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Bagaimana Menyelamatkan Akhirat Kita?
Dialog dengan sejumlah pemuda yang tertarik dengan berbagai hal melenakan, namun tidak
kehilangan kesadaran
Sejumlah pemuda bertanya :
“Bagaimana agar selamat di akhirat, karena saat ini kami mengahdap berbagai ujian dan tarikan hawa nafsu yang
menipu?”
Kbur terhampar di hadapan semua orang. Tidak ada yang meningkarinya. Kita semua pasti akan
memasuki kubur. Masuk ke dalam kubur hanya dapat terwujud dengan tiga bentuk:
Pertama : kubur adalah pintu yang terbuka bagi kaum mukmin menuju alam yang lebih indah
dibanding dunia ini.
Kedua : kubur adalah pintu menuju penjara abadi bagi mereka yang terus berada dalam kesesatan,
meskipun beriman kepada akhirat dan mereka dijauhkan dari seluruh orang yang dicintai di penjara
pribadi tersebut. Mereka akan diperlakukan sesuai dengan keyakinan dan pandangan mereka tentang
kehidupan lantaran tidak mau mengamalkan apa yang mereka yakini.
Ketiga : kaum sesat dan ingkar yang tidak beriman kepada akhirat akan digiring kepadanya di mana
kubur menjadi pintu menuju eksekusi. Kubur dalam pandangannya merupakan tiang gantungan yang
melenyapkan kehidupannya, serta kehidupan seluruh rakyat orang yang dicintai. Inilah balasan atas
sikap ingkarnya terhadap akhirat.
Yang pertama dan kedua telah jelas dan tidak membutuhkan dalil, keduanya dapat dilihat dengan
mata kepala. Selama ajal terbungkus oleh tirai gaib dan kematian bisa datang setiap waktu tanpa
pandang bulu apakah orang muda atau orang tua, maka manusia yang lemah yang melihatnya setiap
waktu akan mencari jalan agar selamat dari ketiadaan sekaligus mengubah pintu kubur dari kondisi
gelap kepada cahaya yang terbuka menuju alam yang kekal dan taman menyenangkan di alam cahaya

dan kebahagiaan abadi. Tentu saja ini merupakan persoalan terbesar manusia. Bahkan, ia lebih agung
dan lebih besar dibanding seluruh dunia ini.
Kepastian hakikat ini, hakikat kematian dan kubur, dengan tiga bentuk tersebut disampaikan oleh
124 ribu pemberi kabar yang jujur. Mereka adalah para nabi mulia yang membawa panji bukti
kebenaran mereka berupa sejumlah mukjizat yang cemerlang. Hal itu juga disampaikan oleh 124 juta
wali yang saleh yang membenarkan berita nabi mulia tersebut serta menjadi saksi atas hakikat yang
sama lewat kasyaf, perasaan, dan penyaksian. Lalu, hakikat tersebut disampaikan pula oleh para ulama
ahli hakikat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menguatkan berita para nabi dan wali dengan
sejumlah petunjuk rasional mereka yang demikian kuat yang mencapai tingkatan ilmu al-yaqin, serta
tingkat kebenarannya mencapai 99%.
Semua mengakui bahwa cara selamat dari ketiadaan abadi, dan penjara individu, serta cara untuk
mengubah kematian menjadi kebahagiaan abadi hanya dengan iman dan taat kepada Allah. Ya,
andaikan salah seorang berjalan di sebuah jalan tanpa peduli dengan ucapan orang yang
memberitahukan adanya bahaya yang membinasakan meski kemungkinan satu banding seratus,
bukankah kerisauan terkait dengan bayangan dan persepsi bahaya yang ada dalam benaknya telah
cukup membuatnya kehilangan selera makan? Apalagi jika informasinya disampaikan oleh ratusan
ribu orang jujur yang dapat dipercaya di mana validitas informasinya mencapai seratus persen benar,
Di samping itu, mereka juga sepakat bahwa kesesatan dan sikap ingkar akan membawa manusia
menuju kubur dan penjara individu yang bersifat abadi sebagaiman terhampar di hadapan mereka.
sebaliknya, iman dan ibadah sudah pasti akan menghapus tiang gantungan dan menutup pintu
penjara abadi dan kekayaan yang tak pernah habis. Apalagi mereka menginformasikan hal itu disertai
dalil tentang tanda-tandanya.
