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“A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE 
HE DIES . . . THE MAN WHO NEVER READS 

LIVES ONLY ONE.”



 APAKAH NIAT BISA MENYELAMATKAN 
MANUSIA? 

Niat yang merindukan amal bisa menyelamatkan manusia, sementara niat yang tidak 
berubah menjadi tekad dan upaya tidaklah menyelamatkan. Niat bermakna tujuan, 
orientasi, tekad, dan perasaan. Dengan niat, manusia dapat mengetahui keinginan dan 
arah yang ditujunya sehingga ia bisa sampai kepada perasaan menemukan dan 
mendapatkan sesuatu. 

Lebih dari itu, niat merupakan landasan seluruh perbuatan. Niat adalah sarana bagi 
semua orientasi dan kecenderungan yang manusia nisbahkan kepada dirinya, di samping 
merupakan fondasi paling kuat bagi sebuah kehendak dan landasan paling absah untuk 
memulai sesuatu pada diri manusia. Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu 
yang terdapat di alam dan pada diri manusia, dari awal perjalanannya hingga seterusnya, 
terkait dengan niat. Tanpa bersandar kepada niat, tidak mungkin sesuatu terwujud dan 
ada. 

Segala sesuatu bermula dalam bentuk gambaran di dalam benak yang kemudian 
berkembang menjadi rencana, kemudian beralih kepada upaya untuk mewujudkannya 
dengan tekad dan kesungguhan. Tanpa gambaran dan niat, tidak sebuah pekerjaan pun 
dimulai, sebagaimana niat apa pun yang tidak diikuti dengan tekad dan kesungguhan 
tidaklah mendatangkan hasil dan buah. Ada banyak hal yang menunjukkan kekuatan yang 
tersimpan dalam niat. Hanya saja, orang yang tidak cukup peka terhadap kehidupan tidak 
memahaminya. 

Dilihat dari sisi amal baik atau amal buruk manusia, niat juga sangat penting. Dari sisi 
tersebut, niat bisa menjadi obat ampuh baginya atau bisa menjadi badai keras yang 
menghancurkan dan memusnahkan seluruh amalnya seketika. Betapa banyak amal kecil 
seperti biji gandum berlipat ganda menjadi beribu bulir hanya karena niat yang baik. Atau, 
setetes air berubah menjadi sungai dan laut. Sebaliknya, betapa banyak amal sebesar 
gunung tetapi tidak berbuah apa-apa karena niat yang tidak baik. 

Rukuk, sujud, puasa, dan menjauhi beberapa hal mubah, jika semua itu dilakukan dengan 
penuh ketundukan, akan mengangkat hamba ke derajat tinggi di tempat yang luhur serta 
menjadikannya raja. Sementara itu, bisa jadi amal yang sama, bahkan berkali-kali lipat 
lebih daripada itu, bila dilakukan tanpa pemahaman dan perasaan semacam itu, 
pelakunya hanya akan mendapatkan penat dan lelah. Dengan demikian, untuk meraih 
rida Tuhan, manusia harus meninggalkan sebagian hal di samping melaksanakan 
sebagian amal. Semua itu tak lain agar ia pantas sebagai makhluk yang diciptakan dalam 
bentuk terbaik. Setiap amal atau upaya yang keluar dari rida Tuhan tidaklah berarti sama 
sekali. 



Niat baik adalah obat ampuh yang bisa mengubah sesuatu yang tiada menjadi ada. 
Sebaliknya, niat buruk mengubah sesuatu yang ada menjadi tiada bahkan sampai 
menghapus bekasnya. Betapa banyak orang yang terbunuh berlumuran darah dalam 
sebuah peperangan namun masuk ke neraka, dan betapa banyak orang yang meninggal 
di atas bantal empuk lalu masuk ke surga akibat niatnya yang suci. Di samping orang-
orang yang berperang melawan kaum jahat dengan tujuan meraih masa depan 
cemerlang, kita melihat pula mereka yang memasuki kancah peperangan demi 
kepentingan pribadi. Ketika kelompok pertama naik ke tingkat tertinggi, kelompok kedua 
jatuh ke tingkat terendah. 

Niat adalah kunci ajaib yang bisa mengubah kehidupan sementara kita menjadi 
kehidupan abadi atau kehidupan celaka dan penuh siksa. Mereka yang mempergunakan 
kunci ini dengan baik tidak akan mengalami kehidupan yang gelap gulita. Hidup mereka 
justru akan memancarkan cahaya serta mereka pun akan sampai kepada kehidupan yang 
tenang dan abadi. Itu karena ketika berbagai kewajiban harian, mingguan, dan bulanan 
dilakukan dengan ikhlas, berbagai kemuliaan dan pahala atas berbagai kewajiban itu 
tidaklah terbatas oleh jangka waktu pelaksanaan. Pengaruh kebaikannya akan meliputi 
seluruh menit dan detik kehidupan. Prajurit yang siap berjihad mendapatkan bagian dari 
upah dan pahalanya sebagai seorang prajurit bahkan ketika ia berada di luar waktu-waktu 
jihad. Juga, seorang penjaga yang bergantian menjaga benteng atau barak militer akan 
memperoleh ganjaran seperti orang yang beribadah selama beberapa bulan. 

Inilah rahasia mengapa seorang mukmin dalam hidupnya yang sementara bisa mencapai 
kebahagiaan abadi, sementara orang yang ingkar mendapatkan kemalangan dan 
penyesalan abadi. Jika tidak demikian, semestinya, sesuai dengan keadilan lahiriah, 
manusia diberi imbalan menurut kadar ibadah dan keutamaannya atau dihukum menurut 
kadar kesesatan dan dosanya. Dengan kata lain, orang saleh menempati surga sesuai 
dengan jumlah tahun yang ia lewati dalam kesalehan dan orang berdosa menempati 
neraka sesuai dengan jumlah tahun yang ia isi di dunia dengan dosa, sementara 
kekekalan dan keabadian bagi orang saleh maupun orang berdosa menjadi perhentian 
akhir yang tidak masuk akal. 

Demikianlah, kebahagiaan abadi dan penderitaan abadi tersimpan dalam niat manusia. 
Sebagaimana ide keimanan abadi dan istikamah menjadi jalan menuju kebahagiaan 
abadi, ide kekufuran abadi dan penyimpangan menjadi jalan menuju kesengsaraan abadi. 

Manusia yang kalbunya penuh dengan rasa penghambaan di detik-detik terakhir 
kehidupannya dan bertekad untuk menghabiskan usianya dalam orientasi tersebut 
meskipun usianya mencapai seribu tahun, diperlakukan sesuai dengan tekad dan 
niatnya. Niatnya itu akan diterima sebagai amal nyata. Karena itu, niat seorang mukmin 
lebih baik daripada perbuatannya.[1] Sebaliknya, seorang atheis yang di akhir-akhir 
hidupnya berniat untuk terus memelihara kekufurannya bahkan andaikan usianya 



mencapai seribu atau seratus tahun, juga akan diperlakukan dan dihukum sesuai dengan 
niatnya tersebut. 

Jadi, dalam hal ini yang menjadi prinsip bukanlah kehidupan terbatas dan sementara 
yang dilalui manusia, tetapi niatnya yang mengarah ke masa depan berikut manifestasi 
niat dan iman kepada kebahagiaan abadi itulah—meskipun terbentang sepanjang jutaan 
tahun, yang menganugerahkan surga kekal kepada mukmin dan Neraka Jahanam kepada 
orang kafir. 

Sebagaimana orang kafir dan atheis yang memeluk kekufuran berdasarkan pengetahuan 
dan kehendaknya akan menghadapi siksa, setan yang menjadi sebab kekufuran dan 
perbuatan dosa juga akan mendapatkan siksa yang tidak terhingga. Sebenarnya, sesuai 
dengan konsekuensi penciptaannya, setan juga memiliki banyak amal dan jasa. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa ia telah memberikan pengaruh terhadap perluasan dan 
pengembangan banyak potensi dan kekuatan manusia serta dalam membersihkan 
bagian-bagian keras yang terdapat dalam fitrah manusia. Bahkan, setan memberikan 
pengaruh terhadap ruh dan hati untuk senantiasa waspada. 

Benar bahwa setan menguasai individu dan komunitas manusia, menyebarkan benih-
benih beracunnya ke dalam jiwa mereka, serta berusaha menjadikan mereka sebagai 
ladang dosa. Nah, dalam menghadapi usaha keras setan untuk menjerumuskan manusia 
dalam dosa, kesadaran spiritual dalam diri manusia menjadi bangkit dan bersiap, tak 
ubahnya seperti kesiapan perangkat pertahanan dalam tubuh dalam menghadapi 
bakteri. Jadi, setan membantu meningkatkan dan mengembangkan kekuatan manusia, 
karena ia mendorong manusia untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah 
Swt. dari gangguan musuh abadinya. Ini merupakan pencapaian besar bagi kehidupan 
kalbu dan spiritual manusia dalam menghadapi potensi bahaya yang kecil. Dampak 
spiritual semacam itu membangkitkan semangat perjuangan dalam diri manusia dan 
mendorongnya untuk selalu sadar dan waspada. Betapa setan sangat membantu dalam 
membersihkan rohani manusia serta bagi kemunculan para wali, pahlawan, dan orang-
orang yang berjuang mengendalikan nafsunya. 

Meskipun setan menjadi perantara bagi munculnya sosok-sosok istimewa seperti 
mereka serta membuat mereka bisa menggapai tingkatan mulia, namun ia tidak berhak 
mendapatkan ganjaran atas perannya tersebut. Itu karena ia tidak melakukannya agar 
orang-orang yang tenggelam dalam cinta kepada Allah itu menjadi mulia, tetapi, 
sebaliknya, agar mereka terjerumus dalam kubangan dosa. Dengan demikian, ide setan 
buruk dan perbuatannya juga buruk. Karena itu, ia mendapatkan balasan sesuai dengan 
niat dan amalnya yang buruk, bukan keberadaannya menjadi sarana dan sebab menuju 
kemuliaan. Niat setan buruk dan demikian pula perbuatannya. Ia menyerukan 
pembangkangan menurut kehendak dan tekadnya: 



Allah berfirman, “Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat Aku 
menyuruhmu?” Ia menjawab, “Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari 
api, sementara Engkau menciptakannya dari tanah.” Allah berfirman, “Turunlah engkau 
dari surga karena tidak patut engkau menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, 
sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina.” Iblis menjawab, “Berilah aku tangguh 
sampai mereka dibangkitkan.” Allah menjawab, “Engkau termasuk mereka yang diberi 
tangguh.” Iblis berkata, “Karena Engkau telah menghukumku sesat, aku akan menghalangi 
mereka dari jalan-Mu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari 
belakang mereka, serta dari kanan dan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur.”[2] 

Pembangkangan pertama tersebut merupakan pilihan menuju jalan kekufuran serta 
pembangkangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Sumpah dan janjinya untuk 
menjerumuskan umat manusia adalah landasan tragedi kemanusiaan yang berlangsung 
terus menerus. 

Karena itu, meskipun tekad dan kesungguhan setan tersebut telah membangkitkan 
sebagian kesadaran manusia sebagai hasil dari permusuhan itu sekaligus mendorongnya 
untuk meraih berbagai kemuliaan, tidaklah berarti bahwa setan layak mendapatkan 
pahala dan ganjaran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa niat adalah segala-
galanya bagi seorang mukmin. Niatlah yang membuat hidup perjalanan manusia. Niatlah 
yang mengubah kehidupan mukmin menjadi ladang satu dibalas dengan seribu. Niatlah 
yang membuka berbagai pintu dan jendela keabadian bagi kehidupan dunia yang terbatas 
dan singkat. Niat pulalah yang mendatangkan penderitaan dan kerugian abadi. “Setiap 
amal bergantung pada niat,” dan balasan diberikan sesuai dengan amal. 

[1] al-’Ajluni, Kasyf al-Khafâ’, II, h. 143 dan al-Haitsami, Majma’ al-Zawâ’id, I, h. 61. 
[2] Q.S. al-A’’râf: 12 – 17. 



APAKAH ETHER ADA? JIKA IA MEMANG ADA, 
APA SUBSTANSINYA? 

 

Keberadaan ether belum pasti. Namun, ketika beberapa ilmuwan yang kredibel 
menyebutkan dan membahas ether—meskipun sekadar contoh, hal itu membuat kita 
menyikapi masalah ini secara hati-hati. 

Christian Hugens (1629 – 1695) adalah orang pertama yang mengetengahkan konsep 
ether sebagai materi yang dapat menembus segala sesuatu dan mempunyai substansi 
yang sangat halus. Akan tetapi, ketika Maxwell mendukung pandangan tersebut hingga 
mengabaikan konsep kehampaan mutlak, ia berkata, “Setelah fenomena elektro 
magnetik terbukti ada, lahirlah kebutuhan akan adanya perantara seperti ether.” Dengan 
kata lain, segala sesuatu, mulai dari alam besar (kosmos) hingga alam kecil (atom) 
bergerak dalam kerangka ether. Maxwell juga berpendapat bahwa kesimpulan pertama 
penemuan tersebut adalah bahwa gelombang cahaya tidak lain adalah gelombang 
elektro magnetik. Yakni, fenomena cahaya sama dengan fenomena elektro magnetik. 
Penemuan tersebut sebenarnya dianggap sebagai langkah pertama menuju penyatuan 
berbagai fenomena alam. 

Pada hakikatnya beberapa orang sebelum Maxwell telah menegaskan bahwa muatan 
elektro magnetik tidak bisa bergerak dan berpindah dalam kehampaan. Artinya, ia 
membutuhkan perantara untuk berpindah. Lewat hukum-hukum yang ditemukan, 
disebutkan bahwa muatan-muatan elektro magnetik adalah gelombang melintang dan 
memiliki karakteristik cahaya dilihat dari sisi pantulan dan defraksi ganda. Sementara 
itu, Maxwell menilai bahwa cahaya adalah kata lain dari gelombang elektro magnetik yang 
pendek. Lalu, Hertz datang melakukan sejumlah percobaan yang mendukung teori 
Maxwell. Ia melihat bahwa ketika menghidupkan aliran listrik di salah satu sudut ruangan, 
muncul nyala listrik dalam sirkulasi listrik yang terdapat di sudut ruangan lainnya tanpa 
ada keterkaitan antara keduanya. Ia mengatakan bahwa kecepatan gelombang itu sama 
dengan kecepatan cahaya. Karena itu, nama Hertz dipakai sebagai nama gelombang itu. 
Demikianlah dasar penemuan radio dan telepon yang kita kenal dan kita pergunakan. 

