madinah Munawwarah dan berdiam di sana
untuk beberapa waktu. Beliau memperbanyak iqomah di
Madinah al Munawwaroh. Nur 'ibadah-nya dan
mengagungkannya sunnatur Rasul terlihat terang pada
wajah beliau. Diceritakan bahwa Mufti Mazhab Syafi‟i
dahulu Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As Seggaf ra
pernah mengkritik pendapat Syaikh Yusuf An Nabhani ra
dalam beberapa bait Syair. Tak lama Ibnu Ubaidillah pun
64
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mimpi bertemu Nabi Muhammad Saw dan Nabi pun
menegur Ibnu Ubaidillah supaya menghormati Syaikh
Yusuf karena beliau adalah ulama yang mencintai
sepenuh hati terhadap Nabi Muhammad Saw.
Kemudian beliau pulang kembali ke Beirut. Beliau
wafat di kota Beirut pada usia 85 tahun menghadap Allah
Swt. pada awal bulan Ramadhan tahun 1350 H (1932 M)
dalam keadaan sehat dan kondisi yang giat dan gigih
dalam beramal, beribadah dengan semua amalan
dzikirnya. Beliau dimakamkan di Pemakaman Basyura,
di dekat distrik Bastha di Beirut, Libanon.65
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BAB IV
ANALISA TENTANG FADHILAH SHALAWAT
DALAM BINGKAI CINTA RASULULLAH
MENURUT YUSUF BIN ISMA’IL AN-NABHANI
A. Analisa Sholawat dan Fadhilah Sholawat dalam
Bingkai Cinta Rasulullah pada Kitab Afdhalus
Shalawāt ‘Alā Sayyidi Sādāt
Dengan mengajarkan cinta kepada Rasulullah Saw.
dengan bershalawat serta penjelasan fadhilah-fadhilah
bershalawat yang bersumber dari kitab-kitab para ulama‟,
maka kecintaan yang diterapkan disertai dengan ilmu
pengetahuan yang berdasarkan pada argument, dalil, dan
bukti-bukti yang benar, serta dapat dipertanggung
jawabkan.
Bertambahlah keyakinan serta keimanan yang kuat
terhadap segala hal yang ada pada diri Rasulullah akan
melekat kepada siapapun orang yang senantiasa
mengamalkan sunnahnya dan selalu bershalawat
kepadanya sebagai rasa rindu pada orang yang dicintai
yakni Rasulullah, melalui penjelasan yang ada di dalam
ilmu pengetahuan mengenai fadhilah yang diperoleh jika
seseorang apabila mengucapkan dan mengamalkan
shalawat.
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Dalam pembahasan shalawat yang ada dalam kitab
Afdhalus Shalawāt „Alā Sayyidi Sādāt terdapat beberapa
bentuk atau macam-macam shalawat dengan disertai
fadhilah yang terkandung dari macam shalawat tersebut,
dalam penelitian ini disebutkan banyak sekali macam
shalawat beserta fadhilahnya yang di pembahasan
disebutkan hanya sepuluh shalawat yang masyhur di
kalangan masyarakat. Di dalam kitab ini pengarang
membagi shalawat itu secara rinci satu persatu dengan
cara-caranya dan di setiap shalawat dijelaskan keutamaan
dan kegunaanya. Shalawat yang ada di dalam kitab ini
diperoleh dari kumpulan riwayat shalawat para ulama‟
sebelumnya.66
Secara bahasa, shalawat berarti do‟a. Kata ini
satu unsur dengan kata “shalat”. Ia juga berarti ingat,
dzikir, ucapan, renungan, cinta, barakah, dan pujian.67
Sholawat merupakan bentuk jamak dari kata sholat yang
berarti do‟a atau seruan kepada Allah Swt. Membaca
sholawat untuk Nabi memiliki makna mendo‟akan atau
memohonkan berkah kepada Allah Swt. untuk Nabi
dengan ucapan, pernyataan, serta harapan diakui oleh
Rasul sebagai umatnya, agama yang diridhoi oleh Allah
Swt., sholawat merupakan ungkapan yang dianjurkan
untuk diucapkan oleh umat beragama Islam setiap kali
nama Nabi Muhammad Saw. disebut sebagai
66
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penghormatan dan penghargaan yang besar sebagai
kekasih Allah Swt.68
Shalawat
banyak
sekali
macamnya,
dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni:
a) Sholawat Ma‟tsūroh.
