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Persoalan yang Terkait dengan Nafsu 

Ayat al-Quarn menegaskan : 

“Sesungguhnya nafsu senantiasa memerintahkan pada keburukan” (QS. Yusuf [12}:53). 

Sementara, Hadits Nabi saw berbunyi : 

“Musuhmu yang paling hebat adalah nafsumu yang berada dalam dirimu.” 

Ya, orang yang menyenangi dan mengagumi nafsu ammarah sebenarnya hanya mencintai dirinya. 

Bahkan, meski pun ia memperlihatkan kecintaan kepada orang lain, cinta tersebut tidaklah berasal 

dari kalbunya yang paling dalam. Tetapi, bisa jadi ia mencintai orang tadi karena kepentingan pribadi 

dan karena mengharap keuntungan tertentu. Ia senantiasa berusaha agar orang lain mencintai dirinya 

serta berusaha agar orang lain kagum kepadanya. Ia singkirkan segala aib dari dirinya sehingga 

tampak bersih,. Bahkan, ia selalu membela dirinya layaknya pengacara yang tulus agar dirinya bebas 

dari kesalahan. Kemudian, ia memuji diri secara berlebihan, bahkan tidak jarang dengan banyak 

kebohongan agar terlepas dari segala aib dan cacat hingga ke tingat pengkultusan. Lebih dari itu, 

kondisinya menjadi seperti yang ditegaskan dalam al-Quran : 

“Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya” (QS. Al-Furqan [25]:43) 

Pada saat kondisi tersebut, ayat a;-Quran di atas mulai memberikan berbagai teguran dan pelajaran 

kepada orang itu sehingga alih-alih dipuji, orang malah berpaling darinya. Bukan dicintai, ia malah 

dilecehkan oleh mereka. Di samping itu, ia telah kehilangan keikhlasan karena amal ukhrawiyahnya 

telah dicampuri oleh sikap riya. Akhirnya, ia kalah oleh hawa nafsunya dan perasaannya yang tidak 

melihat akibat, tidak memikirkan hasilnya, dan sibuk dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. 

Bahkan, hawa nafsunya yang sesat ikut membenarkan berbagai hal yang ia lakukan akibat 

kenikmatan yang tidak lebih dari satu jam, namun bisa menjerumuskannya ke dalam penjara selama 

satu tahun. Serta, bisa jadi ia mendapat hukuman selama sepuluh tahun akibat rasa sombong dan 

dendam hanya berlangsung satu menit. Ia ibarat anak kecil yang bodoh yang tidak mengetahui nilai 

satu juz al-Quran yang ia baca dan dipelajari, sehingga rela menjualnya dengan sepotong kue murah. 

Dengan begitu, ia telah menghapus amal kebajikannya yang lebih mahal dibanding intan permata 



untuk kemudian digantikan dengan serpihan kaca. Itulah perasaan, hawa nafsu, dan sikap lupa 

dirinya. Sebagai akibatnya, ia pun mengalami kerugian hebat pada sesuatu, yang semestinya ia 

memperoleh keuntungan besar. 

“Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan nafsu, setam, serta dari kejahatam jin dan manusia.” 

 



 

Memelihara Kebersihan Qalbu 

 

Hendaknya setiap da'i mempunyai hati yang bersih dan hati yang lemah lembut, ketika 
menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Kalau tidak, maka hubungannya dengan Allah akan 
kotor, sehingga setiap kalimat dari dakwahnya tidak akan memberi pengaruh sedikit pun bagi para 
pendengarnya. Untuk lebih jelasnya perlu Aku sebutkan kisah berikut ini. Hendaknya seorang da'i 
tidak berharap apapun dalam dakwahnya selain ridha Allah. Selama ia mempunyai perasaan seperti 
itu, maka ia mempunyai perasaan sama dengan para rasul dan nabi dan para da'i. 

Masalah ini akan terjadi bila setiap da'i mempunyai perasaann ikhlas hanya karena Allah, jika ia 
menanam sebutir biji, maka akan tumbuh setelahnya beribu-ribu biji, tentunya hal itu tidak akan 
terjadi kecuali dengan ijin Allah, karena itu ia harus berharap selalu kepada Allah. Tetapi jika ia 
berharap mendapat imbalan dari orang lain, maka dakwahnya tidak akan memperoleh dari Allah. 

Hendaknya kita memahami arti tauhid sebaik-baiknya, sehingga kita tidak berharap keada selain 
Allah, karena arti tauhid adalah meniadakan Tuhan selain Allah. Artinya meniadakan segala kebaikan, 
kekuatan, petunjuk dan kesesatan kecuali dari Allah, karena hanya Allah yang memiliki segala 
kerajaaan. Dia akan memberikan kekuasaan bagi siapapun yang dikehendakinya dan akan menarik 
kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya. Dia mamuliakan bagi siapapun yang dikehendaki-
Nya dan menghinakan bagi siapapun yang dikehendaki-Nya. 

Sesungguhnya perjuangan seseorang untuk membersihkan hatinya dan memperlembut perilakunya 
sangat berat, tetapi siapapun yang berjuang dengan baik, maka ia akan berhasil mencapainya. 

Mari kita perhatikan tentang kisah Abu Hanifah, ketika ia menolak tawaran untuk menjadi hakim 
negeri, karena ia ingin menjaga kebersihan hatinya dan kelembutan negerinya dan ia tidak ingin 
tersiksa karena kezaliman perilakunya, tetapi kedudukan itu tidak ditolak oleh siapapun yang ingin 
mengotori jiwanya.[1] 

Demikian pula Imam Syafii telah mengerahkan upayanya agar ia tidak ditawari kedudukan apapun 
oleh sang penguasa.[2] 

Beliau lebih memilih hidup yang paling sederhana seperti manusia biasa, ia menolak setiap diberi 
kedudukan oleh sang penguasa, meskipun ia harus menghadapi berbagai siksaan dari sang penguasa. 
Ia lebih memilih di siksa dari pada memilih kedudukan dari negara, seperti yang dilakukan oleh Abu 
Hanifah an-Nukman. Demikian pula Imam Ahmad Ibn Hambal, ia berani melawan siksaan dari 
siapapun, terutama dari sang penguasa, karena ia menolak paham sang penguasa yang mengatakan 
bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ia berani berkata bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah dan ia 
bukan makhluk. Pendapat tersebut ia pegangi sampai di akhir hayatnya, meskipun ia dapat 
menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura, tetapi ia menolak pendapat itu dengan tegas.[3] 

Al Baihaqi menuturkan bahwa Rabi' berkata, “Aku pernah diutus oleh Imam Syafii membawa surat 
beliau untuk disamaikan kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Aku menemui Ahmad ibn Hmabal 
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setelah ia selesai melakukan shalat subuh. Ia bertanya kepadaku, “Apakah kamu telah membaca isi 
surat ini?” Jawabku, “Belum.” Kemudian ia menerima surat itu dariku dan membacanya sambil 
meneteskan air matanya, sampai aku bertanya kepadanya, “Wahai Abu Abdillah, apa yang tertulis di 
dalamnya?” Jawab Imam Ahmad, “Isi surat ini menyatakan bahwa Imam Syafii mimpi bertemu 
dengan Rasulullah Saw. dan Beliau Saw. menyuruhnya menulis surat kepadaku untuk menyampaikan 
slam beliau kepadaku. Katakan padanya bahwa engkau pantas menerima cobaan tentang Al- Qur'an 
itu makhluk, maka hendaknya ia tidak menjawab pertanyaan mereka, semoga Allah akan 
memberikan kedudukan kepadamu hingga hari kiamat. 

Kata Rabi', “Aku katakan alangkah bagusnya isi surat itu bagi Imam Ahmad ibn Hambal.” Maka ia 
melepas bajunya dan memberikannya kepada Imam Ahmad, ketika ku pulang ke tempat Imam al-
Syafi'i tentang kisah pertemuanku dengan Imam Ahmad sampai Imam al-Syafi'i berkata, “Aku tidak 
ingin mengejutkan hatimu tentang maslah baju ini, tetapi aku minta basahilah baju ini dengan air dan 
airnya berikan padaku, agar aku mendapat berkahnya.”[4] 

 

[1] Lihat lebih lanjut dalam kitab Tadzkirah al-Huffâdz, karya Imam adz-Dzahabi, Jilid 1, halaman 

168. Juga dalam kitab Wafâyat al-A’yân, karya Imam Ibnu Khalqan, Jilid 5, halaman 407. Juga dalam 

kitab Târîkh Baghdâd, karya Imam al-Khathib al-Baghdadi, Jilid 13, halaman 326-328. 

