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Persoalan Penting yang Tiba-tiba Terlintas dalam 

Hati 

(Fitnah Perempuan) 

 

Perhatian 

Ciri dan Risalah Nur adalah ia berbicara dengan bahasa cinta dan kasih sayang. Karenanya, ia lebih 

terpaut dengan para perempuan yang memiliki sifat kasih sayang ketimbang laki-laki. Nah, kajian ini 

tertuju kepada mereka yang meniru perempuan asing secara membabi buta. Oleh sebab itu, 

bahasanya tampak agak sedikit tegas, dengan tujuan untuk mengingatkan dan membangunkan para 

perempuan yang sedang lalai. Semoga saudari-saudari kita yang demikian halus dan lembut tidak 

terperanjat dengan gaya bahasa yang lugas ini. 

Dari sejumlah riwayat Hadits Nabi saw. dapat dipahami bahwa kaum perempuan dan fitnah mereka 

berperan sangat dahsyat sebagai fitnah akhir zaman. Sebagaimana diterangkan oleh sejumlah buku 

sejarah bahwa pada abad-abad pertama terdapat segolongan perempuan yang terkenal berani dan 

ikut membawa senjata, yang dikenal dengan sebutan Perempuan Amazon. Bahkan, dari kalangan 

mereka terbentuk satu pasukan militer yang ikut terjun dalam sejumlah perang besar. Demikian pula, 

pada era sekarang kelompok yang paling dahsyat di antara kelompok yang kendalinya berada di 

bawah perintah setan sesuai dengan rencana licik nafsu ammarah adalah sekelompok perempuan 

berbusana, tapi telanjang yang menyerang kaum beriman dengan menyingkap betis mereka pada 

masa peperangan kesesatan kaum kafir terhadap Islam. Mereka berusaha menutup pintu pernikahan 

dan membuka berbagai pintu kemaksiatan. Seketika mereka bisa menawan banyak orang sekaligus 

melukai mereka dengan luka yang menyerang hati dan jiwa lewat berbagai dosa. Bahkan, mungkin 

mereka bisa membinasakan sejumlah hati. 

Merupakan hukuman yang setimpal bagi para perempuan tersebut, yaitu betis-betis mereka yang 

membawa fitnah menjadi kayu bakar neraka sekaligus menjadi pertama kali terbakar sebagai akibat 

mereka telah menyingkapnya selama bertahun-tahun di hadapan orang-orang yang bukan 

mahramnya. Di samping itu, mereka juga tidak mendapatkan suami yang cocok. Bahkan, mereka 



tidak bisa memperolehnya di saat sangat membutuhkan sebagai dorongan fitrah lantaran mereka 

telah menyia-nyiakan kepercayaan dan kesetiaan saat di dunia. Akhirnya, sebagai akibat dari tidak 

adanya keinginan untuk menikah dan menjaga kehormatan, para perempuan itu pun berada dalam 

kondisi yang sangat nista dan kurang dihormati, yakni satu laki-laki mengawasi 40 perempuan 

sebagaimana disebutkan dalam Hadits saw. 

Jika demikian kenyataannya, selama setiap yang indah mencintai keindahannya serta berusaha untuk 

memeliharannya tanpa ingin disentuk oleh keburukan. Keindahan merupakan sebuah kenikmatan, 

sementara apabila nikmat tersebut disyukuri akan bertambah-tambah dan jika tidak disyukuri akan 

lenyap. Tentu perempuan yang berpikiran sehat akan berusaha sekuat tenaga agar keindahan dan 

kecantikannya tidak menjadi sarana untuk melakukan dosa dan kesalahan, serta mengundang orang 

lain kepadanya. Ia akan berusaha agar kecantikannya tidak berubah menjadi keburukan atau berubah 

menjadi kecantikan yang beracun. Sudah pasti apabila kenikmatan tersebut dipergunakan secara 

salah, justru berakibat mendatangkan bencana dan siksa. Ia harus bersyukur terhadap nikmat 

pemberian itu dengan menggunakan sesuai syariah sehingga keindahan fana yang hanya berlangsung 

lima sampai sepuluh tahun menjadi sesuatu yang kekal. Namun jika tidak, maka hal itu akan 

mendatangkan sejumlah penderitaan di saat tuanya. Ia akan menangis dan meratapi diri seraya putus 

asa karena melihat orang lain menjauhkannya. 

Jika kecantikan tadi dihiasi dengan adab-adab al-Qur’an dalam wilayah pendidikan Islam, kecantikan 

yang fana itu pun akan menjadi kekal serta membuatnya lebih cantik, lebih indah, dan lebih anggun 

dibanding bidadari surga, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi saw. Andaikan kaum 

perempuan memiliki secuil akal pun, tentu ia tidak akan membiarkan hasil yang demikian indah, 

terang, dan abadi ini lenyap begitu saja.  

 



 

Melaksanakan Dakwah dengan Penuh Kerinduan 

 

Seorang da'i yang melaksanakan tugasnya dengan penuh kerinduan dan merindukan, maka ia tidak 
berharap imbalan apapun dari selain Allah. Perlu diketahui bahwa perasaan semacam itu tidaklah 
mudah untuk menemukannya, karena itu para rasul selalu menjaga hatinya agar tetap bersih dan 
tidak berharap kepada orang lain. Andaikata Rasulullah Saw. tidak selalu mengajarkan perasaan 
tersebut di hati para sahabatnya, pastilah mereka tidak akan berhasil mengembangkan Islam ke 
berbagai tempat sepeninggal beliau Saw.. 

Misalnya, sahabat Khalid ibn Walid seorang panglima perang Islam menghadapi pasukan Romawi. 
Pada mulanya ia menawarkan agama Islam kepada mereka, kemudian menerangkan syariatnya 
dengan gamblang. Tetapi karena mereka menolak, maka barulah Khalid menggunakan kekerasan 
melawan mereka. Dari kejadian itu dapat kita simpulkan bahwa di hati setiap sahabat tersimpan 
kerinduan untuk berdakwah tentang Islam kepada orang lain. 

Pengaruh kerinduan untuk berdakwah kepada orang lain yang ditanamkan oleh Rasulullah Saw. 
kepada para sahabatnya menyebabkan mereka rela meninggalkan tanah kelahirannya dan mereka 
menyebar ke berbagai temat demi untuk berdakwah dan beramar ma'ruf dan nahi munkar. 

