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BAGAIMANA KITA MENYIKAPI 

SAUDARA-SAUDARA KITA YANG 

BERPALING DARI DAKWAH? 

Memang ada saudara-saudara kita yang hubungan mereka dengan dakwah melemah 

karena beberapa sebab. Hal ini bisa terjadi setiap waktu. Kendati demikian, mereka tetap 

saudara seiman bagi kita. Semua hak orang mukmin, entah itu kedudukan atau 

penghormatan, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah tetap berlaku bagi 

mereka. Dengan demikian, ukurannya di sini sama seperti pada yang lainnya, yaitu Al-

Quran dan sunnah. Sama sekali kita tidak boleh membicarakan keburukan mereka, 

karena gibah haram dan tak ubahnya memakan daging saudara sendiri. Sama saja apakah 

engkau mencelanya dengan ucapan ataupun perbuatan, menggibahnya sama dengan 

memakan dagingnya. Memang ada sejumlah kondisi yang membolehkan gibah. Kitab-

kitab fikih menjelaskan kondisi-kondisi itu secara rinci. Namun, aku tidak ingin 

mendekati kondisi itu, karena sedikit sekali manusia yang dapat bersikap tepat dalam 

kondisi itu. 

Tidaklah benar jika setiap orang menggunakan hak dan mendekati batasan itu. Ini adalah 

satu sisi dari persoalan di atas. Sisi lainnya adalah bahwa ucapan kita tentang saudara 

kita suatu waktu akan sampai juga ke telinganya. Ini bisa menjadi sebab yang 

membuatnya bertambah jauh dari kita. Karena kita yang menjadi sebab, tanggung 

jawabnya kembali kepada kita. Ini bukan dosa sepele, karena tidak seorang pun berhak 

menjauhkan dan menghalangi orang lain dari dakwah yang penuh berkah ini. Bisa jadi 

orang itu tidak hanya menjauhi dakwah yang dulu pernah perjuangkan dengan 

nyawanya, tetapi bahkan menjadi musuhnya. Karena sikap memusuhi dakwah adalah 

dosa besar, yang menjadi sebab munculnya sikap itu juga mendapatkan dosa yang sama. 

Sering kali sebagian orang mengkritik dakwah dan pengabdian yang tidak mereka geluti 

dan mereka sepelekan. Jika kita perhatikan secara saksama, sikap mereka yang menjauhi 



jamaah mengandung hikmah tersendiri. Hal itu sesuai dengan kadar dan bagian mereka 

yang pahit. Ini adalah akibat yang menyakitkan dan kita hanya bisa merasa iba kepada 

orang-orang seperti mereka. Tugas kita adalah bersikap sebagaimana kita 

mengharapkan jamaah bersikap terhadap kita seandainya kita dalam kondisi mereka. 

Sikap kita tidak boleh melampaui itu. 

Rasul saw. melakukan hal yang sama. Beliau tidak menyerang orang yang jatuh dalam 

kesalahan pada masanya atau orang yang tidak lagi aktif dalam beramal dan dalam 

melaksanakan pengabdian. Beliau tidak menggunjing orang-orang yang dikenal munafik, 

seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan menerima lahiriah mereka. Beliau tidak pernah 

mengucapkan kata-kata yang menyerangnya meskipun para sahabat meminta beliau 

untuk membunuhnya setelah ia menyebarkan kabar bohong tentang Aisyah r.a. Akan 

tetapi, beliau berkata bahwa beliau tidak ingin orang-orang berpendapat bahwa 

Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Seandainya engkau meneliti semua 

kitab hadis, engkau tidak akan menemukan ucapan Rasulullah saw., satu kata pun, yang 

menzalimi hak seorang mukmin. Jika engkau dapat menemukan kata semacam itu, aku 

akan mencabut semua ucapanku baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau 

tidak akan menemukan satu kata pun. Inilah standar yang harus menjadi ukuran kita, 

sebab ini adalah standar yang tidak pernah salah. Artinya, kita tidak boleh menggunjing 

saudara-saudara kita meskipun hanya dengan satu kata. 

Jika kita memerhatikan sang alim sekaligus pemikir, Badiuzzaman Said Nursi, kita 

melihat bahwa ketika sejumlah muridnya meninggalkan beliau selama beberapa waktu 

kemudian kembali lagi, beliau tidak mengucapkan kata-kata yang menyerang mereka. 

Beliau malah memuji mereka dan hanya berbicara tentang kembalinya mereka. Inilah 

yang ada dalam ingatan kita. Yang ada dalam benak kita ialah bahwa mereka telah 

kembali. Tentu saja itu didahului perpisahan, tetapi sang pemimpin besar yang sangat 

cermat dalam semua ucapannya itu hanya berbicara tentang kembalinya mereka. Beliau 

tidak menulis satu kalimat pun tentang sikap mereka memisahkan dan menjauhkan diri. 

Meskipun sejumlah orang pada masanya berkata bohong tentang dirinya dan 

menyerangnya, beliau tidak mengucapkan satu kata pun yang mengarah kepada gibah 

terhadap salah seorang dari mereka. Beliau tidak menyebutkan secara tegas nama 

seorang pun di antara mereka. Keberadaan seorang mukmin yang menentang kekafiran 



sehingga ia layak mendapat surga bukanlah hal yang bisa disepelekan. Karena itu, 

sebagaimana kita lari dari dan menjauhi ular, kita juga harus menjauhi dan menghindari 

tindakan menggunjing saudara-saudara kita. 

Kita bisa juga melihat persoalan ini dari sisi lain. Hukuman yang diterapkan pada kondisi 

biasa dalam Islam tidak diterapkan pada kondisi perang. Artinya, orang yang mencuri, 

berzina, atau berdusta pada kondisi perang, tidak dijatuhi hukuman sebagaimana biasa. 

Hikmahnya adalah agar orang itu—ketika berusaha menyelamatkan diri—tidak 

bergabung dengan musuh. Apa yang terjadi jika ia bergabung dengan musuh? Ia akan 

mendapatkan kerugian besar, sementara kita sendiri akan mendapatkan musuh yang 

mengetahui semua rahasia kita. Kedua hal tersebut adalah kerugian buat kita. Sangatlah 

penting untuk mengatasi keadaan, namun tidak dengan membuatnya menyerang kita 

atau memperlakukannya sebagai musuh, melainkan dengan cara yang terbaik. 

Bisa jadi salah seorang saudara kita menjauhi kita karena takut atau karena 

menginginkan kedudukan. Untuk orang seperti itu, kita bisa katakan bahwa kita 

memahami segala faktor pendorongnya dan bagaimana ia ingin berhati-hati. Sungguh 

sebuah tindakan yang baik. Meskipun kita tidak bisa menyetujui tindakannya, kita tidak 

menutup pintu baginya. Bisa jadi hubungan kita dengannya terjalin kembali beberapa 

tahun kemudian. Barangkali suatu saat ia akan memahami kebenaran dan kembali 

kepada kita. Apabila ia mengaku telah bersalah dan kita benar, ketika itulah kita katakan 

kepadanya, “Engkau saat ini juga benar.” 

Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa orang yang menggunjing orang lain tidak akan 

mendapat kepercayaan mereka yang mendengarnya. Komunitas yang sudah tidak lagi 

saling percaya tidak akan mampu mengemban amanah kebenaran yang sangat berat. Bisa 

jadi pula ada orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang yang digunjing, 

misalnya kekerabatan, kedekatan, dan kesamaan pandangan. Dalam kondisi demikian, 

gibah akan lebih menyakitkan. Hal ini tentu saja membawa kerugian besar kepada kita. 

Kita pun tidak selayaknya mengatakan semua yang ingin kita katakan hari ini, karena ada 

perkataan yang akan kita ucapkan esok tidak bermanfaat kalau diucapkan hari ini. 

Bisa jadi saudara kita itu menyakiti kita dengan menggunjing kita. Namun, kita tidak 

boleh menghadapinya dengan sikap serupa. Kita harus menjauhi sikap membalas karena 



kehormatan pribadi kita atau tenggelam dalam persoalan pribadi. Kita harus 

mengorbankan segala hal demi dakwah kita yang mulia. Ketika Rasul saw. diserang dan 

Islam dimanipulasi, kita tidak bisa menjadikan kehormatan kita sebagai persoalan utama. 

Bahkan, kita tidak memiliki waktu untuk sekadar memikirkannya. Bantuan utama yang 

bisa diberikan untuk siapa pun saat ini adalah bantuan untuk menyelamatkan kehidupan 

agamanya. Nah, tugas kitalah untuk segera menolong dan membantu saudara-saudara 

kita. 



BAGAIMANA ANDA MENILAI PESAN 

RASUL SAW. UNTUK MEMUKUL 

WANITA? 

Tidak ada pesan Rasul saw. untuk memukul wanita. Semua orang mengetahui apa yang 

beliau ucapkan dalam Haji Wada. Namun, pertanyaan di atas terkait dengan kandungan 

ayat: “Para wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz (durhaka kepada suami), 

nasihatilah mereka dan jauhilah mereka di tempat tidur serta pukullah mereka. Jika 

mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyulitkannya. 

Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahabesar.”[1] Ayat ini memberikan beberapa pesan 

kepada para suami. 

Pertama, hal pertama yang dilakukan suami terhadap istri yang berbuat nusyuz, tidak 

taat, dan berlaku kasar adalah menasihatinya. 

Selama para istri tinggal bersama kalian, menunaikan apa yang kalian inginkan dari 

mereka, serta memberikan keturunan kepada kalian, kalian harus membimbing mereka. 

Kalian harus memberi mereka nasihat serta berusaha mengangkat derajat mereka ke 

tingkat kemanusiaan yang sesuai. Boleh jadi pada diri mereka terdapat sejumlah 

kelemahan dan kecenderungan yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi demikian, 

kalian harus membantu mereka dan menjelaskan jalan yang lurus kepada mereka. Bisa 

jadi mereka berusaha mempergunakan fitnah mereka, namun tugas pertama kalian 

adalah mengantarkan mereka menuju perasaan diawasi oleh Allah Swt. Inilah ringkasan 

dari makna “nasihatilah mereka!” 

Kedua, kamar tidur adalah tempat yang dimanfaatkan para istri untuk menegaskan 

kendali dan kekuasaan mereka terhadap suami. Jika wanita dituruti lalu mencapai 

keinginannya serta dapat menundukkan suami di kamar tidur, tentu suami tidak bisa 

mengharapkan ketaatannya dalam urusan lain. Sebaliknya, jika suami mampu 

mempergunakan tekadnya, tidak menyerah dan tidak tunduk dalam bidang yang 

memang menjadi andalan wanita, serta tidak jatuh dalam cengkeramannya, mudahlah 



baginya mengendalikan wanita secara psikologis. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa 

melanggar batas-batas etika dan harus secara tersembunyi sehingga tidak seorang pun 

baik di dalam maupun di luar rumah mengetahuinya. Ini adalah persoalan yang sensitif. 

Karena itu, ini tidak boleh berlebihan dan ekstrem, tetapi harus selalu seimbang agar bisa 

sampai pada hasil yang diridai kedua belah pihak. 

Suami tidak boleh meninggalkan kamar tidur dan tidur di kasur lain. Tetapi, cukuplah 

baginya membelakangi sang istri agar tampak dengan jelas kemampuannya dalam 

mempergunakan kehendaknya. Demikianlah suami menyikapi senjata yang dimiliki istri 

tanpa memberikan kesempatan kepada sang istri untuk mempergunakan senjatanya. 

Menghadapi sikap egois istri, kepribadiannya harus muncul dan berkata, “Aku tidak akan 

luluh di hadapanmu.” 

Namun, kita harus kita ingat di sini bahwa Al-Quran, ketika menyebutkan sejumlah 

langkah tersebut, menyebutkannya dalam urutan yang jelas. Meski Abu Hanifah 

memandang bahwa huruf “wâw (dan)” bermakna penggabungan keseluruhannya, tetapi 

sebagian besar ulama berpendapat bahwa huruf tersebut bermakna urutan. Artinya, 

harus diberikan nasihat terlebih dahulu. Apabila nasihat tidak membuahkan hasil, yang 

perlu dilakukan adalah membiarkannya di tempat tidur. Inilah yang kita pahami dari 

ungkapan: “Dan jauhilah mereka di tempat tidur.” 

Ketiga, kedua langkah sebelumnya bisa jadi tidak berhasil; Istri tetap durhaka dan 

membangkang. Dalam kondisi demikian, yakni dalam tahap ketiga ini, suami diberi hak 

untuk memukul istrinya, namun itu pun harus dilakukan dalam batas-batas tertentu. 

Pukulan tidak boleh sampai menyebabkan rasa sakit yang hebat pada istri. Inilah 

pengertian: “Serta pukullah mereka.” 

Jadi, kita harus melihat masalah ini dengan memerhatikan ketiga tahap atau langkah di 

atas. Jika tahapan ini diabaikan dan hanya berfokus pada tindakan memukul semata, itu 

tidak adil, sebab memukul bukanlah prinsip utama. Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah 

kalian memukul para sahaya Allah!” Umar datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 

“Para wanita berani kepada suami mereka.” Mendengar hal tersebut, beliau memberikan 

izin untuk memukul mereka.[2] 



Beberapa waktu kemudian rumah Rasul saw. dipenuhi wanita yang mengadukan 

pemukulan yang dilakukan para suami mereka. Istri-istri beliau yang suci memberitakan 

hal tersebut kepada beliau. Rasulullah saw. lalu keluar menuju masjid. Beliau 

mengumpulkan para sahabat dan berkata, “Sejumlah wanita telah mendatangi rumah 

keluarga Muhammad. Mereka mengadukan suami-suami mereka. Para suami itu 

bukanlah orang terbaik di antara kalian.”[3] 

Demikianlah duduk persoalan menjadi jelas. Artinya, ketika pada mulanya beliau 

memberikan izin, beliau memberikan kesempatan bagi adanya pengaduan. Ketika 

pengaduan telah diterima, beliau melarang pemukulan. Banyak hadis tentang larangan 

memukul yang merinci makna umum ayat di atas. Misalnya, Rasul saw. mengkritik 

tindakan para suami yang memukul istri mereka kemudian menggauli mereka di malam 

harinya seperti binatang. Beliau bersabda, “Layakkah salah seorang di antara kalian 

memukul istrinya seperti memukul budak, lalu di malam hari ia menggaulinya?” 

“Tidakkah ia malu memukul istrinya sebagaimana memukul budak? Di siang hari ia 

memukulnya lalu di malam hari ia menggaulinya?” 