[2] Lihat lebih lanjut dalam kitab Tawâli’ at-Ta’sîs, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Jilid 77, 

halaman 84. Juga dalam kitab asy-Syâfi’i, karya Imam ‘Abdul Ghani ad-Dikr, halaman 380-381. 

[3] Lihat lebih lanjut dalam kitab Siyar A’lâm an-Nubalâ’, karya Imam adz-Dzahabi, Jilid 11, halaman 

239-240. Juga dalam kitab Hilyatu al-Auliâ’, karya Imam Abu Nu’aim, Jilid 9, halaman 206. 

[4] Lihat lebih lanjut dalam kitab Tarîkh Dimasyqi, Ibnu Asair, Jilid 3, halaman 250. Juga dalam 

kitab al- Bidâyah wa an-Nihâyah, karya Imam Ibnu Katsir, Jilid 10, halaman 331. 

https://fgulen.com/id/karya-karya/dakwah-jalan-terbaik-dalam-berpikir-dan-menyikapi-hidup/49152-memelihara-kebersihan-qalbu#_ftn4
https://fgulen.com/id/karya-karya/dakwah-jalan-terbaik-dalam-berpikir-dan-menyikapi-hidup/49152-memelihara-kebersihan-qalbu#_ftnref1
https://fgulen.com/id/karya-karya/dakwah-jalan-terbaik-dalam-berpikir-dan-menyikapi-hidup/49152-memelihara-kebersihan-qalbu#_ftnref2
https://fgulen.com/id/karya-karya/dakwah-jalan-terbaik-dalam-berpikir-dan-menyikapi-hidup/49152-memelihara-kebersihan-qalbu#_ftnref3
https://fgulen.com/id/karya-karya/dakwah-jalan-terbaik-dalam-berpikir-dan-menyikapi-hidup/49152-memelihara-kebersihan-qalbu#_ftnref4


 

Mengapa Mereka Tidak Mau Beriman? 

 

Meskipun semua orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad adalah benar-

benar Utusan Allah, akan tetapi rupanya kedengkian telah menghalangi mereka untuk beriman 

kepada beliau dan mengunci mati hati mereka. Sedemikian jelas dan terperincinya pengetahuan yang 

mereka miliki tentang Rasulullah, sampai-sampai dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka itu 

cukup dapat membuat mereka beriman kepada Rasulullah walau dengan sekali melihat saja. Hal itu 

dapat terjadi karena mereka benar-benar mengetahui semua ciri, karakter, dan sifat sang nabi yang 

dijanjikan. 

Al-Qur`an menyatakan fakta ini dalam sebuah ayat yang berbunyi: “Orang-orang (Yahudi dan 

Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-

anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka 

mengetahui.” (QS al-Baqarah [2]: 146). 

Di dalam ayat ini, Allah sengaja tidak menyebutkan nama sang nabi yang dijanjikan dan 

hanya menggunakan kata ganti (dhamîr) orang ketiga ‘ـه’ untuk menyatakan bahwa semua Ahlul Kitab 

telah mengetahui dengan baik sang Nabi Penutup. Itulah sebabnya, ketika Allah menyebut sosok 

sang nabi dengan kata ganti orang ketiga, kalangan Ahlul Kitab langsung mengetahui bahwa yang 

dimaksud oleh ayat di atas adalah sang nabi yang namanya telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil 

sebagai Ahmad atau Muhammad Saw. yang telah mereka kenal melebihi anak-anak mereka sendiri. 

Diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab ra., suatu ketika dia bertanya kepada Abdullah ibn 

Salam: “Apakah kau mengenal Muhammad seperti kau mengenal anakmu?” 

Abdullah ibn Salam menjawab: “Ya, bahkan aku jauh lebih mengenal beliau. Sang Terpercaya 

turun dari langit menemui sang Terpercaya di bumi dengan penjelasan tentang sifat beliau sehingga 

akupun mengenal beliau. Sedangkan anakku, aku tak tahu apakah ia benar-benar dari ibunya.”8 

                                                 
8 Mukhtashar Tafsîr Ibnu Katsîr, al-Shabuni 1/140; Lihat: al-Durr al-Mantsûr, al-Suyuthi 1/357. 



 

1-Kecemburuan dan Dengki 

Ya. Para Ahlul Kitab memang telah mengenal Rasulullah dengan baik. Akan tetapi kita tahu 

bahwa keimanan dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Mereka mengenal Rasulullah dengan 

baik tapi tak mau beriman kepada beliau. Rupanya kecemburuan dan rasa dengki telah menjadi 

dinding pemisah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada beliau. 

“Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur`an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada 

mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-

orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. 

Maka la`nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (QS al-Baqarah [2]: 89). 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang penyebab keengganan Ahlul Kitab untuk 

beriman kepada Rasulullah Saw. Ternyata semuanya bermuara pada bahwasannya sang Nabi 

Penutup bukan berasal dari kalangan Yahudi. Seandainya saja Rasulullah muncul dari kalangan 

Yahudi, pasti akan lain ceritanya. 

Salah satu bukti asumsi ini adalah pernyataan Abdullah ibn Salam ra. sesaat setelah memeluk 

Islam. Dia berkata kepada Rasulullah Saw.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah 

orang-orang yang paling pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum kau bertanya 

kepada mereka, mereka pasti akan menuduhku dengan hal yang buruk.”  

Beberapa orang Yahudi datang dan Abdullah pun masuk ke dalam ruangan.  

Rasulullah lalu bertanya kepada mereka: “Seperti apakah Abdullah ibn Salam di antara 

kalian?” 

“Dia adalah orang yang paling alim di antara kami,” jawab mereka, “Anak dari orang yang 

paling alim di antara kami, paling baik di antara kami, dan anak dari orang yang paling baik di antara 

kami.” 

Rasulullah menukas: “Bagaimana jika kalian mengetahui bahwa Abdullah telah masuk 

Islam?” 



“Semoga Allah melindunginya dari hal itu!” sergah mereka. Abdullah ibn Salam pun muncul 

ke tengah mereka seraya berujar: “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah Utusan Allah.” 

Tiba-tiba saja orang-orang Yahudi itu berseru: “Dia adalah orang yang paling jahat di antara 

kami dan anak dari orang yang paling jahat di antara kami.” Dan mereka terus menyerang Abdullah 

ibn Salam.9 

Peristiwa di atas menjelaskan dengan gamblang betapa ternyata kaum Yahudi sangat 

mengenal Rasulullah. Tapi sayangnya kedengkian yang mereka miliki telah menghalangi mereka 

untuk beriman. 

Berkenaan dengan topik ini, saya ingin menuturkan kisah Salman al-Farisi ra. sebagai sebuah 

bukti unik yang perlu Anda ketahui. 

Pada mulanya, Salman al-Farisi adalah seorang Majusi. Tapi rupanya ia begitu merindukan 

agama yang benar. Sampai suatu ketika Salman pun memeluk agama Nasrani dan tinggal di sebuah 

gereja. Ketika pendeta gereja yang didiami Salman wafat, dia pun bertanya kepada si pendeta agar 

menitipkannya kepada pendeta lain. Demikianlah hal itu berulang beberapa kali sehingga membuat 

Salman al-Farisi berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain. Sampai akhirnya ketika Salman kembali 

akan ditinggal mati pendeta yang didampinginya, pendeta itu berkata: “Wahai anakku, demi Allah 

aku tidak tahu ada orang yang seperti kami ini sehingga dapat kutitipkan engkau padanya. Akan 

tetapi sebentar lagi akan tiba zaman seorang nabi yang akan diutus dengan agama Ibrahim as. Dia 

akan muncul dari Arab. Tempat hijrahnya adalah sebuah negeri di antara dua dataran bertanah 

hitam. Di antara keduanya banyak kurma yang memiliki ciri-ciri menonjol. Dia mau memakan hadiah 

tapi tidak mau memakan sedekah. Di antara dua bahunya ada Segel Kenabian. Jika kau dapat 

menemukan negeri itu, maka lakukanlah.” 