Di antara salah satu contoh dari padanya adalah ketika sahabat Hubaib ditawan di kota Mekah dan ia 
dipenjarakan lama di kota itu, kemudian ia akan dijatuhi hukuman mati. Ketika itu ia merasa sangat 
susah, karena ia tidak sempat berdakwah selama ia dipenjara di kota Mekah. Sehingga ketika ia 
dirantai dan digiring ke tempat kematiannya, maka ia menoleh ke berbagai arah untuk mencari 
sesuatu yang dapat ia sampaikan, tetapi ia tidak menemukan seorang pun, meskipun di antara orang-
orang kafir itu ada yang akan menjadi pengikut Islam setelahnya. Kemudian ia berkata, “Maukah 
kalian meninggalkan aku sejenak untuk melakukan shalat dua rakaat?” setelah ia diijinkan oleh 
mereka untuk melakukan shalat dua rakaat, maka ia melakukan shalat dua rakaat dengan sempurna 
dan baik. Setelah selesai ia melakukan shalat dua rakaat, maka ia berkata kepada orang-orang kafir 
itu, “Demi Allah, andaikata aku tidak takut kalau kalian mengira bahwa aku memperpanjang shalatku 
karena aku takut mati, pasti aku akan melakukannya lebih panjang lagi.”[1] 

Kemudian setelah itu ia dihukum mati. Sebelum ia dijatuhi hukuman mati dan ia telah dinaikkan di 
atas kematian, maka ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah-olah mencari sesuatu, sehingga orang-
orang kafir mengiranya ia ingin membatalkan niatnya untuk dihukum mati, tetapi Hubaib 
mempunyai tujuan lain, yaitu mencari kesempatan untuk berdakwah, sehingga mereka bertanya 
kepadanya, “Maukah engkau kalau kedudukanmu sekarang diganti dengan Muhammad dan engkau 
dikembalikan ke keluargamu?” 

Mereka menunggu bagaimana jawaban Hubaib pada saat itu. Akan tetapi dengan tegas Hubaib 
menjawab, “Demi Allah aku tidak ingin Muhammad menggantikan kedudukanku sekarang, 
meskipun ia disakiti dengan sebutir duri, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku.”[2] 
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Setelah itu ia segera dijatuhi hukuman mati. Setelah ia menyampaikan beberapa kalimat dakwahnya 
kepada orang-orang kafir itu, maka ia merasa bergembira. Ia pun menghadapi kematian dengan 
wajah tersenyum. Sebelum itu ia mengucapkan kata salam kepada Rasulullah Saw., “Assalamualaika 
Ya Rasulullah.” Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya di masjid, tiba-tiba beliau 
Saw. berdiri, seraya mengucapkan, “Waalaikassalamu Ya Hubaib.”[3] 

Setiap da'i harus menyampaikan dakwahnya kepada orang lain dengan penuh semangat dan penuh 
kerinduan, agar ia sukses meraih cita-citanya, yaitu mendapat ridha Allah menyampaikan dakwahnya 
kepada orang lain, sehingga ia menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan sungguh-sunnguh. 

 

[1] Lihat lebih lanjut dalam kitab al-Bidâyah wa al-Nihâyah, karya Imam Ibnu Katsir, Jilid 4, halaman 

65. 

[2] Lihat lebih lanjut dalam kitab al-Bidâyah wa al-Nihâyah, karya Imam Ibnu Katsir, Jilid 4, halaman 

60. 

[3] Lihat lebih lanjut dalam kitab al-Bidâyah wa al-Nihâyah, karya Imam Ibnu Katsir, Jilid 4, halaman 

66-69. 
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Perilaku Rasulullah yang Selalu Sejalan dengan 

Fitrah 

Karena –seperti yang telah disebutkan di atas- sikap rendah hati atau tawaduk bukanlah 

sebuah kehinaan, maka berarti sikap sombong atau takabur juga pasti bukanlah sebuah kehormatan. 

Dalam bersikap tawaduk, Rasulullah selalu melakukannya secara seimbang sebagaimana yang juga 

beliau lakukan pada sifat-sifat beliau yang lain. Kelempangan perangai dan kesempurnaan akhlak 

itulah yang membuat kita tak dapat berkata apa-apa terhadap beliau selain mengakui bahwa beliau 

memang benar-benar sang Utusan Allah. 

Ketika seorang hakim bersikap serius di dalam sidang, maka itu adalah sebuah kehormatan. 

Tapi jika kemudian si hakim terus bersikap seperti itu di rumahnya di depan anak-anak dan 

keluarganya, maka itu adalah sebuah kesombongan. Karena seseorang yang sedang berada di rumah 

seyogianya bertingkah-laku seperti anggota keluarga yang lain. Itulah ajaran Islam. Rasulullah adalah 

yang terbaik di antara semua nabi dan rasul. Beliau adalah teladan bagi semua generasi yang muncul 

setelah beliau.  

Semua orang melihat Rasulullah sebagai manusia yang paling besar di antara semua tokoh 

besar dan yang paling agung di antara semua manusia agung. Tapi toh meski begitu, Rasulullah 

pernah bersabda: "Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat dengan amalnya."  

Para sahabat yang terkejut dengan pernyataan Rasulullah itu pun segera menukas: "Apakah 

termasuk pula engkau wahai Rasulullah?" 

"Ya," jawab Rasulullah, "Termasuk pula aku. Kecuali jika Allah berkenan melimpahkan 

anugerah dan rahmat-Nya."17 

Ya. Hanya seorang manusia fitrah-lah yang mampu berkata seperti itu; satu pribadi yang 

selalu memandang dirinya sebagai manusia biasa, untuk kemudian membangun kepribadiannya di 

atas pandangan tersebut. 

                                                 
17 Al-Bukhari, al-Riqâq, 18, al-Mardhâ, 19; Muslim, 71-76. 



Pada suatu hari Umar ibn Khaththab r.a. menghadap Rasulullah Saw. untuk memohon izin 

berangkat umrah kepada beliau. Pada saat itu para sahabat memang lazim meminta izin terlebih dulu 

kepada Rasulullah sebelum melaksanakan umrah, sebab mereka adalah orang-orang yang sangat 

disiplin sehingga mereka selalu melaporkan semua tindakan penting yang akan mereka lakukan 

kepada Rasulullah Saw. sebagaimana mereka juga selalu mengadukan semua masalah yang mereka 

hadapi kepada beliau.  

Misalnya, ketika seorang sahabat memiliki anak perempuan yang telah cukup umur untuk 

menikah tapi belum menikah, maka sahabat tersebut akan mendatangi Rasulullah lalu berkata: 

"Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak perempuan yang sudah balig. Oleh sebab itu aku ingin 

dia menikah." 

Demikian pula halnya ketika seorang sahabat ingin mengeluarkan wakaf. Maka ia pasti akan 

menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah. Bahkan ketika sahabat hendak melaksanakan iktikaf 

atau melakukan sebuah perjalanan, mereka pasti akan meminta izin kepada Rasulullah, dan beliau 

tidak pernah menolak permintaan siapapun, selama yang diminta itu tidak melanggar syariat. 

Ketika Umar ibn Khaththab r.a. datang untuk meminta izin berumrah, Rasulullah 

menyampaikan sebuah kalimat yang kelak akan terus diingat Umar sampai akhir hayatnya. Rasulullah 

bersabda: "Wahai saudaraku, tolong kau doakan kami dan jangan kau lupakan kami." 