Sholawat Ma‟tsuuroh adalah sholawat yang
redaksinya langsung diajarkan oleh Rasulullah Saw.
Salah satu contoh ialah “Sholawat Ibrohimiyah”
seperti yang kita baca di dalam tahiyyat-nya sholat.
b) Sholawat Ghoiru Ma‟tsūroh.
Sholawat Ghoiru Ma‟tsuuroh adalah Sholawat
yang redaksinya disusun oleh selain Baginda Nabi
Saw. yaitu oleh para Sahabat, para Tabi‟in, para
Sholihin, para Auliya, para Ulama dan oleh umumnya
orang Islam. Maka tidak aneh bahwa umumnya
Sholawat Ghoiru Ma‟tsuroh itu kalimatnya panjangpanjang, susunan bahasanya disertai kata-kata yang
indah-indah, mengexpresikan penghor-matan, pujian
dan sanjungan yang romantik sebagai cetusan dari
getaran jiwa mahabbah dan syauq (rindu) yang sangat
mendalam. Bahkan tidak sedikit yang disusun dengan
menggunakan kesasteraan yang tinggi, menggunakan
kalimat-kalimat yang baligh dalam bentuk nadhom
atau syi‟ir, sajak dan puisi. Dan di samping sholawat,
banyak disertakan do‟a-do‟a munajat kepada Allah,
kalimat-kalimat tasyafu‟an (memohon syafa‟at)
kepada Rasulullah. Hal tersebut untuk menambah

68
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ikroman, ta‟dhiman dan rasa mahabbah yang semakin
mendalam.
Macamnya Sholawat ghoiru ma‟tsuroh banyak
sekali dengan nama yang bermacam-macam pula.
Berpuluh, beratus, bahkan beribu-ribu sholawat.
Penamaannya ada yang menggunakan nama muallifnya,
ada yang diberi nama menurut fadlilah/faedah yang
terkandung di dalamnya, ada yang diambilkan dari salah
satu kalimah di dalamnya, dan lain sebagainya.69
Terdapat tafsir ayat Al-Qur‟an serta hadits yang
isinya mengenai anjuran bershalawat sama dengan yang
telah disampaikan di materi atas bahwa “Barangsiapa
yang bershalawat kepadaku (Rasulullah) sekali, maka
Allah akan membalasnya sepuluh kali shalawat”, dari
hadits ini maka dapat disimpulkan pentingnya shalawat
umat Islam kepada Rasulullah merupakan rahmat bagi
umat Islam, begitu mulia umat Nabi Muhammad hanya
dengan membaca shalawat kepada beliau maka Allah
turunkan rahmat untuknya sepuluh kebaikan, dihapusnya
sepuluh keburukan, serta diangkat derajatnya sepuluh
kali lebih tinggi.70
B. Analisa Tujuan Sholawat sebagai Penerapan Cinta
Rasulullah pada Kitab Afdhalus Shalawāt ‘Alā
Sayyidi Sādāt
69
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Cinta kepada Rasulullah merupakan kewajiban
kepada semua umat Islam karena merupakan tanda
bahwa seseorang tersebut beriman kepada utusan Allah
Swt. dengan cara apapun untuk menggapai cinta kepada
Allah dan RasulNya, karena pada dasarnya manusia
memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Ketika
seseorang diberikan sesuatu, tentu dia akan
berterimakasih dan menunggu kesempatan yang baik
untuk membalas kebaikan tersebut, dan akan selalu
mengingat kebaikan tersebut.