Setelah pandangan tentang ether tersebar luas sepanjang beberapa waktu, Morley dan 
Michelson hendak membuktikan keberadaan ether dengan eksperimen dan pemikiran 
lewat cara berikut ini. Jika kita mengirimkan dua sinar, yang pertama ke arah gerakan 
bumi dan yang kedua ke arah vertikal lalu lewat cermin kita memantulkan kedua sinar 
tersebut sekali lagi ke mata orang yang melihat percobaan, diprediksi bahwa sinar yang 
searah dengan gerakan bumi lebih lambat daripada sinar yang dikirim ke arah vertikal dari 
gerakan bumi, karena ia akan membentur arus ether yang terbentuk dengan arah 



kebalikan dari gerakan bumi. Hanya saja, prediksi tersebut tidak terbukti. Ternyata kedua 
sinar itu sampai pada waktu yang bersamaan tanpa perbedaan sedikit pun. Meskipun 
percobaan diulang, hasilnya tetap sama. Ini menjadi isyarat negatif bagi keberadaan 
ether. Dengan kata lain, jelaslah bahwa gelombang radio dalam perpindahannya tidak 
membutuhkan perantara apa pun. 

Ada yang menyanggah kesimpulan di atas. Di antaranya Laurent yang menyebutkan 
sebuah prinsip bahwa setiap zat kehilangan sebagian dari panjangnya lewat arah gerakan 
yang ada. Ia berpendapat bahwa hal tersebut terjadi pada percobaan Morley dan 
Michelson. Ia membuktikan sampainya dua sinar ke pusat atau kepada mata orang yang 
melihatnya dalam waktu yang bersamaan secara matematis. Sanggahan tersebut 
dianggap benar ketika itu. Namun, sangat penting untuk mengetahui substansi dari apa 
yang ingin dibuktikan keberadaannya oleh Michelson dan apa makna ether yang dianggap 
ada oleh Laurent. 

Yang pertama menganggap tidak ada karena bersandar pada percobaannya. Sebab, ia 
membayangkan adanya ketebalan pada ether. Atau, ia menilai paling tidak ether sama 
dengan udara yang meliputi bola bumi dan membayangkan adanya gerakan materi cair 
yang mengelilingi bumi bersama gerakan bumi. Artinya, ia melakukan percobaannya 
pada ether imajinatif semacam itu. Bukankah bisa saja ether merupakan wujud 
metafisika? Atau, alam supranatural sebagai lawan dari alam kasat mata ini? Perlu 
diketahui bahwa begitu banyak majalah ilmiah berisi artikel yang intinya mengacu kepada 
ether. 

Sebagai kesimpulan, kita bisa berkata bahwa meski tidak ada kepastian yang didasarkan 
pada penyaksian atau percobaan tentang ether, adalah keliru dan tergesa-gesa ketika 
kita segera menafikan keberadaannya, sebab kita tidak memiliki informasi yang kuat 
tentang ketiadaannya. 



BAGAIMANA MALAIKAT IZRAIL SEORANG DIRI 
MENCABUT NYAWA SEJUMLAH ORANG YANG 

MATI DALAM WAKTU BERSAMAAN? 

 

Dalam pertanyaan di atas kita melihat bagaimana ukuran dan standar manusia menipu 
manusia. Di samping tindakan menyerupakan malaikat dengan manusia adalah 
kesalahan, meneliti pengaruh dan tugas ruh di dalam tubuh juga kesalahan. Karena itu, 
jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak bisa diberikan sebelum terlebih dahulu 
menjelaskan kesalahan terminologis yang terkandung. Artinya, pertama-tama harus 
diketahui titik kesalahan pertanyaan di atas barulah kemudian menjawabnya. 

Karena malaikat berasal dari dunia yang berbeda, tabiat, sifat, dan tugas-tugasnya juga 
sangat berbeda dengan dunia kita. Karena itu, adalah keliru jika kita memberikan 
penilaian tanpa melihat dunianya secara khusus serta tanpa memikirkan karakteristik 
dan tugasnya. Karenanya, pengetahuan tentang hal ini harus dipahami terlebih dahulu. 

Kata malaikat berasal dari kata al-malk yang berarti kekuatan atau al-malak yang berarti 
utusan. Dari derivasi pertama, malaikat berarti makhluk yang sangat kuat, sementara 
dari derivasi kedua, malaikat berarti utusan yang menyampaikan perintah-perintah Allah 
Swt. Sifat-sifat istimewa tersebut terdapat pada seluruh malaikat Allah,. terutama pada 
malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu Ilahi. Makhluk mulia ini, mulai dari 
malaikat pengawas kehidupan dan kematian sampai malaikat pemikul arasy dan malaikat 
yang berada di hadirat Ilahi bertugas menyaksikan seluruh makhluk Allah Swt. berikut 
semua urusannya. 

Semua perbuatan, mulai dari alam yang besar (kosmos) hingga alam yang kecil (atom), 
serta setiap perubahan dan konstruksi berlangsung di bawah pengawasan dan 
pengamatan makhluk istimewa dan mulia ini. Sebagaimana entitas yang kuat dan 
amanah ini menyampaikan berbagai syariat dan perintah Ilahi yang bersumber dari sifat 
kalam Tuhan, ketika kita melihat mereka melakukan tugas-tugas yang mencengangkan 
dan global seperti mengawasi gaya tarik dan gaya tolak pada tingkat alam kosmik hingga 
gerakan elektron di seputar inti atom, kita pun tahu betapa kuat dan amanahnya mereka. 

Tugas dan peran para malaikat sangat banyak dan beragam. Tidak mungkin sebuah 
peristiwa terjadi di luar tugas mereka. Setetes hujan tidak turun dan kilat tidak akan 
berkelebat tanpa peran malaikat. Artinya, semua hukum alam dan kejadian berlangsung 
lewat perantaraan mereka. Semuanya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang Allah 
Swt. berikan kepada mereka. Lewat perantaraan mereka pula, ilham dan wahyu 



dikirimkan untuk mengarahkan, menata, dan meluruskan perilaku manusia yang 
merupakan makhluk terbaik Allah. 

Jadi, dengan melihat kemampuan dan kekuatan besar yang diberikan kepada mereka 
untuk melaksanakan tugas sebagai perantara antara Khalik dan makhluk serta untuk 
melakukan berbagai tugas penting, mulai dari atom hingga gugusan bintang, juga dengan 
melihat kondisi mereka yang dipersiapkan dengan kemampuan dan 
kekuatan malakûti[1] untuk memenuhi berbagai tugas, menyerupakan malaikat dengan 
manusia serta menyangka bahwa ikatan dan keterbatasan yang ada pada manusia juga 
berlaku pada mereka adalah persepsi dan cara berpikir yang bodoh dan menyimpang. 

Ya. Seandainya malaikat membawa fisik material seperti tubuh manusia yang mudah 
penat, seandainya perjalanan waktu mengendalikan mereka dan berlaku atas mereka 
sebagaimana berlaku atas makhluk lainnya, dapat dibenarkanlah kalau kita 
mempergunakan ukuran manusia terhadap mereka. Namun, ada banyak perbedaan yang 
tidak mungkin diperbandingkan antara keduanya, karena keduanya adalah dua alam yang 
berbeda. 

Selanjutnya, malaikat juga berbeda dengan manusia dari sisi penciptaan. Perbedaan ini 
bersumber dari lingkup peran dan tugas mereka yang luas. Tabiat cahaya yang 
melingkupi penciptaan mereka membuat mereka jauh lebih leluasa dalam melakukan 
aksi dan pergerakan. Karena itu, mereka memiliki kemampuan memantul dengan cepat 
dalam satu waktu terhadap banyak nyawa serta pada saat yang sama memiliki 
kemampuan menyaksikan lewat sejumlah mata. Satu malaikat bisa berwujud dalam 
beragam bentuk. Sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a. dari Rasulullah saw. 
menyatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya sehingga memiliki karakteristik 
cahaya. 

Setiap substansi yang memiliki cahaya—seperti matahari—bisa muncul di banyak tempat 
lewat pantulannya pada setiap substansi yang bening, dan bisa masuk ke dalam setiap 
mata. Malaikat yang memiliki sifat dan karakteristik cahaya dalam saat bersamaan bisa 
berinteraksi dengan ribuan ruh dan nyawa. 

Perlu diketahui bahwa malaikat yang memiliki substansi ringan dan halus sangat berbeda 
dengan benda yang mempunyai fisik dan tebal seperti matahari. Malaikat memiliki 
kemampuan berubah bentuk. Mereka bisa tampil dalam banyak bentuk dalam waktu yang 
sama. Kemampuan berubah bentuk semacam itu telah sangat dikenal oleh kaum 
agawaman sejak lama, bahkan sekarang telah menjadi bahasan yang menyebar luas dan 
dikenal oleh kalangan aristokrat kaya pada tingkat yang menjadikannya sebuah 
kepastian seperti kesimpulan pasti yang didapat dari berbagai percobaan. 



Setiap hari koran dan majalah menyebarkan berita tentang fenomena spiritual aneh yang 
disebut dengan ‘manusia serupaan’. Misalnya ada berita tentang terlihatnya manusia di 
tempat yang jauh dari tempat ia tinggal serta bagaimana ia memperlihatkan berbagai 
kemampuan yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Bagaimanapun juga, makhluk 
halus seperti ruh memang memiliki potensi gerak yang lebih banyak dan kemampuan 
yang lebih besar daripada substansi yang bertubuh fisik. Ia lebih mampu bergerak dan 
berpindah dalam wilayah yang lebih luas daripada manusia biasa. Aksi dan pergerakan 
yang melampaui batas materi fisik menunjukkan bahwa aktivitas makhluk halus lebih 
besar daripada manusia biasa, sebagaimana dalam hal ini malaikat memiliki kemampuan 
yang lebih besar daripada ruh. Ini menunjukkan bahwa malaikat berada di luar hukum-
hukum yang berlaku di dunia kita. 

Fenomena penampakan malaikat dan ruh telah dikenal sejak lama. Para rohaniwan, 
terutama para nabi, telah menerangkan bagaimana mereka menyaksikannya. Jibril a.s. 
tampak dalam wujud yang beragam sesuai dengan momen kemunculannya. Apabila 
terkait dengan tugasnya sebagai utusan dan penyampai wahyu, ia tampil sesuai dengan 
tugas tersebut. Apabila muncul di tengah peperangan, ia tampil sebagai pasukan perang. 
Ini beberapa contoh penampakan. Penampakan berlaku pada semua malaikat secara 
umum, terutama pada Jibril a.s. yang pernah tampil dalam rupa sahabat bernama Dihyah 
al-Kalbi.[2] Malaikat lain yang tidak dikenal namanya tampak dalam Perang Uhud tampak 
dalam bentuk Sahabat Mush’ab ibn Umair r.a. yang berperang membela Rasul saw. dalam 
situasi perang paling sulit hingga petang. Ada pula para malaikat yang berwujud Zubair 
ibn Awwam r.a. dalam Perang Badar dan mereka menguatkan semangat kaum mukmin. 

Masih banyak contoh lain yang tidak terhitung tentang hubungan yang terjalin antara 
para wali Allah dan makhluk di alam lain. Adapun hubungan yang terwujud lewat mimpi 
adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ia telah dikenal secara luas bahkan oleh 
masyarakat awam sekalipun. Nyaris setiap orang pernah melihat datangnya ruh yang ia 
kenal dan menunjukkan jalan baginya dalam mimpi. Sayangnya, sebagian orang masih 
beranggapan bahwa mimpi hanyalah aktivitas bawah sadar. Dengan kata lain, mereka 
menolaknya dengan sangat keras. Sungguh sangat bodoh! 

Mereka yang menginginkan penjelasan rinci tentang malaikat berikut penampakannya 
dapat membaca beberapa referensi dan rujukan terkait. Sebagai kesimpulan, kita bisa 
mengatakan bahwa sebagaimana bayangan segala sesuatu tampak pada cermin, 
malaikat juga bisa tampak pada segala sesuatu yang menjadi cermin baginya. Malaikat 
tidak hanya tampak dalam satu bentuk seperti halnya substansi bermateri fisik, 
melainkan ia tampak dengan seluruh sifat dan keunikannya. 

Dalam hal ini tidak masalah kalau ruh dan malaikat berjumlah satu atau tunggal. Sebab, 
ia bisa memantul dari tempatnya seperti sinar hingga sampai ke tempat yang ia inginkan 
dan melakukan tugas yang ia kehendaki. Tidak ada yang menghalanginya, baik itu jarak 



yang jauh maupun jumlah yang mereka tuju. Sebagaimana matahari yang, meskipun 
hanya satu, bisa sampai ke tempat yang di sana terdapat cermin yang memantulkan 
cahayanya, demikian pulalah malaikat. Sebagai makhluk yang berasal dari cahaya, 
mereka bisa muncul di semua tempat dan melakukan tugasnya, entah meniupkan ruh 
atau mencabut nyawa. 

Selanjutnya, Allah-lah yang sebenarnya mencabut nyawa. Malaikat Izrail a.s. hanyalah 
sebatas pengawas dan hijab. Allah Swt. yang hadir dan melihat setiap tempat dapat 
melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Dalam saat bersamaan, 
Dia bisa menciptakan atau mematikan miliaran makhluk. Ini adalah kemampuan tak 
terhingga yang mengetahui dan menyaksikan segala sesuatu pada waktu yang sama. Ini 
tentu saja merupakan pengetahuan tak terbatas yang tidak bisa dibayangkan oleh akal 
manusia. Dia dapat melihat setiap atom di alam ini sekaligus mampu melakukan berbagai 
perbuatan sebanyak jumlah atom pada waktu bersamaan. Dia mampu mencabut nyawa 
semua orang sekaligus. 