Memukul adalah solusi terakhir ketika tidak ada jalan keluar yang lain. Yakni, ketika 

langkah pertama dan kedua tidak berhasil. Itu adalah solusi darurat yang hanya 

diterapkan pada wanita yang tabiatnya hanya bisa lurus lewat pukulan. Pukulan itu pun 

tidak boleh sampai mendatangkan rasa sakit yang hebat kepadanya. Rasulullah saw. 

bersabda, “Hindari bagian wajah.” Sebab, wajah adalah cermin terbaik yang 

menampilkan kasih sayang Allah Swt. yang tercermin pada guratan-guratannya. Karena 

itu, jangan memukul wajah. Sebenarnya tujuan memukul di sini adalah membangkitkan 

kehormatan dan kemuliaan istri. Karena itu, kita harus mempergunakan alat yang paling 

ringan. Saat ini ketika menulis tulisan ini, aku berusia 53 tahun. Namun, aku masih ingat 

bagaimana ibu guruku di sekolah dasar menjewer telingaku seraya berkata, “Kamu 

begitu?!” Setiap kali mengenangnya, aku mengingat nasihat tersebut sekaligus pengaruh 

psikologis yang timbul dalam jiwaku. 

Kita melihat bahwa pukulan merupakan solusi terakhir yang dipakai untuk memperbaiki 

wanita dan tidak boleh sampai menyakitkannya. Di sini kita harus ingat bahwa para 

suami akan ditanya di hadapan Allah apabila mereka memukul dengan pukulan yang 

menyakitkan atau memukul bukan untuk memperbaiki. 



Sebagaimana kita mempergunakan jalan nasihat serta berharap bisa memperbaiki dan 

meluruskannya lewat nasihat dan kata-kata yang baik, sebagaimana kita 

mempergunakan cara menjauhinya di kasur tanpa melukai perasaannya tetapi berpikir 

untuk memperbaikinya, demikian pula jika pukulan yang ringan bisa membuatnya baik, 

barulah kita mempergunakan cara ini. Namun, bukan berarti kita boleh memukulnya 

seperti memukul hewan jika ia menentang kita. Itu adalah cara kasar dan bodoh yang 

tidak mempunyai tujuan jelas. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah 

Swt. Hal ini berlaku pada semua bentuk pendidikan. Seorang guru tidak boleh memukul 

muridnya di luar koridor mendidik dan memperbaiki. Jika dilakukan, ia harus 

bertanggung jawab. 

Sekarang aku bertanya, dengan akal dan logika mana kita bisa menentang tindak 

pemukulan yang dilakukan pada tahap terakhir setelah sejumlah nasihat dan bimbingan 

diberikan dan setelah sang istri ditinggalkan? Misalkan pemukulan membuat satu dari 

seratus wanita menjadi baik, mengapa Islam harus menutup pintu bagi adanya perbaikan 

tersebut? Ini adalah salah satu cara pendidikan dan perbaikan. Ketika Rasul saw. 

memberi izin untuk memukul, hal itu tidak keluar dari koridor pendidikan dan perbaikan. 

Lalu, ketika beliau melarang pemukulan, beliau melarang pukulan yang menyakitkan dan 

keras. Beliau menjaga wanita dari rasa dengki dan balas dendam. 

Dalam hal ini mungkin terlintas sebuah pertanyaan: “Apabila laki-laki berhak memukul 

wanita yang berbuat nusyuz dan membangkang, mengapa wanita tidak berhak memukul 

laki-laki yang berbuat nusyuz dan membangkang?” 

Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita sesuai dengan Al-Quran. Dasar kepemimpinan ini 

terletak pada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan. Laki-laki 

memiliki kelebihan atas wanita dalam sejumlah aspek. Namun, kelebihan dan keunggulan 

itu harus dilihat seperti kelebihan di antara organ-organ sebuah tubuh. Apabila laki-laki, 

misalnya, menempati posisi mata, wanita menempati posisi telinga. Apabila laki-laki 

menempati posisi otak, wanita menempati posisi jantung. Artinya, ada hubungan yang 

kuat antara keduanya. Jantung memompa dan mengalirkan darah agar otak bisa hidup. 

Apabila otak kehabisan darah, jantung pun mati. Kedua organ tersebut saling terkait. 

Keduanya mewakili dua organ berbeda yang terdapat pada satu tubuh. Kita tidak bisa 



mengingkari keunggulan laki-laki atas wanita jika kita melihat duduk masalah secara 

integral dan komprehensif. 

Laki-laki menghabiskan hari-harinya dalam kerja dan aktivitas. Kadang ia melakukan 

pekerjaan paling berat. Ia lebih kuat daripada wanita dari segi fisik dan psikis. Pekerjaan 

paling berat diserahkan kepada laki-laki di Barat sekalipun. Para pekerja tambang selalu 

laki-laki. 

Adapun wanita, sesuai dengan tabiat penciptaannya, mengalami menstruasi selama 

beberapa hari dalam sebulan. Dalam kondisi nifas, ia terus berada di tempat tidur selama 

kurang lebih dua bulan. Wanita lebih lemah dari segi kekuatan fisik dan kehendak. Ia 

tidak dapat menghadiri semua kegiatan sosial setiap waktu. Ketika kehilangan 

kehormatan, ia tidak mampu menatap wajah orang lain di tengah-tengah masyarakat. 

Karena itu, ia harus bertindak sangat hati-hati. Ia tidak bisa keluar dalam perjalanan 

panjang dan jauh tanpa disertai mahramnya. 

Apabila kita memerhatikan semua persoalan di atas dan sejumlah persoalan lainnya yang 

tak perlu disebutkan dan telah diketahui semua orang, jelaslah bagi kita hakikat 

keunggulan laki-laki atas wanita secara tak teringkari. Meskipun demikian, tentu saja 

masyarakat membutuhkan keduanya secara bersamaan. Wanita mengungguli laki-laki 

dalam hal perasaan dan kasih sayang. Karena itu, ia diserahi tugas memelihara anak. Ayah 

tidak bisa melakukan tugas tersebut. Akan tetapi, laki-laki lebih kuat dalam menghadapi 

berbagai tekanan dari luar, sebab ia memang disiapkan untuk melakukan pekerjaan 

terberat. 

Ketika anak-anak mulai menangis di malam hari, ayah meninggalkan kamar tidur untuk 

menuju kamar lain. Akan tetapi, ibu bersegera menuju kamar anak. Mungkin ia 

menemani sang anak hingga pagi, sebab ia memiliki kasih sayang yang tidak terhingga 

kepada anaknya. Ada sebuah kisah simbolis yang terkenal. Seorang anak menyembelih 

ibunya dan memotong-motong tubuh sang ibu. Ketika memotong jantungnya, tangan si 

anak terluka hingga ia berteriak, “Aduh, ibu!” Jantung sang ibu menjawab, “Ya, wahai 

anakku!” Tentu saja ini cerita fiktif belaka, namun ini menunjukkan betapa besarnya 

kasih sayang ibu. Tak ada yang menyangsikan bahwa jika ada anak keji semacam itu 

menganiaya ibunya kemudian ia menghadapi kesulitan, ibunya pasti tetap menjadi orang 



pertama yang segera menolong dan mendampinginya. Artinya, wanita mengungguli laki-

laki dalam hal ini. Apabila keunggulan dan kelebihan ini terwujud secara benar, ia 

menjadi sarana yang mendatangkan banyak kebaikan. 

Wanitalah yang mendidik generasi baru. Dengan pendidikan dan pengajaran yang baik, 

generasi baru naik menuju puncak. Laki-laki menghabiskan sebagian besar waktunya di 

luar rumah. Wanita yang berada di rumah dari pagi hingga petang, sibuk dengan anak-

anaknya dan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Ibu adalah pendidik para 

pahlawan, para tokoh besar, dan orang-orang agung. Apabila wanita bekerja di bidang 

yang memang menjadi kemampuannya dan laki-laki juga bekerja di bidangnya, keluarga 

akan menjadi surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. 

Laki-laki tanpa wanita tidak sempurna. Wanita tanpa laki-laki juga tidak sempurna. 

Karena itu, begitu Adam a.s. selesai diciptakan di surga yang penuh dengan segala sesuatu 

yang terindah, diciptakanlah Hawa untuknya. Seandainya Hawa yang pertama kali 

tercipta, tentu Adam pun diciptakan untuknya, karena keduanya saling membutuhkan. 

Wanita menangani urusan internal rumah, sementara laki-laki menangani urusan 

eksternal. Apabila pekerjaan laki-laki demikian sulit, kita harus mengatakan hal yang 

sama terkait dengan pekerjaan wanita. Akan tetapi, kepemimpinan laki-laki di dalam 

rumah yang bersandar pada prinsip: “Keuntungan sesuai dengan beban kesulitan,” 

meletakkan tanggung jawab berat lainnya di pundak laki-laki. Karena itu, menafkahi istri 

dan anak-anak serta menanggung seluruh biaya keluarga adalah kewajiban dan tanggung 

jawab laki-laki. 

Hak-hak wanita yang diajukan oleh kalangan feminis sebenarnya hanya menjatuhkan 

martabat wanita dari tempatnya yang mulia serta menghinakannya dan menjadikannya 

terinjak-injak. Memosisikan wanita layaknya laki-laki adalah perbuatan bodoh seperti 

berjalan tanpa baju di musim dingin dan memakai mantel di musim panas. Wanita akan 

tetap mulia selama ia berada di posisinya yang benar. Laki-laki layak dihormati selama 

berada dalam batas-batas yang ditentukan tanpa melanggarnya. Siapa yang ingin 

mengganti posisi mereka dilaknat Rasul saw., karena mereka menentang fitrah. 

Ketidakteraturan dan kekacauan yang terjadi pada tubuh ketika posisi organ-organnya 

diubah dengan telinga berada di lutut, hidung di tengah perut, mata di bawah kaki, bisa 

juga terjadi ketika laki-laki bertukar posisi dengan wanita. Wanita harus tetap menjadi 



wanita dan laki-laki harus tetap menjadi laki-laki. Itulah hukum fitrah. Orang-orang yang 

mencurahkan tenaga untuk menukar posisi tersebut sebenarnya sedang memerangi 

fitrah dan tabiat alami segala sesuatu. 

[1] Q.S. al-Nisâ’: 34. 

[2] H.R. Abu Daud. 

[3] H.R. Abu Daud. 



APAKAH HIKMAH TIDAK JATUHNYA 

KEKUASAAN KOMUNIS CINA 

SEPANJANG SEJARAH? ADAKAH 

HARAPAN TERKAIT DENGAN KONDISI 

KAUM MUSLIM DI RUSIA DAN CINA? 

Cina adalah negara dengan sejumlah agama hidup di sana. Namun, agama yang paling 

umum di sana adalah Konghucu. Kilau agama Nasrani dan Yahudi pada mulanya bersinar 

di sana, namun begitu tampak rasialisme Yahudi dan keterikatan Nasrani terhadap satu 

sentral (kepausan) yang mengendalikan semua urusan, kilau keduanya meredup, sebab 

keduanya tidak sesuai dengan karakter bangsa Cina. Kedua agama tersebut tidak bisa 

menyebar sebagaimana diharapkan sebelumnya. Bahkan, mereka menutup sejumlah 

gereja dan kuil Yahudi. Adapun jumlah muslim di Cina dikatakan mencapai seratus juta 

jiwa. Hanya saja, masjid- masjid yang masih terbuka dan peribadatan yang masih bebas 

hingga datangnya pemerintahan komunis mendapatkan pukulan hebat dari 

pemerintahan tersebut. Mereka menutup masjid-masjid dan melarang peribadatan 

secara terbuka. Meskipun akhir-akhir ini telah melemah, larangan itu masih berlaku. 

Agama Buddha dan Brahma berpengaruh di Cina, namun, sebagaimana kami sebutkan, 

Konghucu tetap merupakan agama mayoritas. Agama-agama itu pada hakikatnya adalah 

agama yang hanya berlandaskan moral, tidak berisi keyakinan kepada nabi dan akhirat. 

Karena itu, sejauh mana agama-agama tersebut memengaruhi moral masih diragukan 

dan memerlukan penelitian. Akan tetapi, orang-orang yang terhalang dari cahaya 

mentari, ketika melihat cahaya lilin, menganggapnya sebagai cahaya hakiki sehingga 

mereka berpegang pada prinsip-prinsip moral dalam agama-agama tersebut. 

Hingga baru-baru ini Cina belum menjadi negara komunis. Saat ini pun Cina mulai 

meninggalkannya, karena komunisme tidak mampu mewujudkan satu pun janjinya. 

Filsafat materialisme yang telah bangkrut di mana-mana juga mengalami kebangkrutan 



di sana. Pemerintahan komunis yang selama beberapa waktu menipu dan melenakan 

manusia serta memosisikan dirinya sebagai obat dan solusi, saat ini hakikatnya telah 

tampak secara jelas bahwa ia bukanlah obat bagi persoalan dan problem apa pun. 

Sekarang ia berusaha untuk tetap berdiri di atas kedua kakinya dengan menggunakan 

kekuasaan dan teror. Namun, tidak lama lagi ia akan runtuh dan hancur. Sejumlah 

pengamat memprediksikan hal ini sejak beberapa tahun lalu. Beberapa tahun mendatang 

manusia akan melihat ketragisan dan kehancuran itu. Mereka akan menyaksikan dan 

mengetahui bagaimana setiap sistem buatan manusia akan berakhir seperti itu. 

Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa menurut para sejarawan dan sosiolog, 

Rusia akan kembali kepada aliran Ortodoks dan Cina akan kembali kepada agama 

Konghucu, sementara kaum Yahudi, Nasrani, dan Islam akan tetap berpegang pada 

agama mereka. Itulah pendapat para ilmuwan. Kita ingin menambahkan bahwa agama 

satu-satunya yang berkuasa di masa mendatang adalah Islam. Nabi saw. yang jujur dan 

tepercaya telah memberi kita kabar gembira itu. Agama Nasrani akan menjadi murni dan 

kembali kepada identitas aslinya. Umat Nasrani akan mengikuti ajaran Imam Mahdi yang 

secara moral akan menampilkan pribadi Muhammad dan diterima sebagai pemimpin 

mereka. 

Al-Quran mengajarkan kepada kita doa: “Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-

orang bertakwa.” 

Beranjak dari prinsip: “Seandainya Allah tidak menetapkan ketentuan-Nya, tentu 

Dia tidak mengilhamkan doa,” ketika Dia mengajarkan kepada kita doa bahwa Dia hendak 

menjadikan kita sebagai pemimpin kaum bertakwa, lalu kita menerapkan doa tersebut 

dalam ucapan dan perbuatan secara sempurna dan benar, niscaya Dia akan mewujudkan 

doa tersebut. Begitulah sifat Tuhan. 