Sekarang aku akan mengajukan pertanyaan berikut : Bagaimana gerangan sikap manusia yang malang
terutama seorang Muslim, terhadap persoalan besar dan menakutkan ini? Mungkinkah seluruh
kekuasaan dunia berikut berbagai kenikmatan yang terdapat di dalamnya dapat melenyapkan seluruh
kegelisahan dan kerisauan yang dirasakan manusia saat menanti giliran setiap waktu untuk masuk ke
dalam kubur, jika ia tidak beriman dan tidak beribadah? Kemudian masa tua, sakit, dan musibah,
serta kematian yang terjadi di mana-mana, semua itu menghinggapi setiap jiwa manusia dan selalu
mengingatkannya tentang akhir perjalanannya yang pasti. Karena itu, neraka maknawi pasti berkobar
dalam kalbu orang-orang tersesat dan bodoh itu, Nyalanya akan menyiksa mereka, bahkan meskipun

mereka menikmati berbagai kemewahan dunia. Hanya saja derita itu tidak mereka rasakan sementara
waktu akibat sikap alpa dan lalai.
Selama orang beriman dan orang yang taat melihat kubur yang terhampar di hadapan mereka sebagai
pintu menuju taman kebahagiaan dan nikmat abadi berikut penghormatan Ilahi yang membuat
mereka meraih kekayaan yang kedal lewat kesaksian iman, maka masing-masing mereka akan
merasakan nikmat yang mendalam dan kegembiraan maknawi saat panggilan, “Ayo ambil tiketmu!”
Kegembiraan maknawi tersebut jika sudah terwujud akan seperti surga maknawi milik seorang
mukmin, sebagaimana benih yang berubah menjadi pohon menjulang.
Karena itu, orang yang meninggalkan kenikmatan besar tersebut, yang hanya untuk mendapatkan
kenikmatan sesaat yang tidak dibenarkan dan berhias derita laksana madu beracun, akibat dorongan
masa muda. Ia akan jatuh ke tingkatan yang jauh lebih rendah dibanding hewan. Kondisinya tidak
seperti orang ateis lainnya. Pasalnya, mereka yang mengingkari Rasulullah saw. bisa jadi beriman
kepada rasul-rasul yang lain. Kalaupun tidak beriman kepada seluruh rasul, bisa jadi ia beriman
kepada keberadaan Allah swt. Kalaupun tidak beriman kepada Allah, bisa jadi ia memiliki akhlak
terpuji. Sementara, sang Muslim tadi tidak mengenal para rasul yang mulia, tidak beriman kepada
Tuhan, serta tidak mengenal kesempurnaan manusia kecuali lewat Nabi saw. Karena itu, Muslim
yang tidak mau menerima pendidikan Nabi saw. yang penuh berkah serta tidak mau menerima
perintahnya, ia tidak akan mengakui Nabi yang lain. Bahkan, ia juga tidak mengenal Allah swt, serta
tidak bisa menjaga pilar-pilar kesempurnaan manusia dan jiwanya. Hal itu karena pokok-pokok
agama dan landasan pendidikan yang dibawa oelh Rasl saw, merupakan sesuatu yang kokoh dan
sempurna, di mana orang yang mengabaikan, niscaya sama sekali tidak akan memperoleh cahaya dan
kesempurnaan, bahkan akan jatuh terperosok. Sebab, Nabi saw. merupakan penutup para nabi,
pemimpin para rasul, dan imam seluruh umat manusia dalam seluruh hakikat yang ada. Bahkan,
beliau merupakan poros kebanggaan umat ini, sebagaimana telah jelas sepanjang 14 abad lamanya.
Oleh sebab itu, wahai yang diuji dengan perhiasan dan kenikmatan kehidupan dunia, wahai yang
mencurahkan seluruh potesninya untuk menjamin kehidupan saat ini dan masa depan dengan penuh
kerisauan, wahai jiwa yang malang! Jika kalian ingin menikmati dunia dan merasakan kebahagiaannya,
maka cukupkan dirimu dengan kenikmatan yang ada dalam wilayah yang disyariahkan. Kenikmatan
tersebut sudah sangat cukup. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kalian dapat memahami bahwa
setiap kenikmatan yang berada di luar koridor syariah hanya berisi ribuan penderitaan. Sebab,

andaikan berbagai peristiwa masa depan yang akan terjadi lima puluh tahun kemudian, misalnya,
dapat dihamparkan di atas layar, sebagaiman berbagai peristiwa masa lalu, tentu orang-orang yang
lalai dan bodoh itu akan menangis sedih atas apa yang mereka tertawakan saat ini. Karenanya, siapa
yang ingin bahagia, gembira, selamat selamanya di dunia dan akhirat, ia harus mematuhi pendidikan
Muhammad saw yang berada dalam koridor keimanan.