Entah Allah yang mencabut nyawa atau Malaikat Izrail, namun yang jelas apabila ajal 
manusia telah tiba, ia akan didatangi untuk dicabut nyawanya. Agar lebih dapat dipahami, 
aku akan memberikan contoh berikut. Marilah kita melihat kondisi ribuan pesawat radio 
dan penerima sinyal yang bekerja dalam frekuensi tertentu. Apabila kita menekan tombol 
transmisi yang bekerja pada frekuensi itu, terdengarlah isyarat dan bunyi kode morse di 
seluruh pesawat radio dalam waktu bersamaan. Demikianlah seluruh makhluk dengan 
seluruh kelemahan dan kepapaannya di hadapan Sang Pemilik kekuasaan dan kemuliaan. 
Ketika tiba saat yang dijanjikan, baik penciptaan maupun pencabutan nyawa, ruh seluruh 
makhluk akan merasakan isyarat tertentu. Jika manusia yang lemah saja, hanya dengan 
menekan sebuah tombol, mampu memberikan pengaruh kepada sejumlah pesawat yang 
jauhnya ribuan kilometer, bagaimana mungkin Sang Pemilik kekuasaan yang jauh dari 
segala kekurangan tidak mampu berbuat sesuatu kepada ruh dan jiwa kita, sementara 
manusia hanyalah sebuah perangkat hidup? Bagaimana mungkin Dia tidak mampu 
meniupkan ruh atau mencabutnya kapan pun Dia mau? 

Apabila kita memahami hal ini, ada beberapa pandangan dan pendapat berbeda 
mengenai pencabutan nyawa: 

1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Allahlah yang meniupkan ruh dan 
mencabut nyawa, sementara Malaikat Izrail hanyalah perantara, hijab, dan pengawas. 

2. Allah menyerahkan urusan mencabut nyawa kepada Malaikat Izrâ`ail a.s. dan 
memberinya izin. Kami telah mengemukakan beberapa contoh bahwa Zat Yang Maha Esa 
dan Maha Penguasa dapat melakukan sendiri pekerjaan tersebut. 



3. Sejumlah malaikat memimpin para malaikat lain yang diberi tugas terkait dengan alam 
ini di samping mengawasinya. Karena itu, sejumlah malaikat bekerja di bawah pimpinan 
Izrail serta membantunya dalam tugas mencabut nyawa. Para malaikat itu terdiri dari 
beberapa kelompok. Ada yang bertugas mencabut nyawa orang mukmin secara mudah 
tanpa sakit. Ada yang bertugas mencabut nyawa orang berdosa dengan cara yang 
menyakitkan. Serta, ada yang segera membawa ruh itu ke haribaan Tuhannya. Allah Swt. 
berfirman, “Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan malaikat yang 
mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. 
Dan malaikat yang mendahului dengan segera. Serta malaikat yang mengatur urusan 
dunia.”[3] Karena itu, terdapat sejumlah malaikat yang mencabut nyawa. Mereka semua 
bekerja di bawah perintah Izrail a.s. Malaikat Izrail sendiri atas perintah Allah 
mengirimkan malaikat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang akan mati yang 
juga berbeda-beda, celaka atau bahagia. 

Karena itu, sebagai jawaban atas pertanyaan di atas kita bisa mengatakan bahwa sejak 
semula ada kesalahan dalam pemahaman. Yakni, salah ketika menyamakan malaikat 
dengan manusia padahal malaikat sama sekali tidak sama dengan manusia, baik dari sisi 
penciptaan maupun dari sisi sifat. Juga, amal dan tugas keduanya sangat berbeda. 
Malaikat—seperti halnya ruh manusia—bisa tampak dalam waktu bersamaan di banyak 
tempat. Pada waktu itu pula ia bisa berinteraksi dengan banyak hal. Zaman sekarang ini, 
banyak dijumpai praktik-praktik mendatangkan ruh, menjalin kontak dengan makhluk 
supranatural, hipnotis, spiritualisme, serta berbagai aktivitas metafisika lain yang 
menunjukkan adanya hukum-hukum lain. 

Semua itu saat ini demikian merebak hingga menjadi sesuatu yang sangat diyakini. 
Karena itu, para malaikat yang dapat menyerupai berbagai entitas tentu dapat 
melakukan tugas-tugas yang jauh melebihi entitas-entitas itu, terutama tugas mencabut 
nyawa. Dalam aktivitas ini, makhluk hidup yang ajalnya telah tiba berada dalam kondisi 
siap dan sama bimbangnya dengan para malaikat. Selanjutnya, mereka yang diberi tugas 
ini tidak hanya satu tetapi banyak hingga tak terhitung. Kendati demikian, kalaupun 
hanya satu malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa siapa pun, hal itu tidaklah 
sulit. Wa Allâh a’lam. 

[1] Yang mengacu kepada esensi asli dan hakiki segala sesuatu, yaitu alam tempat 
rahasia dan kekuasaan Ilahi berlangsung dalam keputusan-Nya yang mutlak. 
[2] Siyar A’lâm al-Nubalâ’, II, /h. 533. 
[3] Q.S. al-Nâzi’ât: 1-5. 



MENGAPA WAHYU PERTAMA DIMULAI DENGAN 
PERINTAH: IQRA’ (BACALAH!)? 

 

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

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

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

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

Melihat, menyaksikan, memahami, serta mengukir apa yang telah dipahami dan diterima 
di dalam hati dan perasaan, masing-masing adalah sesuatu yang berbeda. Demikian pula, 
sesudah semua itu, menerapkan apa yang telah diterima dan menyerukannya kepada 
pihak lain juga merupakan sesuatu yang berbeda. Tetap saja, semua aktivitas berbeda-



beda yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan ini selalu ada. Itu karena ada 
hukum-hukum yang cermat dan harmonis di alam ini yang dibuat oleh sang Peletaknya. 
Di antara hukum-hukum itu: 

1. Perjalanan dari satu menjadi banyak; 
2. Adanya persamaan, perbedaan, dan pertentangan di antara yang banyak ini; 
3. Adanya keseimbangan aktual di antara berbagai hal yang bertentangan; 
4. Perwakilan, yakni adanya perwakilan dalam tugas/fungsi; 
5. Adanya proses belajar dan lupa lalu belajar lagi; 
6. Pengerahan upaya dan usaha; 
7. Analisis dan konstruksi; serta 
8. Ilham dan penyingkapan. 

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

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

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

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



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

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

Apabila berbagai pendekatan baru tidak diberikan kepada ilmu-ilmu fisika, kimia, dan 
biologi terkait dengan hukum-hukum yang tersingkap dan didasarkan pada eksperimen 
laboratorium, maka akan terdapat bahaya besar di hadapan masyarakat berisi manusia 
yang—karena tertipu oleh berbagai penemuan itu—mulai congkak dan berusaha 
melepaskan diri dari semua ikatan kemanusiaannya, bertambah berani, serta kurang 
bertanggung jawab. Karena itu, manusia semacam ini—yang telah menjadi seperti hewan 
percobaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan—harus menyadari bahwa dirinya adalah 
manusia dan bahwa masyarakat bukanlah hewan percobaan untuk dijadikan objek dalam 
berbagai eksperimen. 

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

Namun, persoalan ini tidaklah mudah seperti tampak pada mulanya. Sebab, meskipun 
ada pandangan yang mengatakan bahwa kekuatan pengindraan [lahir] dan perasaan 



[batin] tergantung pada kekuatan indra lahir dan indra batin, adanya aksiden apa pun 
pada salah satu indra berdampak negatif kepada indra lainnya. 

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

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

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



BERAPAKAH JUMLAH NABI YANG DATANG KE 
DUNIA? APAKAH MEREKA SEMUA LAKI-LAKI? 

MENGAPA? 

 

Para nabi dikirim ke seluruh penjuru bumi. Kita tidak mengetahui jumlah mereka secara 
pasti. Namun, dalam hadis terdapat sebuah riwayat bahwa jumlah mereka adalah 124 ribu 
orang, sementara dalam riwayat lain jumlah mereka adalah 224 ribu orang. Berdasarkan 
ilmu hadis bisa dilakukan pengujian terhadap seluruh riwayat. Tapi, apakah jumlah 
mereka 124 ribu atau 224 ribu tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa Allah Swt. 
tidak membiarkan satu pun masa atau umat tanpa kehadiran seorang nabi. 

Nabi-nabi tidak dikirim ke suatu wilayah atau masyarakat tertentu saja, tetapi mereka 
dikirim ke berbagai tempat dan penjuru. Nas Al-Quran secara tegas menyatakan hal 
tersebut: “Sesungguhnya pada setiap umat ada pemberi peringatan di tengah-tengah 
mereka.”[1] Nas ini menjelaskan bahwa pada setiap masyarakat di muka bumi ini terdapat 
nabi. Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, “Dan Kami tidaklah menyiksa sebelum 
mengutus rasul.”[2] 

Artinya, Allah Swt. tidak menghisab dan tidak menyiksa suatu kaum yang tidak pernah 
dikirimi seorang rasul, karena hal sebaliknya tidaklah sesuai dengan rahmat-Nya yang 
luas: “Maka barang siapa melakukan kebaikan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat 
[balasan]-nya dan barang siapa melakukan keburukan seberat atom pun, niscaya ia akan 
melihat [balasan]-nya.”[3] 

Nas tersebut menerangkan bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak akan 
dibiarkan begitu saja. Namun, karena mereka yang tidak dikirimi nabi tidak bisa 
membedakan antara kebaikan dan keburukan, mereka tidak mungkin dihisab dan disiksa. 
Lalu, karena Allah akan menghisab amal baik dan amal buruk, Dia pasti telah mengirim 
para nabi kepada semua manusia. Allah Swt. telah menjelaskan hikmah ini dalam firman-
Nya: “Sesungguhnya pada setiap umat ada pemberi peringatan di tengah-tengah 
mereka.”[4] 

Sesudah menerangkan ketiga hukum yang saling terkait dalam rangkaian logis itu, kami 
ingin menjelaskan sebuah persoalan mendasar sebagai berikut. 

Allah Swt. mengirim para nabi ke seluruh penjuru bumi dan pada berbagai masa. Tidak 
seperti sangkaan sebagian orang, para nabi tidak hanya muncul di Jazirah Arab. 
Anggapan tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran. Sebenarnya kita tidak 
mengetahui secara pasti, baik jumlah nabi yang diutus ke Jazirah Arab maupun nabi yang 



dikirim ke wilayah lainnya di dunia. Entah jumlah mereka 124 ribu atau 224 ribu, yang kita 
ketahui di antara mereka hanyalah 28 nabi dan pengetahuan kita tentang tiga di 
antaranya pun sangat terbatas, masih menyimpan keraguan dan tanda tanya. Ya, Al-
Quran memberitakan kepada kita 28 nabi saja, mulai dari Adam a.s. hingga Nabi 
Muhammad saw. Kita tidak mengetahui di mana sebagian besar mereka muncul. 
Misalnya, dikatakan bahwa kuburan Nabi Adam a.s. terdapat di kota Jeddah, tetapi kita 
tidak mengetahui seberapa jauh kebenaran riwayat tersebut. Sejumlah riwayat tentang 
pertemuan Nabi Adam a.s. dengan Ibunda Hawa a.s. di Jeddah juga bukan riwayat yang 
mencapai derajat sahih. Karena itu, kita tidak mengetahui di mana Nabi Adam a.s. 
memulai hidupnya dan menunaikan tugas kenabiannya. 

Kita bisa mengatakan bahwa kita mengetahui lebih banyak tentang Nabi Ibrahim a.s. 
Beliau mengembara ke Babilonia, Anatolia, lalu pergi ke Suriah. Kita menduga bahwa 
Nabi Luth a.s. menunaikan tugasnya di antara kaumnya, Ad dan Tsamud, di sekitar laut 
Luth, yaitu Laut Mati. Kita juga bisa mengatakan, kita tahu bahwa Nabi Syuaib a.s. tinggal 
di kota Madyan dan Nabi Musa a.s. besar di Mesir. Kita pun bisa mengatakan bahwa Nabi 
Yahya a.s. serta Nabi Zakaria a.s. tinggal di daerah Laut Tengah dan ada kemungkinan 
bahwa keduanya berpindah ke Anatolia. Peninggalan yang terdapat di kota Ephesos 
serta yang terkait dengan Nabi Isa a.s. dan Ibunda Maryam a.s. menunjukkan hal 
tersebut. Akan tetapi, semua riwayat itu tidaklah sampai pada tingkat kepastian. 

Selain para nabi yang berjumlah 28 orang itu, kita tidak mengetahui tempat nabi-nabi 
lain. Jelaslah bahwa kita tidak mampu mendapatkan informasi yang bisa dipercaya 
dalam hal ini. Terutama, ketika bekas peninggalan agama telah berserakan dan jejak 
kenabian telah lenyap. Oleh sebab itu, sangat sulitlah dalam kondisi demikian untuk 
mengetahui ada tidaknya nabi [di suatu tempat atau kaum]. 

Jika kita membahas agama Nasrani, misalnya, kita melihat bahwa pertemuan yang 
diselenggarakan di kota Iznik bukanlah akidah Nasrani. Pertemuan tersebut memberinya 
sudut pandang baru, karena akidah tauhid tidak terdapat di dalamnya dan diserongkan 
menjadi akidah trinitas. Demikianlah lewat para pengikutnya, agama Nasrani mengalami 
pengkhianatan terbesar. Kitab suci yang dibawa oleh al-Masih a.s. dari sisi Allah 
dipalsukan. Ketika kitab suci Ilahi telah menjadi kreasi manusia dan ketika akidah tauhid 
dikotori trinitas, sebagian orang menganggap bahwa al-Masih adalah anak Allah—kita 
berlindung kepada Allah. Mereka menisbahkan sifat ketuhanan kepada ibunya yang jujur, 
Maryam. Sementara itu, yang lain menyatakan bahwa Allah berwujud dan menempati 
tubuh manusia. Dengan demikian, mereka telah melakukan penyimpangan terburuk. 

Begitulah, tidak ada lagi perbedaan besar antara agama Nasrani yang paganis dan 
keyakinan bangsa Yunani berikut tuhan-tuhannya, seperti Zeus dan Aphrodit. Dengan 
kata lain, mereka yang menyimpangkan kitab suci itu memosisikan para pembesar 
agama mereka sebagai tuhan sebagaimana bangsa Yunani memosisikan para pembesar 



mereka sebagai tuhan. Demikianlah semua penyimpangan dalam sejarah umat manusia 
berawal. Berbagai penyimpangan itu kemudian terus berkembang dan menyebar. 
Seandainya Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Isa a.s. adalah seorang nabi yang mulia 
dan ibunya adalah wanita yang jujur, pastilah kita memandang Isa a.s. dan ibunya 
sebagaimana pandangan Yunani terhadap Zeus dan Aphrodit. 