Bukan main senangnya Umar dengan ucapan Rasulullah itu, sampai-sampai dia berkata: 

"Seandainya aku diberi dunia seisinya, pastilah aku tidak akan merasa gembira seperti kegembiraanku 

berkat ucapan Rasulullah itu."18 

 

Sifat Tawaduk dan Penghambaan Rasulullah Saw. di depan Allah 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian lalu, sifat tawaduk atau rendah hati yang dimiliki 

Rasulullah telah berhasil menaklukkan begitu banyak hati manusia.  Rasulullah sangat gemar 

menggamit lengan umat beliau untuk kemudian mengajak mereka semua ke ketinggian lelangit di 

angkasa. Di antara para sahabat yang berhasil mencapai ketinggian dengan satu kali lompatan adalah 

Umar ibn Khaththab r.a. Namun meski para sahabat banyak yang memiliki kemampuan seperti 

                                                 
18 Al-Tirmidzi, al-Da'awât, 109; Abu Daud, al-Witr, 23; Ibnu Majah, al-Manâsik, 5. 



Umar, Rasulullah tak pernah berhenti mengajak mereka menuju keluhuran. Sikap pantang menyerah 

itulah tampaknya yang membuat Rasulullah berhasil mengubah sebuah bangsa badui yang 

terbelakang menjadi satu umat yang cerdas dan cemerlang. 

Seiring dengan kemajuan yang dialami umat bimbingannya, Rasulullah juga terus mengalami 

kemajuan dalam pribadi beliau sendiri. Tapi seiring dengan ketinggian yang telah berhasil dicapainya, 

Rasulullah semakin terbentuk menjadi pribadi yang tawaduk dan rendah hati. Pandangan Rasulullah 

terhadap diri beliau sendiri selalu didominasi oleh kesadaran bahwa beliau hanyalah seorang hamba 

Allah yang harus beribadah seikhlas mungkin. 

Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah r.a., 

dia berkata: 

Pada suatu ketika di saat Jibril sedang duduk bersama Rasulullah, ia menerawang ke arah 

langit dan melihat sesosok malaikat turun. Jibril lalu berkata: “Malaikat itu tidak pernah turun sejak 

diciptakan kecuali hanya saat ini.”  

Sesampainya malaikat itu di hadapan Rasulullah, ia berkata: “Wahai Muhammad, Tuhanmu 

telah mengirimku padamu untuk bertanya apakah kau ingin menjadi seorang raja yang sekaligus nabi 

ataukah seorang hamba yang sekaligus rasul?”  

Jibril menukas: “Bertawaduklah pada Tuhanmu, wahai Muhammad.”  

Bukankah al-Qur`an telah memerintahkan Rasulullah untuk bersikap tawaduk?  

Allah berfirman: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang 

yang beriman." (QS. Al-Syu'arâ` [26]: 215). 

Pada saat itu Rasulullah menjawab: “Aku ingin menjadi hamba yang sekaligus rasul.”19 

Ketika Rasulullah memilih untuk menjadi hamba-Nya, Allah pun menjadikan penghambaan 

yang dilakukan Rasulullah itu sebagai inti kebanggaan bagi beliau. Itulah sebabnya di dalam al-

Qur`an kita temukan banyak ayat yang menyebut Rasulullah dari sisi kehambaan beliau di hadapan 

Allah. Bahkan ketika umat Islam mengucapkan kalimat syahadat, salah satu kata yang mereka 

ucapkan adalah pernyataan bahwa beliau seorang hamba Allah yang sekaligus adalah utusan-Nya 

                                                 
19 Al-Musnad, Imam Ahmad 2/231; Majma’ al-Zawâ`id, al-Haitsami 9/18-19. 



('abduhû wa rasûluh). Jadi dari ungkapan ini kita ketahui bahwa status kehambaan ('ubûdiyyah) 

Rasulullah di sisi Allah muncul lebih dulu daripada status beliau sebagai seorang rasul. 

 

Dalam sejarah manusia kita temukan banyak orang yang menjadi hamba bagi manusia 

lainnya. Secara terpaksa, para budak itu menjalani hidup di bawah bayang-bayang para majikan yang 

memiliki mereka. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Beliau adalah hamba Allah yang sejati, dan 

beliau tidak pernah meski hanya sesaat, menjadi hamba bagi orang lain dan tidak pernah tunduk di 

bawah penindasan orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehambaan Rasulullah di sisi Allah ini 

adalah sebuah status primordial bagi beliau. Itulah sebabnya sampai sekarang selalu mendengar 

isyarat kehambaan Rasulullah dari semua menara masjid di seluruh penjuru dunia yang lima kali 

sehari selalu mengumandangkan kesaksian bahwa Muhammad adalah Hamba Allah dan sekaligus 

Utusan Allah.  

Ya. Muhammad Saw. adalah seorang hamba Allah. Seperti yang telah dinyatakan sendiri oleh 

Allah Swt. dalam ayat yang berbunyi: "Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri 

menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja mereka itu berdesakan mengerumuninya." (QS al-Jinn [72]: 

19).  

Tidaklah penting lagi jika sekarang kita mengatakan bahwa yang "berdesakan mengeruminya" 

adalah para jin ataukah kaum musyrik Quraisy, sebab yang lebih penting bagi kita adalah bahwa al-

Qur`an dengan tegas menyebut Rasulullah sebagai "Hamba Allah". 

Penyebutan Rasulullah dengan sebutan mesra "Hamba Allah" juga muncul ketika al-Qur`an 

mengajukan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran al-Qur`an agar mereka 

membuat satu surat yang dapat menandingi al-Qur`an. 

Allah berfirman: "Dan jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan 

kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah 

penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Tapi jika kalian tidak dapat membuat 

(nya) dan pasti kalian tidak akan dapat membuat (nya), maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan 

bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (QS al-Baqarah [2]: 23-24). 



Demikian pula al-Qur`an menyapa Rasulullah dengan panggilan "hamba", ketika beliau 

mencampai puncak yang tertinggi di malam Isra` Mi'raj. Allah berfirman: "Maha Suci Allah, yang telah 

memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami 

berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS al-Isrâ` [17]: 1). 

Peristiwa Isra` Mi'raj begitu penting bagi Rasulullah, sebab peristiwa itu menjadi pelipur lara 

setelah beliau ditinggal untuk selamanya oleh istri beliau Khadijah r.a. dan paman beliau Abu Thalib. 

Pada saat itu Rasulullah benar-benar berduka karena kehilangan orang-orang terdekat. Ketika 

Rasulullah merasa sendiri tanpa ada yang melindungi, tiba-tiba rahmat Allah muncul menghampiri 

beliau. Sa'id Nursi rahimahullah menyatakan bahwa pada saat peristiwa Isra` Mi'raj terjadi, seakan-

akan Rasulullah diundang oleh Allah untuk menjadi tamu-Nya di ketinggian tujuh lapis langit dan 

bersua dengan Allah yang telah menciptakannya. 