Memiliki Kedalaman Ruhani
Seorang da'i harus mempunyai ruhani yang sangat dalam, karena perilaku dan tutur katanya akan
dijadikan suri teladan yang baik bagi orang lain dan sebagai tanda bahwa ruhaninya adalah sehat.
Setiap kali ia melihat, mendengar, atau memegang sesuatu, maka ia selalu ingat kepada Allah,
sehingga Allah menjadi sumber hidup baginya. Setiap kali ia mengamalkan ilmunya, maka Allah akan
menambah ilmu baginya dan ia akan selalu diberi petunjuk oleh-Nya, sehingga ia akan mendapatkan
jalan keluar bagi setiap kesulitannya dan ia akan menjadi tuntunan hidup bagi kaumnya, sehingga
semua orang menjadikan pribadinya sebagai tuntunan hidup bagi mereka. Jika seorang da'i sangat
dalam keruhaniannya, maka ia akan sukses dalam dakwahnya kepada orang lain, seperti Rasulullah
menyebutkan dalam sabda beliau berikut ini,“Keyakinan itu semuanya termasuk keimanan.”
Arti keyakinan adalah kesiapan pikiran seseorang untuk menerima bukti-bukti kebenaran, sehingga ia
akan mengisi otaknya dengan berpikir dan mencari ilham. Ia akan mengisi perilakunya dengan
berbagai macam amal saleh dan ibadah, sehingga hatinya menjadi cemerlang yang terang setiap kali
melihat kebenaran yang datangnya dari Allah.
Keyakinan dapat menyampaikan seorang kepada tauhid. Seorang yang telah mendapat keyakinan dan
tauhid, maka ia tidak akan takut kepada siapapun selain Allah, tidak butuh kepada siapapun selain
Allah, karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah pemberian Allah, termasuk juga
takdir baik dan buruk, semuanya datangnya dari Allah.
Seorang yang mempunyai keyakinan penuh kepada Allah dalam segala sesuatunya, maka ia tidak
akan takut dengan kematian, bahkan ia mati dalam keadaan senang. Ia akan hidup kekal abadi di
akhirat, bahkan ia selalu merindukan datangnya kematian bagi dirinya, karena ia ingin secepatnya
mendapat kesenangan di akhirat, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut, “Sebaik-baik umatku
adalah sekelompok orang yang bergembira ketika mendapat rahmat dari Allah dan ia menangis di
malam hari ketika merasa takut kepada siksa Tuhan-nya, hati mereka di dunia tetapi ruhani mereka di
akhirat.”[1]
Hendaknya setiap da'i harus mempunyai keyakinan penuh kepada Allah, sehingga ia memandang
sama antara kesenangan dunia dan akhirat. Ia tidak merasa puas dengan kehidupan dunia dan tidak
ingin lama hidup di dunia kalau tidak memikirkan tugasnya, ketika berdakwah mengajak manusia ke
jalan yang baik. Para da'i yang mempunyai sifat seperti yang Penulis sebutkan di atas, maka
merekalah pewaris para Nabi.
Sayyid Tahir al-Maulawi pernah menerangkan dalam kitab Syarah al-Matsnawi karya Jalaludin alRumi sebagai berikut, “Aku pernah berada dalam satu sel bersama Syaikh Atif, beliau adalah seorang

yang sangat luas ilmunya dengan pengetahuan yang berkembng di masanya. Ia telah menyediakan
surat pembelaan yang kuat untuk membela dirinya yang akan dijatuhi hukuman mati esok paginya.