Jadi, banyak agama yang dikotori oleh manusia dan telah disimpangkan sehingga aspek 
ketuhanannya lenyap. Karena itu, menjadi sangat sulit untuk mengetahui apakah 
seorang nabi pernah dikirim kepada kaum dan wilayah tertentu, atau tidak. Bisa jadi 
Konfusius adalah seorang nabi. Kita tidak bisa mengatakannya secara pasti. Sejarah 
agama dalam hal ini tidak memberikan informasi yang cukup. Berbagai informasi 
terserak dan tidak lengkap. Hanya saja, dari sejarah kita mengetahui keberadaan 
Konfusius dan Buddha, bagaimana keduanya datang dengan membawa dua agama, serta 
banyaknya pengikut mereka. Kita juga mengetahui bahwa berbagai penyimpangan dan 
kesalahan fatal terdapat pada kedua agama tersebut, bahwa keduanya jauh dari fitrah 
yang sehat dan sunah Ilahi. Karena itulah, kita menyaksikan adanya penyembahan 
terhadap sapi, pembakaran diri, masa puasa selama enam bulan, serta pertapaan di gua-
gua pada masa tersebut. 

Dari sini, kita tidak bisa menerima keduanya sebagai agama. Akan tetapi, barangkali 
kedua agama tersebut sebelumnya adalah agama yang benar kemudian mengalami 
penyimpangan dan perubahan sebagaimana terjadi pada agama al-Masih. 

Seandainya kaum muslim tidak menjaga sumber-sumber agama mereka secara sadar 
dan penuh perhatian, pastilah kesudahan yang sama menanti agama Islam. Kita tidak 
bisa menafikan adanya usaha semacam itu pada masa lalu dan masa sekarang. Ada kaum 
muslim, entah sengaja atau tidak, yang berusaha melakukan hal sama lewat jalan takwil 
dan intepretasi. Misalnya anggapan seseorang bahwa ketika ia menenggak minuman 
keras dan berbuat zina, ia masih tetap dalam koridor Islam. Ini benar-benar ada dalam 
kenyataan. Demikian juga ketika mencuri, berjudi, atau memakan riba. 

Kita tidak bisa mengatakan bahwa Konfusius adalah seorang nabi, sebab menisbahkan 
kenabian kepada selain nabi adalah kekufuran sebagaimana kufurnya pengingkaran 
terhadap kenabian seorang nabi. Penjelasan kami tentang Konfusius dan negerinya juga 
berlaku di Eropa. Namun, kita tidak berani memastikan karena kita tidak tahu apa-apa. 

Ada pendapat pula mengenai Sokrates, tetapi cerita kehidupannya tidak sampai kepada 
kita secara lengkap. Apakah ia seorang filosof yang terpengaruh oleh agama Yahudi atau 
ia seorang pemikir yang lain? Kita tidak tahu pasti. Sebagian pemikir menganggapnya 
sebagai filosof yang terpengaruhi pemikiran Yahudi. Hanya saja, berbagai naskah sejarah 
tidak memberikan kesan semacam itu, sebagaimana dikatakan Plato bahwa Sokrates 
bercerita tentang dirinya: 



Tampak di depan mataku sesuatu—bisa jadi merupakan imajinasi—yang mendiktekanku 
beberapa hal untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Setelah melewati masa 
kanak-kanak, aku mengetahui bahwa aku diberi tugas untuk membimbing dan 
mengarahkan umat manusia menuju Tuhan. 

Apabila dalam perkataannya ada sebuah kebenaran, ia dianggap sebagai nabi bagi 
masyarakat Eropa yang dekat dengan akal dan filsafat. Namun, yang perlu diperhatikan 
di sini bahwa kita tidak mengatakan Sokrates itu nabi, karena kalau ternyata ia bukan 
nabi, pengakuan kita bahwa ia nabi adalah kekufuran. Kita hanya mengatakan mungkin 
saja ia seorang nabi. 

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa jumlah nabi adalah 124 ribu atau 224 ribu, tetapi 
kita tidak mengetahui di mana saja mereka muncul selain empat orang saja. Nabi 
Muhammad saw. yang tepercaya dan jujur memberitakan kepada kita bahwa para nabi 
itu muncul di setiap tempat. Berdasarkan keterangan beliau, kami akan kemukakan 
beberapa tanda yang menunjukkan kemunculan nabi—yang jumlah mereka tidak kita 
ketahui secara pasti—di seluruh penjuru dunia. 

Tanda pertama kupersembahkan dari seorang profesor matematika, Adil Zainal, guru 
besar di Universitas Riyadh. Ia berasal dari Kirkuk, Irak, dan belajar di Amerika Serikat. Ia 
bercerita kepadaku, “Ketika aku mengikuti studi pascasarjana di Amerika Serikat, aku 
berbaur dengan penduduk asli dan orang negro. Aku terkejut dengan syiar-syiar 
keagamaan suku-suku di sana yang secara prinsip sama dengan dasar-dasar akidah kita. 
Misalnya, mereka berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sekutu, karena kalau ada dua 
tuhan, pasti kacau.” Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran: “Andaikan pada keduanya ada 
tuhan-tuhan selain Allah, pastilah keduanya sudah hancur.”[5] 

Seandainya salah seorang nabi tidak memberitahukan hal ini kepada mereka, tentu 
mereka tidak sampai kepada hakikat ini. Mereka juga berkata, “Allah Esa. Dia tidak 
melahirkan dan tidak dilahirkan.” Ini tidak lain adalah hasil pikiran yang terbuka, karena 
kelahiran adalah ciri dan kebutuhan manusia. Allah Swt. tidak memerlukannya. 
Seandainya tidak ada nabi yang mengajarkan dan menyampaikan hal ini kepada mereka, 
dari mana mereka tahu? Karena itu, keberadaan akidah yang mulia dan mendalam ini 
mustahil kecuali pada bangsa yang beradab dan terpelajar, bukan pada suku pedalaman 
yang masih menari-nari di seputar api serta menyembelih orang-orang lanjut usia dan 
memakan daging mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah salah seorang nabi pasti 
telah menyampaikan berbagai hakikat tersebut kepada mereka. 

Lalu, ada seorang pemikir, Dr. Musthafa Mahmud, yang tadinya atheis dan memeluk 
paham materialisme sebagai tren masa kini. Namun, ketika mempelajari Islam secara 
lebih dekat dan cermat, ia segera mengubah pandangannya. Pemikir ini menorehkan 
catatannya tetang perjalanannya ke Afrika. Ia bercerita bahwa ia telah mengunjungi 



beberapa suku, seperti Maumau dan Niyam. Ia sempat bertanya kepada mereka tentang 
akidah mereka. Mereka berkata, “Kami beriman kepada Tuhan yang berada di langit, 
namun Dia mengatur orang-orang yang terdapat di bumi.” Tentu Dia tidak dibatasi oleh 
sesuatu seperti langit, tetapi Dia seperti yang disebutkan oleh sebuah ayat: “Sang Maha 
Pengasih bersemayam di atas arasy.”[6] 

Perintah dan hukum Ilahi datang dari langit. Karena itu, kita mengangkat tangan ketika 
berdoa menghadap langit. Dr. Musthafa bercerita, “Kulihat mereka berzikir dan meyakini 
intisari surah al-Ikhlâsh. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu bergantung kepada 
Allah, sementara Dia sendiri tidak bergantung kepada apa pun; Dia tidak lahir dari ayah 
dan ibu; Dia tidak memiliki tandingan dan sekutu. Lalu, aku pergi ke suku lain. Kulihat, 
meskipun orang-orang liar itu terus melakukan adat menyembelih para orang tua dan 
orang sakit serta memakan daging mereka, mereka beriman kepada Allah dengan akidah 
yang hampir sama dengan akidah tauhid yang Al-Quran ajarkan kepada kita.” 

Seandainya akidah tersebut tidak diajarkan kepada mereka lewat seorang nabi, mana 
mungkin mereka tahu dengan sendirinya. Tentu ada seorang nabi yang menyampaikan 
akidah tersebut yang secara turun temurun sampai kepada anak-anak mereka di zaman 
kita sekarang. Dengan demikian, Al-Quran, berbagai hakikat sejarah, dan realitas 
menunjukkan bahwa para nabi, meskipun jumlah mereka tidak kita ketahui secara pasti, 
muncul di seluruh penjuru bumi. 

Terkait dengan ada atau tidaknya para nabi wanita, para ulama dan fukaha Ahlusunnah 
Waljamaah serta sebagian besar ahli hadis berpendapat bahwa tidak ada nabi wanita. 
Beberapa riwayat tentang kenabian Maryam a.s. dan Asiah a.s. adalah cacat dan tidak 
kuat. Kesimpulannya adalah tidak adanya ketentuan pasti tentang kemunculan nabi 
wanita. Selanjutnya, tidak munculnya nabi wanita bukanlah sebuah cacat. Allah Swt. 
menciptakan segala sesuatu atas prinsip positif dan negatif. Segala hal yang serupa 
pasti saling berseberangan. Pada atom, seandainya tidak ada kekuatan besar yang 
mengendalikan bagian-bagiannya, tentu bagian-bagian yang serupa akan saling tercerai 
berai. Hukum ini berlaku mulai dari bagian-bagian atom hingga galaksi. Manusia yang 
terbentuk dari atom-atom sebagai unsur yang seimbang antara alam kecil (atom) dan 
alam besar (kosmos), juga mengikuti hukum yang sama. Artinya, harus ada dua bagian 
yang berbeda agar ada tarik-menarik antara keduanya. Kelemahan dan kasih sayang 
yang ada pada salah satunya serta kekuatan yang ada pada lainnya adalah sesuatu yang 
menyatukan dan membentuk keduanya menjadi keluarga. 

Memosisikan wanita sebagai pria atau menjadikan wanita seperti pria hanyalah 
mendatangkan ejekan dan agitasi. Setelah mereka mengeluarkan wanita dari sifat 
kewanitaannya dan menjadikannya seperti lelaki, mulailah wanita memusuhi lelaki. 
Akhirnya, keluarga kehilangan pemimpin dan orang yang mendatangkan ketenangan. 
Anak-anak kehilangan suasana keluarga, karena mereka ditempatkan di tempat-tempat 



pengasuhan dan penitipan anak, sementara para ibu dan bapak berada di lingkungan lain 
dalam kesenangan masing-masing. 

Hukum umum Ilahi tentang persoalan wanita ini juga tampak pada masalah ada tidaknya 
nabi wanita. Wanita melahirkan. Seandainya laki-laki melahirkan pula, tentulah tidak 
hadir seorang nabi pun dari kalangan laki-laki, sebab ia tidak akan mampu melaksanakan 
tugas kenabian sekitar 15 hari dalam sebulan karena haid. Ia juga tidak bisa melakukan 
puasa, salat, dan menjadi imam. Belum lagi jangka waktu nifas. Tambahan lagi, dalam 
masa kehamilan, pelaksanaan tugas-tugas kenabian akan menjadi lebih berat. Mustahil 
saat itu ia bisa ikut dalam peperangan sambil membawa dan menggendong anak. Juga 
sangat sulit baginya menetapkan berbagai strategi militer dalam kondisi tubuh demikian, 
padahal seorang nabi harus berada di barisan pertama dalam peperangan. 

Semua itu menjadikan mustahil muncul nabi dari kalangan wanita. Semua hambatan fisik 
dan fungsional yang dimiliki wanita menjadikannya kurang dalam hal ibadah karena ia 
berposisi sebagai ibu yang melahirkan dan merawat anak yang disusuinya. Sementara, 
nabi adalah sosok yang harus diikuti. Ia adalah penuntun yang dimintai petunjuk, imam, 
dan pemimpin. Untuk beberapa hal yang secara khusus terkait dengan wanita, para istri 
nabi menjadi sumber petunjuk dan pengajaran. 

[1] Q.S. Fâthir: 24. 
[2] Q.S. al-Isrâ‘: 15. 
[3] Q.S. al-Zalzalah: 7 – 8. 
[4] Q.S. Fâthir: 24. 
[5] Q.S. al-Anbiyâ‘: 22. 
[6] Q.S. Thâhâ: 5. 



SELURUH NABI MUNCUL DI SEMENANJUNG 
ARAB, BAGAIMANA ORANG-ORANG DI NEGERI 

LAIN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN 
DALAM HAL AKIDAH DAN AMAL? 

 

Pertanyaan ini terdiri atas dua bagian: (1) kehadiran para nabi di semenanjung Arab saja 
dan tidak di negeri atau benua lain serta (2) ketidakadilan menyiksa umat yang tak 
seorang nabi pun pernah diutus kepada mereka. Sekarang marilah kita bahas setiap 
bagian secara jelas, namun sangatlah penting kalau lebih dahulu kita memerhatikan 
kedudukan para nabi di tengah-tengah umat manusia. 

Kenabian adalah kedudukan yang sangat tinggi. Ia adalah ranting yang langsung 
diturunkan dari Allah kepada makhluk. Ia juga merupakan kalbu dan lisan Zat yang hidup 
di balik alam ini. Pada kenabian, tampak pemuliaan, pemilihan, pembebanan tanggung 
jawab, dan pengutusan. Nabi bukan hanya orang cerdas dengan akal kuat yang bisa 
menembus tebalnya tirai berbagai kejadian. Nabi adalah manusia cakrawala yang seluruh 
potensi dan kemampuannya berada di puncak pergerakan, keaktifan, dan semangat 
yang dari sana terbentuklah cakrawala baru yang tinggi. Ia senantiasa siap untuk 
menyambut embusan ilahiah dalam setiap urusan. 

Jasad baginya adalah wilayah kekuasaan ruh, sementara akal adalah wilayah kekuasaan 
hati. Pandangannya terus-menerus mengarah kepada dunia nama dan sifat Ilahi. 
Langkahnya mencapai setiap tempat yang dijangkau penglihatannya. Perasaannya 
tumbuh dan mekar sempurna bak bunga. Kemampuannya dalam melihat, mendengar, 
dan menangkap sesuatu melampaui batas-batas alamiahnya. Dengan kemampuan kita 
dalam menelaah dan menganalisis, kita tidak mungkin bisa sampai atau bahkan 
mendekat sekalipun kepada cakrawala pengetahuan para nabi yang nyaris menembus 
batas-batas alamiah. 