Salman menuturkan kisahnya: 

Setelah pendeta itu wafat, aku pun pindah ke Amuriyah dan menetap beberapa lama di situ. 

Lalu datanglah serombongan saudagar kabilah Kalb asal Arab. Aku berkata kepada mereka: “Ajaklah 

aku ke negeri Arab, dan aku akan memberikan sapi dan barang-barangku ini sebagai imbalan.” 

                                                 
9 Al-Bukhari, al-Anbiyâ` 1, Manâqib al-Anshâr 51; al-Musnad, Imam Ahmad 3/108, 271, 272. 



Orang-orang itu menjawab: “Baiklah.” Aku pun menyerahkan barang-barangku dan mereka 

mengajakku pergi. Sesampainya aku di Wadil Qura, mereka menzalimi diriku dengan menjualku 

sebagai budak kepada seorang lelaki Yahudi. Sejak saat itu, aku tinggal bersama si Yahudi itu. 

Setibanya di tempat tinggal si Yahudi, kulihat banyak pohon kurma sehingga aku pun berharap 

semoga tempat itu adalah negeri yang disebutkan si pendeta. Tapi aku belum dapat memastikan hal 

itu. Suatu ketika, di saat aku sedang bersama tuanku, tiba-tiba datanglah salah seorang sepupunya 

yang berasal dari Bani Quraizhah, Madinah.10 Aku lalu dijual kepada si sepupu itu yang langsung 

membawaku ke Madinah. Demi Allah, kulihat kota Madinah persis seperti yang dijelaskan oleh si 

pendeta. Aku pun tinggal di kota itu. Ternyata tak lama kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi 

di Mekah tanpa pernah kudengar berita tentang beliau karena aku begitu sibuk melayani tuanku. 

Beberapa lama kemudian, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pada suatu hari, demi Allah ketika aku 

sedang berada di atas sebatang pohon kurma sementara tuanku berada di bawah, tiba-tiba tuanku 

kedatangan seorang sepupunya yang langsung berseru: “Wahai fulan, semoga Allah menghancurkan 

Bani Qailah! Demi tuhan, sekarang mereka berkumpul di Quba` bersama seorang lelaki yang baru 

tiba hari ini dari Mekah. Mereka yakin bahwa lelaki itu adalah seorang nabi.” 

Salman melanjutkan ceritanya… 

Demi mendengar itu, aku pun terkejut sampai-sampai aku nyaris jatuh menimpa tubuh 

tuanku. Aku buru-buru turun dari pohon kurma seraya berkata kepada sepupu tuanku: “Apa yang 

tuan katakan tadi?”  

Tuanku pun naik darah tindakanku itu dan dia memarahiku habis-habisan. “Apa yang kau 

lakukan?! Cepat kau lanjutkan pekerjaanmu!” 

“Tidak ada apa-apa, Tuan,” jawabku, “Hamba hanya ingin menegaskan apa yang dikatakan 

sepupu Tuan ini.” 

Kebetulan pada saat itu aku memiliki sebungkus makanan. Menjelang petang, kubawa 

makanan itu menuju Rasulullah Saw. yang masih berada di Quba`. Setibanya di sana, aku langsung 

menemui beliau lalu berkata: “Aku dengar kau adalah seorang saleh. Di sini kau bersama orang-

orang asing yang pasti berkekurangan. Ini kubawakan sedikit makanan sebagai sedekah dariku. 

Tampaknya kalian sangat layak menerima sedekah ini.” 

                                                 
10 Saat itu masih bernama Yatsrib, penerj- 



Aku lalu beringsut sambil terus memperhatikan Rasulullah. Beliau berkata kepada para 

sahabat yang ada di situ: “Ayo makanlah kalian!” Tapi setelah berkata begitu Rasulullah hanya diam 

dan sama sekali tidak menyentuh makanan yang kubawa itu. Ketika melihat itu, aku pun bergumam: 

“Hm, ini tanda pertama.” 

Beberapa hari kemudian, aku kembali mengumpulkan sebungkus makanan. Pada saat itu 

Rasulullah telah tinggal di Madinah. Aku pun kembali mendatangi beliau lalu berkata: “Kulihat 

kemarin lusa kau enggan memakan sedekahku, oleh sebab itu ini kubawakan makanan lagi sebagai 

hadiah dan penghormatan dariku untukmu.” Dan ternyata kemudian kulihat Rasulullah menyantap 

makanan itu bersama para sahabat beliau. Ketika melihat itu, aku pun bergumam: “Hm, ini tanda 

kedua.” 

Selang beberapa lama kemudian, aku mendatangi Rasulullah yang sedang berada di Baqi’ al-

Gharqad11 untuk memakamkan jenazah salah seorang sahabat. Pada saat itu, Rasulullah sedang 

duduk di tengah para sahabat. Setelah mengucap salam, aku berjalan ke belakang beliau untuk 

mencari Segel Kenabian (Khâtam al-Nubuwwah) yang dikatakan oleh si pendeta. Ketika melihatku 

berjalan ke belakangnya, Rasulullah pun menyadari bahwa aku sedang meneliti sesuatu. Tiba-tiba saja 

beliau menurunkan surban yang menutup punggung beliau sehingga aku melihat dengan jelas Segel 

Kenabian yang kucari-cari. Kontan aku langsung memeluk Rasulullah sambil menangis. Rasulullah 

lalu berkata: “Lepaskanlah pelukanmu.” Aku pun mundur selangkah dan duduk di hadapan 

Rasulullah. Lalu kuceritakan kepada Rasulullah semua kejadian yang telah kulalui. Rasulullah dan 

para sahabat terheran-heran dengan ceritaku.12 

 

2-Rasa Persaingan 

Mughirah ibn Syu’bah menuturkan: 

Hari pertama aku mengenal Rasulullah adalah ketika aku berjalan bersama Abu Jahal 

menyusuri sebuah jalan kota Mekah. Pada saat itulah aku bertemu Rasulullah. Kala itu beliau berkata 

                                                 
11 Baqi’ al-Gharqad adalah nama sebuah kompleks pemakaman, penerj- 

12 Al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 1/228-234. 



kepada Abu Jahal: “Wahai Abul Hakam, apakah kau mau mengikut jalan Allah dan rasul-Nya? Aku 

akan mengajakmu ke jalan Allah.” 

Abu Jahal menjawab: “Wahai Muhammad, apakah kau mau berhenti menghina tuhan-tuhan 

kami? Bukankah yang kau inginkan adalah kami bersaksi bahwa kau telah menyampaikan ajaranmu 

itu? Maka kami bersaksi bahwa kau memang telah menyampaikan ajaranmu. Demi Alah, seandainya 

aku tahu bahwa apa yang kau katakan itu benar, aku pasti akan mengikutimu.” 

Rasulullah pun berlalu meninggalkan kami. Lalu Abu Jahal menoleh ke arahku seraya 

berkata: “Demi tuhan sebenarnya aku tahu bahwa apa yang dia katakan memang benar. Tapi ada 

satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia, yaitu bahwa duu Bani Qushay berkata: ‘Kami 

memiliki hak al-hijâbah.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata lagi: ‘Kami memiliki hak al-

siqâyah.’ Kami pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata lagi: ‘Kami memiliki hak al-nadwah.’ Kami 

pun menyahut: ‘Baik!’ Lalu mereka berkata lagi: ‘Kami memiliki hak al-liwâ`.’ Kami pun menyahut: 

‘Baik!’ Lalu mereka memberi makanan sebagaimana kami juga memberikan makanan. Sampai ketika 

‘bahu kami bersentuhan’13, mereka berkata: ‘Dari kami ada seorang nabi.’ Kalau itu maka Demi 

tuhan aku tidak akan menyetujuinya.”14 

Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu ketika Abu Jahal berkata: “Kami sering 

berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdu Manaf. Ketika mereka memberikan 

makanan, kami pun memberikan makanan; ketika mereka memuat barang perniagaan, kami pun 

memuat barang perniagaan; ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika ‘bahu kami 

bersentuhan’ dan kami seperti kuda pacu, mereka berkata: ‘Dari kami ada seorang nabi yang 

mendapat wahyu dari langit.’ Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi tuhan kami tidak 

akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya!”15 

Para tokoh Quraisy lalu bertemu dan memutuskan untuk mengutus Utbah ibn Rabi’ah untuk 

berbicara dengan Rasulullah agar beliau berhenti berdakwah. Utbah adalah salah satu pemimpin 

Quraisy yang paling utama. Selain itu, dia juga terkenal petah lidah dan kaya raya.  