Tetapi setelah melakukan shalat subuh, maka ia merobek-robek surat pembelaan yang ia tulis
kemaren, kemudian ia membuang kertasnya di atas tong sampah, sehingga aku bertanya kepadanya,
“Mengapa engkau merobek surat pembelaan dirimu?” Jawab Sayyid Tahir, “Tadi malam aku
berbahagia, setelah bermimpi melihat Rasulullah Saw.. Ketika itu aku melihat bahwa diriku sedang
sibuk mempersiapkan pembelaan diriku, sehingga Beliau bertanya kepadaku. Wahai Atif, mengapa
engkau ingin membela dirimu? Apakah engkau tidak ingin segera bertemu denganku?” Jawabku,
“Bagaimana tidak Ya Rasulullah?” Jawaban itu sebagai pertanda bahwa ia akan dihukum mati dan ia
tidak ingin membela dirinya, agar selamat.
Keesokan paginya, ketika ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Ia pun menghadapinya dengan
tenang dan sambil tersenyum, karena hukuman mati itu merupakan jalan terbaik baginya untuk
bertemu dengan Rasulullah Saw. di alam akhirat. Bagaimana ia tidak senang, setelah ia mencapai
kedudukan setinggi itu di sisi Allah, sehingga setiap saatnya, ia selalu menanti kedatangan matinya
karena ia yakin perjuangannya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah kaumnya. Ia
mati setelah menyelesaikan tugasya dengan baik, sehingga meskipun ia dihukum mati, tetapi ia
merasa puas dan senang.
Seorang da'i yang mukhlis, maka hatinya akan senantiasa bersih, perilakunya lemah lembut karena
sedang menjual dirinya kepada Allah untuk mencapai ridhanya, maka ia akan mencapai cita-citanya,
meskipun bukan hari ini, pasti di hari esok ia bertemu dengan Allah. Itulah perbandingan keadaan
seorang yang mencintai Allah dan seorang yang tidak mencintai Allah, meskipun ia mempunyai
kekayaan sebesar dunia dan seisinya.
Bukankah keinginan untuk bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih termasuk suatu kehidupan
yang langgeng? Mengapa kita sia-siakan hidup kita dalam segala urusan yang akan fana? Semoga
Allah menjaga qalbu kami, agar tetap sehat, bersih dan suci, sehingga kita bertemu dengan Allah
untuk mendapat ridha-Nya, karena kita yakin bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murka-Nya.

Sebuah Dimensi dan Cakrawala Yang Lain
Di masa jahiliyah, kaum musyrik benar-benar terperosok dalam kemalangan karena mereka
kehilangan nilai dan arti kehidupan. Semua pandangan, perilaku, dan pemikiran kaum musyrik
terhadap Rasulullah benar-benar berkebalikan dari yang sebenarnya. Apalagi kita tahu bahwa amatlah
keliru jika kita ingin menakar pribadi Rasulullah dengan tolok ukur dan standar manusiawi. Tindakan
seperti itu sungguh mustahil, karena Rasulullah adalah sosok yang tak tertandingin atau dapat
disaingi oleh siapapun sebab beliau diberi anugerah semangat dan kemampuan istimewa yang benarbenar unik. Beliau diutus ke dunia untuk merombak dan menatanya kembali serta untuk membuka
cakrawala baru yang cemerlang bagi umat manusia. Oleh sebab itu, tindakan menakar kepribadian
Rasulullah adalah sebuah tindakan yang berada di luar batas kemampuan kita dan tidak akan dapat
termuat dalam standar apapun yang kita miliki. Bahkan ketika ada banyak orang yang menjelaskan
karakter dan sifat istimewa yang beliau miliki, semua itu takkan pernah mampu menggenapi
kepribadian beliau yang sesungguhnya.