Lewat perantaraan para nabilah umat manusia mampu menyingkap hakikat banyak hal. 
Hakikat segala sesuatu dan segala peristiwa tak mungkin dijangkau tanpa petunjuk dan 
pengajaran mereka. Tidak mungkin pula menyelami alam ini secara benar tanpa 
bimbingan mereka. 

Tugas dan ajaran pertama mereka adalah mengungkap berbagai rahasia dan hukum alam 
kepada umat manusia. Pelajaran ini secara khusus diberikan kepada para pemula. Para 
nabi kemudian menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Sang Pencipta Mahaagung Yang 
seluruh alam dan wujud bersaksi atas-Nya, serta menjelaskan berbagai ukuran cermat 



atas nama Sang Pencipta Yang Tidak Terjangkau. Sang Pencipta itulah yang 
menggenggam segenap alam dengan tangan kekuasaan-Nya, mulai dari atom hingga 
kumpulan galaksi, menjalankan berbagai hukum di jagat raya ini, membolak-balik alam 
sesuai dengan kehendak-Nya layaknya biji-biji tasbih, serta mengubah suatu keadaan 
menjadi keadaan lain dan suatu bentuk menjadi bentuk lain. Andaikan tidak ada 
penjelasan para nabi yang demikian jelas mengenai sifat-sifat Sang Mahatinggi dan 
Mahasuci, tentulah kita tidak dapat menetapkan hukum yang benar serta tidak bisa 
memiliki pengertian yang tepat tentang Allah Swt. 

kekuasaan-Nya, mulai dari atom hingga kumpulan galaksi, menjalankan berbagai hukum 
di jagat raya ini, membolak-balik alam sesuai dengan kehendak-Nya layaknya biji-biji 
tasbih, serta mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lain dan suatu bentuk menjadi 
bentuk lain. Andaikan tidak ada penjelasan para nabi yang demikian jelas mengenai sifat-
sifat Sang Mahatinggi dan Mahasuci, tentulah kita tidak dapat menetapkan hukum yang 
benar serta tidak bisa memiliki pengertian yang tepat tentang Allah Swt. 

Karena itu, sama sekali tidak mungkin sebuah negeri atau suatu zaman lolos dan kosong 
dari limpahan cahaya para nabi. Bagaimana mungkin itu terjadi, sementara umat 
manusia tanpa bimbingan mereka tidak akan mengetahui hukum-hukum alam yang 
bersih dan jelas. Umat manusia pun tidak akan mampu melenyapkan keraguan dan 
pertentangan filsafat dalam hal tersebut. Karena itu, akal, hikmah, dan Al-Quran 
mempunyai pandangan yang sama bahwa setiap umat, setiap benua, dan setiap zaman 
berada di bawah pesan dan bimbingan nabi. Mustahil ada kemungkinan sebaliknya. 

Kita tahu bahwa setiap museum atau pameran kecil saja membutuhkan keberadaan 
pihak yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pemandu. Kunjungan ke museum 
dan pameran akan kehilangan makna dan tujuan serta menjadi sia-sia ketika tidak ada 
orang yang membimbing dan memandu. Kalau demikian, bagaimana mungkin 
kedatangan para pengunjung ke istana alam raya ini tidak disertai dengan keberadaan 
para pemandu dan pembimbing yang menunjukkan berbagai karakteristik dan rahasia 
istana yang megah ini kepada para pengunjung? 

Mungkinkah Sang Penguasa Mutlak yang telah menciptakan jagat raya berikut sistemnya, 
menjadikan alam ini sebagai pameran seni Ilahi dalam bentuk yang paling menakjubkan, 
serta memperkenalkan diri kepada para pengunjung-Nya lewat jejak dan ciptaan-Nya 
yang indah, setelah itu Dia tidak memilih sosok-sosok istimewa untuk memperkenalkan 
zat, nama, dan sifat- Nya kepada para pengunjung yang rindu? Andaikan demikian, sia-
sialah seluruh karya-Nya yang penuh hikmah ini, padahal segala sesuatu memberitahu 
kita dengan lisan dan irama yang sama bahwa Sang Penguasa Mutlak Mahabijaksana 
dalam seluruh urusan-Nya serta Mahasuci dan Mahajauh dari kesia-siaan. 



Terlebih lagi, Allah Swt. menegaskan dalam Al-Quran hadirnya nabi di setiap umat: Kami 
telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, “Hendaklah kalian 
menyembah Allah dan menjauhi thâghût (segala sembahan selain Allah Swt.).”[1] 

Hanya saja, umat manusia cepat sekali melupakan pelajaran yang mereka terima dari 
para manusia agung itu. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus dengan 
mengagungkan dan menuhankan para nabi. Akhirnya, mereka kembali kepada 
paganisme lagi. Banyak berhala diciptakan oleh khayalan manusia, terbentang dari 
gunung para dewa di Yunani hingga sungai Gangga di India. Agama-agama itu, dilihat dari 
kondisi dan bentuknya sekarang, sangatlah berbeda dengan kondisi dan bentuknya saat 
pertama kali muncul. 

Karena itu, kita tidak bisa melihat Konfusius Cina dan Buddha India dari kondisi yang 
dikenal melatarbelakangi kemunculan mereka. Perjalanan waktu telah melenyapkan 
banyak hal. Sepanjang itu pula berbagai pandangan manusia berubah. Karena itu, sangat 
sulit untuk memprediksi sejauh mana perubahan kondisi mereka berubah dari kondisi 
awal. 

Seandainya Al-Quran—dengan penjelasannya yang melenyapkan segala keraguan—tidak 
menerangkan dan memberitahukan kepada kita tentang Isa a.s., tentulah tidak mungkin 
mengetahui hakikatnya lewat pemahaman pastur dan pendeta di dalam tembok gereja 
yang menghiasi patung-patung Isa dengan berbagai upacara yang bercampur dengan 
simbol-simbol paganisme. Tindakan mereka mengangkat manusia kepada posisi Tuhan 
serta Tuhan sendiri mereka jatuhkan kepada posisi manusia, lalu masuk dalam 
pertentangan akal yang kentara bahwa satu sama dengan tiga dan tiga sama dengan 
satu, menyimpangkan dan mengotori akidah, serta memalsukan akal dan logika jelas-
jelas merupakan pembangkangan kepada Allah Swt. 

Sekarang kita menyaksikan berbagai simbol agama Masehi yang telah disimpangkan di 
tempat-tempat peribadatan mereka dan, dari segi bentuknya, tidak jauh berbeda dengan 
paganisme Yunani dan Romawi. Seandainya tidak ada penjelasan dan keterangan dari Al-
Quran, tentu orang yang menyaksikan gereja berikut segala kegiatan di dalamnya akan 
kesulitan untuk membedakan Isa al-Masih a.s. dari Dewa Apollo. 

Karena itu, apabila kitab suci dan nabi agama Masehi telah disimpangkan sedemikian 
rupa padahal rentang waktu kehadirannya masih dekat dengan kita, betapa banyak ‘al-
Masih’ lainnya yang hidup di abad-abad lebih jauh yang potret dan gambaran mereka 
mengalami perubahan. Kita juga mengetahui dari sabda Nabi saw. 
bahwa hawâriy (pengikut dan penolong) setiap nabi menunaikan tugas mereka setelah 
kepergian nabi. Namun, generasi yang muncul sesudah mereka menerima segala 
sesuatu begitu saja. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Ya, betapa banyak 
agama yang saat ini kita lihat sebagai agama batil pada mulanya berasal dari sumber yang 



suci berupa wahyu. Namun, akibat kebodohan para pengikutnya serta kebencian para 
musuh, seluruh prinsipnya berubah menjadi sekumpulan khurafat dan ilusi. 

Jadi, sebagian besar agama yang memiliki tampilan batil dan masih ada hingga saat ini 
pada masa lalu bersandar kepada prinsip-prinsip yang kokoh, baik, dan bersih. Yang 
jelas, setiap zaman membawa ciri dan stempel seorang nabi. 

Menisbahkan kenabian kepada seseorang yang bukan nabi dinilai kufur sama seperti 
kufurnya mengingkari seorang nabi. Yang bisa dilakukan hanyalah meragukan asal-
muasal agama Budha atau berhati-hati dalam menyikapi agama Brahma. Seseorang juga 
harus mencari apa yang ada di balik filsafat Konfusius. Menurutku, adalah termasuk sikap 
hati-hati apabila kita melihat Chamanisme[2] sebagai aliran yang bisa jadi telah disusupi 
banyak interpretasi. 

Sama saja apakah sumber dan permulaan semua agama itu suci ataupun telah dikotori 
berbagai noda, disepakati bahwa kondisinya dahulu berbeda dengan kondisinya 
sekarang. Itu karena dimakan zaman atau karena disusupi banyak tambahan baru yang 
membuatnya berubah dari kondisi awal. Walaupun mustahil, seandainya para pendiri 
agama-agama itu kembali hidup, pasti mereka tidak lagi mengenali agama-agama yang 
dulu mereka bawa. 

Banyak agama di dunia mengalami pemalsuan dan perubahan. Sangat penting untuk 
diakui bahwa sebagian besar agama berasal dari sumber yang bersih. Allah Swt. 
berfirman, “Pada setiap umat pasti telah datang kepada mereka seorang pemberi 
peringatan.”[3] Dengan ayat ini, Al-Quran mengungkapkan sebuah ketetapan yang berlaku 
secara universal dan menyeluruh. Akan tetapi, kita tidak mengetahui para nabi yang 
muncul di setiap tempat dengan jumlah yang, menurut salah satu riwayat, mencapai 124 
ribu nabi. Yang kita ketahui hanyalah 28 nabi, dan kita pun tidak mengetahui seluruh 
tempat dan zaman masing-masing. Kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang 
mereka. 

Selanjutnya, kita tidaklah diwajibkan untuk mengetahui seluruh nabi yang datang ke 
dunia. Al-Quran menyatakan, “Kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara 
mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak Kami 
ceritakan.”[4] Artinya, Dia menegaskan agar kita tidak menetapkan dan tidak menolak para 
nabi yang tidak diperkenalkan- Nya kepada kita. 

Hanya saja, lewat ilmu sejarah agama, filsafat, dan antropologi, diketahui adanya 
sejumlah persamaan dalam hal akidah di antara banyak komunitas manusia meskipun 
letak mereka sangat berjauhan. Misalnya, seluruhnya tampak memiliki orientasi dari 
sesuatu yang banyak menuju sesuatu yang satu. Juga ketika ditimpa musibah besar, 
segala sesuatu tersingkir sehingga tangan-tangan itu pun terulur dan terangkat ke arah 



Zat Yang Mahatinggi, yakni ada kemiripan dalam tata cara urusan supranatural. Ini 
menunjukkan kesamaan sumber dan pengajar. Dari penduduk asli Kepulauan Canarias 
hingga Malaya, dari suku Indian Amerika hingga suku Maumau, kita menyaksikan simbol-
simbol keagamaan, warna, dekorasi, dan irama yang serupa. 

Catatan yang dibuat Prof. Dr. Mahmud Musthafa mengenai dua suku yang sangat primitif 
menguatkan hal ini. Dr. Mahmud mengatakan bahwa suku Maumau percaya kepada satu 
tuhan bernama Maujay. Ini adalah Tuhan Yang Esa dalam hal zat dan perbuatan, tidak 
dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak ada sekutu dan tandingan bagi-Nya, serta tidak 
terjangkau oleh mata dan tidak bisa dipahami oleh akal, namun Dia bisa dikenali lewat 
jejak-Nya. Tentang suku Niamniam, beliau menceritakan banyak hal yang serupa dalam 
hal akidah dengan suku Maumau. Mereka memercayai keberadaan Tuhan yang 
memutuskan segala sesuatu, yang berkuasa dalam menggerakkan dan mengarahkan 
segala sesuatu di hutan sesuai dengan kehendak-Nya, serta mampu menurunkan kilat 
kepada orang-orang jahat. Dengan kata lain, mereka beriman kepada Tuhan yang 
disembah secara mutlak. 

Sebagaimana telah jelas, akidah ketuhanan mereka sangat serupa dengan akidah 
ketuhanan dalam Al-Quran. Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa suku Maumau kurang 
lebih menjelaskan makna surah al-Ikhlâsh. Jika demikian, dari mana kaum pedalaman 
yang sangat jauh dari peradaban dan kancah pengaruh kenabian itu bisa sampai kepada 
akidah ketuhanan yang mendalam dan bersih demikian, padahal pada waktu yang sama 
mereka belum mengenal hukum-hukum yang paling sederhana sekalipun? Al-Quran 
menyebutkan, “Setiap umat memiliki rasul. Apabila rasul mereka telah datang, 
diputuskanlah perkara di antara mereka dengan adil dan mereka tidaklah dizalimi.”[5] 

Ayat di atas menjelaskan hakikat yang bersifat universal dan total. Tidak ada satu negeri 
pun luput dari ruang lingkupnya. 

Saya mendengar dari Prof. Adil Zinel—pengajar matematika dari kota Kirkuk, Irak, yang 
saya berkenalan dengannya pada tahun 1968—penjelasan yang serupa dengan 
keterangan Dr. Mahmud Musthafa. Beliau berkata bahwa, selama menjalani studi 
pascasarjana di Amerika, beliau sering menjumpai penduduk asli Amerika, suku Indian. 
Beliau merasa sangat aneh dengan beberapa hal yang beliau temukan pada mereka. 
Beliau bertutur, “Penduduk asli menata dan memelihara simbol-simbol keagamaan 
mereka. Simbol-simbol itu ternyata sejalan dengan tauhid. Kuperhatikan mereka 
percaya kepada Tuhan yang tidak makan, tidak minum, dan tidak dibatasi zaman. Mereka 
sering mengatakan bahwa semua yang terjadi di alam ini terwujud sesuai dengan 
kemauan dan kehendak-Nya. Mereka juga sering berbicara tentang sifat-sifat negasi dan 
sifat-sifat yang melekat pada-Nya.[6] Konsep dan pemikiran luhur semacam itu tidaklah 
sejalan dengan kehidupan mereka yang primitif dan terbelakang.” 