                                                 
13 Yang dimaksud “bahu bersentuhan” (tahâkat al-rukab) adalah kedudukan yang setara, penerj- 

14 Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/83; Kanz al-‘Ummâl, al-Hindi 14/39-40. 

15 Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/83. 



Singkat cerita, Utbah pun menemui Rasulullah Saw. dengan maksud untuk beradu 

argumentasi. Setibanya di hadapan Rasulullah, Utbah bertanya: “Wahai Muhammad, siapakah yang 

lebih baik: engkau atau Abdullah?” Rasulullah tidak menjawab. Utbah bertanya lagi: “Siapakah yang 

lebih baik: engkau atau Abdul Muthallib?” Lagi-lagi Rasulullah tidak menjawab. Tampaknya, 

diamnya Rasulullah itu adalah jawaban yang paling tepat untuk seorang dungu. Utbah lalu bertanya 

lagi: “Jika kau menyatakan bahwa mereka lebih baik darimu, maka sungguh mereka telah 

menyembah semua tuhan yang kusembah. Tapi jika kau menyatakan bahwa kau lebih baik dari 

mereka, maka lekaslah bicara agar kudengar penjelasanmu.” 

Setelah Utbah berhenti berkata-kata, Rasulullah bertanya: “Apakah kau sudah selesai wahai 

Utbah?” 

“Ya,” jawab Utbah. 

Rasulullah lalu melafalkan beberapa ayat dari surat Fushshilat: “Hâ Mîm. Diturunkan dari 

Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam 

bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi 

kebanyakan mereka berpaling (daripadanya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan. Mereka berkata: ‘Hati 

kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada 

sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula).’ 

Katakanlah: ‘Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya 

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan 

mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya), 

(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada 

putus-putusnya.’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua 

masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam.’ Dan Dia 

menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan 

padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-

orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata 

kepadanya dan kepada bumi: ‘Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.’ 

Keduanya menjawab: ‘Kami datang dengan suka hati.’ Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa 

dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang 



yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling maka katakanlah: ‘Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, 

seperti petir yang menimpa kaum `Ad dan kaum Tsamud’.” (QS Fushshilat [41]: 1-31). 

Ketika Rasulullah baru sampai ayat ketiga belas, tiba-tiba tubuh Utbah berguncang seperti 

orang yang terserang demam. Tokoh Quraisy itu mengulurkan tangannya ke mulut Rasulullah seraya 

berseru: “Diamlah kau Muhammad, demi Tuhan yang kau imani!” 

Utbah kemudian beranjak meninggalkan Rasulullah dan menemui para tokoh Quraisy yang 

telah menunggunya. Ketika melihat Utbah muncul, para tokoh itu saling berbisik: “Sungguh Demi 

tuhan Abul Walid datang dengan wajah yang sama sekali berbeda dengan wajahnya saat berangkat 

tadi.”  

Mereka lalu mengerumuni Utbah dan bertanya: “Apakah gerangan yang terjadi padamu 

wahai Abul Walid?” 

Utbah menjawab: “Demi tuhan barusan aku mendengar kata-kata yang tak pernah kudengar 

sebelumnya. Demi tuhan itu sama sekali bukan syair atau mantra. Wahai kaum Quraisy, patuhlah 

kepadaku dan jadikanlah ketaatan itu demi aku. Biarkanlah dia dengan apa yang dilakukannya itu dan 

jangan usik dia. Demi tuhan, ucapannya yang kudengar itu mengandung berita besar. Jika orang Arab 

menyerangnya, maka dia akan mengalahkan mereka semua tanpa bantuan kalian. Jika dia berhasil 

menaklukkan bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian juga serta kemuliannya 

adalah kemuliaan kalian juga sehinga kalian menjadi manusia paling bahagia dengannya.” 

Demi mendengar ucapan Utbah itu, para tokoh Quraisy pun berkata: “Demi tuhan rupanya 

dia telah menyihirmu dengan ucapannya.” 

Utbah menukas: “Inilah pendapatku. Lakukanlah apapun terserah kalian!”16 

 

3-Beberapa Sebab Lain 

Sikap yang ditunjukkan para tokoh Quraisy seperti tersebut di atas sama sekali bukanlah 

sikap pribadi yang hanya dilakukan satu atau dua orang, melainkan sebuah sikap kolektif yang umum 

                                                 
16 Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir 3/81-82; al-Sîrah al-Nabawiyyah, Ibnu Hisyam 1/313. 



mereka tunjukkan. Namun selain sikap dengki dan rasa tak mau tersaingi, masih ada beberapa sebab 

lain yang menghalangi orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Rasulullah, misalnya sifat takut, 

tamak, rakus, dan keras kepala. Ya. Jadi meski mereka mengatahui bahwa Muhammad Saw. memang 

benar-benar seorang nabi, tapi mereka bersikap kepala batu untuk dapat beriman kepada ajaran 

beliau. Berkenaan dengan sikap keras seperti inilah al-Qur`an pernah menghibur Rasulullah dengan 

ayat yang berbunyi: “Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan 

hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-

orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.” (QS. Al-An’âm [6]: 33). 

Lewat ayat ini seakan-akan Allah berkata kepada Rasulullah: 

Mereka memang selalu menuduhmu dengan berbagai kebusukan sehingga kau merasa sedih 

disebabkan hal itu. Tapi janganlah kau bersedih atas apa yang dituduhkan padamu itu karena mereka 

adalah orang-orang yang kalah oleh nafsu mereka sendiri, terpenjara oleh syahwat, dan tak berdaya 

melawan musuh. Sebenarnya mereka tidak mendustaimu, sebab mereka tak mungkin mengatakan 

bahwa kau adalah seorang pendusta. Dulu mereka sudah biasa memanggilmu al-Amîn, yang 

terpercaya, maka lihatlah betapa dungunya mereka. Karena ternyata mereka telah mendustai diri 

mereka sendiri. Oleh sebab itu, kau tak perlu bersedih… 

Ya. Jika pada saat itu harus ada pihak yang bersedih, maka yang paling layak untuk bersedih 

adalah orang-orang yang memusuhi sang rasul yang ditangannya tergenggam kebahagiaan dunia dan 

akhirat, serta orang-orang yang tidak mau membuka hati mereka bagi cahaya yang sebenarnya 

memarcar tak jauh dari mana mereka berada. 



 

Apakah Substansi dan Esensi Allah? 

 

Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk-Nya, baik secara hakiki maupun secara nisbi. 
Manusia yang hidup di alam terbatas ini memiliki pikiran, pandangan, dan pengindraan yang juga 
terbatas. 

Ya. Ukuran yang bisa dilihatnya di alam ini kurang lebih hanya sebatas lima persejuta. Demikian pula 
dengan apa yang dapat didengarnya. Ia, misalnya, tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi 40 
kali per detik. Bila frekuensi suara mencapai ribuan kali per detik, ia juga tidak bisa mendengarnya. 
Jadi, indra pendengaran manusia sangat terbatas. Indra ini hanya bisa mendengar sedikit dari sejuta. 
Jangkauan penglihatan dan pendengarannya pun sangat terbatas. Kalau demikian, bagaimana 
mungkin manusia yang dalam hal pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran amat terbatas ini 
berani bertanya: Mengapa Allah tidak terlihat? Bagaimana Dia? Apabila manusia mengajukan 
pertanyaan semacam ini, lalu berusaha mengukur besaran dan gambaran Allah Swt, atau berusaha 
memikirkan zat-Nya, itu sungguh lancang dan melampaui batas. 

Siapa engkau, wahai manusia, dan apa yang engkau ketahui hingga berani bertanya dan berusaha 
mengetahui zat Allah Swt.? Allah Swt. tidaklah seperti gambaran dan jangkauan manusia. Dia tidak 
bisa dicapai oleh ukuran-ukuranmu yang terbatas. Seandainya engkau pergi dengan kecepatan cahaya 
selama satu trilyun tahun menuju berbagai alam yang lain lalu engkau mengakumulasikan satu alam 
dengan alam lainnya, maka apa yang kausaksikan itu tidaklah sampai sebutir atom atau setitik debu 
bagi-Nya. 