Selanjutnya, kita harus mencermati ungkapan dalam ayat di atas. Doa tersebut tidak 

berisi permintaan agar Dia menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan ikhlas, 

tetapi permintaan untuk menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Artinya, terdapat 

kepemimpinan dan keteladanan. Jika kita menilai gambaran orang bertakwa sebagai 

sosok yang masuk dalam wilayah syariat yang fitri berikut segala perangkat hukumnya, 

menjadi jelaslah aspek yang terkait dengan topik pembicaraan kita. Selain itu, Allah Swt. 



menjadikan kita sebagai umat pertengahan agar kita menampilkan sikap konsisten di 

dunia. Ini merupakan gambaran lain dari kepemimpinan. Dari semua uraian di atas, 

secara ringkas kita dapat mengatakan bahwa agama Nasrani akan menjadi murni dan 

terlepas dari segala nodanya. Namun, dilihat dari sisi akidah dan praktik ibadah serta 

sebagai hasil dari pemurnian itu, ia akan tetap berada di tingkatan kedua dan berposisi 

sebagai pengikut, karena meskipun agama tersebut telah murni, sebelumnya terdapat 

noda dan kekeruhan. Artinya, ia akan melewati proses pembedahan dan pemurnian. Hal 

ini tidak serta merta membuatnya sama dengan air yang murni dan bersih sejak dari 

sumbernya. Islamlah air yang murni dan bersih sejak dari sumbernya. Al-Quran 

menjamin hal ini, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Zikr (Al-Quran) dan 

sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya.” 

Tidak demikian halnya dengan agama Nasrani, karena selama waktu tertentu agama 

tersebut telah menyimpang, jatuh dalam kesesatan, dan terjerumus dalam kegelapan, 

sedangkan kaum muslim kemarin dan hari ini berjalan di jalan yang terang menuju 

cakrawala yang bersinar. 

Di sini aku ingin mengulang hal yang telah kita sebutkan, yaitu bahwa kita wajib 

menunaikan tugas yang dibebankan kepada kita. Adapun hasilnya kita serahkan kepada 

Allah. Artinya, urusan ini terkait dengan hikmah dan kebaikan-Nya. Ini sama seperti 

ucapan Abdul- Muttalib—kakek Nabi saw.—kepada Abrahah bahwa Dia yang menangani 

urusannya, sementara ia sendiri tidak ikut campur dalam urusan Tuhan Pemelihara 

Ka’bah. Ketika Abrahah datang untuk menghancurkan Ka’bah, Abdul-Muttalib—sosok 

yang penampilannya berwibawa sehingga membuat setiap orang terkesan—

menemuinya. Saat melihat Abdul-Muttalib, Abrahah menaruh hormat kepadanya dan 

menyangka bahwa ia datang untuk meminta agar Ka’bah tidak dihancurkan. Namun, 

ternyata tidak demikian. Ketika ditanya tentang maksud kedatangannya, Abdul-Muttalib 

menjawab, “Aku meminta agar Raja mengembalikan dua ratus ekor unta.” Abrahah kaget 

dan berkata, “Engkau hanya meminta agar dua ratus ekor unta dikembalikan kepadamu, 

sementara engkau membiarkan Rumah (Ka’bah) yang merupakan agamamu dan agama 

nenek moyangmu? Aku datang untuk menghancurkannya. Apakah engkau tidak 

mempertanyakan hal tersebut?” Ia menjawab, “Aku pemilik unta, sedangkan rumah itu 

ada Pemiliknya yang akan melindunginya.”[1] 



Akhirnya, terjadi sejumlah peristiwa seperti yang diperkirakan oleh Abdul-Muttalib. 

Allah Swt. menjaga rumah-Nya dengan cara yang tidak terduga, yaitu dengan kawanan 

burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar sehingga 

membuat mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Aku sendiri, setiap kali membaca 

surah al-Fîl yang menjelaskan peristiwa tersebut, membayangkan betapa akibat itu 

menimpa seluruh orang kafir yang menyerang Ka’bah. Setelah itu, aku membaca surah 

Quraisy. Kurasakan ketenangan, kedamaian, dan keamanan yang Allah limpahkan kepada 

mereka yang meniti jalan-Nya. 

Jadi, lakukanlah kewajiban kalian. Kita serahkan tugas menjaga tempat-tempat suci 

agama yang terang ini kepada Allah Swt. Sebagaimana pada masa lalu Dia tidak 

mengizinkan Abrahah untuk menghancurkan rumah-Nya, Dia juga tidak akan 

memberikan kesempatan kepada Abrahah masa kini untuk menghancurkan tempat-

tempat suci-Nya. 

Kita bawa harapan besar ini. Suara Islam akan menjadi suara terunggul tidak lama lagi. 

Karena itu, kita tidak boleh membatasi dan mempersempit hal ini hanya pada wilayah 

Rusia dan Cina, sebagaimana sang penyair menggubah: 

Perjalanan waktu akan memperlihatkan sesuatu yang tidak kautahu 

Orang yang tidak kaukunjungi akan mengantarkan berita kepadamu. 

[1] Sîrah Ibn Hisyâm, I, 169. 



DAPATKAH ANDA MENJELASKAN AYAT: 

“TIDAK ADA PAKSAAN DALAM 

AGAMA”? 

Dalam substansi dan inti ajaran agama ini tidak terdapat pemaksaan, karena pemaksaan 

berlawanan dengan ruh agama ini. Islam menjadikan kehendak dan pilihan sebagai 

prinsip dasar. Islam membangun semua muamalatnya di atas asas tersebut. Karena itu, 

perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa tidak dilihat dan tidak diterima, entah itu 

dalam persoalan akidah, ibadah, ataupun muamalat, karena berbenturan dan tidak sesuai 

dengan prinsip “perbuatan itu dengan niat.” 

Sebagaimana tidak membolehkan adanya paksaan dalam muamalat, Islam juga tidak 

membolehkan pemaksaan terhadap orang lain untuk masuk dalam agama Islam. Itu 

karena Islam lebih mengutamakan berbicara kepada manusia ketika mereka merdeka. 

Misalnya, setelah ahlu zimah membayar jizyah dan pajak, Islam menjamin kelangsungan 

hidup mereka. Cakrawala Islam dalam hal toleransi demikian luas. 

Selanjutnya, agama ini bukanlah tatanan yang diterapkan dengan kekuatan dan paksaan, 

sebab unsur terpentingnya adalah keimanan. Iman adalah persoalan hati dan perasaan 

murni. Tidak ada kekuatan yang bisa memaksa hati dan perasaan. Karena itu, tidak 

mungkin manusia menerima keimanan kecuali dengan dorongan kejiwaan dari dalam. 

Jadi, inilah arti tidak ada paksaan dalam agama. 

Sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga saat ini tidak ada agama yang berusaha memaksa 

seseorang. Pemaksaan justru datang dari pihak kafir yang berusaha menjauhkan manusia 

dari agama dengan kekuatan dan paksaan. Sebaliknya, tidak seorang muslim pun 

memaksa orang kafir untuk masuk dalam Islam. Di sini ada pertanyaan yang terlintas 

dalam benak kita. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mendorong untuk 

berperang dan berjihad, tidakkah ini merupakan pemaksaan? 



Tidak. Dalam hal tersebut tidak ada pemaksaan, karena jihad dilakukan justru untuk 

membendung pemaksaan yang dilakukan musuh. Demikianlah, tidak seorang pun masuk 

dalam agama Islam kecuali dengan bebas dan atas kemauannya sendiri. Jihad yang 

ditetapkan Islam adalah demi melindungi kebebasan ini. Kebebasan tidak dapat tegak 

kecuali dengan jihad. 

Kita bisa menilai persoalan ini dari sisi lain. Hukum sejumlah ayat terbatas pada periode 

tertentu. Periode itu bisa berlangsung antara era-era kemajuan dan era-era kemunduran. 

Namun, yang jelas hukumnya terbatas pada era itu. Contohnya adalah ayat-ayat dalam 

surah al-Kâfirûn: “Katakanlah, „Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang 

kalian sembah dan kalian bukan penyembah Tuhan yang kusembah. Aku bukanlah 

penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang 

kusembah. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku.’” Hukum ayat-ayat ini 

berlaku pada periode tertentu. 

Periode itu adalah periode pemaparan masalah dan penemuan solusinya. Penjelasan 

tentang masalah dan solusinya ini serta upaya untuk meyakinkan harus dilakukan 

dengan ucapan, nasihat, dan pengarahan tanpa menggunakan kekuataan atau paksaan, 

tanpa mengindahkan penyimpangan dan kesesatan orang lain, tanpa membangkitkan 

permusuhan mereka, serta dengan memfokuskan perhatian pada keselamatan diri dan 

penerapan agama dalam kehidupan pribadi secara individu. Hukum-hukum yang terkait 

dengan periode semacam itu tidak berlaku untuk semua periode secara sama, namun 

bukan berarti hukum-hukum itu tidak bisa diterapkan pada suatu saat nanti; Ini adalah 

pemahaman yang keliru. Periode tersebut telah sering terjadi dalam Islam. Kita sekarang 

juga berada dalam periode ini. 

Akan tetapi, ada hukum lain dari ayat yang sama yang mencakup seluruh periode dan 

masa serta terus berlaku, yaitu hukum tentang kaum minoritas yang tinggal di negara-

negara Islam: tidak boleh seorang pun memaksa mereka untuk masuk Islam; Semua 

orang harus merdeka dalam hal akidah. 

Kalau kita melihat sejarah, kita bisa menyaksikan secara jelas bagaimana kaum Nasrani 

dan Yahudi senantiasa tinggal bersama kita. Barat mengakui bahwa kaum Yahudi dan 

Nasrani tidak berada dalam kondisi aman dan selamat di negara mereka sendiri 



sebagaimana ketika mereka berada di tengah-tengah kita. Mereka mau membayar 

jizyah[1] dan mau menerima perlindungan kita. Kita pun melakukan tugas kita dengan 

menjaga mereka dan tidak seorang pun memaksa mereka untuk masuk Islam. Bahkan, 

sampai kemarin pun mereka memiliki sekolah khusus, mendirikan syiar-syiar mereka, 

serta memeliharanya. Orang-orang yang masuk ke lingkungan mereka dalam wilayah 

kita—bahkan pada masa keemasan kita—merasa seolah-olah sedang hidup di Eropa. 

Artinya, kebebasan mereka begitu luas sedemikian rupa. Satu-satunya belenggu yang 

menghalangi mereka adalah belenggu yang mencegah mereka untuk mendorong kita 

berbuat menyimpang. Itulah syarat dan keharusan dalam memelihara keselamatan 

masyarakat kita. 

Hukum dan aturan yang mencegah penyimpangan dalam agama bukan berarti 

pemaksaan. Itu hanya berlaku bagi mereka yang masuk dalam agama dengan pilihan dan 

kemauan sendiri. Dengan menerima hukum-hukum itu, mereka memeluk Islam. 

Misalnya, jika seseorang keluar dari Islam, ia dianggap murtad lalu diberi waktu untuk 

kembali kepada Islam. Jika tidak kembali, ia akan dibunuh. Ini adalah hukuman yang 

setimpal dengan sikapnya yang melanggar perjanjian sebelumnya. Ini terkait dengan 

pemeliharaan tatanan masyarakat. Negara dikelola dengan aturan tertentu. Seandainya 

keinginan setiap orang menjadi landasan, tentu tidak akan ada tatanan dan aturan dalam 

pengelolaan negara. Karena itu, untuk menjaga hak-hak semua kaum muslim, Islam tidak 

melindungi dan tidak menjaga kehidupan seorang murtad. 

Orang yang masuk dalam agama Islam menanggung sendiri akibat pelaksanaan sebagian 

amal dan penghindaran sebagian amal lainnya. Ini tidak terkait dengan pemaksaan. 

Orang yang tertawa—sementara ia berakal dan balig—saat salat mendapat sangsi 

dengan tertolaknya salat. Orang yang mengerjakan ibadah haji dan berihram tapi 

memakai pakaian berjahit atau membunuh serangga, mendapatkan sangsi tertentu. 

Padahal, bila orang itu tertawa di luar salat atau membunuh serangga di luar pelaksanaan 

ibadah haji dan ihram, ia tidak akan mendapat hukuman dan sangsi. Demikianlah, 

meskipun tidak memaksa orang untuk masuk Islam, ia tidak membiarkan begitu saja 

orang yang sudah masuk dalam agama ini dengan kehendak dan kemauannya sendiri. 

Tentu saja ada perintah dan larangan dalam Islam. Adalah wajar kalau Islam meminta 

para pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan itu. Ia memerintahkan para 



pengikutnya untuk melakukan salat, puasa, zakat, dan haji serta melarang mereka dari 

minuman keras, judi, zina, dan mencuri. Ia akan menghukum orang yang melanggar 

larangan dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ini 

juga tidak termasuk dalam dan tidak berkaitan dengan pemaksaan. 

Jika kita berpikir sejenak, kita akan mengetahui bahwa semua aturan yang ditetapkan itu 

adalah untuk kepentingan manusia. Dengan pengaturan itu, kebahagiaan dunia dan 

akhirat setiap individu dan masyarakat akan terpelihara. Dengan pengertian ini, ada 

paksaan dalam agama, yaitu pemberantasan berbagai kesulitan untuk masuk ke surga. 

[1] Orang muslim membayar zakat, sementara ahlu zimah membayar jizyah sebagai ganti 

dari ketidak ikutsertaan mereka dalam kemiliteran dan dalam membela negara. Kaum 

petani di Mesir pada periode tertentu, ketika hendak berkonsentrasi dalam bertani dan 

meminta untuk tidak ikut serta dalam kemiliteran, membayar jizyah. 



BAGAIMANAKAH PERPINDAHAN 

MANUSIA KE BENUA AMERIKA 

TERJADI? 

Ini adalah masalah yang sering diperbincangkan dan didiskusikan saat ini. Meskipun 

pertanyaannya tampak sederhana, tujuannya tidaklah sederhana. Pasalnya, mereka 

berusaha untuk mengatakan kepada kita, “Kalian berpendapat bahwa seluruh manusia 

berasal dari Adam dan Hawa, namun bagaimana mereka yang terlahir dari ayah dan ibu 

yang sama bisa sampai ke benua Amerika? Seandainya memang seperti yang kalian 

katakan, tentu mereka tidak akan mampu sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwa setiap 

manusia muncul sendiri di wilayah masing-masing. Artinya, ada proses evolusi.” 

Jadi, di balik pertanyaan yang pada mulanya tampak sederhana itu tersimpan pandangan 

atheis. Ya, kita berpendapat bahwa seluruh manusia berasal dari keturunan Adam dan 

Hawa. Bukan kita yang mengatakan ini, tetapi Allah Swt. yang mengatakannya. Karena 

itu, kita benar benar meyakininya sepenuh hati. 

Para ilmuwan materialis sejak beberapa tahun lalu, lewat sejumlah teori, berusaha untuk 

menentang dan membantah pernyataan Al-Quran mengenai proses penciptaan. Akan 

tetapi, kami katakan—sebagaimana kami jelaskan secara teperinci pada tempatnya—

bahwa semua teori yang mereka lontarkan saling melemahkan, sehingga terlihatlah 

secara ilmiah kebenaran apa yang dikatakan Al-Quran . Kita tidak akan memasuki topik 

ini sekarang. Yang ingin tahu lebih jauh bisa melihat penjelasan rinci kami mengenainya. 