Dengan demikian, tidak mungkin menafsirkan akidah yang terdapat di Timur dan Barat 
serta di berbagai belahan dunia kecuali lewat keberadaan para rasul yang diutus Allah 
Swt. ke berbagai negeri dan penjuru. Sebab, mustahil kita mengembalikan keyakinan 
tauhid seimbang semacam itu, yang tidak dapat dijangkau oleh para filosof besar 
sekalipun, kepada ijtihad dan pemikiran kaum yang primitif seperti Maumau, Niam-niam, 
dan Maya. Jadi, Tuhan Sang Pemilik rahmat nan luas Yang tidak membiarkan lebah dan 
semut hidup tanpa induk, tidak membiarkan manusia hidup tanpa para nabi. Dia bahkan 
mengutus mereka ke seluruh penjuru bumi guna menebarkan cahaya di sana. 

Sekarang, marilah kita beralih kepada bagian kedua dari pertanyaan di atas, yaitu apakah 
orang yang tidak pernah bertemu dengan nabi mendapat siksa? 

Kita telah melihat pada jawaban bagian pertama bahwa setiap penjuru bumi mana pun 
tidak kosong dari cahaya kenabian. Meskipun untuk sementara waktu terjadi kekeringan, 
namun rahmat Tuhan dengan cepat segera menurunkan hujan yang deras. Karena itu, 
setiap individu— sedikit atau banyak—pernah mendengar, menyaksikan, merasakan, 
bahkan kenyang dengan rahmat Tuhan tersebut. Akan tetapi, di daerah tempat 
penyimpangan terjadi dengan cepat, kita melihat masa fatrah[7] juga dengan cepat 
menyerang daerah itu dengan segala kegelapannya. Artinya, masa-masa tidur dan 
kegelapan datang silih berganti. Mereka yang terjatuh pada masa tersebut tanpa 
dikehendaki oleh diri mereka sendiri mendapatkan rahmat Ilahi: “Kami tidak memberikan 
siksa sebelum mengutus seorang rasul.”[8] Jadi, pertama-tama diberi peringatan, 
kemudian diberi beban, dan setelah itu mendapat siksa atau rahmat-Nya. 

Benar bahwa para imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam cabang-cabang 
persoalan ini. Imam al-Maturidi dan para pengikutnya, misalnya, tidak melihat adanya 
alasan apa pun bagi seseorang untuk tidak mengetahui keberadaan Allah Swt., apalagi 
setelah terdapat ribuan bukti dan petunjuk yang menjelaskan hal itu dan menghiasi alam 
ini. Sementara, pengikut Imam al-Asy’ari berpendapat bahwa pengertian dan tafsiran 
ayat: “Kami tidak memberikan siksa sebelum mengutus seorang rasul” adalah bahwa siksa 
baru layak dijatuhkan setelah seruan dan penjelasan disampaikan. 

Ada yang memadukan kedua pendapat di atas dengan mengemukakan bahwa jika ada 
orang yang belum mengetahui seorang nabi pun namun tidak menyembah berhala dan 
tidak mengingkari Allah, ia selamat. Pasalnya, banyak manusia tidak memiliki 
kemampuan untuk menelaah, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari perjalanan 
segala hal dan peristiwa. Karena itu, orang-orang seperti mereka harus diberi petunjuk 
dulu, baru kemudian kita melihat apakah mereka layak mendapat pahala atau siksa. 
Namun, apabila ada orang yang mengambil kekufuran sebagai pekerjaan dan jalan 
hidupnya, lalu ia merangkai kekufuran itu dalam bentuk filsafat dan memproklamirkan 
perang terhadap Allah, maka ia akan menerima akibat pengingkaran dan kekufurannya 
meskipun ia terpencil di ujung dunia. 



Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada satu daerah atau satu negeri 
pun yang kosong dari nabi, dan bahwa masa fatrah atau masa kekosongan kenabian 
tidaklah pernah berlangsung lama. Manusia pada setiap zaman menerima bagiannya dari 
aroma wangi yang diembuskan seorang nabi. Adapun daerah-daerah tempat nama nabi 
terlupakan dan jejaknya terhapuskan oleh perjalanan waktu, dapat dianggap mengalami 
masa fatrah sampai muncul nabi yang lain. Manusia yang hidup dalam masa tersebut 
akan mendapatkan ampunan, namun dengan syarat ia tidak mengingkari Allah dengan 
sadar dan sengaja. Wallâhu a„lam bi-al-shawâb. 

[1] Q.S. al-Nahl: 36. 
[2] Chamanisme adalah agama pedalaman di Asia Selatan yang ditandai dengan 
keyakinan akan adanya alam terhijab-yaitu alam tuhan, setan, dan arwah para 
pendahulu. Alam tersebut hanya mau menerima Chaman, seorang dukun yang 
mempergunakan sihir sebagai sarana untuk mengobati orang-orang sakit, untuk 
mengetahui sesuatu yang tersembunyi, dan untuk mengendalikan berbagai hal. 
[3] Q.S. Fâthir: 24. 
[4] Q.S. Ghâfir: 78. 
[5] Q.S. Yûnus: 47. 
[6] Maksudnya sifat-sifat Tuhan seperti ada, tak bermula, esa, berbeda dengan semua 
makhluk, dan berdiri sendiri. Sifat ada-Nya menegasikan sifat tiada, sifat esa-Nya 
menegasikan sifat berbilan, sifat tidak bermula-Nya menegasikan sifat fana. 
[7] Masa fatrah adalah masa kosong di antara dua nabi atau dua rasul. 
[8] Q.S. al-Isrâ‘: 15. 



MENGAPA ATEISME MENYEBAR SEDEMIKIAN 
RUPA? 

 

Karena ateisme berarti pengingkaran, penyebarannya bergantung pada hancur dan 
lenyapnya kehidupan kalbu. Tentu saja selain itu kita bisa melihat sebab-sebab lain. Dari 
aspek pemikiran, ateisme berarti mengingkari Allah Swt. Dalam tataran pemahaman, ia 
adalah kebebasan tanpa batas. Dan, dalam tataran tingkah laku, ia dibangun di atas 
landasan permisivisme. Ateisme menyebar dalam bentuk pemikiran sebagai akibat dari 
pengabaian terhadap generasi muda dan berbagai penerapan yang buruk di institusi 
pendidikan. Di samping itu, ateisme menyebar demikian cepat karena berbagai 
pendukung yang akan kusebutkan. 

Lingkungan pertama tempat berkembangnya ateisme adalah lingkungan yang diliputi 
kebodohan dan kebekuan kalbu. Masyarakat yang tidak menerima pendidikan dan 
asupan rohani, cepat atau lambat, pasti akan jatuh dalam cengkeraman ateisme. Apabila 
pertolongan Tuhan tidak ikut membantu, mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri. 
Jika umat tidak memberikan perhatian khusus dalam mengajarkan pentingnya keimanan 
kepada setiap individunya serta tidak memiliki sensitivitas yang seharusnya dalam 
urusan ini, lalu membiarkan mereka berada dalam gelapnya kebodohan, maka setiap 
individu dalam umat ini akan menerima dengan mudah setiap masukan dan bisikan yang 
disampaikan kepada mereka. 

Ateisme pada awalnya dimulai dengan sikap tidak mengindahkan dan tidak peduli 
terhadap dasar-dasar keimanan. Perangai semacam ini yang ditandai dengan sikap 
berpikir lepas, ketika menemukan sedikit saja ‗bukti‘ atau peluang yang membantunya 
untuk ingkar, pengingkaran dan kekufurannya akan semakin bertambah. Meskipun 
ateisme tidak memiliki landasan ilmiah apa pun, namun pengabaian, kelalaian, dan 
penilaian yang keliru bisa melahirkan sikap ateisme. 

Pada zaman kita sekarang ini banyak orang binasa akibat berbagai sebab. Namun, di sini 
kita hanya akan membahas salah satu sebab paling penting dan paling banyak merusak. 
Karena itu, dari awal aku ingin mengatakan bahwa di sini kita tidak sedang mengarah 
kepada berbagai bukti yang bisa menghancurkan dan melenyapkan ateisme. Tentu saja, 
pembaca juga tidak berharap bahwa dalam ruang yang sempit ini kita akan menjabarkan 
topik yang membutuhkan bahasan teperinci berjilid-jilid buku. Aspek tanya jawab dalam 
buku-buku itu pun tidak mampu menghimpun semuanya. Topik rumit dan mendalam 
semacam ini memang tidak mungkin dibahas dan dijelaskan secara gamblang dalam 
ruang yang terbatas. Terdapat banyak buku yang sangat berharga mengenainya, 



sementara pembicaraan kita ini hanyalah mengulang apa yang sudah terdapat dalam 
buku-buku itu. 

Mari kita kembali kepada pembicaraan kita semula. Berbagai peristiwa, yang semuanya 
berasal dari Tangan Kekuasaan Tuhan dan seluruhnya merupakan risalah ilahi, atau 
dengan istilah lain: berbagai hukum alam, di tangan kaum atheis, telah menjadi sarana 
untuk melenakan umat dan media untuk menanamkan benih ateisme. Padahal, telah 
ditulis ribuan kali di Timur ataupun di Barat bahwa hukum alam hanyalah sebuah 
perangkat yang bekerja secara cermat, rapi, dan akurat serta merupakan laboratorium 
yang menghasilkan berbagai produk. Dari manakah ia memiliki kemampuan untuk 
memproduksi dan dari mana keteraturan itu didapat? Mungkinkah alam nan indah yang 
menyihir jiwa bak untaian syair dan lirik musik ini merupakan hasil dari sebuah proses 
kebetulan belaka? 

Apabila alam—seperti anggapan mereka—memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan 
mencipta, apakah kita bisa menjelaskan bagaimana alam mendapatkan kemampuan 
semacam itu? Apakah kita bisa berkata bahwa ia menciptakan dirinya sendiri? Bisakah 
akal sehat menerima kerancuan berpikir semacam itu? Seandainya demikian, itu berarti 
bahwa pohon menciptakan pohon, gunung menciptakan gunung, dan langit menciptakan 
langit. Saya tidak percaya ada seorang pun manusia yang mendukung kerancuan berpikir 
semacam itu. 

Selanjutnya, apabila yang dimaksud dengan “alam” adalah hukum-hukum fitri, ini juga 
merupakan tipuan lain. Pasalnya, menurut orang-orang terdahulu, hukum tersebut 
merupakan salah satu peristiwa, sementara sebuah peristiwa tidak terjadi kecuali 
dengan adanya inti atau substansi. Dengan kata lain, jika gambaran tentang seluruh 
bagian yang membentuk sebuah perangkat atau organ hidup tertentu tidak sempurna, 
gambaran pengertian hukum yang terkait dengan organ tersebut juga tidak terwujud. 
Hukum-hukum itu tegak lewat berbagai entitas. Hukum pertumbuhan tampak pada 
benih. Hukum gravitasi tampak pada berat massa dan kekuatan jangkauannya. Dan 
seterusnya. Banyak contoh bisa ditambahkan. Jika demikian, memikirkan semua hukum 
ini sebelum memikirkan entitas yang ada, serta menduga bahwa hukum merupakan asal 
wujud hanyalah tipu muslihat dan kebodohan. 

Melihat sebab seraya menganggapnya sebagai landasan wujudnya alam juga tidak kalah 
menipu dan menyesatkan. Sebenarnya, usaha untuk menafsirkan dan menjelaskan alam 
yang penuh dengan ribuan hukum dan aturan cermat dengan sebab dan proses kebetulan 
adalah usaha yang kosong dari nilai ilmiah. Sebaliknya, ia merupakan usaha yang lucu, 
bahkan kontradiktif, karena justru mengungkap cacat dan kekeliruan ilmu pengetahuan. 

Teori perkembangan dan evolusi yang dipelajari di sekolah-sekolah kita selama beberapa 
tahun dan seolah-olah merupakan hakikat ilmiah yang permanen, telah menjadi sekadar 



teori fantasi dan salah satu cerita sejarah setelah munculnya beberapa penemuan ilmiah 
modern dan perkembangan ilmu genetika, sehingga ia tidak lagi memiliki nilai ilmiah. 
Namun, yang sangat menyakitkan kita adalah bahwa hal-hal semacam itu senantiasa 
menjadi sebab munculnya sikap ateisme pada generasi muda kita yang masih 
bergantung pada kehampaan. Sangat disayangkan, hingga saat ini mereka tidak memiliki 
landasan pengetahuan yang kokoh. 

Akan tetapi, beruntung ada banyak buku di pasaran yang dapat menjawab berbagai 
pertanyaan yang melukai perasaan dan pemikiran kita, sekaligus dapat mengobati 
penyakit rohani kita. Saat ini ratusan buku, baik di Timur maupun di Barat, dalam berbagai 
bahasa menjelaskan pemahaman yang benar tentang alam dan hukum sebab-akibat. 

Meskipun kita merasa aneh dengan kehadiran buku-buku menyimpang yang ditulis oleh 
sebagian orang kita yang berkiblat ke Barat, namun sejumlah buku di Barat, seperti 
Mengapa Kita Beriman Kepada Tuhan, yang ditulis oleh sejumlah ilmuwan Barat menjadi 
jawaban terhadap orang-orang kita yang berkiblat ke Barat itu. 

Setelah duduk permasalahan demikian jelas di kalangan ilmiah, ateisme saat ini tidak lain 
hanyalah bentuk penyimpangan psikologis, pembangkangan, pemikiran usang, dan 
kelakar kekanak-kanakan. Sayangnya, meskipun demikian, sebagian pemuda kita masih 
belum terlepas sama sekali dari pengaruh pemikiran yang telah lapuk dimakan zaman itu. 
Mereka menganggap pemikiran itu sebagai hakikat ilmiah karena mereka tidak 
mendapatkan pendidikan ilmiah dan spiritual yang cukup. 