Ketika kita tidak mampu bahkan untuk sekadar mengetahui benua Antartika, bagaimana mungkin 
kita dapat mengetahui substansi dan esensi Allah Swt., Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini? 
Sungguh sangat jauh. Allah Swt. sebagai Tuhan Mahasuci dan Mahajauh dari gambaran dan 
perhitungan manusia. Dia di atas seluruh gambaran dan imajinasi kita. 

Para ulama ahli kalam berkata, “Apa pun yang terlintas dalam benakmu, Allah adalah selain itu,” 
sementara para ulama sufi berujar, “Apa pun yang terlintas dalam benakmu, Allah jauh, jauh, dan 
jauh di luar itu.” Engkau terbungkus oleh banyak hijab seolah-olah berada dalam lentera. Descartes 
mengatakan, “Manusia terbatas dari semua sisi. Entitas yang terbatas tidak mungkin mampu 
memikirkan sesuatu yang tidak terbatas.” Wujud Allah adalah wujud yang tidak terbatas dan tidak 
terhingga. Karena itu, manusia yang lemah dan terbatas ini tidak mungkin mampu menjangkau-Nya. 
Seorang sastrawan Jerman, Goothe, bertutur, “Mereka menyebutmu dengan seribu satu nama, wahai 
Zat Yang Tidak Terjangkau. Seandainya aku menyebutmu dengan tidak hanya seribu nama, tetapi 
dengan ribuan nama, aku tetap tidak bisa memuji-Mu secara sempurna. Sebab, Engkau di luar dan di 
atas semua gambaran.” 

Para pemikir berpendapat bahwa Allah ada, tetapi wujud-Nya tidak dapat dijangkau. Allah bukanlah 
sesuatu yang bisa dijangkau. Mata tidak bisa melihat-Nya dan telinga tidak bisa mendengar-Nya. Jika 



demikian, yang harus kaulakukan hanyalah mengikuti ajaran para nabi mengenai hak-Nya seraya 
beriman kepada-Nya. 

Bagaimana mungkin manusia mengetahui Allah Swt. yang merupakan Sang Mahaawal dan Sebab 
Pertama bagi keberadaan dan ilmu. Keberadaan kita adalah bayang-bayang dari cahaya wujud-Nya. 
Ilmu kita adalah embusan dari pengetahuan-Nya yang meliputi segala sesuatu. Dalam tingkatan 
tertentu memang terdapat jalan untuk mengetahui Allah dan untuk sampai kepada derajat makrifat. 
Namun, ini bukanlah jalan biasa untuk mengetahui sesuatu. Ini adalah jalan yang sangat berbeda. 
Mereka yang berusaha mengetahui Allah dengan cara meniti jalan menyimpang adalah golongan 
orang malang yang tidak mampu mengalahkan tipuan nafsu serta tidak mampu mengenal dan 
merasakan ilham dalam batin. Karena itu, mereka berujar, “Aku telah mencari Allah dan tidak 
menemukan-Nya.” Ini adalah ungkapan kesesatan nyata serta pernyataan palsu atas nama ilmu dan 
filsafat. 

Allah Swt. adalah Tuhan yang menampakkan diri-Nya di jagat raya dan pada diri kita saat ruh dan 
kalbu naik menuju-Nya. Keberadaan-Nya tertanam secara kuat jauh di dalam lubuk hati dan ruh kita. 
Perasaan jiwa yang menjadi landasan seluruh pengetahuan kita ini lebih kuat daripada semua 
pengetahuan kita yang terbatas, serta daripada semua akal dan pemikiran kita. Namun, kita sering 
lalai terhadap diri kita dan terhadap potensi ini sehingga terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan. 

Alam menjadi saksi atas Allah Swt. dan mengungkapkan hal itu lewat seribu satu lisan. Al-Quran pun 
mengingatkan dengan lisan yang paling fasih, dan Rasul adalah utusan yang paling fasih dan paling 
sempurna. Seorang penyair sufi, Ibrahim Haqqi[1] menggubah: 

Sang Mahabenar berfirman, “Aku adalah harta kekayaan yang tidak tertampung oleh bumi dan tidak pula 
oleh langit, tetapi kalbu dapat menampung-Ku.” 

  

[1] Ibrahim Haqqi (1703 - 1780) lahir di Erzurum di kampung Hasan Qal’ah. Ia adalah salah satu 

penyair sufi. Bukunya yang ter-penting adalah Makrifat Nameh yang dianggap sebagai ensiklopedia 

pada masanya. 



 

Sebagian orang bertanya-tanya mengapa kita tidak 

bisa melihat Allah. Bagaimana menjawab mereka? 

 

Melihat adalah masalah kemampuan untuk mencakup. Misalnya, terdapat banyak bakteri di tubuh 
manusia. Dalam sebuah gigi saja bisa jadi ditemukan jutaan bakteri. Bakteri-bakteri itu dengan 
kemampuan yang diberikan kepadanya dapat melubangi dan merusak gigi manusia. Namun, manusia 
tidak mampu mendengar suara atau kegaduhannya sebagaimana ia bahkan tidak merasakan 
keberadaannya. Di sisi lain, bakteri itu pun tidak bisa melihat dan mencakup manusia. Untuk bisa 
mencakup dan melihat manusia, ia harus berada di tempat yang bebas dan di luar tubuh manusia 
serta pada saat yang sama ia juga harus memiliki mata teleskopik. Dengan demikian, 
ketidakmampuannya dalam mencakup manusia membuatnya tidak bisa melihat manusia. Ia tidak 
mampu selain melihat apa yang ada di depannya saja. Setelah contoh dari dunia kecil ini, mari kita 
beralih kepada dunia yang besar. 

Bayangkanlah engkau duduk di depan teleskop besar yang mampu menjangkau tempat sejauh empat 
miliar tahun perjalanan cahaya. Meskipun demikian, pengetahuan kita tentang alam dan tentang 
tempat itu terbilang hanya setetes dari lautan. Mungkin kita bisa mengetahui beberapa teori dan 
informasi yang tidak begitu jelas seputar bidang atau wilayah yang terjangkau oleh teleskop itu, lalu 
berdasarkan teori dan informasi itu kita bergegas untuk sampai kepada teori dan informasi lainnya. 
Namun, kita tetap tidak mampu secara sempurna mencakup alam, baik esensinya dan luasnya 
maupun bentuk umumnya dan kandungannya,. Itu karena, sebagaimana kita tidak mampu mencakup 
dengan sempurna jagat kecil (makrokosmos), kita juga tidak mampu mencakup dengan sempurna 
jagat besar (makrokosmos). 

Dari sini jelaslah bahwa meskipun kita memiliki mikroskop dan sinar x, kita tidak mampu mencakup 
secara menyeluruh mikrokosmos sekalipun. Demikian pula kita tidak mampu mencakup secara 
menyeluruh makrokosmos. Sekarang, marilah kita merenung tentang Allah Swt. Rasul saw. bersabda, 
“Tujuh lapis langit berada di singgasana (kursi) Tuhan tak ubahnya seperti tujuh keping dirham yang 
dilemparkan di gurun.” Abu Dzar r.a. mendengar Rasulullah bersabda, “Singgasana (kursi) berada di 
arasy tak ubahnya seperti sebuah cincin besi yang dilemparkan di antara dua penjuru sahara bumi.”[1] 

Bayangkanlah keagungan yang luar biasa itu! Kalian yang, jika dibandingkan dengan alam ini, ibarat 
benda-benda kecil yang hanya terlihat dengan mikroskop, bagaimana mungkin mengaku dapat 
menjangkau seluruh alam? Sedangkan, seluruh tempat dan jagat raya ini, jika dibandingkan dengan 
arasy Allah, pun laksana benda-benda kecil yang hanya terlihat dengan mikroskop, padahal arasy 
barulah tempat penerapan kehendak dan perintah Ilahi. Bukankah ini adalah kesibukan yang sia-sia? 
Jika demikian, apatah lagi kalau engkau berusaha menjangkau Allah Swt. 