Di sini, kita hanya ingin mengatakan bahwa seluruh manusia berasal dari keturunan 

Adam dan Hawa. Teori Darwin yang berpendapat sebaliknya setiap tahun menghadapi 

bantahan ilmiah dari kaum intelektual generasi baru. Tidak boleh dilupakan bahwa teori 

Darwin hanya sebatas teori. 

Sebagian orang melihat bahwa kita berusaha mengumpulkan terlalu banyak dalil dalam 

melawan teori yang dibangun di atas landasan sangat lemah. Akan tetapi, itu bisa 

dimaklumi karena pemikiran atheis yang keji menyimpan bahaya terpendam. Jadi, sangat 



beralasan kalau kita mengumpulkan begitu banyak dalil untuk melawannya. Teori 

evolusi sejak semula lahir dalam keadaan mati dan tidak ada kehidupan sama sekali di 

dalamnya selamanya. Sampai sekarang, ia menghadapi serangan panah dari ratusan atau 

ribuan ilmuwan mukmin hingga tidak ada satu pun bagian dari dirinya yang selamat 

tanpa luka. Telah ratusan kali ia divonis mati. Serangan kita ini tak lain karena 

keberadaan kaum sesat yang berusaha menghidupkan kembali teori ini dan kelalaian 

sejumlah pemuda terhadapnya. 

Dunia kita ini telah berkali-kali mengalami perubahan besar. Para ahli geologi 

berpendapat, misalnya, bahwa Laut Tengah pada sepuluh ribu tahun lalu adalah daratan 

serta banyak bagian dari daratan saat ini sebelumnya adalah lautan. Apabila ucapan 

mereka betul, berarti ketika itu ada peradaban dan negara di tempat yang saat ini 

menjadi Laut Tengah. Hal yang sama berlaku pada benua Amerika dan benua Australia. 

Artinya, bisa jadi kedua benua tersebut tadinya bersambung dengan benua lain di dunia 

dan beberapa lautan yang sekarang memisahkan keduanya tadinya adalah daratan. Jika 

kita telaah masalah di atas dari sisi ini, kita mengetahui bahwa perpindahan manusia ke 

benua Amerika dan benua lainnya sangat mungkin dan mudah. 

Di samping itu, sejarah manusia lebih tua daripada yang dibayangkan. Beberapa waktu 

lalu terbit sejumlah tulisan tentang penemuan kerangka besar manusia yang hidup 270 

juta tahun lalu, sementara usia kerangka tertua dari kera yang ditemukan sampai saat ini 

adalah 120 juta tahun. Artinya, terdapat perbedaan yang lebih dari setengah usia 

kerangka manusia itu di antara keduanya. Dan, kita tahu bahwa keadaan makhluk air di 

kedalaman laut, seperti lumut, tetap sebagaimana 500 juta tahun lalu. Semut yang ada 

sekarang juga sama seperti 500 juta tahun lalu. 

Dengan angka-angka itu, para ilmuwan menyatakan bahwa munculnya alam dan juga 

munculnya kehidupan lebih tua daripada yang dibayangkan sebelumnya. Namun, tidak 

boleh menetapkan waktu-waktu sejarah yang lebih tua daripada yang dikenal para 

ilmuwan sejarah. Setidaknya kita hanya bisa menetapkan kemungkinan terhadap sesuatu 

yang kita sebutkan dan memberikan penilaian sesuai dengan kemungkinan-

kemungkinan itu, karena para pemilik pandangan yang bertentangan dengan pandangan 

kita tidak memiliki dalil berarti untuk menyanggah pandangan kita. 



Ketika orang-orang Prancis bertemu dengan bangsa Maya, mereka menyebutkan kepada 

orang-orang Prancis itu bahwa sejarah kuno mereka yang tertulis menyatakan bahwa 

tanah air mereka dulunya menempel dengan daratan negeri lain. Angin topan dan gempa 

telah menyebabkan negeri itu tenggelam di lautan, sementara mereka menetap di 

daratan-daratan tinggi. Terdapat petunjuk yang sama terkait dengan sejarah bangsa 

India. Mereka menyebutkan terjadinya angin topan besar yang menyebabkan 

terpisahnya daratan yang berdampingan dengan mereka oleh lautan. Bisa jadi benua 

Australia adalah daratan yang terpisah dan menjauh dari mereka itu. Jadi, kepergian 

manusia ke benua Amerika atau Australia tidaklah sulit atau mustahil sebagaimana 

anggapan mereka. 

Akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa andaipun kita menerima daratan bumi 

sebagaimana adanya sekarang, untuk sampai ke benua-benua itu bukanlah hal yang sulit 

karena Terusan Branka sering membeku sehingga bisa dilalui menuju Amerika dari 

Rusia. Selain itu, jarak tersebut dapat ditempuh meskipun dengan kapal sederhana. Kita 

mengetahui bagaimana para pelaut muslim mampu sampai ke Amerika sebelum 

Christophus Colombus. Artinya, sebelum ada kapal modern. Bahkan, mereka juga 

mengangkut kuda-kuda mereka ke atas kapal dan menemukan benua Amerika. 

Kenyataan ini disebutkan oleh sejumlah peneliti. Dengan demikian, perpindahan atau 

migrasi manusia ke Amerika dan pertumbuhan penduduk di sana bukanlah proses yang 

mustahil atau kejadian luar biasa melainkan sebuah peristiwa biasa. 

Adapun terkait dengan sanggahan terhadap teori Darwin, banyak hal telah disebutkan. 

Banyak buku dan kajian ilmiah yang menyanggahnya telah dicetak. Siapa yang ingin tahu 

dapat membaca buku-buku itu. 



APAKAH DALAM ISLAM TERDAPAT 

PERBEDAAN MAZHAB DAN ALIRAN 

YANG BERBEDA-BEDA? APAKAH 

PERBEDAAN SEMACAM ITU TERJADI DI 

ANTARA PARA SAHABAT? 

Masyrab (aliran/saluran air minum) adalah kata bahasa Arab yang berasal dari 

kata syurb (minum). Namun, makna yang dipahami masyarakat secara umum adalah 

perbedaan dalam memahami hal-hal cabang dari sebuah hakikat yang sama. Jadi, kita 

dapat melihat perbedaan sarana, pola, serta cara dakwah menuju Islam, iman, dan Al-

Quran sebagai aliran dan mazhab yang beragam. Dengan kata lain, tujuan sama namun 

jalan menuju tujuan itu beragam. 

Karena itu, setiap orang yang mengabdikan diri kepada agama dan meninggikan Islam, di 

Timur ataupun di Barat, apa pun mazhab dan alirannya, patut didukung dan dibantu. Bisa 

jadi cara dan gayanya tidak sama, tetapi yang penting adalah tujuan dan sasarannya. 

Banyak sebab yang memunculkan perbedaan cara itu. Lingkungan dan budaya 

memberikan pengaruh besar, sebagaimana cara penampakan nama-nama indah Tuhan 

juga berpengaruh. Karena itu, munculnya mazhab yang beragam adalah sesuatu yang 

alami, telah ada pada masa lalu hingga saat ini. 

Mazhab Ali k.w. berbeda dengan mazhab Abu Bakar r.a. Mazhab Umar bin Khattab r.a. 

berbeda dengan mazhab Abu Dzar al-Ghifari, bahkan ada perbedaan besar di antara 

keduanya, meskipun mereka adalah murid madrasah Nabi saw. yang sama. Umar adalah 

seorang negarawan, pemimpin, dan manajer nomor satu, sementara Abu Dzar adalah 

sosok individual. 



Dari sini dapat dipahami bahwa pada masa nabi sekalipun ketika penyatuan agama dan 

penyelarasan mazhab terjadi, keragaman aliran dan mazhab tidak lenyap serta tidak ada 

yang berusaha menghapus perbedaan. Sebenarnya upaya menyatukan berbagai mazhab 

bertentangan dengan fitrah manusia, karena makhluk yang tercipta dengan tabiat dan 

karakter beragam tidak mungkin berpikir dengan cara yang sama. Sangat mungkin 

muncul berbagai kesulitan dan problem saat memaksakan diri untuk menyatukannya. 

Barangkali kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang hendak menyatukan berbagai 

mazhab tidak memahami aspek dalam fitrah manusia ini. Mereka tidak mengetahui 

karakter manusia dan melupakan kecenderungan manusia. Jika potensi beragam yang 

Allah ciptakan bekerja sesuai dengan hikmah-hikmah Ilahi yang mengharuskannya, 

sudah barang tentu keragaman mazhab terjadi. 

Keragaman potensi itu sudah menampakkan dirinya di bidang fikih dalam bentuk 

mazhab Aba Hanifah, mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Awza’i, 

mazhab Tsauri, mazhab Zuhri, dan berbagai mazhab lainnya. Ia juga menampakkan diri 

lewat aliran-aliran sufi yang berbicara kepada hati, perasaan, dan nurani manusia serta 

berusaha mengabdi kepada syariat dan agama Islam sejak masa kenabian hingga hari ini 

dengan tujuan membina ruh dan hati sekaligus membersihkan dan meninggikannya. 

Sufyan al-Tsauri dan Ibrahim ibn Adham termasuk tokoh sufi generasi pertama. Lalu, 

datang Abu Yazid al-Bustami, kemudian Junaid al-Baghdadi, dan setelah itu Abdul-Qadir 

al-Kailani yang membuka era baru. Beliau adalah sosok besar. Selanjutnya, datang Syaikh 

Syah al-Naqsyabandi. Masing-masing menampilkan mazhab dan aliran berbeda. Namun, 

semuanya bagaikan kilau cahaya dan tingkat yang berbeda dari warna yang sama. 

Mereka semua berusaha menghidupkan kembali hakikat yang dibawa Rasul saw. 

Jika Anda membandingkan antara tarekat Muhyiddin Ibnu Arabi dan tarekat Imam 

Ahmad al-Sirhindi yang bergelar Imam Rabbani, tentu Anda akan melihat perbedaan 

yang jelas di antara keduanya. Imam dan wali besar itu, Imam Rabbani, dianggap 

menampilkan aliran dan jalan sahabat. Beliau adalah poros utama mazhab al-Faruq. 

Sebagaimana pandangan semua orang, beliau termasuk sosok yang paling memahami 

hakikat ajaran Nabi Muhammad saw. karena beliau adalah sosok terbaik yang memahami 

aspek lahir dan aspek batin syariat berikut kesatuan dan keselarasan antara keduanya. 



Kilau cahaya yang beliau tebarkan pada empat ratus tahun lalu masih kita rasakan dalam 

hati. 

Sosok besar itu berbeda pendapat dengan Muhyiddin Ibnu Arabi dalam sejumlah 

masalah. Beliau berujar, “Bukan al-Futûhât al-Makkiyyah, tetapi al-Futûhât al-

Madaniyyah.” Pasalnya, beliau lebih memilih berpegang pada jalan kenabian dan jalan 

para sahabat, yaitu jalan Ahlussunnah Waljamaah. Mereka menampilkan hakikat ajaran 

Nabi Muhammad saw. Sebenarnya ini adalah persoalan mazhab dan rasa. 

Benar bahwa Ibnu Arabi menyuarakan wihdat al-wujûd (kesatuan eksistensi). Namun, 

alih-alih memaksudkan bahwa tidak ada wujud apa pun selain Allah, beliau bermaksud 

mengatakan, “Tidak ada wujud hakiki yang tegak dengan sendirinya selain Allah.” Dengan 

kata lain, beliau mengacu kepada wihdat al-syuhûd (kesatuan manifestasi). Dengan 

tarikat-tarikat yang panjang dan terjal ini, aku berusaha menjelaskan kepada Anda 

ketidakmungkinan menyatunya berbagai mazhab dan aliran. 

Apabila kita melihat persoalan yang menjadi inti pertanyaan di atas, aku bisa mengatakan 

bahwa mazhab-mazhab dan aliran-aliran akan tetap ada sepanjang dunia ini ada. 

Perbedaan akan terus ada. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Hanya saja, tujuan 

bisa selalu sama meskipun cara yang digunakan berbeda. Artinya, bisa jadi ekspresi dan 

bahasanya berbeda, tetapi hakikat yang ingin dijelaskan satu jua, sebagaimana ungkapan 

seorang penyair: 

Ekspresi kami beragam, sementara kebaikan-Mu satu 

Semuanya mengarah kepada keindahan itu. 

Kata-kata berbeda, ekspresi beragam, dan nuansa juga tidak sama, tetapi keindahan yang 

dilukiskan adalah keindahan yang sama. Ya, selama rida Allah dan cinta kepada syariat 

Nabi Muhammad saw. terdapat dalam hati serta menjadi landasan dan prinsip, 

perbedaan dan perselisihan masih bisa berujung kepada sikap saling mengerti dan saling 

memahami. Apabila saat ini ada hal-hal yang bisa menjamin keharmonisan dan persatuan 

dalam naungan pemahaman Islam yang benar—aku yakin ada, kita harus betul-betul 

memerhatikannya. 



Keharmonisan dan persatuan bisa terwujud dan mengatasi berbagai mazhab, entah 

dalam tataran emosi, pemikiran, atau logika. Dalam tataran emosi, keharmonisan bisa 

terwujud dengan adanya pertemuan kelompok-kelompok Islam yang beragam dan 

membentuk persatuan meskipun hanya formalitas. Hanya saja, karena manusia tidak 

tetap pada satu kondisi karena pemikiran dan spiritualitasnya selalu mengalami 

perkembangan, kesatuan emosi yang sangat lemah itu bisa jadi tidak cukup. Karena itu, 

apabila ikatan yang lemah itu terasa tidak cukup, kelompok-kelompok itu harus 

berkumpul di atas satu meja dan berusaha membangun sebuah kesatuan pemikiran. 

Untuk menyelamatkan kebenaran dari cengkeraman kebatilan, untuk menyelamatkan 

diri dari kehinaan di hadapan kekafiran dan kefasikan, untuk menjamin kemajuan umat 

Muhammad saw. menuju tingkat yang layak di antara berbagai bangsa, serta untuk 

menyebarkan hakikat Al-Quran yang merupakan mukjizat ke seluruh alam, harus ada 

kesepakatan dalam tataran pemikiran dan konsep. 

Jika kita ingin menerangkan masalah ini dengan contoh konkret, kita bisa mengatakan 

bahwa telah terjadi kesepakatan dan kesatuan emosi di antara masyarakat kita pada 20 

– 30 tahun lalu. Kesepakatan itu adalah reaksi terhadap arus ateisme dan komunisme. Di 

satu sisi terdapat sejumlah orang yang mengingkari Allah Swt., Rasul saw., dan Al-Quran, 

sementara di sisi lain terdapat pengelompokan orang-orang yang menentang 

komunisme, seperti kesepakatan sejumlah negara merdeka untuk menghadapi 

komunisme. Pada pihak penentang komunisme, berkumpullah orang-orang mukmin 

yang berusaha menyebarkan dasar-dasar keimanan dan juga kaum nasionalis yang 

menjadikan nasionalisme sebagai landasan mereka. 