Karena itu, pengerahan kekuatan dan pengokohan di bidang ilmiah dan pendidikan untuk 
menyebarkan pengetahuan yang benar merupakan kebutuhan yang mendesak, 
mengalahkan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, apabila tugas suci ini tidak dipenuhi, 
akan muncul luka dalam yang tidak bisa disembuhkan di tengah-tengah masyarakat. 
Barangkali itulah sebab banyak penderitaan yang dialami masyarakat selama ini, karena 
kita tidak memiliki para guru dan pembimbing dengan perhatian dalam bidang 
pengajaran yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan ajaran rohani serta 
antara akal dan kalbu. Oleh sebab itu, kita berharap agar para pembimbing sejati siap 
mengemban tugas kemanusiaan yang mendasar ini serta menolong kita semua dari 
berbagai penderitaan yang menimpa kami selama ini. Dengan begitu, pemikiran, 
perasaan, dan imajinasi setiap generasi akan menjadi stabil dan tenang, tidak 
terombang-ambing oleh arus berbagai pemikiran yang keliru, serta tidak goyang—seperti 
bandul jam—ke kiri dan kanan, namun memiliki imunitas yang bisa membantu dalam 
melawan ateisme. 

Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa ateisme dalam bentuk pemikiran 
adalah dampak dari kebodohan, tiadanya kemampuan analitis, serta kemiskinan spiritual 



dan kalbu. Manusia biasanya mencintai apa yang ia ketahui dan memusuhi apa yang tidak 
ia ketahui. 

Sekarang marilah kita tengok beberapa buku di rak dan etalase perpustakaan. Kita 
telusuri beragam pemikiran yang dimuat buku-buku itu serta berbagai sosok yang 
diketengahkannya kepada kita. Dari sana kita dapat mengetahui mengapa anak-anak di 
berbagai gang, dalam cara berpakaian, berusaha meniru bangsa Indian dan Zoro. Apa 
yang saya sebutkan ini hanyalah satu atau dua contoh nyata. Ketika engkau 
menambahkan beberapa unsur sosial dan ekonomi lainnya yang merusak, kita hanya bisa 
merasa was-was dan khawatir terhadap pemandangan di hadapan kita. 

Masyarakat kita senantiasa berjalan mengikuti orang yang mereka cintai dan 
memosisikannya sebagai sosok yang baik. Sebaliknya, mereka memusuhi atau merasa 
asing terhadap orang yang tidak dikenal. Nah, saat ini tugas kita adalah memikirkan 
sesuatu yang harus kita ketengahkan kepada mereka sekaligus membimbing mereka 
menuju jalan cahaya dan tidak membiarkan mereka terlantar. 

Faktor kedua yang membuat generasi ini terjerembab dalam arus ateisme dan membuat 
kekufuran tersebar begitu rupa adalah fitrah para pemuda. Keinginan para pemuda yang 
tidak pernah kenyang serta keinginan mereka untuk bebas secara mutlak tanpa batas, 
kecenderungan tidak seimbang inilah yang membuat mereka dekat dengan ateisme. 
Orang-orang seperti itu berkata, “Demi satu dirham untuk kesenangan masa sekarang, 
aku rela menerima berton-ton penderitaan di masa mendatang.” Begitulah mereka 
mempersiapkan akibat yang menyakitkan serta tertipu oleh kenikmatan ilusi yang 
diembuskan setan. Mereka pun terjatuh dalam syirik ateisme seperti jatuhnya kupu-kupu 
yang melayang-layang di sekitar api ke dalam api. 

Ketika kebodohan makin meningkat dan kemiskinan spiritual makin parah, makin 
mudahlah bagi syahwat untuk menguasai rohani. Sebagaimana Faust menyerahkan 
ruhnya kepada setan, para pemuda pun menyerahkan kalbu mereka kepada setan. Ya! 
Ketika rohani mati, kalbu papa, dan akal linglung, hanya ada satu jalan, yaitu jalan 
ateisme. Sebaliknya, akidah, rasa tanggung jawab, serta kalbu dan rohani yang terdidik 
merupakan jaminan utama bagi kebangkitan para pemuda. Jika tidak, sebuah komunitas 
yang dikendalikan setan tentu akan berbolak-balik dari kesesatan kepada kesesatan, 
berubah-ubah mengubah kiblat, serta selalu mengikuti setiap filsafat baru yang 
dianggap sebagai penolong dan melemparkan diri dalam dekapan paham itu untuk 
meminum susunya. 

Ketika bangun di pagi hari, ia memuji anarkisme. Di waktu siang, ia memuliakan Marxisme 
Lenin. Pada sore hari ia mengelu-elukan eksistensialisme. Malam harinya bisa jadi ia 
mengumandangkan suara Hitler. Namun, ia tidak pernah melirik akar-akar rohaninya, 
pohon dan buah pohon umatnya, serta kekayaan spiritual dan peradaban umatnya. 



Generasi yang telah terkotori sedemikian rupa sangat sulit untuk melepaskan diri dari 
berbagai kecenderungan dan keinginan [nafsu]. Mereka juga sulit—bahkan barangkali 
mustahil—untuk menetapkan sudut pandang yang benar bagi akal dan pemikiran. Karena 
itu, sangat penting memberikan berbagai terminologi pemikiran yang menjadi landasan 
eksistensi kita hingga saat ini sekaligus menyampaikannya kepada generasi ini hingga 
mereka mampu berpikir secara sehat dan benar. Sebab, syahwat telah membuat kita 
seperti yang diungkapkan oleh Penyair Muhammad Akif: 

Jangan percaya jika mereka berkata kepadamu, masyarakat bisa hidup dengan 
perasaan yang mati 

Tunjukkanlah kepadaku sebuah masyarakat yang bisa hidup dengan spiritualitas yang 
mati. 

Ada pula faktor dan sebab lain munculnya ateisme, yaitu menganggap boleh segala 
sesuatu. Ya, permisivisme yang melihat bahwa segala sesuatu bisa diambil manfaatnya, 
apa pun itu. Paham tersebut bersandar pada bagaimana mendapatkan dan merasakan 
semua kenikmatan. Saat ini ada berbagai upaya untuk menuangkan pandangan ini dalam 
bentuk filsafat dan pemikiran yang sistematis. Ketika pemikiran tersebut sampai kepada 
kita, ia datang pertama kali dalam bentuk filsafat Freud dengan istilah libido yang 
menghapuskan rasa malu pada diri kita. Lalu, kita juga dikuasai oleh filsafat 
eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Camus. Filsafat ini menghancurkan dan 
memusnahkan benteng rasa malu yang kita miliki. 

Filsafat-filsafat yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya dan melemparkan 
rasa kemanusiaan ke tong sampah itu diberikan kepada generasi baru sebagai filsafat 
yang menjelaskan sisi sebenarnya manusia. Akhirnya, para pemuda di Barat kemudian 
para pemuda di negeri yang mengekor Barat bergegas menuju filsafat tersebut bagaikan 
terhipnotis. Orang-orang menilai bahwa filsafat eksistensialisme mengembalikan acuan 
utamanya kepada individu—yang mulai menyusut sebagai akibat dari filsafat 
komunisme—dan, karena itu, ia akan memunculkan pohon kemanusiaan kembali. 
Namun, sungguh sangat jauh! Mereka tidak sadar telah tertipu lagi. 

Demikianlah karena keimanan kepada Allah dan keterpautan dengan makna halal-haram 
tidak sejalan dengan filsafat pemuasan kenikmatan yang merasuki generasi yang sudah 
demikian terwarnai ini. Kita melihat generasi ini melemparkan diri ke dalam dekapan 
ateisme karena mereka ingin hidup dalam surga yang palsu. 

Kami telah memaparkan beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh para pejabat, 
guru, dan pendidik yang memiliki kepekaan dan mata hati agar mereka dapat 
menghentikan laju ateisme. Hanya saja, kita tidak yakin bahwa kesesatan dan 
keterombang-ambingan ini hanya terbatas pada sebab-sebab tersebut. Selain itu, 
perencanaan yang harus diambil juga tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan. 



Saya berharap, umat kita di era baru ini menjadi sadar, bangkit menuju petunjuk, dan 
kembali kepada jati dirinya. 



ALLAH MENCIPTAKAN SEGALA SESUATU. LALU, 
SIAPA YANG MENCIPTAKAN ALLAH? 

 

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

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

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

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

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

Dengan bersandar pada kaidah-kaidah tertentu, para ulama ahli kalam menetapkan 
bahwa hukum sebab-akibat tidak mungkin terus terangkai hingga tak terhingga. Mereka 
berusaha membuktikan Penyebab terjadinya hukum sebab-akibat tidak lain adalah Allah 
Swt. Dalam hal ini, kita bisa merangkum pemikiran mereka dengan satu atau dua contoh. 



Menurut para ahli kalam, pendapat yang menyatakan bahwa rangkaian sebab-akibat 
terus berlangsung tanpa pernah berhenti menunjukkan kebodohan terhadap substansi 
sebab-akibat dan kelalaian terhadap Sang Pencipta. Ya. Tidaklah tepat kalau kita 
menetapkan kemungkinan adanya sebab-akibat lewat rangkaian sebab-akibat yang 
terus berlangsung sejak azali. Melihat hal tersebut mungkin adalah ketertipuan, misalnya 
jika kita mengatakan bahwa hijaunya permukaan bumi oleh tumbuhan terkait dengan 
adanya udara, air, dan matahari, serta bahwa keberadaan udara, air, dan matahari terkait 
dengan adanya beberapa unsur seperti oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen, lalu 
bahwa keberadaan unsur-unsur tersebut terkait dengan adanya partikel-partikel lain 
yang lebih kecil, kemudian bahwa keberadaan partikel-partikel kecil itu terkait dengan 
adanya partikel-partikel yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. 

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

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

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

Semua itu tidak lain adalah usaha untuk menguak alam yang di dalamnya kita saksikan 
terdapat keteraturan, keharmonisan, dan keselarasan menakjubkan di antara bagian-



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

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

Contoh lain adalah angka nol di depan kita. Apabila angka nol tidak ditambah dengan 
angka [dari satu sampai sembilan] di sebelah kirinya, ia akan tetap kosong dan tidak 
bernilai meskipun engkau meletakkan banyak angka nol di sampingnya. Bahkan, ia tetap 
tidak bernilai walaupun engkau meletakkan 1 trilyun x 1 trilyun angka nol. Namun, ketika 
engkau meletakkan di sebelah kirinya satu angka lain, bilangan nol akan memiliki nilai 
sesuai dengan angka itu. Ini artinya apabila sesuatu tidak mempunyai wujud yang mandiri 
dan tidak berdiri sendiri, keberadaan entitas lain yang sama lemahnya tidak bisa 
memberikan wujud, sandaran, dan bantuan kepadanya. Itu karena terkumpulnya 
sejumlah entitas yang lemah pada tempat dan hal yang sama hanya menambah 
kelemahan dan kebutuhan. 

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

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



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

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

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

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

Azali bukanlah pengujung dari masa lalu. Ia tidak dibatasi oleh masa atau zaman. 
Seandainya zaman berupa 1 triliyun x 1 trilyun tahun, ia tetap tidak mencapai satu persen 



pun dari keazalian. Sementara itu, semua orang saat ini mengetahui bahwa materi yang 
menjadi landasan lingkaran sebab mempunyai permulaan yang jelas. Gerakan elektron, 
rahasia fisika biji atom, aktivitas di matahari yang menimbulkan penyinaran, serta hukum 
kedua termodinamika yang merupakan hukum alam yang integral, menunjukkan bahwa 
segala sesuatu memiliki akhir. Semua hal di atas menjadi bukti yang jelas seperti jelasnya 
bintang dan dalil yang terang seperti terangnya matahari. Segala sesuatu yang memiliki 
akhir pasti memiliki awal. Ini adalah sebuah aksioma yang tidak perlu diperdebatkan lagi. 

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

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

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

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



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

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

[1] H.R. Muslim. 



SEBAGIAN ORANG BERTANYA-TANYA MENGAPA 
KITA TIDAK BISA MELIHAT ALLAH. BAGAIMANA 

MENJAWAB MEREKA? 

 

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

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

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

Bayangkanlah keagungan yang luar biasa itu! Kalian yang, jika dibandingkan dengan alam 
ini, ibarat benda-benda kecil yang hanya terlihat dengan mikroskop, bagaimana mungkin 
mengaku dapat menjangkau seluruh alam? Sedangkan, seluruh tempat dan jagat raya ini, 
jika dibandingkan dengan arasy Allah, pun laksana benda-benda kecil yang hanya terlihat 



dengan mikroskop, padahal arasy barulah tempat penerapan kehendak dan perintah 
Ilahi. Bukankah ini adalah kesibukan yang sia-sia? Jika demikian, apatah lagi kalau 
engkau berusaha menjangkau Allah Swt. 

Karena itu, Al-Quran menyebutkan, “Semua mata tidak dapat menjangkau-Nya, 
sedangkan Dia menjangkau semua mata.”[2] Benar. Semua mata dan pikiran tidaklah dapat 
menjangkau-Nya dan tidak dapat pula mencakup-Nya. Untuk bisa melihat, perlu 
kemampuan untuk mencakup. Dia menjangkau semua mata dan penglihatan karena Dia 
dapat mencakup segala sesuatu dengan ilmu-Nya. Sementara itu, semua mata dan 
penglihatan tidak mampu menjangkau-Nya. Karena itu, hal ini harus diketahui agar 
semua aspek masalah ini menjadi jelas. 

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

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

Tiada tanding dan tiada banding bagi Tuhan-Ku 
Tiada yang menyamai dan menyerupai-Nya 

Dia mahajauh dari seluruh gambaran 
Dia Mahasuci… 

Mahatinggi Allah. 

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



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

Pada hari kiamat, orang yang mencurahkan pikirannya di dunia di hadapan ayat-ayat 
semesta (kauniyah) bisa melihat-Nya. Karena itu, Nabi Musa a.s. dan penghulu para nabi, 
yaitu Nabi Muhammad saw., ketika itu dapat melihat-Nya. Adapun orang-orang lain akan 
melihat-Nya sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ini merupakan dorongan dan 
rangsangan yang kuat untuk merenung dan berpikir. Mereka yang ingin menggapai 
derajat tinggi di akhirat harus memperbarui hati dan pikiran mereka. Lebih tepatnya, di 
dunia ini mereka harus memiliki perhatian yang tinggi serta jiwa dan pemikiran yang 
sesuai dengan keinginannya untuk bisa melihat Allah pada hari kiamat. Dengan kata lain, 
mereka tidak boleh meninggalkan dunia ini dengan bekal yang sedikit. Tentu saja, semua 
sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sang penyair sufi, Ibrahim Haqqi, 
mengungkapkan sebuah hadis daif lewat bait-bait syair gubahannya: 

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

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

[1] Tafsir al-Thabari,î III, 77. Riwayat tersebut berasal dari Yunus dari Ibnu Wahb dari 
Ibnu Zaid dari ayahnya. 
[2] Q.S. al-An’âm: 103. 
[3] H.R. Ibnu Majah, Pendahuluan, 13. 