Tapi saya tidak ingin menceritakan lebih lanjut tentang peristiwa Isra` Mi'raj di sini, sebab itu 

tidak menjadi topik bahasan kita. Yang ingin saya lakukan saat ini adalah mengajak Anda memberi 

perhatian penuh terhadap urgensi topik yang sedang kita bahas ini. Salah satu hal terpenting yang 

dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata ketika Allah mengundang Rasulullah untuk "naik 

ke langit", Dia tidak menyapa Rasulullah dengan salah satu nama beliau yang telah disebutkan di 

dalam al-Qur`an, Injil, atau Taurat. Bahkan Allah tidak memanggil Rasulullah dengan nama 

"Muhammad" atau "Ahmad", tetapi Dia memanggil Rasulullah dengan kata "Abd" (hamba). 

Ketika Allah menyebut Rasulullah sebagai "'abdullâh" (Hamba Allah), seakan-akan itu 

menunjukkan bahwa selama Rasulullah menjadi "hamba Allah", maka selama itu pula Allah akan 

menjadikan status kehambaan sebagai derajat tertinggi yang dapat dicapai seorang manusia.  

Itulah sebabnya di banyak firman-Nya, setiap kali Allah ingin menunjukkan ketinggian 

derajat Rasulullah, Dia selalu menyapa Rasulullah dengan sebutan "abd". Itulah pula sebabnya 

mengapa Allah mengharuskan setiap muslim bersaksi bahwa Rasulullah adalah "'abdullâh" (hamba 

Allah) sebelum mereka bersaksi bahwa beliau adalah "rasûlullâh" (utusan Allah), sebab hanya dengan 

kesaksian seperti itulah seorang muslim dapat naik ke ketinggian langit. 

 



 

Allah Swt. berfirman, “Allah memberikan petunjuk 

kepada siapa yang Dia kehendaki.” Bukankah 

dengan begitu Allah berpihak kepada sebagian 

hamba-Nya? 

 

Sebelumnya kami ingin mengatakan bahwa kalaupun Allah berpihak kepada sebagian hamba-Nya, 
tidak seorang pun berhak bertanya kepada-Nya, “Mengapa Engkau melakukan itu?” Allah Swt. 
adalah pemilik kerajaan ini. Dia berhak berbuat apa saja terhadap kita dan terhadap segala sesuatu. 
Tidak seorang pun berhak membantah-Nya. Dia adalah Pemilik segala sesuatu dan berkuasa untuk 
berbuat apa pun terhadap segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Karena itu, ketika ada pertanyaan 
mengenai -Nya, pertanyaan itu harus betul-betul sopan. Semua berada dalam genggaman-Nya. Dia 
adalah Penguasa sekaligus Pemilik segala sesuatu. Tidak seorang pun layak mengajukan pertanyaan 
apa pun dengan cara semacam itu, sebab itu mengabaikan adab kepada-Nya. 

Namun, bisa ditanyakan, “Apabila Allah mengarahkanku kepada petunjuk atau kesesatan, lalu apa 
dasarnya dan apa hikmahnya Dia menghukumku, sebab Dialah Sang Penguasa mutlak? Apakah 
hikmahnya dalam hal ini?” 

Ya. Allahlah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa 
yang Dia kehendaki. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dan berulangulang dalam Al-Quran. 
Kehendak Tuhanlah yang menjadi landasan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa petunjuk 
dan kesesatan merupakan ciptaan Allah. Hanya saja, sebabnya kembali kepada keterlibatan hamba. 
Namun, keterlibatan hamba sangat kecil hingga bisa diabaikan dan segalanya bisa dikembalikan 
kepada Allah Swt. sebagai Pencipta seluruh alam. Kami akan menjelaskan masalah ini dengan sebuah 
contoh. 

Kita melakukan perbuatan tertentu seperti minum dan makan. Hasil dari makan dan minum adalah 
masuknya protein, vitamin, dan sejumlah mineral ke dalam tubuh kita. Zat-zat itu mengambil 
tempat, memberikan pengaruh tertentu, serta memenuhi tugasnya di dalam tubuh. Semua ini tegak di 
atas prinsip yang bisa dirasakan bahwa aksi manusia memasukkan makanan ke mulutnya tidak cukup 
untuk menyebabkan semua itu terjadi. Sekadar memasukkan sesuap makanan ke mulut saja 
membutuhkan kekuatan tangan dan perintah di otak yang tak lain adalah pemberian dari Allah Swt. 

Begitu manusia meletakkan sesuap makanan di mulutnya, Allah memberikan rangsangan kepada 
kelenjar ludah sehingga mulut menjadi basah. Begitu makanan dalam mulut basah, diberikanlah 
isyarat kepada otak yang bertugas mengirim sinyal ke lambung, “Perhatikan, engkau harus memilih 
ampas makanan yang tepat, sebab jenis makanan tertentu sedang berjalan menujumu.” Di sini 
lambung dengan semua kelenjar dan cairannya bersiap-siap dan mulai bekerja. Proses semacam ini 



sekalipun seandainya dilakukan oleh akal manusia dengan segala perhitungan dan pemikirannya, ia 
tidak akan mampu kecuali hanya satu bagian darinya. Bisa jadi manusia memakan dan menelan 
makanan lewat jalan yang salah. 

Lambung melakukan berbagai tugasnya. Ia melarutkan sesuatu yang bisa dilarutkan, seperti pati dan 
glukosa. Masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Ketika makanan berjalan menuju usus, sinyal pun 
terkirim kepada usus, “Makanan berikut sedang berjalan menujumu.” Di sini campur tangan manusia 
juga tidak ada. Kemudian, bahan-bahan selulosa mendatangi usus yang mulai bekerja. Apabila 
sebagian zat—seperti kulit apel—tidak bisa dicerna karena tidak adanya enzim yang melarutkannya, 
ia dibuang ke luar tubuh. Semua ini berjalan dengan sangat cermat dan merupakan hasil dari 
pengiriman informasi tentang sesuatu yang bisa dan tidak bisa dicerna di dalam lambung. Lalu, 
datanglah giliran organ hati yang bertugas melaksanakan ratusan tugasnya. 

Sebagaimana kalian lihat, masuknya satu suap ke dalam tubuh manusia membutuhkan dan 
memerlukan terjadinya ribuan proses agar berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh 
manusia. Sama sekali tidak ada campur tangan manusia dalam satu proses pun dari prosesproses itu. 
Mungkin ada yang membantah dan berkata, “Aku telah memakan satu suap, telah menyimpan besi 
dan arang dalam tubuh, serta telah mengirim apa yang dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh. Siapa 
yang membutuhkan vitamin, kukirimkan vitamin kepadanya. Siapa yang membutuhkan protein, 
kukirimkan protein kepadanya. Selain itu, aku telah mengukur kadar dan suhu panas, menyiapkan 
segala sesuatu, serta mengirim segalanya agar mulai beraktivitas dan bekerja.” Jika ia mengatakan hal 
semacam itu, bukankah berarti ia telah mengaku terlibat dalam perbuatan dan kerja Allah? 