Karena itu, Al-Quran menyebutkan, “Semua mata tidak dapat menjangkau-Nya, sedangkan Dia menjangkau 
semua mata.”[2] Benar. Semua mata dan pikiran tidaklah dapat menjangkau-Nya dan tidak dapat pula 
mencakup-Nya. Untuk bisa melihat, perlu kemampuan untuk mencakup. Dia menjangkau semua 



mata dan penglihatan karena Dia dapat mencakup segala sesuatu dengan ilmu-Nya. Sementara itu, 
semua mata dan penglihatan tidak mampu menjangkau-Nya. Karena itu, hal ini harus diketahui agar 
semua aspek masalah ini menjadi jelas. 

Dari aspek lain, cahaya merupakan hijab dan tirai Allah Swt. Kita tidak mampu bahkan untuk 
mencakup cahaya-Nya. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi saw. sesudah kepulangan beliau 
dari mikraj, “Apakah engkau melihat Tuhan?” Rasul saw. menjawab, “Aku melihat cahaya.” Cahaya 
adalah makhluk Allah Swt, sedangkan Allah adalah Penerang dan Pembentuk cahaya. Cahaya 
bukanlah Allah. Ia adalah makhluk-Nya. Hal ini ditegaskan oleh hadis lain yang berasal dari Allah 
Swt. (hadis qudsi): “Hijab-Nya adalah cahaya.”[3] Artinya, terdapat cahaya antara kalian dan Dia. 
Kalian diliputi dengan cahaya. Di sini ada makna lain. Kami ingin mengatakan sekali lagi bahwa Dia 
diliputi, namun dengan sifat-sifat-Nya, bukan dengan yang lain, sementara sifat-sifat-Nya bukanlah 
sesuatu yang lain dari-Nya dan bukan pula esensi-Nya. 

Ketika kita membahas berbagai masalah yang terkait dengan ketuhanan, persoalan begitu dalam dan 
sulit hingga berat untuk dipikul. Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa Allah Swt. tidak 
bisa dijangkau oleh penglihatan makhluk dan bahwa hijab-Nya adalah cahaya. Sekarang marilah kita 
meninjau masalah ini dari aspek ketiga. Seorang penyair sufi menggubah: 

Tiada tanding dan tiada banding bagi Tuhan-Ku 
Tiada yang menyamai dan menyerupai-Nya 
Dia mahajauh dari seluruh gambaran 
Dia Mahasuci… 
Mahatinggi Allah. 

Pertama-tama, tidak ada tandingan atau lawan bagi-Nya. Hal ini sangat penting. Untuk bisa dilihat, 
sesuatu harus ada lawannya. Engkau bisa menyaksikan cahaya karena ada lawannya, yaitu gelap. 
Demikian pula, engkau bisa memperlihatkan pandanganmu tentang panjangnya sesuatu dengan 
berkata, “Ini satu meter dan ini tiga meter,” karena ada lawannya. Karena itulah, kita bisa meletakkan 
sesuatu dalam urutan. Allah bahkan tidak seperti cahaya yang bisa engkau lihat karena ada lawannya, 
yaitu gelap, sebab tidak ada lawan atau tandingan bagi-Nya. 

Mari kita bahas dari sudut pandang fisika. Berapakah ukuran yang bisa dilihat oleh manusia dari alam 
yang terhampar di depan matanya ini? Ya, apakah kalian dapat menyebutkan ukuran sesuatu yang 
bisa kalian lihat? Katakanlah bahwa jumlah sesuatu yang terhampar di alam ini mencapai 1 miliar x 1 
miliar agar kita bisa menyaksikan keagungan Sang Pencipta dan menatapnya dengan penuh 
kekaguman. Namun, penglihatan kita hanya bisa melihat lima persejuta saja darinya, sementara 
sisanya tidak kita lihat dan tidak kita ketahui. Benar, yang bisa kita lihat hanyalah gelombang cahaya 
dengan panjang dan frekuensi tertentu. Dengan demikian, renungkanlah betapa cacatnya pertanyaan 
sebagian orang: “Mengapa aku tidak bisa melihat Allah?” Mereka menanyakan hal ini, sementara 
mereka tidak mengetahui kalau dirinya sendiri hanya mampu melihat lima persejuta dari alam ini. 
Sesudah itu, mereka juga ingin meletakkan Allah dalam wilayah yang sama. Sungguh sebuah 
pemikiran yang kerdil. 

Pada hari kiamat, orang yang mencurahkan pikirannya di dunia di hadapan ayat-ayat semesta 
(kauniyah) bisa melihat-Nya. Karena itu, Nabi Musa a.s. dan penghulu para nabi, yaitu Nabi 
Muhammad saw., ketika itu dapat melihat-Nya. Adapun orang-orang lain akan melihat-Nya sesuai 
dengan tingkatan masing-masing. Ini merupakan dorongan dan rangsangan yang kuat untuk 
merenung dan berpikir. Mereka yang ingin menggapai derajat tinggi di akhirat harus memperbarui 



hati dan pikiran mereka. Lebih tepatnya, di dunia ini mereka harus memiliki perhatian yang tinggi 
serta jiwa dan pemikiran yang sesuai dengan keinginannya untuk bisa melihat Allah pada hari kiamat. 
Dengan kata lain, mereka tidak boleh meninggalkan dunia ini dengan bekal yang sedikit. Tentu saja, 
semua sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sang penyair sufi, Ibrahim Haqqi, 
mengungkapkan sebuah hadis daif lewat bait-bait syair gubahannya: 

Sang Mahabenar berfirman, “Aku adalah harta kekayaan yang tidak tertampung oleh bumi dan tidak pula 
oleh langit, tetapi kalbu dapat menampung-Ku.” 

Jadi, betapa agung karunia dan nikmat Zat Yang Mahasuci yang seluruh alam tidak sebanding satu 
butir atom pun di hadapan keagungan-Nya. Betapa besar nikmat-Nya atas setiap mukmin ketika Dia 
tampak dalam kalbunya sebagai kekayaan sekaligus mengantarkannya kepada ketenangan dan 
ketenteraman. Akhirnya, Allâh a„lam bi-al-shawâb (Allahlah yang paling tahu tentang apa yang 
benar). 

 

[1] Tafsir al-Thabari,î III, 77. Riwayat tersebut berasal dari Yunus dari Ibnu Wahb dari Ibnu Zaid 

dari ayahnya. 

[2] Q.S. al-An’âm: 103. 

[3] H.R. Ibnu Majah, Pendahuluan, 13. 

 



 

Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu, siapa yang 

menciptakan Allah? 

 

Pertanyaan di atas sering kali terlontar. Aku menganggap pertanyaan tersebut sebagai salah satu dalil 
dan bukti kenabian Muhammad saw. Ketika apa yang beliau beritakan menjadi kenyataan, aku 
menundukkan kepala seraya berkata, “Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.” 

Ya, beliau adalah utusan Allah yang mulia. Beliau telah mengabarkan segala sesuatu yang akan terjadi 
hingga hari kiamat seolah-olah beliau duduk di depan layar televisi seraya menceritakan apa yang 
beliau saksikan. Beliau telah berkata benar dalam semua berita yang disampaikannya. Hukum-hukum 
yang beliau sebutkan dan peristiwa-peristiwa yang beliau kabarkan akan terjadi di masa mendatang, 
benar-benar terjadi tepat seperti yang beliau katakan. Nah, pertanyaan di atas termasuk berita yang 
pernah beliau sampaikan. Nabi saw. bersabda, “Manusia akan terus bertanya, ‘Allah menciptakan 
segala sesuatu. Lalu, siapa yang menciptakan Allah?’”[1] 

Ketika pertanyaan tersebut diajukan kepadaku, aku berujar dalam hati, “Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah rasul Allah!” Alangkah benar yang kaulihat dan alangkah benar yang kaukatakan! 
Inilah komentar yang paling tepat dalam menghadapi rendahnya cara berpikir orangorang yang 
membangkang, sombong, dan bersikap seperti Firaun sehingga mereka meletakkan sifat Tuhan 
dalam koridor sebab-akibat serta berusaha menjelaskan segala sesuatu dengan format itu. 