Atas dasar kesadaran seperti inilah dulu Hassan ibn Tsabit ra. –yang dikenal sebagai salah
seorang sahabat yang paling mengenal Rasulullah- bersyair:
Tak pernah berhasil kupuji Muhammad dengan ucapanku
Karena justru ucapanku jadi terpuji karena Muhammad
Perilaku Rasulullah yang luhur memang hanya dapat diungkap dengan ucapan yang indah
dan kalimat-kalimat madah. Hanya saja, ternyata tak ada satu pun ungkapan dapat kita buat yang
mampu mengungkapkan keluhuran pribadi beliau. Ketika berbicara tentang al-Qur`an, pujangga
besar Farazdaq pernah menyadur syair Hassan ibn Tsabit dengan memberi sedikit perubahan:
Tak pernah berhasil kupuji al-Qur`an dengan ucapanku
Karena justru ucapanku jadi terpuji karena al-Qur`an2
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Sampai batas tertentu, syair-syair seperti ini memang merupakan hasil dari sebuah perasaan
dan pola pikir yang sama. Rupanya para penyair itu menggali inspirasi dari sumber dan mata air yang
sama. Mereka lalu mengungkapkannya dengan berbagai bentuk ungkapan sehingga ungkapan yang
satu memperindah ungkapan yang lain. Bahkan ketika ada yang mengungkapkannya dalam bentuk
syair, tapi mereka semua tetap beredar di pusat orbit yang sama.
Demikianlah pula yang terjadi ketika kita ingin membincangkan atau mengungkapkan betapa
besar nikmat yang kita dapat karena kita telah menjadi umat Rasulullah. Atau ketika ingin meluapkan
isi hati untuk memuji Allah dan bersyukur pada-Nya, karena Dia telah berkenan memilih kita untuk
mendapatkan nikmat-Nya dengan menjadikan umat sang Musthafa Saw.
Sungguh ini adalah sebuah anugerah ilahi, sebab Dia berhak memilih siapa saja yang berhak
mendapatkan nikmat-Nya. Padahal kita tahu bahwa nikmat Allah takkan dapat diukur dengan
timbangan apapun, sebab nikmat-Nya adalah samudera mahaluas tak bertepi.
Tapi ada satu pertanyaan mengusik yang tak dapat disampingkan untuk saya sampaikan di
sini: Apakah kita memiliki hati yang layak bagi Rasulullah sang Penguasa Hati? Apakah beliau bakal
betah bersemayam di hati kita? Apakah hati kita selalu terbuka untuk beliau? Apakah kita selalu ingat
sang Rasul dalam setiap gerak-gerik kita? Apakah hati kita selalu terpaut pada Rasulullah dalam gerak
dan diam kita? Apakah dalam menjalani kehidupan kita sudah berhasil selalu berada di garis-garis
yang beliau gariskan?
Jika jawaban atas semua pertanyaan itu adalah ‘YA’, duhai betapa bahagianya kita. Karena
berarti dalam semua fantasi dan mimpi-mimpi kita hanya tergambar sosok beliau yang sempurna.
Jika itu yang terjadi, maka berarti kita telah masuk para pengikut Muhammad (jamâ’ah
muhammadiyyah). Kita akan berakhlak dengan akhlak beliau dan akan berperilaku seperti perilaku
beliau. Padahal jamaah mana pun yang berhasil menghias diri dengan akhlak Rasulullah, pasti akan
menjadi kekuatan keseimbangan bagi alam semesta. Sungguh saya yakin bahwa pasti ada satu sebab
mengapa kita tidak kunjung berhasil mencapai keseimbangan seperti itu, yaitu karena kita tidak
kunjung berhasil mencapai kondisi diri yang membuat kita pantas untuk menerima Spirit
Muhammad (al-Rûh al-Muhammadiyyah).
Ingatlah bahwa Muhammad adalah manusia yang diciptakan langsung di ‘hadapan’ Allah.
Kelahiran beliau sebagai manusia saja sudah cukup untuk membuat kita amat bahagia, karena

sebenarnya ketujuh tingkat firdaus telah lama menantikan kehadiran beliau. Jadi wajarlah jika salah
satu tugas terpenting kita di dunia adalah memahami sifat luhur Rasulullah sebagaimana yang
seharusnya. Manusia takkan pernah dapat mencapai kesempurnaan hakiki tanpa memahami dan
mengikuti ajaran beliau. Sebenarnya saya telah membulatkan tekad untuk melakukan semua ini,
hanya saja saya sadar bahwa saya bukanlah orang yang menguasai masalah ini. Oleh sebab itu, impian
saya hanya satu, yaitu terus berusaha memahami pribadi Rasulullah dan kemudian menjelaskannya
kepada sebanyak mungkin orang. Tapi di atas semua yang saya miliki berkenaan dengan masalah ini,
yang saya punya hanyalah sepotong niat yang tulus. Itu saja.