Dalam pentas politik, sejumlah kalangan yang menentang komunisme berkumpul, 

bersatu, dan bersepakat untuk melawannya. Karena itu, kita melihat di pihak penentang 

komunisme sejumlah orang yang membaca majalah-majalah Islam, seperti Sabîl al-

Rasyâd, Bûyuk Dûghu,[1] dan Her‟âdam.[2] Di samping mereka, ada sejumlah orang yang 

membaca majalah-majalah nasionalis, seperti Orkûn dan Maliy Yûl.[3] Ketika hati 

sebagian orang mengarah ke Âltâyî[4] dan Pegunungan Sabhân,[5] hati sebagian lainnya 

mengarah ke gua Hira, gua Tsur, serta Mekah dan Madinah. Sebagian berbicara dengan 

semangat dan sentuhan perasaan, sementara sebagian lain berbicara dengan bahasa akal 



dan logika. Dalam kondisi demikian, banyak orang berkata, “Apa pun yang terjadi, kita 

harus memelihara persatuan kita melawan kaum ateis yang ingkar.” 

Kita melihat kesepakatan yang terjadi ketika itu benar-benar dibangun di atas landasan 

emosi, namun telah tiba saatnya ketika pemahaman ukhuwah semacam ini tidak lagi 

cukup. Kaum muslim telah mengalami kemajuan dalam tataran pemikiran dan emosi. 

Mereka telah berpikir, meneliti, membaca, dan mengalami kemajuan. Mereka juga 

mengetahui berbagai pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Karena itu, mereka 

telah disatukan oleh pemikiran bersama, kerja bersama, dan pembelaan bersama serta 

telah sama-sama bernaung di bawah atap yang sama selama masa yang panjang. 

Sebagaimana kaum ateis dan golongan pengingkar Tuhan dan Rasul-Nya bergabung di 

bawah atap yang sama, demikian pula kaum muslim berkumpul bersama para 

pendukung mereka dalam tataran emosi di bawah atap yang sama. Bisa saja ketika itu 

telah terbuka kesempatan yang cukup bagi mereka untuk membedakan antara hitam dan 

putih, antara kurus dan gemuk. Ya, mereka telah menyaksikan dan mengetahui dengan 

baik. Ketika hati dan akal mereka cenderung kepada kota Madinah dan kepada berbagai 

hakikat Ilahi yang dibawa Rasul saw., akal dan hati sebagian orang lainnya malah jauh 

dan berada di lembah lain. Demikianlah sejumlah ikatan kesatuan itu mulai rapuh, karena 

emosi mereka berbeda. 

Sesudah masa tersebut, tampaknya ikatan-ikatan emosi semata tidak cukup. Setiap 

kelompok menuju arah tertentu dan memilih jalan yang berbeda. Karena itu, persatuan 

dan keharmonisan membutuhkan pula sendi-sendi pemikiran dan logika. Dari perspektif 

kita, kita menyaksikan kebangkitan Islam di Turki dan negara-negara Islam lainnya. 

Setiap orang wajib menunaikan tugasnya untuk mempersiapkan sesuatu bagi masa 

depan. Di samping itu, menurut saya, pentingnya ikatan dengan asas-asas tertentu tidak 

boleh diabaikan. 

Pertama, setiap orang tidak boleh memaksa pihak lain untuk masuk dalam mazhabnya. 

Setiap pengabdian di jalan kebenaran layak mendapat sanjungan. Sebagaimana mereka 

yang menggeluti pekerjaan dan bidang berbeda saling menerima, saling bertukar, saling 

mengambil manfaat, dan saling membantu guna mencapai tujuan yang sama, demikian 

pula mereka yang menganut mazhab berbeda-beda harus bisa saling memahami, toleran, 



dan menjauhi sikap fanatik dengan memaksakan cara tertentu, selama tujuan sama. 

Karena itu, yang harus dilakukan adalah memuji setiap orang yang memberikan 

pengabdian dalam bidangnya, “Setiap orang yang berzikir kepada Allah Swt., beramal 

karena-Nya, serta mengagungkan Rasul saw. adalah saudaraku.” 

Agar tidak termakan oleh kapitalisme atau komunisme serta agar tidak jatuh dalam 

jurang ateisme, kita harus menjamin kesepakatan tertentu meskipun bersifat simbolis. 

Bangsa Inggris mewujudkan kesatuan Anglo Saxon dan Gaul guna menjamin masa depan 

mereka meskipun keduanya saling membenci. Tidak terlihat perselisihan atau konflik di 

antara keduanya hingga saat ini, sebab mereka mau duduk, bertukar pikiran, dan 

memaparkan titik-titik selisih untuk mencapai titik-titik temu. Mereka melihat masa 

depan Inggris Raya. Karena itu, mereka tidak lagi mengangkat sejumlah persoalan demi 

mewujudkan hal tersebut. 

Yang penting bagi kita dalam hal ini adalah bahwa meskipun berbeda mazhab dan 

pandangan, kita beriman kepada Tuhan yang sama Esa, dan rasul kita pun sama, kitab 

suci kita sama, kiblat kita sama, serta jalan kita sama. Jadi, kita bisa membangun kesatuan 

di atas landasan logika yang sehat, bukan sekadar landasan emosi. Sejumlah sendi yang 

sama-sama kita miliki bisa mewujudkan persatuan di antara kita. Adapun anggapan 

adanya perselisihan tidak lain adalah bisikan nafsu amarah belaka. 

Kalaupun kita yang telah bertekad menyampaikan perbendaharaan berharga (dakwah) 

ini ke suatu tempat harus berduel satu sama lain, hendaknya kita melakukan duel 

terkutuk itu setelah kita menyampaikan dakwah dan amanat kepada para pemiliknya. 

Namun, terlebih dahulu kita harus memikirkan masa kini dan masa depan umat. Kita 

tidak boleh membiarkan umat menjadi santapan kaum ateis dan kaum fasik. 

Kedua, tidak boleh ada yang memaksa orang lain untuk mengikuti jalannya. Hendaknya 

kita membiarkan setiap orang untuk berbuat dengan cara yang dipilihnya dan 

dianggapnya lebih baik. Kita sama-sama tahu bahwa sangat sulit bagi sebagian besar 

orang untuk mengubah pemikiran mereka, bahkan kadang mustahil. Penggunaan 

kekuatan (paksaan) bukanlah jalan yang tepat Karena justru memicu berbagai konflik 

dan perpecahan yang sulit disatukan kembali. Sikap toleran, lemah lembut, dan saling 

pengertian dalam kebaikan adalah jalan yang Al-Quran pesankan kepada kita. Mereka 



yang menapaki jalan kebijaksanaan dan nasihat yang baik dapat menyelesaikan problem-

problem penting masa depan. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa kalaupun mazhab dan aliran yang 

beragam itu tidak menyatu, setiap orang yang bekerja di jalan keimanan dan Al-Quran 

menunaikan pengabdian penting. Misalnya, banyak tulisan bagus yang mengupas 

kehidupan sosial berikut berbagai persoalannya secara cermat sekaligus membahas 

penyelesaiannya. Islam membutuhkan solusi semacam itu. Karena itu, kita seru mereka 

untuk menyelesaikan berbagai problem sosial dan ekonomi, sementara kita sendiri 

melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sebagaimana upaya menjalin keharmonisan dan 

keselarasan telah terwujud pada masa Abbasiyah, saat ini upaya tersebut juga harus 

terwujud. Hendaknya ukuran dan standar Ahlussunnah Waljamaah menjadi penentu 

terhadap apa yang kita ambil dan kita buang serta terhadap konstruksi dan solusi baru. 

Hendaknya kita berusaha membangun sebuah dunia baru atau paling tidak menyiapkan 

sendi-sendi untuk sampai kepada dunia baru itu. 

Walaupun ada kelompok lain dengan sejumlah aspek yang bisa dikritik menurut 

perspektif Ahlussunnah Waljamaah, dalam hal ini kita tetap bisa mengambil manfaat dari 

mereka. Bahkan, kita bisa mengambil manfaat dari berbagai aspek positif dunia Barat 

dengan tetap memerhatikan kehormatan dan kemuliaan kita serta permusuhan mereka 

terhadap kita. Sebenarnya setiap mazhab yang batil memiliki kadar kebaikan meskipun 

sedikit. Karena itu, kita bisa mengambil bagian kebenaran yang sedikit itu, bahkan kita 

harus mengambilnya. 

Aku ingin menjelaskan masalah ini dengan sebuah contoh. Ada dua mazhab di luar 

Ahlussunnah Waljamaah yang sejak dulu mewakili dua kutub berbeda, yaitu Muktazilah 

dan Jabariah. Muktazilah berpendapat, “Hamba menciptakan semua perbuatannya,” 

sementara Jabariah berpendapat, “Allah menciptakan segala sesuatu, sedangkan manusia 

hanya dijalankan seperti alat.” Kedua mazhab ini memiliki dua sudut pandang yang 

sangat berbeda mengenai kehendak manusia dan penciptaan Allah akan perbuatan 

manusia. Muktazilah berpendapat bahwa manusia menciptakan seluruh perbuatannya 

dan Allah Swt. sama sekali tidak ikut campur dalam hal ini. Para penganut rasionalisme 

dewasa ini juga memiliki pandangan yang sama. Jabariah berpandangan sebaliknya 

dengan sama sekali tidak memberikan kebebasan, pilihan, dan kehendak kepada 



manusia. Menurut Jabariah, kedua tangan dan kaki manusia terbelenggu tanpa bisa 

berbuat apa-apa tak ubahnya seperti diungkapkan seorang penyair: 

Dia melemparnya ke lautan dalam keadaan terikat seraya berkata, 

“Jangan sekali-kali dirimu basah oleh air.” 

Adapun Ahlussunnah telah mengambil bagian kebenaran yang terdapat pada mazhab 

Muktazilah dan bagian kebenaran yang terdapat pada mazhab Jabariah. Mereka 

memadukan keduanya untuk menghasilkan bentuk lain. Mereka berkata kepada 

Muktazilah, “Ya, kehendak manusia memang ada, sebab sejumlah ayat Al-Quran 

menegaskan hal itu. Manusia melakukan amal saleh dengan kehendaknya, sehingga ia 

layak mendapatkan surga. Kehendak manusia memang ada, karena Al-Quran 

menyatakan, “Manusia hanya mendapatkan apa yang ia usahakan.”[6] Namun, itu tanpa 

mengabaikan kehendak Allah yang menjadi landasan utama sesuai dengan firman-Nya: 

“Kalian tidak berkehendak kecuali jika Allah berkehendak.”[7] Selain itu, domain kehendak 

manusia yang kalian sebutkan sangatlah sempit hingga bisa dikatakan bahwa ada dan 

tiadanya sama saja. Hanya saja, kehendak manusia sebagai sebuah syarat tetap ada dan 

itulah landasan pahala dan dosa serta imbalan dan hukuman. 

Yang ingin kukatakan adalah bahwa terdapat sebutir kebenaran pada sistem kapitalisme 

sebagaimana juga terdapat sebutir kebenaran pada sistem komunisme. Butir itulah yang 

dieksploitasi komunisme, karena paham ini mengeksploitasi kepemilikan umum dan 

usaha pembelaan terhadap kaum jelata. Dengan kata lain, mereka munafik. Adapun 

Islam, seluruh sistem dan prinsipnya benar dan betul-betul adil. Islam adalah kumpulan 

prinsip yang menjamin kesatuan dan keharmonisan. 

Jika kita melihat mazhab-mazhab, kita bisa mengatakan bahwa setiap mazhab 

mengandung sisi kebenaran. Karena itu, adalah keliru kalau kita mengabaikan bahwa 

Allah Swt. telah menciptakan manusia dengan mazhab dan aliran yang berbeda-beda. 

Sangat keliru kalau kita berusaha membendung dan melenyapkan fitrah yang Allah 

gariskan atas manusia, serta berupaya menyatukan semua air yang mengalir di saluran-

saluran berbeda dalam satu saluran saja. Ini hanyalah fantasi. Masing-masing harus 

berusaha menyebarkan cahaya Al-Quran dan keimanan di bidangnya tanpa 

mengerahkan tenaga untuk berkonflik dengan pihak lain. Jika tidak bisa sepakat dengan 



pihak lain, setidaknya jangan memicu konflik. Setiap muslim harus menghindari konflik 

dan permusuhan dengan kaum muslim serta tidak mencela dan menggunjing mereka. 

Sebaliknya, ia harus belajar memuji setiap amal baik dan membantu setiap orang yang 

berzikir kepada Allah. Jika kita bisa melakukan hal ini, dengan bantuan Allah kita dapat 

mengharapkan terbangunnya kerja sama, persatuan, dan keharmonisan di antara umat 

Islam. 

[1] Artinya Timur Besar; diterbitkan oleh penulis, penyair, dan pemikir Turki, 

Almarhum Najib Fadhil. Majalah ini telah berperan besar dalam kehidupan pemikiran di 

Turki. 

[2] Artinya orang merdeka. 

[3] Artinya jalan nasional. 

[4] Âltâyî adalah asal-muasal bangsa Turki. Di sini ia merujuk kepada kaum nasionalis 

Turki. 

[5] Lambang nasionalis Turki lainnya karena pegunungan ini adalah salah satu habitat 

nenek moyang bangsa Turki saat ini. 

[6] Q.S. al-Najm: 39. 

[7] Q.S. al-Takwîr: 29. 



ISLAM ADALAH AGAMA YANG SESUAI 

DENGAN AKAL DAN LOGIKA 

Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan logika. Namun, ia bersandar pada 

nas-nas, dan ini tentu menuntut ketundukan dan kepatuhan mutlak. Bisakah Anda 

menjelaskan persoalan ini kepada kami? 

Ya, memang demikian. Islam sesuai dengan akal dan logika serta mengharuskan sikap 

tunduk dan patuh. Akal dan logika tidaklah bertentangan dengan sikap tunduk dan patuh. 

Bisa jadi sesuatu itu logis dan pada waktu yang sama menuntut ketundukan. Demikian 

pula, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang harus dipatuhi pasti tidak 

logis. Logika tidak menerima pernyataan semacam itu. Sekarang marilah kita jelaskan 

masalah ini dalam ruang lingkup akal dan logika. 