Mungkin yang paling tepat dalam hal ini adalah berpikir dan menyatakan sebagai berikut, “Ada 
tangan tersembunyi yang mewujudkan semua aktivitas yang cermat dan mengandung banyak rahasia 
itu. Begitu aku meletakkan satu suap ke dalam mulutku, mulailah rangkaian berbagai hal ajaib 
bekerja. Aku tidaklah ikut campur dalam proses pencernaan sesuap makanan itu. Allahlah yang 
menciptakan kerja itu sekaligus menciptakan pencernaan dan seterusnya.” Ketika kita berkata 
demikian, tidak berarti kita menisbahkan pekerjaan manusia kepada Allah, tetapi kita menisbahkan 
pekerjaan Allah kepada Allah. Apa yang dilakukan manusia di dalamnya hanyalah keterlibatan yang 
sangat kecil. Karena itu, tidak layak ia menisbahkan pekerjaan itu kepada dirinya. 

Marilah kita lihat masalah hidayah dan petunjuk. Petunjuk adalah persoalan yang sangat penting. 
Kehendak manusia untuk mendapatkan dan menggapainya adalah kehendak yang sangat kecil. 
Misalnya, sering aku ingin memindahkan seluruh perasaanku dengan lapang hati kepada para 
pendengar. Namun, “Kalian tidak mampu berkehendak kecuali jika Allah berkehendak.”[1] Aku pun tidak 
mendapatkan taufik untuk itu dan aku hanya dapat memindahkan sedikit saja semampu yang 
kulakukan. Sering aku ingin mentransfer hukum-hukum Ilahi dan hukum-hukum Al-Quran secara 
tulus ikhlas, namun aku tidak mampu melakukannya. Sering aku ingin melakukan salat secara 
khusyuk sehingga aku bisa melupakan diriku, terputus dari alam ini, dan tenggelam dalam salat, 
namun aku hanya bisa melakukan seperseribu darinya. Karena itu, yang ada di tanganku tidak lain 
hanyalah keinginan semata. Selebihnya ada dalam genggaman Allah Swt. Wahai Tuhan, jangan 
Kaubiarkan kami kepada diri kami walaupun sekejap. Jika Kau biarkan, pasti kami binasa. 

Kalau kita memerhatikan secara sepintas, kita akan mengetahui bahwa perasaan dan nikmat iman, 
rasa rindu kepada surga, rida dengan segala yang berasal dari Allah, serta kerinduan kepada-Nya tidak 
lain adalah anugerah Allah Swt.Yang dilakukan manusia hanyalah melaksanakan. Karena itu, dalam 
hal ini Sa’duddin al-Taftazani berkata, “Iman adalah obor yang Allah nyalakan dalam ruh manusia 



yang mempergunakan kehendak kecilnya untuk meraihnya.” Kita menjadi tebusan bagi Zat yang 
menyalakan obor itu pada diri kita. Artinya, kita tidak memiliki kekuasaan apa pun dalam urusan 
penting ini selain mempergunakan kehendakmu yang tidak berarti. Seolah-olah engkau hanya 
menekan tombol, tiba-tiba hidupmu diliputi cahaya. Ia sama seperti ketika engkau menekan tombol 
listrik untuk lampu gantung yang berisi ribuan lampu. Artinya, kehendak manusia yang kecil untuk 
mendapatkan iman dan pekerjaan yang tidak berarti semacam itu bisa menjadi sarana untuk 
menyalakan cahaya iman. 

Ya. Kita harus memahami persoalan ini seperti memakan satu suap makanan. 

“Kalian tidak mampu berkehendak kecuali jika Allah berkehendak.” 

“Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.” 

Jadi, tidak ada kehendak yang mengungguli kehendak-Nya. Dia memberikan petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. 

Kesimpulannya, sebagian besar persoalan ini kembali kepada Allah Swt. Jatah dan bagian kita sangat 
kecil sehingga bisa diabaikan. Karena itu, klaim bahwa persoalan ini kembali kepada kita termasuk 
sikap lancang yang tidak dapat diterima. 

 

[1] Q.S. al-Insân: 30 

 
 
 



 

Allah satu tetapi ada di mana-mana. Bisakah Anda 

menjelaskannya? 

 

Allah Swt. satu dan esa. Meskipun demikian, Dia ada dan hadir dengan pengetahuan dan kekuasaan-
Nya di setiap tempat. Ketika kita mengatakan ini, bukan berarti Allah Swt. mengisi dimensi tempat 
seperti jasad. Ketika kita berkata bahwa Dia satu, kita menunjuk kepada kebesaran dan keagungan-
Nya serta menjelaskan kedua sifat tersebut. Ketika kita berkata bahwa Dia berada di setiap tempat, 
yang kita maksudkan adalah bahwa Dia dengan rahmat, pengetahuan, dan kekuasaan-Nya berada di 
setiap tempat. Dia—tak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya—laksana sinar mentari yang, 
meskipun menyentuh kepala kita, jauh dari kita dan tidak bisa kita jangkau. Artinya, meskipun Allah 
Swt. meliputi kita dengan sifat-sifat-Nya dan lebih dekat kepada kita daripada urat leher, kita tidak 
dapat menjangkau-Nya dalam kemuliaan-Nya. Ya, Allah Swt. berfirman, “Dan Kami lebih dekat 
kepadanya daripada urat leher.”[1] 

Jadi, Allah yang lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri sebagai Hakim dan Penguasa 
tentu berada di setiap tempat sekaligus berada di luar batasan kuantitas dan kualitas. Dia “berada di 
antara seseorang dan hatinya.”[2] Jadi, Dia lebih dekat kepadaku daripada kalbuku sendiri. Jika aku 
berkata, “Dia ada dalam kalbuku,” itu adalah ungkapan yang benar, karena Dia lebih mengetahui 
diriku daripada aku sendiri. Selanjutnya, “Bukanlah engkau yang melempar ketika melempar, namun 
Allahlah yang melempar.”[3] Artinya, Allah Swt. yang melempar dalam Perang Badar dan dalam perang 
lainnya melalui Rasul saw. Jadi, Dia memberikan pengaruh dalam segala sesuatu bahkan dalam 
urusan melempar sekalipun. Dengan begitu, Dia berada di setiap tempat menurut pengertian ayat ini 
dan ayat-ayat lainnya. Ayat-ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Swt. hadir dan berkuasa di 
setiap tempat lewat kekuasaan, pengetahuan, kasih sayang, keindahan, keagungan, kehendak, dan 
seluruh sifat-Nya yang lain. 

Walaupun demikian, Dia tetap satu. Ini sesuai dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran dan 
konsekuensi logis berbagai hakikat alam. Seandainya terdapat dua tuhan, tentu langit dan bumi sudah 
hancur. Inilah yang disebutkan Al-Quran: “Seandainya di langit dan bumi terdapat tuhantuhan selain Allah, 
tentu keduanya sudah hancur. Mahasuci Allah, Tuhan Sang Pemilik arasy, dari apa yang mereka 
sifatkan.”[4] Bintang-gemintang pasti berbenturan, atom-atom juga saling bertabrakan, sinar matahari 
yang sampai ke bumi akan memicu penyinaran terhadap uranium, serta tidak satu pun makhluk di 
permukaan bumi hidup. 