Sudah sejak lama saya selalu berharap untuk dapat memposisikan diri di sisi Rasulullah
sebagai Qithmir si anjing, sebab saya sungguh bahagia dengan posisi itu. Hanya sayangnya seiring
waktu berlalu, sedikit demi sedikit saya mulai kehilangan impian itu. Setelah itu saya bermimpi andai
saja saya diciptakan sebagai sehelai rambut yang melekat di tubuh Rasulullah sehingga saya dapat
terus dekat dengan sosok yang menjadi cermin kelembutan Ilahi. Tapi sekali lagi seiring berjalannya
waktu, dan dengan semakin bertambahnya pengetahuan saya tentang Rasulullah, saya kembali
menyadari bahwa saya tak pantas untuk mendapatkan kedudukan mulia seperti itu. Oleh sebab itu,
kini saya benar-benar berharap agar dapat menjadi salah satu pengikut Rasulullah. Karena saya tahu
bahwa Allah tidak akan melarang umat Muhammad untuk mendapatkan syafaat dari sang Nabi.
Duhai seandainya saja kelak baginda Rasul berkenan mengakui saya sebagai pengikut beliau dan
berkata: “Mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara siapapun ikut duduk bersama
mereka.”3
Ya. Saya telah membulatkan tekad untuk menyampaikan penjelasan tentang sosok agung ini.
Betapa bahagia seandainya saya dapat menuangkan secawan cinta kepada Rasulullah ke dalam hati
generasi ini! Tapi apa daya. Dalam urusan seperti ini, saya benar-benar laksana seekor semut yang
berniat naik haji. Dengan kaki yang lemah, tampaknya saya memang takkan mampu menempuh
perjalanan panjang menuju Mekah. Tapi biarlah. Kalaupun saya harus mati di tengah jalan, roh saya
akan tenang karena saya mati di tengah jalan menuju Baitullah. Sungguh saya benar-benar berharap
agar saya mati dalam perjalanan ini.
Muhammad adalah manusia yang memiliki dimensi berbeda dari manusia biasa. Oleh sebab
itu, salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan adalah menjaga keseimbangan diri di saat
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mengarungi gelombang samudera kehidupan. Ketika itu telah berhasil dilakukan, maka dimulailah
rangkaian interaksi dengan Rasulullah yang gamblang dan tajam. Segala perintah hanya datang dari
Rasulullah karena beliau memang satu-satuya pemimpin kita. Masyarakat yang beliau pimpin adalah
masyarakat yang memiliki arti yang dalam dan tujuan yang luhur, serta selalu dinaungi oleh para
malaikat sehingga kehebatannya takkan dapat dilukiskan dengan kata-kata.
Sementara orang mungkin akan berkata bahwa pernyataan ini tidak objektif sehingga patut
disayangkan. Tapi apakah pendapat seperti itu pantas kita dengar, sementara setiap hari selalu saja
ada pemuda-pemuda yang tercerahkan oleh nilai-nilai ajaran Muhammad Saw.?! Apakah pendapat
seperti itu pantas kita pedulikan, padahal ada sebagian umat Islam –yaitu para sahabat- yang telah
berinteraksi langsung dengan Rasulullah tanpa penghalang di dunia nyata?!
Ingat, roh dan semangat Rasulullah selalu menemani kita semua. Bahkan sebagian orang
menyatakan bahwa beliau menemani kita secara fisik. Imam Suyuthi misalnya, menyatakan bahwa
beberapa beliau bertemu dan berbincang dengan Rasulullah Saw.
Ya. Beliau memang tidak pernah mati dalam pengertian seperti yang kita ketahui selama ini.
Yang terjadi pada diri Rasulullah hanyalah perpindahan dimensi. Jadi amatlah keliru jika kita
menganggap bahwa Rasulullah telah mati seperti matinya manusia biasa. Padahal al-Qur`an
menyatakan dengan tegas bahwa kita dilarang mengatakan para syuhada, yang notabene berada dua
tingkat di bawah para nabi, telah wafat. Jadi, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa
Rasulullah sudah ‘mati’ dalam pengertian yang biasa?
Ya. Yang dapat kita katakan adalah bahwa Rasulullah hanya pindah ke dimensi lain. Sehingga
dengan begitu, orang-orang yang memiliki ketajaman hati akan dapat menjangkau dimensi tersebut
untuk kemudian berjumpa dan melihat sosok Rasulullah Saw.