Demikian juga dengan Rasulullah, utusan Allah
yang telah menjalankan perintah Allah untuk
menyempurnakan akhlak manusia dari keadaan yang
sebelumnya dengan menuju kepada cahaya Islam yang
kita alami saat ini. Allah Swt. sangat mencintai beliau
dengan kadar cinta yang luar biasa, bahkan disandingkan
nama beliau denganNya dan tertulis di pintu-pintu surga.
Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad
yang telah merasakan kenikmatan atas apa yang
diperjuangkan beliau, menjadi suri tauladan bagi kita di
dunia dan akhirat, mengentaskan kita dari kejahiliyahan
menuju cahaya keIslaman. Seberapa besar kadar cinta
kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad Saw?.
Anas r.a berkata, bahwa Rasulullah telah
bersabda:” Tidak digolongkan beriman seseorang
sampai dia mengakui aku sebagai orang yang paling dia
cintai daripada orangtuanya, anaknya, dan orang-orang
pada umumnya”. (HR. Bukhari)

Hadits ini menerangkan bahwa wajib hukumnya
bagi setiap muslim untuk menanamkan dan mencurahkan
cinta kepada baginda Rasulullah Saw. melebihi cintanya
kepada orangtuanya, anaknya, istri, apalagi hartanya, dan
cinta kepada manusia pada umumnya. Sebagai tanda
muslim yang beriman serta taat kepada perintah Allah
dan sebagai rasa ungkapan terimakasih yang
tak
71
terhingga kepada baginda Rasul Muhammad Saw.
Kecintaan kepada Rasulullah perlu kita terapkan
mulai dari masa kanak-kanak, agar anak mengenal dulu
siapa itu Rasulullah Saw. lewat sirah Nabi Saw.
kemudian mencontohkan perilaku/ akhlak Nabi
Muhammad Saw. lewat pelajaran di sekolah, majelis
ta‟lim, pengajian, majelis shalawat, dll. Banyak hal untuk
orang tua mengajarkan cinta kepada Rasulullah dan yang
paling sering dan yang paling mudah adalah melalui
shalawat. Apalagi di lingkup sekolah yang basisnya
adalah mendidik, maka diajarkan sikap, sifat, sopan,
santun, etika, moral yang mana hal tersebut merupakan
tarbiyah Rasulullah Saw.72
Rasulullah bersabda ajarilah anakmu tiga perkara,
yakni cinta Nabinya, cinta ahlul bait Nabi, dan membaca
Al-Qur‟an. Sahabat menuturkan,”kami mengajarkan
sirah Nabi kepada anak-anak kami sebagaimana kami
mengajarkan mereka Al-Qur‟an, yakni satu persatu unsur
71
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di dalam Al-Qur‟an, baik makharijul hurufnya, dan
tajwidnya”, maka sahabat mengajarkan sirah Nabi
Muhammad Saw. dengan demikian detailnya tentang
Nabi Muhammad Saw. agar mereka terdidik mengenal
Nabi Muhammad Saw., dan mengerti sunah-sunahnya,
cinta dengan bershalawat kepadanya sebagai wujud
inginnya seorang hamba dikenal dan diakui oleh beliau
sebagai umatnya, untuk menumbuhkan iman kepada
Rasulullah Saw.
Maka tujuan dari pada bershalawat tidak lain
adalah
untuk
menerapkan,
mengungkapkan,
mengutarakan cinta kita kepada Rasulullah, serta
merupakan pendidikan spiritual kepada semua manusia
agar kita selalu mengidolakan sosok Rasulullah Saw.
sebagai orang yang paling dicintai dibanding cinta
dengan yang lainnya serta sebagai bentuk pendidikan
spiritual yang dapat dilakukan dan paling mudah
diamalkan dengan kadar fadhilah yang luar biasa untuk
meningkatkan iman kepada Rasulullah.