Para ulama kalam terdahulu menyebutnya dengan “argumen ketidakmungkinan”. Sesuai dengan 
argumen tersebut, Allah Swt. adalah esa. Tidak mungkin ada dua tuhan. Kondisi yang sederhana 
saja—misalnya pengendalian sebuah kapal—akan berakhir kacau jika ada dua kepala yang memegang 
kendali. Seandainya sebuah mobil dikendalikan oleh dua sopir, tentu kekacauan dan tabrakan akan 
terjadi meskipun jalan yang dilaluinya bagus. Karena itu, alam akan kacau seandainya kendali dan 
pengaturannya bersumber dari dua kehendak yang sama-sama mandiri dan independen. 



Oleh sebab itu, kita melihat sebuah ketentuan tersembunyi di balik alam yang besar dan sangat 
teratur ini, mulai dari jagat raya, alam sederhana (manusia) hingga alam kecil (atom). Tatanan, 
keharmonisan, dan keselarasan yang terdapat di seluruh alam membutuhkan rancangan ilmiah, di 
samping membutuhkan kekuasaan dan kehendak untuk mengeluarkannya dari fase perencanaan 
menuju fase wujud, kemudian diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terusmenerus. Semua 
itu membutuhkan kehendak yang satu dan zat yang satu. Manusia sekalipun menolak campur tangan 
orang lain dalam urusan pribadinya dan dalam pekerjaannya. Hal itu sesuai dengan apa yang disebut 
dengan hukum penolakan campur tangan. Jika demikian, bagaimana mungkin ada yang ikut campur 
dalam urusan Allah Swt. dalam mengatur semua persoalan yang saling terkait dan rumit di jagat raya 
ini? 

Karena itu, kita melihat bahwa seandainya ada dua kekuasaan yang berperan serta dalam kitab alam 
ini serta dalam laboratorium dan pabriknya, tentu seluruh alam akan hancur. Karena alam tidak 
kacau, tetapi tertata dengan sangat rapi, pastilah pemilik, penguasa, dan penciptanya hanya satu. 
Sekarang, mari kita bahas masalah ini dari sisi internal diri kita. 

Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, entah pada tingkat dunia internal kita atau pada tingkat 
kenyataan di luar diri kita, membuktikan bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya sandaran. Dialah satu-
satunya tempat kembali. Ketika diriku, sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, mengangkat 
tangan dengan penuh ketundukan seraya menyadari kepapaanku seolaholah berada di atas sebatang 
kayu yang patah di tengah lautan luas dan berombak, kemudian menyeru, “Wahai Tuhan, wahai 
Tuhan!,” aku menyadari sepenuh hati bahwa ada Zat yang mendengarku. Agar Dia mendengarku, 
Dia tentu harus hadir di dan melihat setiap tempat serta harus menjadi pemelihara seluruh alam. 
Ketika mendengar munajat dan seruanku, pada waktu yang sama Dia juga mendengar munajat dan 
kebutuhan seekor semut. 

Jadi, Dia lebih dekat kepada semut daripada si semut sendiri. Doa-doa yang terkabul pada tingkat 
alam menjelaskan kenyataan ini. Rasulullah saw. bersabda, “Sulaiman bin Daud keluar bersama para 
pengikutnya untuk meminta hujan. Ia lalu melihat seekor semut yang berdiri seraya mengangkat 
salah satu kakinya meminta hujan. Sulaiman berkata kepada para pengikutnya, ‘Kembalilah, kalian 
akan mendapat hujan. Semut ini meminta hujan dan ternyata dikabulkan.’”[5] 

Setiap makhluk di alam ini menghadap kepada Allah Swt., mengajukan kebutuhan, serta berdoa 
kepada-Nya. Allah Swt. mengabulkan doa-doa itu sekaligus menyingkap hakikat tersebut kepada kita 
saat Dia berfirman, “Atau siapakah yang mengabulkan permintaan orang yang terdesak ketika ia berdoa 
kepada-Nya?”[6] Bukankah kita menyaksikan hal itu?! 

Jadi, Allah Swt. ada di setiap tempat. Dia mendengar seluruh suara dan melihat semua kondisi. Dia 
bersegera menolong semua makhluk, hadir pada semuanya lewat rahmat dan kasih sayang-Nya. Dia 
Mahaagung dan Mahaperkasa. Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun, sebab Dia mampu 
melakukan segala sesuatu sendiri. Menciptakan surga sangat mudah bagi-Nya sama seperti 
menciptakan musim semi. Ini terwujud dari keagungan, kebesaran, dan keesaan-Nya. Di setiap 
tempat dan setiap kondisi, Dia melihat dan mendengar, namun bukan seperti jasad yang mengisi 
tempat. Dengan seluruh nama dan sifat-Nya yang mulia, Dia terlepas dan bersih dari segala besaran 
dan cara yang terdapat dalam benak kita saat Dia hadir di setiap tempat. Ini adalah salah satu 
manifestasi keesaan, keindahan, dan kasih sayang-Nya. 

Berikut ini adalah bukti atas semua itu. Seandainya air mataku tertahan dan mataku tidak diberi air, 
tentu mataku akan kekeringan. Jadi, setiap waktu Dia melihat mataku. Dia senantiasa membuatnya 



basah untuk melindunginya dari kekeringan. Jadi, harus ada Zat yang memberiku mata sebagai sarana 
untuk melihat benda, yang melihat mataku, serta yang mengetahui apa yang dilihat mataku agar 
segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik. Harus ada Zat yang membuat basah suapan 
makanan agar bisa dicerna, lalu mengirim sinyal ke lambungku, menggerakkan rahangku, serta 
mengirim makanan itu ke seluruh sel yang membutuhkan secara adil agar aku tetap hidup. Karena 
itu, kita melihat bahwa nama-nama Tuhan tampak pada diri kita lewat kasih sayang-Nya. Seandainya 
Tuhan tidak berada serta mendengar dan melihat di setiap tempat, tentu suapan makanan akan 
kering di mulut. Ia akan turun ke lambung seperti batu keras serta tidak akan terdistribusikan ke 
seluruh sel secara seimbang. Dari uraian ini, kita dapat memahami bahwa Allah Swt. lebih dekat 
kepada kita daripada diri kita sendiri. Ya, dengan seluruh manifestasi nama-nama-Nya yang mulia, 
Allah Swt. lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Akan tetapi, dengan karakter kemanusiaan 
yang kita miliki, kita sangat jauh dari-Nya. Bagaimana kita bisa menjelaskan keadaan “dekat tetapi 
jauh” itu? 