Kembali kepada persoalan semula, kita bisa mengatakan bahwa pertanyaan di atas termasuk 
pertanyaan kaum yang ingkar, dan akal yang tidak cerdas sering kali kesulitan menghadapi pertanyaan 
semacam itu. Ya, sebab mereka tidak mampu memahami makna “tak terhingga” dan tidak mampu 
menilai kontinuitas rangkaian sebab-akibat. 

Karena itu, kita melihat orang seperti itu bimbang dan ragu. Ia mengira bahwa Allah juga seperti 
yang lain sehingga terdapat pula sebab kemunculan-Nya. Dengan kata lain, Dia juga merupakan hasil 
atau akibat. Tentu saja ini adalah ilusi, ilusi yang didasarkan pada ketidaktahuannya terhadap Sang 
Pencipta, karena Allahlah yang memunculkan sebab-akibat tanpa ada permulaan bagi wujud-Nya. 

Dengan bersandar pada kaidah-kaidah tertentu, para ulama ahli kalam menetapkan bahwa hukum 
sebab-akibat tidak mungkin terus terangkai hingga tak terhingga. Mereka berusaha membuktikan 
Penyebab terjadinya hukum sebab-akibat tidak lain adalah Allah Swt. Dalam hal ini, kita bisa 
merangkum pemikiran mereka dengan satu atau dua contoh. Menurut para ahli kalam, pendapat 
yang menyatakan bahwa rangkaian sebab-akibat terus berlangsung tanpa pernah berhenti 
menunjukkan kebodohan terhadap substansi sebab-akibat dan kelalaian terhadap Sang Pencipta. Ya. 
Tidaklah tepat kalau kita menetapkan kemungkinan adanya sebab-akibat lewat rangkaian sebab-
akibat yang terus berlangsung sejak azali. Melihat hal tersebut mungkin adalah ketertipuan, misalnya 
jika kita mengatakan bahwa hijaunya permukaan bumi oleh tumbuhan terkait dengan adanya udara, 
air, dan matahari, serta bahwa keberadaan udara, air, dan matahari terkait dengan adanya beberapa 



unsur seperti oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen, lalu bahwa keberadaan unsur-unsur tersebut 
terkait dengan adanya partikel-partikel lain yang lebih kecil, kemudian bahwa keberadaan partikel-
partikel kecil itu terkait dengan adanya partikel-partikel yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. 

Dugaan bahwa sebab-akibat mungkin terus terangkai tanpa pernah berakhir adalah sebuah 
kerancuan dan ketertipuan. Apalagi, jika kita mengetahui bahwa unsur metafisika mengalahkan fisika 
serta bahwa seluruh sebab yang bermula dari sebab pertama dan berujung pada akhirnya bekerja 
secara selaras dan teratur seolah-olah semuanya merupakan pekerja yang melaksanakan tugasnya. 

Ya. Pandangan bahwa ini adalah hasil dari ini, ini adalah akibat dari ini, dan seterusnya tidak akan 
bisa menyelesaikan masalah dan persoalan. Bahkan, sebaliknya, itu membuat masalah terus tak 
terjawab. Karena, dugaan bahwa itu merupakan jawaban tak ubahnya seperti dugaan tentang 
kemungkinan telur berasal dari ayam atau ayam berasal dari telur yang berlangsung selamanya. 
Dugaan dan sangkaan akan terus menggantung sampai kita menyandarkan dan menisbahkan ayam 
dan telur kepada Wujud Azali yang memiliki kekuasaan tak terhingga. Ketika kita menisbahkan 
mereka kepada Sang Pencipta yang azali, seluruh kerumitan bisa terjawab, sebab sama saja apakah 
telur yang diciptakan terlebih dahulu atau ayam yang kemudian diberi kemampuan memproduksi 
telur untuk melanjutkan keturunannya. Keduanya, ayam lebih dulu atau telur lebih dulu, sama saja 
[bagi Allah Swt.]. 

Jadi, mengatakan ini berasal dari itu dan itu berasal dari ini tidaklah mengantarkan kepada hasil apa 
pun dan tidak memberikan kejelasan. Jawaban semacam itu justru mendatangkan pertanyaan lebih 
banyak. Misalnya, hujan terkait dengan awan serta awan terkait dengan partikel positif dan negatif. 
Selanjutnya, partikel-partikel itu bergantung pada proses penguapan. Proses penguapan terkait 
dengan keberadaan air dan terakhir dengan unsur-unsur pembentuk air. Demikianlah, setelah 
beberapa langkah saja, rangkaian tersebut berakhir dan berhenti. Bahkan ketika rangkaian berhenti 
pada satu titik tertentu, manusia merasa dirinya dihadapkan pada sejumlah asumsi dan berusaha 
memuaskan akalnya dengan berkata, “Bisa jadi begini dan bisa jadi begitu.” 

Semua itu tidak lain adalah usaha untuk menguak alam yang di dalamnya kita saksikan terdapat 
keteraturan, keharmonisan, dan keselarasan menakjubkan di antara bagian-bagiannya. Sebuah usaha 
untuk menjelaskan alam dan segala sesuatu dengan cara berpikir anak-anak. Pada saat yang sama, itu 
justru menyesatkan arah dan tujuan ilmu sekaligus membuatnya berada dalam kegelapan yang pekat. 
Perlu diingat bahwa setiap kesimpulan harus disertai sebab. Sekadar bertambahnya sebab-akibat yang 
tidak logis dan tidak rasional beserta rangkaiannya tidaklah membuat kesimpulan jadi rasional dan 
logis. Hal ini tentu saja merupakan kerancuan berpikir, yaitu menganggap mungkin sesuatu yang 
mustahil. 

Sekarang kami akan memberikan contoh. Misalnya, aku duduk di atas kursi yang kaki belakangnya 
tidak ada. Agar kursi itu tidak jatuh, aku menyandarkannya kepada kursi lain yang kondisinya sama. 
Lalu, kursi tersebut juga disandarkan kepada kursi lain. Begitu seterusnya sampai tidak berakhir, 
artinya sampai jumlah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal dan tidak bisa ditampung oleh ruang 
dan zaman. Meskipun demikian, kalau kursi-kursi itu tidak disandarkan kepada kursi permanen yang 
mempunyai empat kaki, kendati terus berlanjut hingga tanpa akhir, tidak akan ada gunanya. 

Contoh lain adalah angka nol di depan kita. Apabila angka nol tidak ditambah dengan angka [dari 
satu sampai sembilan] di sebelah kirinya, ia akan tetap kosong dan tidak bernilai meskipun engkau 
meletakkan banyak angka nol di sampingnya. Bahkan, ia tetap tidak bernilai walaupun engkau 
meletakkan 1 trilyun x 1 trilyun angka nol. Namun, ketika engkau meletakkan di sebelah kirinya satu 



angka lain, bilangan nol akan memiliki nilai sesuai dengan angka itu. Ini artinya apabila sesuatu tidak 
mempunyai wujud yang mandiri dan tidak berdiri sendiri, keberadaan entitas lain yang sama 
lemahnya tidak bisa memberikan wujud, sandaran, dan bantuan kepadanya. Itu karena terkumpulnya 
sejumlah entitas yang lemah pada tempat dan hal yang sama hanya menambah kelemahan dan 
kebutuhan. 

Bahkan, kalaupun kita menerima kemustahilan itu dan pengaruh sebab-akibat, hukum fisika yang 
mengharuskan adanya “kesesuaian sebab” mewajibkan kesesuaian logis antara sebab dan akibat. 
Karena itu, harus ada, misalnya, penelaahan terhadap sebab-sebab logis yang memiliki kekuatan 
cukup di belakang sejumlah fenomena, mulai dari berubahnya bola bumi menjadi lingkungan yang 
tepat bagi kemunculan dan keberlangsungan kehidupan sampai adanya manusia yang berpikir dan 
berakal. 

Ini menunjukkan bahwa kondisi planet bumi, yakni kecepatannya, jaraknya dari matahari, lapisan 
udaranya, perputarannya, ukuran kelilingnya, jenis gas yang membentuk udaranya, lapisan tanahnya, 
berbagai tumbuhan yang menutupi lapisan tanah ini, lautannya, hukum-hukum tersembunyi yang 
berlaku di bumi, angin dan berbagai fungsi yang dilaksanakannya, serta ribuan bahkan ratusan ribu 
peristiwa yang terjadi secara sangat teratur dan harmonis, tidaklah mungkin dikembalikan dan 
dinisbahkan kepada sebab-sebab yang buta dan tuli atau kepada proses kebetulan yang pekat. 