Telah disampaikan beberapa hadits serta
keterangan mengenai pentingnya shalawat untuk
memberikan pelajaran mengenai cinta Rasulullah, dan
memberikan titik terang kepada sejumlah kelompok yang
masih mempermasalahkan shalawat dengan dalil bid‟ah,
serta mendidik agar anak-anak, remaja, dewasa, maupun
tua selalu mengidolakan Rasulullah bukan mengidolakan
artis, selalu menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah
tuntunan ajaran beliau.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah penulis mempelajari, mengkaji, menelaah
penelitian, menganalisis secara mendalam yang
berkenaan tentang shalawat sebagai pendidikan
mencintai Rasulullah dalam kitab kajian Afdholus
Sholawāt „Alā Sayyidi Sādāt karya Syaikh Yusuf bin
Ismail An-Nabhāni, maka penulis mengambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Shalawat adalah amalan yang memiliki fadhilah
serta rahasia yang sangat amat besar, banyak para
habaib disaat berdakwah menyampaikan tentang
shalawat, seperti halnya Syaikh Yusuf bin Ismail
An-Nabhāni menyampaikan,”Bershalawat adalah
kunci mendapatkan keberkahan hidup”. serta
shalawat adalah sebagai tanda hormat umat Islam
kepada junjungannya Nabi Muhammad Saw.
2. Cinta kepada Rasulullah dapat dilakukan dengan
melakukan sunah-sunah Rasulullah, akan tetapi pada
saat ini hal tersebut sudah jarang bahkan umat Islam
lalai melaksanakan, maka yang mudah dan ringan
untuk mendidik cinta kepada Rasul adalah dengan
bershalawat setiap hari kepada Rasulullah, seperti
halnya Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhāni,
“Cintailah Rasulullah dengan sebutan cinta yang
mengandung ribuan makna yakni shalawat, maka
86

Rasulullah akan mengenalmu”. maka dapat
dikatakan bahwa shalawat merupakan pendidikan
spiritual yang harusnya mudah dilakukan untuk
meningkatkan cinta kepada baginda Rasul Saw.
B. Saran
1. Untuk Lembaga Pendidikan
Pengajaran dan penanaman nilai pendidikan
spiritual kepada siswa/siswi harus selalu ditekankan,
karena yang membuat akhlak mereka menjadi baik
adalah hal-hal yang berhubungan dengan fadhilah
amalan spiritual yang dilakukan oleh seorang, seperti
halnya hidayah yang diberikan dapat merubah
seseorang menjadi lebih beradab, berilmu, serta
berakhlak yang mulia seperti misi Rasulullah.
2. Untuk Masyarakat
Pada dasarnya dalam masyarakat diajarkan
norma-norma sosial dan nilai pendidikan moral lebih
tinggi dalam lingkungan masyarakat, maka sebaiknya
segala aspek nilai ini dipertahankan demi melatih
pendidikan seseorang sesuai dengan agama, norma
dan nilai moral terlaksana menurut tuntunan syari‟at
Islam yang berlaku dalam masyarakat, melakukan
kegiatan spiritual seperti kegiatan di masjid, majlis
dzikir, majlis ta‟lim, dan majlis shalawat.
3. Untuk Orang Tua
Telah disampaikan bahwasanya, pendidikan
pertama seorang dari mulai dini adalah dari orang tua,
sesuai dalam pembahasan diatas sabda Rasul bahwa

ajarkan anakmu tiga perkara, mencintai Nabi,
mencintai Ahlu Bait Nabi, dan membaca Al-Qur‟an.
Maka orang tua harus senantiasa mengarahkan anak
kepada suatu perkara yang dianjurkan dalam
pendidikan agama, agar dikemudian hari menjadi anak
yang berbakti kepada orang tua, sesuai dengan ajaran
Rasul Saw.
4. Untuk Peneliti berikutnya
Disarankan untuk peneliti selanjutnya lebih
menjabarkan mengenai fadhilah shalawat atau tentang
pentingnya mengajarkan cinta kepada Rasulullah
dengan kajian kitab-kitab ulama‟ yang masyhur pada
saat ini, agar mudah dimengerti baik dari segi
tokohnya atau karangan kitab yang dikaji.
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