Kami akan menjelaskannya dengan sebuah contoh. Matahari sangat dekat dengan kita, namun kita 
jauh darinya. Matahari hanya satu, namun ia menyentuh kepala kita setiap hari dengan sinarnya. Ia 
juga mematangkan buah yang berada di pohon untuk kita. Panas, cahaya, dan warna matahari adalah 
aneka sifatnya. Andaikan panas matahari memiliki kekuatan, cahayanya memiliki pengetahuan, dan 
ketujuh warnanya memiliki indra penglihatan dan pendengaran, tentu matahari lebih dekat kepada 
kita daripada diri kita sendiri dan tentu ia melakukan banyak hal terhadap kita. Demikianlah kondisi 
matahari meski ia berupa materi. Ia mengandung hidrogen yang selalu berubah menjadi helium. Dari 
perubahan jutaan ton hidrogen menjadi helium, ia menjadi kekuatan besar dalam bentuk sinar dan 
cahaya yang sampai kepada kita dan tempattempat lain. Padahal, matahari berupa benda materi, 
sedangkan Allah Swt. bebas dan lepas dari materi. Allah Swt. bukan cahaya, sinar, atau atom. Dia 
adalah pencipta semua entitas tersebut. Karena itu, Dia pasti berbeda. 

Allah Swt. adalah penerang, pemberi, dan pembentuk cahaya. Dia adalah sumber cahaya. Dia 
Pencipta cahaya. Seluruh jenis sinar dan cahaya serta seluruh jenis panas dan warna berada dalam 
genggaman kreasi-Nya. Apabila matahari yang merupakan makhluk-Nya saja demikian, tentu Allah 
Yang Esa sejak azali hadir di dan melihat setiap tempat. 

Selain itu, para malaikat yang mulia pun dalam waktu bersamaan bisa muncul di banyak tempat. Jin 
juga dapat muncul di sejumlah tempat dalam waktu yang sama. Demikian pula setan terbesar bisa 
memengaruhi banyak manusia pada saat yang sama meskipun ia hanya satu, karena ia bisa 
mengirimkan bisikannya ke banyak manusia dalam satu waktu. Artinya, ia bisa memengaruhi mereka 
pada waktu bersamaan. 

Apabila sejumlah makhluk Allah Swt.—bahkan sejumlah makhluk yang hina dan lemah—memiliki 
kemampuan semacam itu, mengapa nama-nama Allah Swt.—padahal Dia adalah Sang Mahahidup 
dan Sang Berdiri Sendiri—tidak memiliki manifestasi, kehadiran, dan pengawasan semacam itu di 
setiap tempat?! 

 

[1] Q.S. Qâf: 16. 

[2] Q.S. al-Anfâl: 17. 

[3] Q.S. al-Anfâl: 17. 



[4] Q.S. al-Anbiyâ’: 22. 

[5] Abdurrazzaq, al-Mushannaf, III, 95 dan Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannaf, VI, 62. 

[6] Q.S. al-Naml: 62. 



 

Mengapa Wahyu Pertama Dimulai dengan Perintah: 

Iqra’ (Bacalah!)? 

 

“Bacalah!” merupakan perintah, seruan, dan tugas ilahiah yang ditujukan kepada makhluk termulia-
Nya, Nabi Muhammad saw. Perintah itu kemudian ditujukan kepada seluruh manusia. Alam 
terhampar di hadapan kita untuk kita perhatikan dan kita pahami makna serta isinya. Alam juga 
merupakan bukti atas tatanan yang dibuat Sang Pencipta dan atas kekuasaan, keagungan, dan 
keindahan-Nya. Alam semesta tidak lain adalah salah satu manifestasi Lauh Mahfuz. Allah Swt. telah 
menjadikan segala sesuatu di alam ini, baik makhluk hidup maupun benda mati—selain manusia—
sebagai pena yang menuliskan berbagai manifestasi dan hikmah di dalamnya. 

Setiap entitas, baik makhluk hidup maupun benda mati, tak ubahnya sebuah buku. Karena itu, 
perintah tidak turun dengan redaksi “Lihatlah dan perhatikanlah!”, tetapi dengan redaksi: “Bacalah!”. 
Itu karena buku memang untuk dibaca. Alam raya ini laksana perpustakaan Ilahi. Itulah mengapa, 
ketika setiap entitas—selain manusia—ditugaskan untuk “menulis”, manusia secara khusus 
ditugaskan pula, di samping menulis, untuk “membaca”. 

Ilmu tak lain adalah pengetahuan tentang berbagai manifestasi sistem-ilahiah dan keterkaitan, 
susunan, serta keteraturan segala sesuatu di alam ini. Sistem yang amat cermat dan seimbang ini tidak 
mungkin terjadi secara kebetulan semata. Pasti ada pembuat dan peletak sistem itu, dan begitu jelas 
[keniscayaan] keberadaannya. 

Sebelum sebuah sistem dibuat, konsepnya disempurnakan terlebih dahulu. Seorang arsitek 
bangunan, misalnya, tentu sudah memiliki konsep sebelum ia menggambar desainnya di atas kertas. 
Apabila di satu sisi kita melihat konstruksi fisik dan pemikiran manusia serta bagaimana konstruksi 
tersebut memengaruhi konsepnya tentang alam, maka kita bisa mengatakan bahwa jika Lauh Mahfuz 
merupakan sistem yang komprehensif tentang alam, Al-Quran adalah sistem yang tercatat dan 
tertulis. Al-Quran adalah cermin Lauh Mahfuz. Karena itu, manusia harus membaca dan berusaha 
memahami setiap kali membaca. Bisa jadi ia keliru dalam memahami serta melewati pengalaman 
salah-dan-benar ketika ia berusaha dengan inti ilmu untuk sampai kepada tingkat yakin dan 
berpegang teguh. 

Melihat, menyaksikan, memahami, serta mengukir apa yang telah dipahami dan diterima di dalam 
hati dan perasaan, masing-masing adalah sesuatu yang berbeda. Demikian pula, sesudah semua itu, 
menerapkan apa yang telah diterima dan menyerukannya kepada pihak lain juga merupakan sesuatu 
yang berbeda. Tetap saja, semua aktivitas berbeda-beda yang berkaitan dengan pemahaman dan 
pengetahuan ini selalu ada. Itu karena ada hukum-hukum yang cermat dan harmonis di alam ini yang 
dibuat oleh sang Peletaknya. Di antara hukum-hukum itu: 

1. Perjalanan dari satu menjadi banyak; 
2. Adanya persamaan, perbedaan, dan pertentangan di antara yang banyak ini; 



3. Adanya keseimbangan aktual di antara berbagai hal yang bertentangan; 
4. Perwakilan, yakni adanya perwakilan dalam tugas/fungsi; 
5. Adanya proses belajar dan lupa lalu belajar lagi; 
6. Pengerahan upaya dan usaha; 
7. Analisis dan konstruksi; serta 
8. Ilham dan penyingkapan. 

Semua hukum di atas terwujud dalam diri manusia. Karena itu, adalah wajar dan alami apabila 
terdapat persamaan, perbedaan, dan perselisihan di antara manusia dalam hal pemikiran, pandangan, 
keyakinan, perangai, dan tindakan. Semua perbedaan dan pertentangan alamiah itu tidaklah kosong 
dan hampa, namun merupakan perbedaan yang hidup dan aktual dalam koridor keseimbangan. 
Karena itu, adalah wajar dan alami pula apabila gerakan yang hanya bertujuan iman semata terhalang 
dari ilmu dan, sebaliknya, gerakan yang hanya bertujuan ilmu semata terhalang dari iman. 

