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• Sebuah hadis mengatakan bahwa “shalat 
adalah doa” ( الصلوة هي الدعاء), dan hadis lain 
mengatakan bahwa doa adalah otak ibadah 
.(الدعاء مخ العبادة)

• Bila dua hadis itu kita gabungkan, maka 
muncullah gambaran demikian:
 Shalat = doa = otak ibadah

Bila “otak” di sini kita pahami sebagai “inti”, maka 
bisa dikatakan bahwa “shalat adalah inti ibadah”.
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• Dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa shalat adalah 
ibadah yang menjadi tolok ukur bagi ibadah-ibadah lainnya. 
Bila nilai shalat seorang hamba baik, maka nilai ibadah-ibadah 
lainnya menjadi (dianggap) baik pula.

“Yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat 
ialah shalatnya. Bila shalatnya baik,  baiklah seluruh amalnya. 
Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya”. (H. R. 
Thabrany).
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• Kedua hadis tadi mengisyaratkan bahwa shalat 
dan doa adalah dua hal yang tidak 
terpisahkan, atau bisa dikatakan sebagai two 
in one (2 in 1), dua dalam satu, atau “si dua 
satu”.

• Pertanyaannya adalah: Kapan 
dikatakan dua, dan kapan dikatakan 
satu?
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• Dalam ilmu fiqh, tidak ada shalat kecuali shalat ritual, 
yang disebut sebagai “ibadah mahdhah” (ibadah 
murni), yaitu ibadah yang semata-mata bersifat 
“menyembah Allah”.

• Bila ditinjau secara ilmu fiqh, shalat dan doa menjadi 
satu di dalam shalat ritual itu sendiri; yaitu berdasar 
kenyataan bahwa di dalam shalat ritual terdapat doa-
doa tertentu, mulai dari (1) doa iftitah; (2) doa rukuk; 
(3) doa sujud; (4) doa di antara dua sujud; dan (5) doa 
tahiyyat.

• Jadi, sedikitnya, ada 5 doa yang terkandung di dalam 
shalat ritual.
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• Bila kita mengacu pada hadis الصلوة هي الدعاء

(shalat adalah doa), maka kita mendapat 
gambaran bahwa shalat dan doa itu “sama” 
(identik).

• Di mana letak kesamaannya?

• Ini yang tidak bisa dijawab oleh ilmu fiqh.

• Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus 
mengacu pada Al-Qurãn.
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ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِّ يَا أَي َُّها •
(56)َتْسِليماً الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

• Terjemahan Dep-Ag: Seungguhnya Allah dan 
malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk nabi. 
Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah 
kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.
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• Menurut tim penerjemah Dep-Ag, shalãwãt 
(yang mereka tulis berselawat) mempunyai 
tiga arti, yaitu:

– Berselawat artinya kalau dari Allah SWT. Berarti 
“memberi rahmat”;

– Dari malaikat berarti “memintakan ampunan”, dan

– Kalau dari orang-orang mukmin berrarti “berdoa 
supaya diberi rahmat”.
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•Kata shalãwãt adalah kata benda (mashdar) yang 
terkandung dalam kata kerja pada ayat ini: 

َعَلى النَِّبِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه ُيَصلُّوَن ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه •
(56)َوَسلُِّموا َتْسِليماً 

ُيَصلُّونَ –يصلّيون –يصلّيان –يصلّي •
• Pelaku (fã’il) dari kata kerja tersebut adalah Allah, 

para malak (malaikat), dan para mu’min.
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• Jadi, ayat tersebut menegaskan adanya 
shalãwãt dari tiga pihak, yaitu:

1. Shalãt(un) Allah

2. Shalãwãt(un) para malak (malaikat)

3. Shalãwãt(un) para mu’min

Apa arti harfiah dari kata shalãt dan shalãwãt?
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• Pertanyaan tadi dijawab oleh hadis ini:

َعاءُ • ُُ اَلصََّلوُة ِهَي الَد
• Shalãt(un) adalah doa

• Bila shalãt(un) adalah doa, maka:

اَلصََّلَواُت ِهَي اْْلَْدِعَيةُ •
• Shalãwãt adalah doa-doa

• Pertanyaan selanjutnya adalah: apa arti doa?
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• KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan doa 
sebagai:

 doa [n] permohonan (harapan, permintaan, pujian) kpd 
Tuhan

Definisi ini layak dipertanyakan, karena:
1. Doa adalah salah satu istilah Islam
2. Para penyusun KBBI, katakanlah, adalah para ahli Bahasa 

Indonesia, bukan ahli agama Islam.
3. Para penyusun kamus biasanya mendefinisikan  kata 

berdasar pengamatan atas penggunaannya di tengah 
masyarakat.

4. Definisi kata dalam kamus biasanya tidak mendalam.
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• Doa pada hakikatnya adalah “kerja ruhani atau jiwa, yang di
dalamnya terkandung pikiran dan perasaan.” Dan doa itu
mempunyai tahapan sebagai berikut:

1. Ketika diucapkan, doa menjadi permintaan atau
permohonan.

2. Ketika hanya disimpan di dalam hati, doa menjadi
harapan.

3. Ketika dipusatkan pada sesuatu yang ingin dicapai
sebagai prestasi, doa menjadi cita-cita.

4. Ketika menjadi keinginan yang menggebu-gebu, doa
menjadi ambisi.

5. Ketika menjadi keinginan yang selalu mengganggu
pikiran, doa menjadi obsesi.
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اٍت • ْيُر َصافَّ َمَوأِت َوأأَلْرِض َوألطَّ ُه َمْن ِفي ألسَّ
َ
ُح ل َه ُيَسّبِ ْم َتَرى َأنَّ أللَّ

َ
َأل

ُه َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن  (  41:النور)ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َوَتْسِبيَحُه َوأللَّ

• Tidakkah kamu perhatikan bahwa ‘siapa pun’ (makhluk 
hidup) di jagat raya dan bumi selalu bertasbih (melakukan 
kesibukan) menurutNya, termasuk burung ketika 
mengembangkan sayapnya? Masing-masing telah 
mengetahui shalãt dan tasbîhnya (‘harapan’ dan ‘ruang 
kesibukannya’). Hal itu (membuktikan bahwa) Allah amat 
mampu mengajarkan segala yang harus mereka lakukan. 
*(Termasuk mengajarkan ilmu – konsep budaya – untuk 
kehidupan kalian).
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• Hubungkan ayat tadi dengan hadis-hadis ini:

• الدعاء مخ العبادة -     -الصلوة هي الدعاء 

• Tasbih, dari kata kerja sabbaha ( ََسبَّح) = berenang; 
beredar; melakukan kesibukan dsb.

• Shalat = du’a = permintaan, harapan, cita-cita, ambisi, 
obsesi dsb.

• Apa yang dimaksud dengan “burung bertasbih dan 
shalat?”

• Tentu bukan mengucapkan subhanallah dengan pegang 
tasbih dan melakukan shalat ritual seperti manusia.
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• Secara ilmu sharf, doa tidak bisa dipisahkan
dari da’wah. Perhatikan ini:

ُدَعاء  
َيْدُعو–َدَعا •

َدْعَوة  
Kata kerja َيْدُعو–َدَعا  mempunyai dua

mashdar, yaitu ُدَعاء   dan َدْعَوة  
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