Islam membahas banyak persoalan yang harus diimani lewat kitab sucinya yang 

membaca alam dan menjelaskannya kepada kita secara rasional dan logis. Setelah 

membuktikan ketuhanan Allah Swt. dengan cara tersebut, ia membahas kenabian yang 

terkait dengan sekaligus merupakan konsekuensi logis dari ketuhanan itu dengan dalil-

dalil yang sangat memuaskan. Para nabi memberikan petunjuk tentang serta 

menerangkan masalah ketuhanan dengan dalil-dalil rasional dan logis. Setelah kematian, 

seluruh manusia pasti dibangkitkan untuk memulai kehidupan abadi. Jika tidak, tentu 

naluri cinta manusia kepada keabadian yang diberikan kepadanya akan sia-sia dan sama 

sekali tidak berarti. Karena Allah Swt. jauh dari kesia-siaan, tentu Dia memberikan 

petunjuk tentang kehidupan abadi itu kepada manusia. Zat yang telah menciptakan alam 

pada mulanya itulah yang akan menciptakan kembali makhluk-makhluk ini. 

Al-Quran adalah kalam Allah. Seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk 

mendatangkan satu ayat saja yang serupa dengan ayat Al-Quran, pasti mereka tidak akan 

mampu melakukannya. Karena merupakan kalam Allah, suhuf-suhuf pertama dalam 

bentuknya yang asli dan suci, seperti Taurat, Injil, dan Zabur, yang dibenarkan oleh Al-

Quran adalah juga kalam Allah. 



Kita tidak akan menjelaskan secara rinci masalah ini yang telah kami terangkan di tempat 

lain secara gamblang. Kita menyebutkannya untuk menunjukkan sebuah pandangan. 

Setelah membuktikan dan menerangkan seluruh persoalan akidah secara rasional dan 

logis, kita sampai pada satu ruang yang tidak bisa dilalui oleh kaki logika dan segala 

perangkatnya. Sejumlah hakikat kebenaran yang dirasakan manusia dalam naluri dan 

hatinya demikian kuat hingga seluruh dalil tampak begitu lemah. Ini adalah masalah 

tingkat Dan merupakan hal yang sangat alami. Pribadi-pribadi luhur semacam Imam 

Rabbani, setelah menyempurnakan “perjalanan dari Allah”, menyebutkan pula bahwa 

manusia membutuhkan dalil. Tetapi, ini adalah untuk orang-orang berkedudukan tinggi 

semacam mereka dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti kita. 

Sesungguhnya seluruh perbuatan dan kreasi Allah Swt. bersandar pada akal dan logika. 

Bagaimana tidak, Dia adalah Zat Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana. Tidak satu 

pun yang berasal dari-Nya sia-sia. Kita melihat ketika manusia bekerja dalam wilayah 

ilmu fisika, kimia, dan astronomi, berkat hukum-hukum pada pengetahuan tersebut, ia 

sampai kepada sejumlah prinsip yang kokoh. Namun, kita menyaksikan bahwa apa yang 

dilakukan dan dicapai oleh orang paling mahir dan paling cerdas sekalipun tetap tidak 

berarti bila dibandingkan dengan kreasi Allah Swt. Dia memiliki hikmah dalam setiap 

perbuatan, hikmah yang pasti rasional dan logis. 

Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya dan di diri kita sejatinya mengikat kita dan 

mengarahkan kita untuk beriman kepada-Nya. Pada mulanya kita melihat akal dan logika, 

namun pada akhirnya kita melihat sikap tunduk dan patuh. Bila kita tunduk kepada-Nya, 

kita harus menaati semua firman-Nya. Dalam hal ini tentu saja di hadapan kita muncul 

berbagai hal terkait dengan ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, berbagai hal yang 

terkait dengan penghambaan. 

Pelaksanaan ibadah adalah salah satu manifestasi ketundukan dan kepatuhan. Namun, di 

sini kita tetap bisa menilai semua itu dengan akal dan logika sekaligus memerhatikan 

hikmah-hikmah yang terkandung. Pasti ada hikmah terkait dengan waktu-waktu 

kewajiban salat. Gerakan-gerakan salat sebagaimana diajarkan pasti tidak berlalu begitu 

saja namun mempunyai maksud tertentu. Membasuh anggota tubuh tertentu saat wudu 

pasti bersandar pada manfaat dan hikmah tertentu. Demikian pula salat jamaah yang 

berperan penting dalam menata kehidupan sosial dan kewajiban zakat yang berperan 



positif dalam membangun keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Manfaat kesehatan 

dalam puasa juga tak terhitung. Aturan-aturan hukuman dalam Islam pun memuat 

pelajaran dan hikmah yang menakjubkan. Seandainya semua itu ditelaah secara 

mendalam dengan akal dan logika, tentu kita akan sampai pada titik yang sama, yaitu 

ketundukan dan kepatuhan. 

Misalnya ibadah haji. Sejak awal kita menerima ibadah haji sebagai kewajiban, karena 

Allah Swt. berfirman, “Pergi haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah, 

yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana.”[1] Artinya, haji wajib bagi 

setiap lakilaki dan perempuan yang mampu pergi ke Baitullah. Pandangan ini bermula 

dari titik ketundukan dan kepatuhan. Kita mengucapkan, “Labbayk Allâhumma 

labbayk (Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu).” Lalu, kita pergi ke Baitullah seraya 

melihat dan menelaah manfaat haji bagi dunia Islam. Kita melihatnya sebagai muktamar 

Islam internasional yang diikuti oleh seluruh lapisan. Ia membangun sebuah lahan subur 

untuk menjadikan kaum muslim sebagai satu tubuh lewat jalan tersingkat. Jika kita 

melihatnya dari sisi keadilan sosial, kita menyaksikan bahwa berkumpulnya seluruh 

manusia, baik miskin maupun kaya, baik alim maupun awam, di tempat yang sama dan 

dalam kondisi yang sama demi tujuan yang sama: memperlihatkan penghambaan kepada 

Allah Swt., ibadah haji meyakinkan kita bahwa Islam adalah sebuah sistem universal 

sekaligus membuat kita lebih percaya kepada Islam. 

Jadi, sama saja apakah titik tolak kita dari akal dan logika hingga sampai pada sikap 

tunduk dan patuh, atau titik tolak kita dari ketundukan dan kepatuhan hingga sampai 

pada akal dan logika; Hasilnya sama. Karena itu, dari satu sisi Islam adalah agama yang 

rasional dan logis dan dari sisi lain adalah ketundukan dan kepatuhan. Dalam urusan 

tertentu ia bertolak dari akal dan logika guna sampai pada sikap tunduk dan patuh, 

sementara dalam urusan lain ia bertolak dari sikap tunduk dan patuh guna akhirnya 

sampai pada akal dan logika. Tatanan Ilahi yang meletakkan alam di hadapan kita sebagai 

kitab terbuka juga memiliki karakteristik yang sama. 

[1] Q.S. Âl ‘Imrân: 97. 



BAGAIMANA PENDAPAT ANDA 

TENTANG KOMENTAR DI SEPUTAR 

KAUM USMANI? MENGAPA BANGSA 

TURKI MASUK ISLAM? 

Pada tahun-tahun terakhir ini muncul begitu banyak tuduhan dan kebohongan yang aneh 

dan tidak pernah terlintas dalam benak kita terhadap orang-orang Utsmani. Guru besar 

Islam terakhir di Daulah Utsmaniah, Allamah Musthafa Shabri Affandi, dalam 

bukunya: Posisi Akal, menjelaskan hal penting ketika ia berkata, “Tidak ada bangsa lain 

dalam sejarah manusia yang memusuhi orang tua dan nenek moyangnya sendiri seperti 

bangsa kita.” 

Generasi penerus setiap bangsa memuji pendahulu mereka, entah ia ilmuwan, tokoh 

masyarakat, wali, atau sastrawan. Misalnya, Ptolomeus membuat sejumlah tulisan 

tentang geografi dan kosmografi.[1] Setelah itu, datang Copernicus yang menyebutkan 

bahwa sebagian tulisan Ptolomeus keliru, namun ia menyebutkan hal tersebut dengan 

cara yang sopan: 

Semoga ruhmu bahagia, wahai Ptolomeus! Benar bahwa ada beberapa hal yang keliru 

dalam tulisanmu, namun di depanmu memang tidak ada jalan lain. Ilmu pengetahuan 

pada masamu memang sebatas itu. Engkau tidak mungkin melampauinya. 

Setelah Copernicus, datanglah Galileo dan kemudian Einstein. Einstein memuji keduanya, 

Copernicus dan Galileo. Ia menganggap keduanya sebagai peletak dasar-dasar astronomi. 

Ia berterima kasih kepada keduanya, di samping mengoreksi hal-hal keliru dari pendapat 

mereka. Ia tidak mencaci mereka. Ya. Demikianlah cara berpikir orang Barat. 

Angka nol berpindah dari India ke Anatolia. Lalu, dari Anatolia lewat tangan kaum muslim 

ia berpindah ke Eropa yang menggunakan angka Romawi. Tentu saja tidak mungkin 

melakukan aktivitas matematika dan teknik dengan angka Romawi. Kaum muslim di 



Anatolia membawa angka nol ke Eropa. Ketika angka nol sampai di sana, muncullah 

vitalitas dalam bilangan. Meskipun bangsa Eropa dalam skala tertentu menolak para 

ilmuwan kita, mereka sangat menghargai penggunaan angka nol dan prinsip-prinsip baru 

yang datang bersama ilmu matematika. Seandainya angka nol tidak ada, tentu Eropa 

tidak mampu menyelesaikan berbagai problematika sains dan tidak mampu 

menyeberangi angkasa. Benar bahwa yang dipersembahkan kepada mereka hanya angka 

nol, tetapi dampak dan manfaatnya sangatlah penting. 

Jika kita melihat bangsa kita, aku ingin memberikan sebuah pandangan singkat untuk 

kalian. Imam al-Ghazali hidup pada tahun 1058 M, sekitar seribu tahun lalu. Namun, 

pengetahuan dan wawasannya melampaui masanya. Ia telah menyebutkan berbagai hal 

penting seputar astronomi, kedokteran, dan teknik. Bahkan, Gibb pernah berkata, “Aku 

tidak mengetahui dalam sejarah manusia ada orang selain beliau yang mampu menyerap 

pengetahuan pada masanya secara baik lalu diwariskannya ke beberapa generasi 

sesudahnya.” Dengan kata lain, menurutnya tidak ada orang yang seperti Imam al-

Ghazali. 

Seandainya kita mengumpulkan buku-buku Fakhruddin al-Razi lalu menumpuknya, pasti 

tingginya melebihi tinggi badan kita. Tulisannya dalam bidang tafsir saja lebih dari enam 

ribu halaman. Sejumlah orang telah menghitung jumlah halaman yang ia tulis selama 

hidupnya. Ternyata setiap hari dari usianya—termasuk masa kanak-kanaknya—ia 

menulis 15 sampai 20 halaman. Barangkali ini tampak sederhana bagimu. Tetapi, cobalah 

tulis satu halaman saja, pasti engkau akan mengetahui bahwa itu membutuhkan waktu 

tiga puluh hingga empat puluh menit. Jika temanya terkait dengan masalah ilmiah dan 

merupakan tema yang serius serta membutuhkan kecermatan dan penelitian, tentu 

memakan waktu yang lebih panjang. 

Mereka telah mendahului ilmu pengetahuan pada masa mereka hingga satu, dua, atau 

tiga generasi. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke cakrawala dan apa yang 

ada di balik cakrawala. Namun, orang-orang malas yang datang sesudah mereka hidup di 

atas warisan mereka yang kaya tanpa menambahkan hal baru sedikit pun. 

Keluarga Musa datang ke Bagdad dan membangun sebuah teleskop terkenal di sana. 

Ketika pada masa itu orang Eropa mengira bahwa setan datang membawa berita dari 



bulan dan bintang, mereka (kaum muslim) telah menyingkap berbagai penemuan baru 

dalam bidang astronomi. Tatkala kaum muslim pergi ke Andalusia, mereka 

menambahkan banyak hal dalam ilmu pengetahuan. Namun, selanjutnya Eropa 

mendeklarasikan Perang Salib terhadap kita dan menyibukkan kita. Mereka tidak 

memberi kita kesempatan untuk berpikir dan maju. Lalu, orang-orang yang kagum 

kepada Barat mengira bahwa segalanya datang dari Barat. Demikianlah mereka 

memutuskan hubungan dengan akar, kebudayaan, masa lalu, dan kitab mereka sekaligus 

menjauh dari leluhur mereka. 

Setiap pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan sebelumnya karena terambil darinya, 

dan merupakan pendahuluan bagi pengetahuan sesudahnya. Perputaran pengetahuan 

menyerupai pembangunan sebuah bangunan. Engkau datang dan meletakkan sebuah 

batu bata, kemudian orang lain datang dan meletakkan batu bata lain. Demikian 

seterusnya hingga bangunan itu tinggi. Begitu pula dengan perkembangan pengetahuan 

dan filsafat. Dari Copernicus ke Galileo, lalu dari Galileo ke Newton dan selanjutnya ke 

Einstein. 

Setelah uraian panjang di atas, aku ingin membahas masalah permusuhan terhadap kaum 

Usmani. Mereka berceloteh, “Mengapa kaum Usmani tidak membangun cerobong pabrik 

saja ketimbang membangun menara masjid?” 

Mendengar pertanyaan bodoh tersebut, kita hanya bisa tertawa. Pasalnya, cerobong 

pabrik ketika itu tidak ada, bahkan dalam mimpi sekalipun, sementara pembangunan 

masjid dan menara adalah pembangunan terbesar saat itu. Karena itu, mereka 

membangunnya. Kemudian, seluruh orang tahu—bahkan musuh sekalipun—bahwa 

andaikan kelompok Inkisyariah[2] tidak mempergunakan kekuatan yang diberikan umat 

untuk melawan umat itu sendiri, tentu kita tidak akan kalah dari Barat. Selanjutnya, 

bukankah sekarang kita mengalami problem yang sama?[3] Kaum Usmani adalah para 

pembesar masa mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjaga keseimbangan negara 

dan menciptakan kedamaian. Bisa saja siapa pun mengingkari hal ini, namun kaum 

intelektual yang jujur di Barat saat ini mengakui hal tersebut. 

Permusuhan terhadap kaum Usmani adalah hasil dari upaya Barat yang membuat kita 

lupa dan pihak yang meniru Barat secara membabi buta. Misalnya, suatu saat bangsa 



Prancis menyebut Sultan Abdul-Hamid II sebagai “Penguasa Berlumuran Darah”. Para 

wartawan kita mengambil gambaran tersebut dan menerbitkannya di koran-koran 

mereka dengan judul terpampang jelas. Jadi, semua kecaman dan celaan yang tertuju 

kepada generasi pendahulu kita diambil dari Barat. Karena itu, nyaris semua ungkapan 

buruk yang digunakan untuk menyerang para pembesar kita adalah istilah yang dicomot 

dari luar dan berasal dari Eropa. Kita sangat berharap bangsa ini bisa menghargai para 

pendahulu mereka sebagaimana penghargaan bangsa Eropa terhadap para 

pendahulunya. Kita tidak dapat berkata bahwa kaum Usmani telah mengeksploitasi 

Islam, karena kaum Usmani sangat terpaut dengan Islam dalam seluruh perjalanan 

mereka baik saat kuat dan jaya maupun saat lemah. 