Itulah mengapa terdapat ilmu dan kebodohan, pengakuan dan pengingkaran, kemuliaan dan 
kehinaan, keadilan dan kezaliman, cinta dan benci, damai dan perang, kehidupan yang diliputi 
kemalasan, kelemahan, serta ketidakberdayaan dan kehidupan yang melihat bahwa manusia bisa 
melakukan segala sesuatu seorang diri. Itulah mengapa kita melihat kehidupan diwarnai ketergesaan, 
kerusakan, kegilaan, dan syahwat. Kehidupan kadangkala membangun dan kadangkala merobohkan. 

Itulah pula mengapa ada kemungkinan manusia untuk lupa bahkan terhadap apa yang telah diajarkan 
oleh sang manusia istimewa yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Ia harus mengingatnya 
kembali dan harus mempelajarinya lagi. Demikian pula ketika ia melakukan analisis dan pemetaan. 
Dalam proses ini akan muncul pemahaman baru, pandangan baru, serta ilham dan ketampakan baru. 

Semua itu telah terjadi dan pasti terjadi serta akan terus terjadi. Sepuluh perintah diwahyukan kepada 
Nabi Musa a.s. untuk menata kehidupan sosial. Nabi Isa a.s. diberi sifat santun, kasih sayang, cinta, 
dan sabar dalam berinteraksi dengan manusia. Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw. diberi ilmu, 
kehendak, kebijaksanaan, keberimbangan, kemampuan menganalisis dan menyusun, serta kalam dan 
penjelasan yang komprehensif. 

Oleh sebab itu, tugas seorang muslim dari satu segi lebih banyak dan lebih sulit daripada orang lain, 
namun pada saat yang sama, lebih mulia dan lebih luhur. Itu karena fungsi seorang muslim harus 
memenuhi sepuluh perintah Ilahi dan prinsip-prinsip bermasyarakat, seperti sifat cinta, toleran, 
memberi maaf, santun, kasih sayang, dan sabar, serta mengharuskan adanya ilmu, kehendak, 
kebijaksanaan, ketawadukan, dan penataan hati. Dengan kata lain, fungsi seorang muslim menuntut 
dan mengharuskan derajat yang tinggi. 

Karena itu, berbagai penemuan yang terwujud dalam bidang fisika, kimia, dan biologi serta kemajuan 
yang dicapai oleh para ilmuwan dan penemu layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan, 
sebab penemuan-penemuan itu telah menyingkap banyak kebenaran yang tercatat dalam Al-Quran, 
kitab yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, di seputar sejumlah prinsip beragam hubungan yang terdapat 
di berbagai penjuru alam. Namun, pada waktu yang sama, umat manusia pun harus dilindungi dan 
dijaga agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan pemikiran, seperti pengingkaran adanya 
Pencipta alam, penolakan adanya ilham, petunjuk dan wahyu Ilahi, atau sikap menuhankan manusia 
dan menjadikan kehendak manusia sebagai penguasa mutlak. 

Apabila berbagai pendekatan baru tidak diberikan kepada ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi terkait 
dengan hukum-hukum yang tersingkap dan didasarkan pada eksperimen laboratorium, maka akan 



terdapat bahaya besar di hadapan masyarakat berisi manusia yang—karena tertipu oleh berbagai 
penemuan itu—mulai congkak dan berusaha melepaskan diri dari semua ikatan kemanusiaannya, 
bertambah berani, serta kurang bertanggung jawab. Karena itu, manusia semacam ini—yang telah 
menjadi seperti hewan percobaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan—harus menyadari bahwa 
dirinya adalah manusia dan bahwa masyarakat bukanlah hewan percobaan untuk dijadikan objek 
dalam berbagai eksperimen. 

Sangat penting membersihkan sains yang ada saat ini dari berbagai kebekuan dan kesiasiaan. Ini akan 
membantu untuk memahami persoalan berbagai hal yang menjadi perhatian ilmu pengetahuan, di 
samping juga mengantarkan manusia untuk bisa melakukan apa yang terdapat dalam kehendak dan 
pikirannya sehingga bisa menyaksikan berbagai hal yang didapatkan oleh perasaan dan kalbunya 
secara batin. Kalau ini terjadi, sang cendekiawan akan berbalik menjadi lisan yang fasih dan kalbu 
yang bisa membaca alam yang terhampar luas di hadapannya sebagai buku yang terbuka, baris demi 
baris. Mustahil kita mengabaikan kesamaan alam dengan buku, apalagi dalam urusan-urusan 
penciptaan, karena “pena (qalam)” adalah hal yang pertama kali diciptakan dan, karena itulah, 
perintah pertama dalam Al-Quran adalah “Bacalah!” 

Namun, persoalan ini tidaklah mudah seperti tampak pada mulanya. Sebab, meskipun ada 
pandangan yang mengatakan bahwa kekuatan pengindraan [lahir] dan perasaan [batin] tergantung 
pada kekuatan indra lahir dan indra batin, adanya aksiden apa pun pada salah satu indra berdampak 
negatif kepada indra lainnya. 

Karena itu, kita mengetahui bagaimana tuli, buta, dan bisu disebutkan secara bersamaan dalam ayat-
ayat Al-Quran, sebab meskipun mata dapat membaca hal-hal yang diciptakan (alawâmir al-
takwîniyyah), pendengaran merupakan indra yang dipenuhi banyak rahasia sebagai tempat pertama 
yang menerima hal-hal yang diturunkan (al-awâmir al-tanzîliyyah, seperti Al-Quran), sementara lisan 
adalah alat yang menerjemahkan penyaksian dan pendengaran. Oleh karena itu, barang siapa tidak 
bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhan yang terdapat di alam dan di dirinya, ia pun tidak bisa mendengar 
apa yang sampai ke telinganya. Kalaupun mendengar, ia tidak bisa memahaminya. Demikian pulalah 
kalbu yang tidak tersambung dengan hal-hal ilahiah (al-awâmir al-ilâhiyaah, antara lain perintah 
Tuhan), ia tidak memahami apa yang didengar telinganya dan ia melihat kesibukan diri dengan agama 
yang fitri ini hanya sebagai sesuatu yang percuma. 

Jadi, perintah “Bacalah!” adalah simbol tauhid, keterpaduan, dan penyempurnaan. Ia juga merupakan 
simbol penyaksian dan penilaian, di samping ekspresi lisan terhadap pengetahuan batin ini. Ia 
mengandung banyak petunjuk bagi kita dengan melihat keberadaannya sebagai perintah pertama 
untuk kita. 

Kami telah menjelaskan masalah ini secara panjang lebar karena memang demikian penting, dan 
mungkin kami telah keluar dari konteks pembicaraan dan menyimpang kepada masalah lain. Kami 
berharap, dengan menelaah, memikirkan, dan menganalisis masalah ini kembali, akan dimengerti 
mengapa kami berpanjang lebar dan sedikit keluar dari konteks permasalahan. 

 



 

 

 
 
 
 







 

 