APAKAH SUBSTANSI DAN ESENSI ALLAH? 

 

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

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

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

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

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



tetapi dengan ribuan nama, aku tetap tidak bisa memuji-Mu secara sempurna. Sebab, 
Engkau di luar dan di atas semua gambaran.” 

Para pemikir berpendapat bahwa Allah ada, tetapi wujud-Nya tidak dapat dijangkau. Allah 
bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau. Mata tidak bisa melihat-Nya dan telinga tidak bisa 
mendengar-Nya. Jika demikian, yang harus kaulakukan hanyalah mengikuti ajaran para 
nabi mengenai hak-Nya seraya beriman kepada-Nya. 

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

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

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

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

[1] Ibrahim Haqqi (1703 - 1780) lahir di Erzurum di kampung Hasan Qal’ah. Ia adalah salah 
satu penyair sufi. Bukunya yang ter-penting adalah Makrifat Nameh yang dianggap 
sebagai ensiklopedia pada masanya. 



APAKAH HIKMAH TURUNNYA AL-QURAN 
SECARA BERANGSUR-ANGSUR SELAMA 23 

TAHUN? 

 

Seandainya Al-Quran turun sekaligus dan tidak turun sepanjang 23 tahun, niscaya 
mereka akan bertanya, “Mengapa Al-Quran turun secara sekaligus dan tidak turun secara 
berangsur-angsur?” 

Prinsip utama dalam menghadapi pertanyaan semacam ini adalah tunduk dan percaya 
bahwa apa yang Allah bawa itulah yang benar. Jika tidak, pintu akan terbuka bagi 
berbagai pertanyaan dalam seluruh permasalahan. Misalnya mengapa total rakaat salat 
di siang hari sepuluh rakaat? Mengapa salat Jumat jatuh pada hari Jumat? Mengapa 
ukuran dalam zakat 1/40 bukan 1/41? Dan seterusnya. Berbagai pertanyaan tidak akan 
berakhir dan tidak akan habis. Karena itu, kita harus memahami semua urusan ini sebagai 
bagian dari rahasia penghambaan. 

Benar bahwa terdapat beberapa hikmah dalam salat. Tak diragukan bahwa ketika 
seorang insan berdiri menghadap Tuhannya lima kali sehari banyak manfaat dan 
kemaslahatan teraih. Namun, jika kita membahas jumlah rakaat, Allahlah yang 
memutuskan bahwa witir tiga rakaat, magrib tiga rakaat, dan asar empat rakaat. 
Andaikan urusan tersebut diserahkan kepada kita, “Kalian diberi tugas untuk menunaikan 
salat lima kali sehari dan kalian sendiri yang menentukan bentuk salatnya,” tentu kita 
akan berbeda pendapat dalam hal ini. Masing-masing pasti akan memberikan bilangan 
yang berbeda. Tentu setiap kita akan menyusun dan merancang salat sesuai dengan 
kondisi dan kesibukannya sehari-hari. Penetapan jumlah rakaat salat lewat akal tidak 
sejalan dengan wahyu. Wahyu menetapkan untuk kehidupan spiritualmu lewat 
pengetahuan Ilahi dengan cara dan bentuk yang bijaksana dan istimewa. Karena itu, kita 
hanya bisa mencari hikmah salat, sementara bertanya tentang jumlah rakaat salat tidak 
bisa. 

Turunnya Al-Quran sepanjang 23 tahun mengandung beragam hikmah. Ia turun pada 
masa mulai munculnya tanda-tanda awal kesempurnaan manusia. Karena itu, datanglah 
nabi paling sempurna, Muhammad saw., sosok pilihan Allah dan manusia yang paling 
dicintai-Nya. Tugas para sahabat beliau adalah menjadi pengajar bagi umat 
berperadaban dan mengangkat mereka menuju tingkat kemajuan tertinggi. Hanya saja, 
adat dan kebiasaan buruk serta akhlak tercela telah mendominasi diri mereka dan 
mengakar dalam diri mereka. Tugas mencabut akhlak dan kebiasaan buruk berbeda 
dengan tugas selanjutnya berupa menanamkan kebiasaan dan akhlak terpuji. 
Seandainya Al-Quran diturunkan secara sekaligus dan mereka dituntut untuk melakukan 



itu semua secara sekaligus, tentu mereka tidak mampu melakukannya. Perlu disadari 
bahwa hal ini bertentangan dengan hukum alam dan proses kesempurnaan manusia. 

Kita bisa memberikan beberapa contoh tentang kehidupan kita saat ini. Marilah kita 
berpikir tentang orang-orang yang terbiasa merokok, mencandu minuman keras, 
tersesat di jalan, atau terbiasa duduk di warung kopi. Andaipun engkau mengancam 
untuk memenggal kepalanya seraya berkata, “Wahai fulan, jika engkau pergi ke warung 
kopi, engkau akan mati,” tentu ia akan mencari dalih untuk bisa pergi ke warung kopi. 
Andai pun ia tidak pergi dan tinggal di rumah, tentu ia akan menjalani hidupnya dengan 
penuh kegelisahan lalu tidak tahan dan kembali ke warung kopi. Pasalnya, ia sudah 
terbiasa dengan itu. Sangatlah sukar mengubah kebiasaan meskipun hanya sebuah 
kebiasaan kecil dan tidak penting. 

Sekarang mari kita lihat orang yang kecanduan rokok. Jika engkau berkata kepada orang 
itu, “Jangan merokok, sebab rokok berbahaya bagi kesehatanmu. Merokok sama saja 
dengan bunuh diri secara perlahan. Seolah-olah engkau memukulkan pisau besar ke 
dadamu, tidak secara sekaligus, tetapi secara bertahap,” bahkan andai pun engkau 
mendatangkan dokter yang mengingatkannya bahwa merokok tidak bermanfaat dan 
justru berbahaya, tentu ia tetap ragu untuk meninggalkannya. Bahkan, banyak dokter 
yang merokok meskipun tahu bahayanya. 

Contoh berikutnya adalah orang yang kecanduan minuman keras. Kaulihat ia senantiasa 
dalam kondisi mabuk. Jika engkau memintanya untuk meninggalkan minuman keras, 
permintaanmu ini adalah permintaan untuk mengubah kepribadian dan kebiasaannya. 

Sekarang, bayangkan ribuan orang dengan kebiasaan buruk telah mengakar dalam diri 
mereka. Demikian pula orang yang telah melekat dengan akhlak tercela. Selanjutnya, 
mari kita perhatikan pentingnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. 

Ya. Al-Quran terlebih dahulu mencabut duri-duri dan melenyapkan berbagai kebiasaan 
buruk, baru kemudian memperindah. Artinya, ia membersihkan jiwa mereka dari akhlak 
tercela terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Al-Quran memperindah diri mereka dengan 
akhlak mulia. Al-Quran berhasil memperbaiki ribuan jiwa dalam waktu singkat. Kita 
melihat bahwa turunnya Al-Quran dalam waktu 23 tahun termasuk cepat. Badiuzzaman 
Said Nursi bertutur, “Kau pikir, seandainya para filosof masa kini datang ke Jazirah Arab 
dan mencurahkan seluruh tenaga mereka, mampukah dalam seratus tahun mereka 
meraih kesuksesan seperti yang dicapai Rasul dalam satu tahun?” Saya pun menantang 
kalian dengan hal yang sama. Semua orang tahu bahwa minuman keras setiap tahun 
mendatangkan hancurnya ratusan rumah tangga. Organisasi Bulan Sabit Hijau 
mengadakan sejumlah ceramah setiap tahun tentang masalah ini. Masalah ini juga 
dimasukkan dalam kurikulum sekolah menengah pertama dan atas. Namun, berapa 
jumlah pecandu alkohol yang meninggalkan kebiasaannya? Cobalah beberapa 



universitas berikut sejumlah profesornya mengerahkan tenaga mereka selama setahun, 
dapatkah mereka menolong dua puluh pecandu? Seandainya mereka mampu, kita 
melihatnya sebagai sebuah keberhasilan besar dan kita tulis keberhasilan mereka itu 
dengan tinta emas di samping langkah-langkah Rasul saw. Namun, kenyataannya 
sungguh sangat jauh. Itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah. Para sahabat dan musuh 
tahu bahwa itu mustahil berulang. 

Ya. Kurun 23 tahun adalah waktu yang sangat singkat dan cepat. Karena itu, apa yang 
dilakukan Al-Quran dan kesuksesan yang diraihnya terhitung sebagai mukjizat. Apa yang 
ditempuh Rasulullah saw. dalam jangka 23 tahun tidak dapat ditempuh oleh umat 
manusia dalam waktu ribuan tahun. Mereka tidak akan pernah dapat menempuhnya. 

Di samping Al-Quran hendak melenyapkan kebiasaan dan akhlak tercela dari diri 
manusia, di sisi lain ia juga hendak memperindah diri mereka dengan akhlak mulia tanpa 
menyakiti dan melukai diri mereka. Al-Quran melewati dan mengatasi berbagai persoalan 
secara bertahap hingga akhirnya dapat diterapkan. Pada zaman kita sekarang ini 
mewujudkan sebagian tahap itu saja membutuhkan berkali-kali lipat dari jangka 23 
tahun. 

Jangka waktu ini, 23 tahun, adalah waktu yang sangat dibutuhkan agar manusia bisa 
menerima sekian banyak perintah dan larangan. Jangka waktu tersebut sangat 
dibutuhkan untuk menghapus dan membangun banyak hal secara berangsur-angsur. 
Misalnya, pengharaman minuman keras terwujud pada jangka waktu tersebut melalui 
tiga atau empat tahap, sedangkan diharamkannya mengubur hidup-hidup anak wanita 
terwujud dalam dua tahap. Penataan kehidupan berbagai kabilah dan suku badui, 
pemeliharaan kesatuan di antara mereka, dan penumbuhan solidaritas sosial juga dapat 
terwujud. Hal ini tidaklah terwujud kecuali dengan memerangi segala akhlak buruk lalu 
menggantikannya dengan akhlak baik lewat proses yang sangat sulit. Semua ini 
membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. 

Selanjutnya, sekarang kita mengatakan bahwa kondisi tahun ini adalah begini. Karena 
itu, perlu dilakukan penyeimbangan sosial dan penataan tertentu, maka dibuatlah 
kalkulasi perubahan kondisi tahun depan dan disusunlah rancangan sesuai dengan 
kondisi yang diharapkan akan terwujud pada tahun-tahun mendatang. Begitulah kita 
menangani segala persoalan dan semua hal secara cermat agar sesuai dengan 
rancangan. Ini sama seperti yang terjadi pada masa Nabi saw. 

Kaum muslim tumbuh secara berangsur-angsur layaknya pertumbuhan pohon yang 
besar. Mereka sejalan dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang baru. Setiap hari 
selalu ada orang yang menyusul masuk dalam rombongan Islam. Setiap hari ada 
perasaan, pemikiran, dan adaptasi baru untuk mengubah individu menjadi individu sosial. 
Semua ini terwujud secara berangsur-angsur, dengan cara yang teratur, harmonis, dan 



berurut. Demikianlah tahap-tahap itu mencerminkan berbagai karakter dan hakikat 
Islam yang kekal dalam benih kecil pada dimensi waktu. 

Seandainya itu tidak terwujud dalam waktu 23 tahun, atau seandainya semua perubahan 
itu harus diwujudkan secara sekaligus, tentu masyarakat badui itu tidak mampu 
melaksanakannya. Kita bisa menyerupakan ini dengan seseorang yang terus terkena 
sinar matahari. Hal ini akan memunculkan perubahan pada kulitnya. Seandainya ia pergi 
ke tempat yang dingin, pasti akan terjadi perubahan kecil padanya. Namun, ia tidak akan 
bisa menghadapi dua puluh perubahan besar secara sekaligus, sebab makhluk mana pun 
yang menghadapi perubahan-perubahan besar pasti akan mati. Kondisi tersebut sama 
seperti naiknya orang yang berada di bawah tekanan udara menuju ketinggian 20 ribu 
kaki secara tiba-tiba. Naik secara sekaligus semacam itu akan menyebabkan kematian. 
Burung sekalipun, ketika terbang menuju ketinggian semacam itu, pasti melakukan 
beberapa pengaturan yang semestinya, seperti penyiapan oksigen dan sebagainya. 

Sebagaimana naiknya orang secara sekaligus ke ketinggian 20 ribu kaki menyebabkan 
kematian, menuntut masyarakat dengan konsep kehidupan, individu, dan keluarga yang 
agak terbelakang untuk mengikuti seluruh aturan Al-Quran secara sekaligus adalah 
sebuah kemustahilan. Itu sama saja dengan meminta masyarakat untuk naik ke 
ketinggian 20 ribu kaki secara sekaligus. Karena itu, turunnya hukum dan aturan Al-Quran 
secara bertahap sepanjang 23 tahun sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. 

Karena kita tidak bisa memisahkan manusia dari alam, kita harus mendekatinya sesuai 
dengan tabiat berbagai kejadian yang berlangsung di alam. Kita tidak bisa melihat 
manusia di luar perkembangan yang terjadi di alam. Sebagaimana pertumbuhan di alam 
ini terjadi secara berangsur-angsur dan seluruh hukumnya sesuai dengan konsep ini, 
demikian pula pertumbuhan, perkembangan, dan proses kesempurnaan manusia. Inilah 
mengapa Al-Quran yang menjadi landasan perkembangan dan merupakan kumpulan 
prinsip mulia turun secara bertahap sepanjang 23 tahun. 

Adalah termasuk hikmah Allah ketika Dia menjadikan jangka waktunya 23 tahun. Bisa saja 
jangka waktunya 24 atau 25 tahun. Takdir Tuhan juga menetapkan usia Nabi saw. adalah 
63 tahun dan usia tersebut berakhir 23 tahun sesudah kenabian beliau. Sebetulnya bisa 
saja usia beliau sampai 64 tahun. Dengan demikian, turunnya wahyu berlangsung selama 
24 tahun. Kita melihat bahwa jangka waktu tersebut adalah bagian dari rahasia hikmah 
Ilahi. Wallâhu a’lam. 

 
 