Bukan hanya kaum Usmani, bahkan Tugrul Bek—paman Alip Arselan—masuk ke majlis 

Khalifah al-Qa’imbillah dengan penuh hormat, padahal khalifah tersebut berada dalam 

kondisi lemah, tidak bisa lagi menampilkan dan mempertahankan kekhalifahannya. 

Sebenarnya ia tidak perlu memperlihatkan penghormatan seperti itu kepada khalifah, 

namun ia melakukan itu karena melihat bahwa orang di hadapannya mewakili khalifah 

Nabi saw. Karena itu, ia berkata kepada khalifah bahwa ia tunduk kepadanya dan 

mendengar setiap perintahnya untuk mempertahankan makna kenabian dan Islam. Ia 

mengucapkan itu seraya menyerahkan segala kemampuannya kepada sang khalifah. 

Al-Qa’imbillah adalah khalifah, namun yang menjaga dan mempertahankannya adalah 

panglima Tugrul Bek. Ketika itu, bangsa Turki yang masuk Islam berjumlah seribu 

keluarga. Tugrul Bek adalah pemimpin mereka. Uraian yang kusebutkan ini dan berasal 

dari sejarawan terkenal, Ismail Hami Dansyamand—dengan sedikit suntingan—adalah 

sangat penting dalam rangka memperlihatkan sikap umat kita terhadap Islam. Sekarang 

aku bertanya, “Apa hubungan antara sikap Panglima Tugrul Bek dengan eksploitasi? 

Menghubungkan sikap mulia Panglima Tugrul Bek dengan tindakan eksploitasi adalah 

bentuk kebodohan tentang umat kita yang agung. 

Semangat ini terdapat dalam prinsip negara Usmani. Ketika Sang Penakluk, Ortugrul, 

melewati Anatolia dari ujung ke ujung lalu menetap di dekat Sukat, ia membawa panji 

Islam. Tidak ada satu pun tindakannya yang menyerang kaum muslim. Ia sangat hormat 

kepada khalifah. Ketika Qay Buyu menetap di Sukat, terdapat pemerintahan lain di 

Anatolia dan terjadi konflik berkepanjangan antara keduanya. Namun, Ortugrul dan 



pelanjutnya, Usman, mengarahkan perhatian mereka kepada orang-orang Bizantium. 

Mereka tidak masuk ke dalam konflik tersebut. 

Strategi ini dari satu sisi diambil untuk mengarahkan pandangan kaum muslim kepada 

tujuan asli dan dari sisi lain untuk melenyapkan kekhawatiran kaum muslim terhadap 

mereka. Sebab, bisa saja pekerjaan pertama yang dilakukan Usman adalah berusaha 

menyatukan kaum muslim. Namun, ia bertindak dengan sangat bijaksana sesuai dengan 

wasiat yang ia dapatkan dari ayahnya dan mertuanya, Syaikh Adeb Ali, serta dengan 

cerdas dan penuh hikmah sesuai dengan sifatnya. Karena itu, ia berkata, “Seandainya 

kaum muslim mengetahui bahwa kekufuran adalah satu-satunya musuh yang berada di 

hadapan mereka, tentu mereka akan bersatu bersamaku. Dengan begitu, kita dapat 

mengalahkan kaum kafir dan fasik.” 

Karena itulah, ia memilih orang-orang Bizantium sebagai targetnya. Ia tidak pernah 

menghadapi kaum mukmin dan tidak pernah ikut terlibat dalam konflik di antara 

mereka. Ia berujar, “Targetku adalah orang-orang Bizantium. Kita akan menduduki 

Konstantinopel cepat atau lambat.” Pendapat bahwa keislaman sosok yang demikian 

semangat membela Islam itu hanya karena kebutuhan geopolitik adalah sebuah 

kebodohan atau kejahatan.[4] Daulah Usmaniah adalah manifestasi karunia Tuhan yang 

belum tentu didapat dinasti lain. Ia telah mengemban panji Al-Quran selama enam masa 

secara tulus. Ia termasuk daulah atau negara yang paling panjang umurnya. Seandainya 

tidak mendapat serangan sejumlah pengkhianat dari dalam sendiri pada sekitar 150 

tahun lalu, tentu ia dapat menduduki beberapa negeri lainnya. 

Orang-orang Usmani sangat memerhatikan agama meskipun berada pada masa 

kekuasaan mereka yang paling lemah. Ketika itu ada sebuah drama keji karya penulis 

Prancis, Voltair, yang menyerang Rasul kita. Prancis ingin menampilkannya di beberapa 

teater ketika saat itu negara Usmani disebut The Sick Man (Pesakitan). Namun, ketika 

mengetahui rencana menyerang junjungan sekaligus penyejuk hatinya, Muhammad saw., 

singa yang sedang sakit itu segera mengaum menghadapi Prancis. Sultan Abdul-Hamid II 

mengirim telegram ancaman kepada Prancis. Dalam telegram itu, ia berkata, “Seandainya 

kalian menampilkan drama yang menyerang Rasulku dan Rasul seluruh umat Islam itu, 

aku akan membangkitkan seluruh bangsa Arab dan umat Islam untuk menghadapi 

kalian.” 



Betapa kita sangat berharap dunia Islam memiliki kesadaran dan perasaan semacam itu. 

Telegram tersebut tentu saja membuat Prancis ketakutan. Mereka tidak jadi 

menampilkan drama itu di berbagai teaternya. Dalam hal ini, Inggris hendak 

menampilkan drama itu di negaranya. Singa yang terluka itu pun kembali mengirim 

telegram ancaman sehingga Inggris mengurungkan niatnya. Demikianlah sikap para 

pendahulu kita yang mulia. 

Ya. Kita harus menghentikan berbagai suara mungkar yang semakin keras menyerang 

Daulah Usmaniah yang langsung bangkit bila ada sebutir debu menempel di janggut 

Rasul. Daulah Usmaniah telah menduduki posisi mulia dalam sejarah Islam setelah era 

sahabat, karena mereka telah berperang selama enam masa di bawah panji Rasul saw. 

dan panji Al-Quran. Beribu-ribu rahmat semoga tercurah kepada mereka. 

[1] Meliputi astronomi, geografi, dan geologi. 

[2] Inkisyâriyyah adalah institusi militer yang dibuat Orkhan untuk menjadi prajurit 

infantri negara Usmani. Di masamasa awal, mereka melakukan berbagai pengabdian 

agung untuk negara Usmani, yaitu di masa-masa kebangkitan, perluasan, dan kemajuan. 

Kemudian institusi ini menjadi rusak dan sangat membangkang kepada negara. Para 

pemimpin dan panglima Inkisyâriyah ikut campur dalam menata negara, mengganti 

para sultan, serta melakukan pembantaian hingga akhirnya Sultan Mahmud II mampu 

menumpasnya dan mendirikan institusi militer pengganti yang disebut dengan al-

Nizhâm al-Jadîd (Tatanan Baru). 

[3] Penulis merujuk kepada terjadinya tiga pemberontakan militer sejak 1960 hingga 

1982 di Turki. Setiap pemberontakan militer menyebabkan tertundanya kemajuan 

negara, menimbulkan kekacauan, serta menghambat ekonomi negara. 

[4] Geopolitik adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji pengaruh faktor-faktor alam, 

seperti faktor geografis, penduduk, dan ekonomi terhadap politik luar negeri sebuah 

negara. 



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 

berulang-ulang 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 proses-proses 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. 



RUH TIDAK BERUBAH, MAKA IA TIDAK 

BARU. BAGAIMANA PENDAPAT ANDA 

TENTANG HAL INI? 

Ini adalah salah satu masalah pelik dalam ilmu kalam. Kita berpendapat bahwa alam 

berubah dan terus berganti. Karena itu, menurut kita, alam bersifat baru. Artinya, ia 

tercipta kemudian dan bergerak menuju kepunahan. Ia bergerak secara terus-menerus 

dan terurai. Kita berpendapat bahwa Sang Pengatur dan Pencipta alam yang berubah ini 

terbebas dari perubahan dan pergantian. Dengan kata lain, kita bisa menyebutnya 

dengan prinsip kembalinya yang berubah kepada yang tidak berubah, yakni segala 

sesuatu yang berubah menunjukkan keberadaan Sang Mahasuci yang bebas dari 

perubahan. Dialah Allah Swt. yang wajib ada. Dia lepas dari seluruh tabiat alam dan 

manusia. Karena itu, pertanyaan di atas terkait dengan sifat-sifat Ilahi. Dalam hal ini 

terdapat pertanyaan dan permasalahan sebagai berikut. 

Allah tidak berganti dan tidak berubah, tidak makan dan tidak minum. Dia bersifat azali. 

Eksistensi-Nya berasal dari zat-Nya sendiri. Dia juga kekal dan abadi. Namun, di sisi lain, 

ruh pun sederhana. Ruh tidak terwujud dari materi. Ia berasal dari alam lain sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Quran. Ia tidak berasal dari alam penciptaan. Artinya, ia bukan 

wujud yang berasal dari persenyawaan sejumlah atom, tetapi ia berasal dari hukum-

hukum cahaya yang memiliki perasaan. Sebagaimana malaikat, ia datang ke alam wujud 

ini dengan perintah Allah Swt. Artinya, ruh berupa hukum seperti hukum gravitasi yang 

terdapat antara inti atom dan elektron serta seperti hukum pertumbuhan yang terdapat 

dalam benih. Bedanya, ruh memiliki perasaan, sementara hukum-hukum lain tidak hidup 

dan tidak memiliki perasaan. 

Ruh bersifat sederhana karena tidak tersusun dari materi. Oleh sebab itu, ia tidak terurai 

dan tidak mengalami ionisasi. Artinya, ia tidak berubah menjadi ion-ion. Ia memiliki 

wujud yang tetap. Karena itu, terlintas dalam benak sebagian orang bahwa dari sisi ini 

ruh menyerupai Allah Swt., yakni sebagaimana Allah tidak mengalami perubahan, ruh 

pun tidak mengalami perubahan. Lalu, apakah perbedaan antara keduanya? 



Allah Swt. suci dari segala perubahan, pergantian, warna, dan bentuk dengan kesucian 

yang bersumber dari zat-Nya sendiri, sedangkan penciptaan ruh dalam bentuknya yang 

sederhana itu bersumber dari Allah. Allah adalah pencipta, sedangkan ruh adalah 

makhluk. Allah berdiri sendiri dan ada dengan sendiri-Nya, sedangkan ruh dan seluruh 

entitas tidak tegak kecuali dengan-Nya. Segala sesuatu mengulurkan tangan meminta 

bantuan dari-Nya, sedangkan Allah Swt. dengan kalimat “Hanya kepada-Mulah kami 

meminta pertolongan”, tegak membantu seluruh makhluk, termasuk ruh. Ia adalah 

makhluk yang membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah Swt. Eksistensi ruh tegak 

berkat Allah. Artinya, ia ada sepanjang bersandar kepada-Nya. Apabila tidak bersandar 

kepada-Nya, ia pasti sirna. Allah Swt. menciptakan ruh sebagai salah satu hukum yang 

memiliki perasaan serta bersandar kepada kekuasaan dan kehendak-Nya. Wujudnya 

berlanjut dan bersinambung hanya dalam keadaan demikian. 

Kita bisa memberikan sebuah contoh yang memudahkan kita untuk memahaminya. 

Matahari memiliki cahaya, sinar, dan warna. Kita menyaksikan hal yang sama pada bulan. 

Namun, apabila matahari lenyap, engkau tidak akan melihat cahaya atau sinar apa pun 

pada bulan, karena cahaya bulan adalah jejak cahaya asli yang terdapat pada matahari. 

Jika matahari lenyap, tentu cahaya pada matahari pun lenyap. Dengan demikian, 

mungkinkah kita menyamakan matahari dan bulan? Tentu saja tidak. Al-Quran menyebut 

bulan dengan “benda yang terang”[1] dan menggambarkan terangnya dengan “cahaya”, 

sedangkan Dia menggambarkan matahari sebagai “lampu yang bersinar (mengeluarkan 

cahaya)”.[2] Memang benar bahwa contoh dan perumpamaan di atas tidak sesuai dengan 

kedudukan Tuhan Yang Mahamulia, tetapi butuh perumpamaan yang konkret agar akal 

kita bisa memahami. 

Di samping kepada ruh, Allah Swt. juga akan memberikan kekekalan dan keabadian 

kepada jasad di akhirat nanti. Allah Mahakekal dan mereka pun menjadi kekal. Hanya 

saja, kekalnya mereka tergantung pada dan tegak karena Allah. Jika mau, bisa saja Allah 

membuat mereka semua fana. Adapun wujud-Nya senantiasa tegak dan berdiri sendiri. 

Segala sesuatu fana, sedangkan Sang Mahasuci bebas dari kefanaan. 

[1] Q.S. al-Furqân: 1. 

[2] Q.S. al-Nabâ’: 13. 



BENARKAH HAWA DICIPTAKAN DARI 

TULANG RUSUK ADAM A.S.? 

Manusia bukanlah hasil dari sebuah evolusi tertentu, tetapi ia diciptakan sebagai jenis 

makhluk khusus dengan mempunyai bentuk istimewa. Ia tidak muncul sebagai hasil 

evolusi dari satu bentuk ke bentuk lain. Sifat dan karakternya bukanlah hasil sebuah 

rantai proses evolusi dan bukan pula hasil seleksi alam. Ia memang diciptakan Allah Swt. 

dalam bentuk manusia. Penciptaannya adalah mukjizat seperti penciptaan Isa a.s., dan 

tidak mungkin menjelaskan mukjizat ini lewat proses sebab-akibat. Tidak ada yang 

mampu, entah ilmuwan alam atau ilmuwan evolusi, untuk menjelaskan bagaimana 

kemunculan makhluk hidup secara pasti dan tepat. Adapun berbagai teori yang mereka 

lontarkan tidaklah tegak di atas landasan ilmiah yang benar melainkan di atas landasan 

yang lemah dan rapuh. Ketika dihadapkan pada berbagai kritikan tajam, teori-teori itu 

pun runtuh. Banyak buku dan tulisan seputar masalah ini yang bisa dijadikan referensi. 

Ketika berbicara tentang persoalan tertentu dalam dunia sebab, sesungguhnya kita 

membahasnya dari sisi kausalitas, yaitu sebab dan akibat. Misalnya, setelah kehendak 

Allah, diperlukan adanya syarat-syarat tertentu agar pohon yang besar bisa tumbuh dari 

benih yang kecil. Harus ada tanah yang baik, cuaca yang kondusif, serta kehidupan itu 

sendiri pada benih. Ketika semua unsur dan sebab itu terpenuhi, tampaklah apa yang kita 

sebut dengan sebab yang sempurna. Sebab ini memunculkan akibat. Artinya, sebab-sebab 

tersebut dengan kehendak Allah menyebabkan munculnya sebuah pohon dari benih dan 

seekor ayam dari telur. 