Sebenarnya ketika para ahli ilmu kalam menafikan sebab-sebab lewat teori “lingkaran dan rantai 
[sebab-akibat]” dan menisbahkan sebab-sebab kepada Sang Penyebab sebab-sebab, yakni Allah Swt., 
mereka sudah menyebutkan bahwa segala sesuatu adalah mumkin al-wujûd (mungkin ada) dan 
seluruh sebab bersandar kepada sang Wâjib al-wujûd (wajib ada). Dengan demikian, mereka telah 
membuka jendela menuju tauhid. Selain itu, kesimpulan tersebut adalah lebih selamat. Ya. Pada 
setiap pengaruh Sang Pencipta, kita melihat stempel, bukti, dan tanda kekuasaan-Nya. Karena itu, 
tidak hanya satu dalil tetapi ribuan dalil menunjukkan keberadaan-Nya. Sejak sains berusaha 
menyingkap berbagai rahasia alam, setiap ilmu lewat lisan khususnya menunjukkan dan mengungkap 
keberadaan-Nya dengan amat jelas. Ada beberapa buku yang sangat bernilai tentang topik ini. 
Sengaja aku menyebutkan hal ini untuk kembali kepada topik pembicaraan kita. 

Ya. Segala sesuatu muncul belakangan. Allahlah yang menciptakan segala sesuatu, sedangkan Allah 
sebagai Allah tidaklah diciptakan. Semua makhluk lemah dan membutuhkan, sedangkan keberadaan 
Allah dan zat-Nya tidak membutuhkan apa pun. Dia betul-betul Mahakaya. Segala sesuatu bersandar 
dan bergantung kepada-Nya. Semua teka-teki yang seolaholah tak terjawab menjadi jelas dengan-
Nya. Dialah Sang Maha Pencipta. Dialah Yang Mahaawal dan Mahaakhir. Jadi, bagaimana mungkin 
mereka mencari sebab bagi-Nya?! 

Kami akan menjelaskan hal ini dengan satu atau dua contoh lagi. Misalnya, kedua kakiku memikul 
tubuhku dan bumi memikul kedua kakiku. Sekarang, setelah mengetahui pemikul logis tersebut, aku 
tidak perlu mencari sebab-sebab baru di luarnya. Kita ambil contoh lain: gerbong terakhir dari 
rangkaian gerbong kereta ditarik oleh gerbong yang berada persis di depannya. Gerbong itu pun 
ditarik oleh gerbong yang persis ada di depannya lagi. Demikian seterusnya hingga sampai kepada 
lokomotif, penggerak yang menarik kereta. Ketika kita sampai kepada mesin penggerak itu, kita bisa 
berkata, “Mesin penggerak inilah yang menggerakkan dirinya sendiri.” Contoh-contoh tersebut 
adalah bagian dari makhluk Allah. Nah, betapapun mereka yang tertipu itu berpindah dari satu sebab 
kepada sebab lain, mereka pasti akan sampai pada sebab yang tidak mungkin membuat mereka 



mengarah kepada sebab lain. Pada saat itulah kita bertanya kepada mereka, “Inilah akhir dari segala 
sebab, lalu apa lagi?” 

Ada persoalan lain yang mengeruhkan kejernihan sebagian akal manusia, yaitu bahwa kemampuan 
berpikir manusia yang terbatas tidak dapat menangkap pengertian azali. Karena itu, kita melihat 
bagaimana seseorang menisbahkan sifat azali kepada materi lalu menetapkan kemungkinan terjadinya 
sesuatu yang tidak logis pada masa lalu yang jauh dan tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka. 

Azali bukanlah pengujung dari masa lalu. Ia tidak dibatasi oleh masa atau zaman. Seandainya zaman 
berupa 1 triliyun x 1 trilyun tahun, ia tetap tidak mencapai satu persen pun dari keazalian. Sementara 
itu, semua orang saat ini mengetahui bahwa materi yang menjadi landasan lingkaran sebab 
mempunyai permulaan yang jelas. Gerakan elektron, rahasia fisika biji atom, aktivitas di matahari 
yang menimbulkan penyinaran, serta hukum kedua termodinamika yang merupakan hukum alam 
yang integral, menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki akhir. Semua hal di atas menjadi bukti 
yang jelas seperti jelasnya bintang dan dalil yang terang seperti terangnya matahari. Segala sesuatu 
yang memiliki akhir pasti memiliki awal. Ini adalah sebuah aksioma yang tidak perlu diperdebatkan 
lagi. 

Karena itu, entitas apa pun yang memiliki wujud menunjukkan dan menjadi dalil atas Sang Pencipta. 
Demikian pula kelenyapan dan kefanaan wujud setiap entitas menunjukkan bahwa Sang Pencipta 
tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab, apabila kaidah berikut ini benar, yaitu “yang bermula pasti 
berakhir”, sudah tentu “yang tidak bermula tidak akan berakhir.” Karena itu, kita menyaksikan 
bahwa materi dan segala sesuatu yang berasal dari materi, apabila saat ini ada, esok akan tiada. Hanya 
saja, lambatnya perjalanan alam menuju kefanaan sering kali menipu banyak orang. Yang jelas, 
perjalanan alam—yang terus berkembang dan meluas dalam rentang waktu yang panjang—menuju 
kefanaan. Ya, alam materi, meskipun hari ini ada, tidak dapat disangkal lagi, sesuai dengan beberapa 
penelitian, mengarah kepada perubahan. Sekarang marilah kita menuju contoh kereta lagi. 

Misalkan sebuah kereta bergerak dari Izmir menuju Turgutlu yang berjarak 55 km dan kecepatan 
kereta itu adalah 55 km per jam pada awal perjalanan. Dengan kata lain, perjalanan akan memakan 
waktu satu jam. Kereta berjalan dengan kecepatan tersebut pada setengah jam pertama, namun 
kemudian menurun setengahnya setelah jarak tinggal 27, 5 km. Artinya, kereta akan mencapai 
setengah dari jarak tadi dalam setengah jam. Bayangkan seandainya setiap kali kereta itu mencapai 
setengah perjalanan, kecepatannya juga berkurang setengahnya. Demikian seterusnya. Kereta 
semacam ini tampak tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Meskipun akhirnya akan sampai ke 
tempat tujuan, para penumpang kereta berpikir bahwa mereka tidak akan sampai ke kota tujuan 
dengan kecepatan yang terus-menerus berkurang. 

Sama halnya dengan materi yang menuju kehancuran. Hal ini akan terjadi meskipun setelah beberapa 
juta tahun. Dengan kata lain, segala sesuatu fana kecuali Sang Mahaada yang keberadaan-Nya tidak 
bergantung pada selain-Nya. 

Kesimpulannya, Allah Swt. ada. Dia Pencipta segala sesuatu. Anggapan bahwa Dia adalah makhluk 
merupakan pandangan bodoh yang menisbahkan kemakhlukan kepada Sang Khalik (Pencipta) serta 
tidak membedakan antara Khalik dan makhluk. Kaum ateis dan kafir yang memunculkan pandangan 
dan anggapan tersebut—yang telah membuat manusia bimbang dan ragu—hendak tampil dengan 
mengedepankan rasio. Namun, mereka tidak sadar bahwa mereka telah jatuh dalam pertentangan 
yang sangat jelas dengan rasio dan logika. Lalu, siapakah yang saat ini masih memandang bahwa 



materi azali dan mengingkari ketuhanan?! Pandangan ini tidak hanya aneh, namun juga menunjukkan 
kebodohan dan fanatisme buta. 

Akan tetapi, meskipun sebagian kaum materialis (ateis) yang tidak dapat menyelami pengertian segala 
sesuatu tidak bisa memahami kefanaan dan kehancuran yang akan menimpa materi, mereka akan 
tetap—kalaupun telah memahaminya—berlindung di balik pandangan itu untuk menipu orang-
orang bodoh. Dan, Allah yang pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatulah yang paling tahu tentang 
hakikat sesuatu. 

 

[1] H.R. Muslim. 

 