Proses penciptaan manusia pertama adalah mukjizat. Kita bisa membahas masalah ini 

dari sisi sebab akibat sebagai berikut. Misalkan kita ingin menghasilkan dari sebuah 

makhluk hidup makhluk hidup yang lain. Kita pun melakukan proses reproduksi antara 

burung dan ayam serta antara kuda dan keledai. Ternyata, kita tidak mendapatkan apa-

apa dari proses yang pertama, sementara dari proses yang kedua kita hanya 

mendapatkan seekor bagal, binatang mandul yang tidak mampu mempertahankan 

jenisnya. Di sini kita melihat bahwa sebabnya cacat. Dengan kata lain, ada cacat dan 

kekurangan dalam mencapai hasil dan akibat. Sementara itu, dari proses reproduksi 



antara laki-laki dan wanita kita mendapatkan manusia yang sempurna. Artinya, semua 

sebab terkumpul dan berpadu saat sperma laki-laki menyatu dengan ovum wanita di 

rahimnya. Itu karena, dengan izin dan kehendak Allah, janin terbentuk dan berkembang 

dari satu bentuk ke bentuk lain hingga akhirnya lahir sempurna. Di sini kita mendapatkan 

hasil sempurna yang kita harapkan dari berkumpulnya semua sebab. Tentu saja Allah 

Swt. mampu mengubah segala sesuatu dan mengirimkannya ke dunia dengan bentuk dan 

potensi yang berbeda.[1] 

Demikianlah penjelasan dari sisi sebab-akibat. Namun, ketika masalah berlangsung di 

luar proses sebab-akibat, kita harus menerimanya bukan berdasarkan prinsip evolusi 

atau seleksi alam, tetapi sesuai dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya. 

Allah Swt. memberitahu kita bahwa terdapat mukjizat dalam masalah yang tidak bisa 

dicari sebab dan penjelasannya. Penciptaan Adam a.s. tanpa ayah dan ibu serta 

penciptaan Isa a.s. tanpa ayah adalah mukjizat. Dengan kata lain, jika berkehendak, Allah 

Swt. mampu menciptakan makhluk tanpa keberadaan ayah, tanpa keberadaan ibu, atau 

tanpa keberadaan ayah dan ibu sebagaimana tampak pada Adam a.s. Di sini kita tidak 

bisa menghadirkan rantai sebab-akibat. Al-Quran memberikan tantangan, “Katakan, 

„Berjalanlah kalian di muka bumi lalu perhatikanlah bagaimana Dia memulai penciptaan 

makhluk.’”[2] 

Bagaimana mungkin menjelaskan penciptaan dari ketiadaan? 

Sama halnya dengan penciptaan Hawa a.s. dari Adam a.s. Ini adalah mukjizat yang lain. 

Artinya, tidak mungkin menjelaskan persoalan ini lewat rangkaian sebab-akibat yang 

biasa berlaku dan tentu saja kita tidak bisa mengingkari sesuatu dengan alasan bahwa 

kita tidak mampu menjelaskannya. Ini pun berlaku pada persoalan Adam a.s. dan Isa a.s. 

Allah Swt. berfirman, “Perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam; Dia 

menciptakannya dari tanah kemudian berkata kepadanya, „Jadi!‟ maka jadilah ia.”[3] 

Ya. Manusia telah melupakan awal mula penciptaan, maka penciptaan Isa a.s. menjadi 

peringatan baru yang penting. 

Sekarang marilah kita menuju masalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam a.s. Aku 

melihat pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk memunculkan perdebatan baru 



seputar topik ini. Mengapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s. yang paling 

pendek? Mengapa dari tulang rusuk? Dan mengapa harus dari Adam? 

Pertama-tama, aku ingin mengarahkan perhatian kalian kepada satu aspek penting, yaitu 

bahwa dalil-dalil yang menunjukkan terciptanya manusia dari sisi Allah Swt. sangatlah 

banyak dan kuat hingga tak terbantahkan. Persoalan ini juga merupakan dalil yang sangat 

jelas dan nyata atas keberadaan Allah Swt. Alam dengan segala hukum, aturan, dan 

prinsipnya menyatakan hal yang sama. Juga, substansi manusia berikut alam batin, kalbu, 

perasaan, dan perangkat halusnya lainnya yang masih belum tersingkap seluruhnya 

menunjukkan eksistensi Allah Swt. Di samping itu, terdapat ribuan dalil pasti lainnya 

yang menunjukkan eksistensi Allah Swt. Semua, entah filosof, pemikir, atau ulama kalam, 

berpegang pada sejumlah dalil itu sehingga mereka sampai ke pantai keselamatan. 

Apalagi kalau semua dalil menyatu. Ketika itu, kekuatan dalil tampak amat jelas. 

Dewasa ini sebagian kaum ingkar dan atheis berusaha menutup mata di hadapan seluruh 

petunjuk dan dalil itu. Mereka membahas penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam a.s. 

seolah-olah layak dijadikan sarana untuk melakukan pengingkaran. Sang mursyid 

besar[4] menjelaskan kondisi mereka: 

Wahai teman, dalam jiwamu ada kebutaan. Selama kebutaan masih ada, ia akan 

menghalangi dirimu sehingga tidak mampu melihat mentari hakikat. Ya, dengan 

penyaksian dan penglihatan, terbukti bahwa jiwa yang buta semacam itu jika melihat 

sebuah benteng besar yang didirikan oleh pembuat bangunan lalu terdapat ribuan dalil 

atasnya, sementara hanya ada satu bata kecil yang tidak seimbang dan sama, ia akan 

segera mengingkari benteng itu secara keseluruhan. Dari sini tampak dengan jelas 

kedunguan dan kebodohannya, serta kecenderungannya yang merusak. 

Itulah kebutaan, pemikiran yang cacat, serta logika yang lemah. 

Ya. Ketika seluruh alam dan manusia itu sendiri penuh dengan ribuan dalil yang 

menunjukkan keberadaan Allah Swt. sekaligus menegaskan hakikat tersebut, bukankah 

pandangan yang tidak objektif itu sangat lemah dan cacat? 

Masalah penciptaan dari tulang rusuk ini terdapat dalam Shahîh al-

Bukhârî, Shahîh Muslim, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Lebih dari itu, masalah 



penciptaan Hawa dari Adam juga terdapat dalam Al-Quran: “Wahai manusia, bertakwalah 

kepada Tuhan Yang telah menciptakan kalian dari satu diri, lalu Dia menciptakan darinya 

pasangannya.”[5] 

Pada ayat di atas kita menemukan kata ganti pada kata “darinya” yang mengacu 

kepada diri, bukan kepada Adam a.s. Hal ini juga kita lihat secara jelas dalam ayat lain: 

“Dia menciptakan kalian dari satu diri, kemudian Dia menjadikan darinya pasangannya.”[6] 

Marilah kita perhatikan ungkapan di atas. Jadi, Allah Swt. tidak menciptakan Hawa dari 

Adam, tetapi dari substansi Adam. Ini adalah masalah yang sangat halus. Diri Adam 

berbeda dengan substansinya. Misalnya, penjelasan tentang seseorang bahwa 

panjangnya sekian, beratnya sekian, dan ciri-cirinya demikian, lalu dikatakan bahwa 

manusia memiliki substansi, dunia eksternal dan dunia internal, pemikiran, serta 

kejauhan atau kedekatan dari Allah. Setelah dilihat dari sisi zatnya, ia harus dilihat pula 

dari sisi kedua, yaitu sisi esensinya, karena sisi pertama hanya berupa kerangka. Jika 

demikian, zat dan diri manusia berbeda dengan jasadnya. Ketika Al-Quran membahas 

penciptaan Hawa, ia mengatakan bahwa Hawa tercipta dari diri Adam, bukan dari Adam. 

Selain itu, hadis tentang masalah ini tidaklah mutawatir, melainkan hanya hadis ahad 

sehingga harus dijelaskan dengan ayat. Ini adalah salah satu landasan penting dalam 

menerangkan ayat dan hadis. Dalam hal ini, ayat di atas jelas mutawatir karena 

merupakan kalam Allah. Oleh sebab itu, hadis harus mengacu kepada ayat guna 

menerangkan berbagai aspeknya yang masih rancu. Adalah sangat penting menjelaskan 

berbagai hal seputar hadis berikut kaidah yang menjadi sandarannya. 

Rasul saw. bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia 

tidak menyakiti tetangganya. Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada 

wanita. Sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok dari 

tulang rusuk adalah yang paling atas. Jika berusaha meluruskannya, engkau akan 

membuatnya patah, dan jika dibiarkan, ia akan terus bengkok. Karena itu, perlakukanlah 

wanita dengan baik.”[7] 

Dengan demikian, sebab atau landasan penyebutan hadis di atas adalah pendidikan 

wanita dan penataan rumah tangga. Ya. Jika engkau ingin memperbaiki wanita dengan 



cepat dan tergesa-gesa, engkau akan mematahkannya. Namun, jika engkau tidak 

memperbaikinya, ia tetap sebagaimana adanya. Rasul saw. menunjuk aspek yang penting, 

yaitu bahwa wanita lebih berpotensi untuk bengkok daripada laki-laki. Ia lebih halus dan 

lebih mudah patah. Jadi, yang hendak dijelaskan oleh hadis di atas bukanlah penciptaan 

Hawa dari tulang rusuk Adam, tetapi menunjukkan bahwa wanita akan tetap bengkok 

jika dibiarkan dalam kondisinya, namun jika diluruskan dengan cepat, ia akan patah. 

Tentu saja penyebutan hadis dengan redaksi semacam itu memiliki hikmah. Rasul saw. 

berkata, “Dari tulang rusuk.” Kata min (dari) dalam bahasa Arab kadang bermakna 

sebagian dari sesuatu dan kadang bermakna penjelasan, yakni dari jenis sesuatu. Jadi, 

karena Rasul saw. tidak memberi batasan tegas, sabdanya mengandung sejumlah 

pengertian. 

Ada beberapa contoh serupa dalam hadis lain. Misalnya, Nabi saw. bersabda, “Janganlah 

kalian salat di kandang unta, sebab ia dari setan.”[8] Seolah-olah unta seperti setan. Ketika 

Rasul saw. mengatakan bahwa pada hewan ada setan sebagaimana pada manusia, 

sebetulnya beliau hendak berkata bahwa sebagian hewan berperilaku seperti setan. 

Dengan kata lain, beliau mengarahkan perhatian kita kepada perilaku setan. Ketika kita 

melihat seseorang berwatak keras, kita katakan, “Orang ini terbuat dari besi.” Tentu saja 

bukan berarti ia berasal dari besi. Tetapi, kita ingin menjelaskan dengan kiasan yang 

menunjukkan kerasnya watak seseorang. Ketika kita berkata, “Si fulan setan,” maksudnya 

adalah bahwa ia telah menyesatkan banyak orang dan menjerumuskan mereka dalam 

dosa. 

Sekarang, marilah kita renungkan hadis tersebut sesuai dengan makna ayat di atas. 

Wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya, perempuan adalah bagian dari laki-

laki atau dari jenisnya, yakni ia berasal dari sifat-sifat alamiah yang sama. Seandainya 

laki-laki dan perempuan tidak berasal dari jenis yang sama, tidak mungkin mereka bisa 

berketurunan, karena lanjutan ayat: “Dan Dia menebarkan dari keduanya laki-laki dan 

perempuan yang banyak.”[9] Seandainya keduanya berasal dua jenis yang berbeda, tentu 

reproduksi antara keduanya tidak akan terjadi. Adapun kata “tulang rusuk” dalam hadis 

mengandung arti kecenderungan untuk bengkok lebih daripada makna kata bengkok itu 

sendiri. 



Rasul saw. memilih ungkapan tersebut dengan penuh perhatian. Artinya, wanita lebih 

berpotensi bengkok daripada laki-laki. Ini adalah persoalan yang tidak perlu 

diperdebatkan, sebab kondisi dunia membuktikannya. Kaum yang lalai dan sesat banyak 

memperalat wanita sebagai perangkap untuk menyesatkan kaum laki-laki. Pada abad XX 

ini wanita telah dipakai dalam intensitas yang tidak pernah ada sebelumnya dalam 

sejarah. Mereka banyak dipergunakan dalam sebagian besar iklan agar lebih menarik 

karena kelemahan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw. Adakah yang 

bisa membenarkan penggunaan gambar wanita pada iklan peluncuran mobil, perangkat 

kamar mandi, dan hamburger? Apa hubungan wanita dengan semua itu? Jadi, Rasul saw. 

memberitahu kita bahwa wanita tercipta dari tempat yang paling bengkok dari laki-laki. 

Penggunaan wanita, terutama pada masa kini, sebagai alat oleh kalangan sesat 

menguatkan kaidah tersebut. Seolah-olah wanita adalah perlambang bagi sisi manusia 

yang paling bengkok. Tidak diragukan bahwa tidak ada ungkapan yang lebih indah untuk 

menjelaskan kenyataan ini. 

Marilah kita bahas hal lain yang terkait. Pada Kitab Kejadian dalam Taurat disebutkan 

dengan sangat jelas bahwa Hawa diciptakan dari rusuk Adam a.s. Hal itu tidak menjadi 

persoalan karena Allah Swt. menciptakan Adam a.s. dengan mukjizat. Tidak perlu merasa 

aneh dengan diambilnya bagian tubuh Adam—antara air dan tanah—untuk penciptaan 

Ibunda Hawa. Adam dan Hawa tidak lain adalah tanda kemukjizatan penciptaan pertama. 

Dalam hal ini sains tidak mampu menyelami proses penciptaan pertama. Di sini ia buta, 

tuli, dan bisu. Kita melihat itu sebagai mukjizat dan kita terima semuanya sesuai dengan 

firman Allah Swt. Namun, bukan berarti dengan begitu kita menerima secara membabi 

buta, tetapi kita menerima setelah melihat, menyaksikan, dan mengetahui kehendak, 

kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu lewat jendela ilmu, 

mulai dari atom hingga jagat raya. Artinya, kita menerima dengan akal dan hati kita. Allah 

Swt.-lah yang paling tahu tentang kebenaran, dan kebenaran itu hanya terdapat pada 

firman-Nya. 

[1] Misalnya mukjizat kelahiran al-Masih a.s. 

[2] Q.S. al-’Ankabût: 20. 

[3] Q.S. Âl ‘Imrân: 59. 



[4] Yang dimaksud adalah Badiuzzaman Said Nursi. 

[5] Q.S. al-Nisâ’: 1. 

[6] Q.S. al-Zumar: 6. 

[7] H.R. Bukhari, Bab Nikah, 80. 

[8] Faydh al-Qadîr, II, hadis no. 1948. 

[9] Q.S. al-Nisâ’: 1.
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