Sadarilah bahwa siapapun yang mampu melepaskan diri dari penjara tubuhnya, pasti akan
dapat menjadi derajat kehidupan hati dan roh yang sesungguhnya. Orang-orang seperti itu akan
dapat hidup di masa lalu dan masa datang sekaligus. Kalau sudah begitu, maka apakah mustahil jika
Rasulullah dapat berada di akhirat, di dunia, di hadapan malaikat, dan bersama para nabi di satu
waktu yang bersamaan?!

Ya. Rasulullah memang selalu hadir dan akan selalu hadir bersama kita. Saya akan
menjadikan semua penjelasan ini sebagai landasan bagi apa yang akan paparkan di dalam buku ini.
Karena penentuan sudut pandang atas para nabi dan Rasulullah amatlah penting bagi kita.
Akan tetapi, jika bahkan ‘hanya’ untuk memahami ajaran yang disampaikan para wali, orangorang suci, dan para muqarrabîn –tak usah kita sertakan pula para nabi- kita membutuhkan kejernihan
jiwa yang paripurna, maka apakah lagi kiranya agar kita dapat memahami ajaran yang disampaikan
para nabi di dunia-material kasat mata yang memiliki banyak tabir dan hijab seperti ini?!
Jadi, untuk dapat memahami ajaran mereka, kita harus menghadapkan jiwa raga kita kepada
mereka dengan persiapan hati yang utuh, ketulusan nurani yang sempurna, dan dengan penuh
konsentrasi serta perhatian penuh. Jika yang ingin kita raih adalah pemahaman atas pribadi
Rasulullah Saw., maka kecermatan, perhatian, dan konsentrasi harus dilipatgandakan sedemikian
rupa. Hal ini perlu dilakukan karena kita tahu bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman kita akan
berbanding sejajar dengan tingkat ketajaman mata hati kita. Meski tentu patut pula kita sadari bahwa
takkan ada satu pun dari kita yang akan mampu memahami pribadi secara utuh. Demikianlah yang
dinyatakan oleh Bushiri dalam syairnya:
Bagaimana mungkin hakikat beliau dapat dijangkau orang-orang
yang kerjanya hanya tidur dan gemar berleha-leha dengan mimpi!

Bagaimanakah menilai dunia dalam kondisi
sekarang?
Bagaimanakah menilai dunia dalam kondisi sekarang? Kita tidak bisa membangun
keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagaimana para sahabat pada zaman kenabian
dan sesudahnya berhasil melakukan itu?
Dunia hanyalah salah satu terminal yang kita lewati. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan
hakikat tersebut. Manusia datang dari alam arwah ke rahim ibu. Dari rahim ibu menuju kehidupan
dunia. Setelah melewati masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan masa tua, ia pindah ke kubur dan
alam barzakh. Dari sana ia menuju kebangkitan. Dari kebangkitan menuju kehidupan abadi. Manusia
melewati seluruh tahapan tersebut. Ia berada dalam kehidupan dunia ini hanya beberapa saat.
Ya. Dunia hanyalah satu di antara sekian terminal manusia. Rasul saw. menggambarkan kehidupan
manusia di dunia seperti seorang musafir yang melewatkan sesaat di siang hari di bawah naungan
pohon lalu ia meneruskan perjalanannya kembali.[1] Manusia laksana musafir yang melakukan
perjalanan jauh. Di tengah perjalanannya itu, ia beristirahat sebentar dengan bernaung di bawah
pohon. Jadi, dunia bukanlah tempatnya yang abadi, melainkan tempat istirahat singkatnya semata.
Tanar air asli kita adalah alam arwah. Dari sana kita memakai pakaian jasad lalu kita datang ke dunia
tempat kita memberikan bentuk kepada kehidupan abadi kita. Selanjutnya, kita kembali ke tanar air
asli kita. Karena itu, kita harus menilai dunia dari sisi ini.
Mukmin adalah sosok yang seimbang. Karena itu, ia harus menjaga dirinya dari berbagai hal
berbahaya karena terlalu berlebihan atau terlalu abai dalam masalah dunia. Ukuran yang wajib diikuti
di sini adalah mementingkan dunia sesuai dengan seberapa lama kita berada di sini dan
mementingkan akhirat sesuai dengan seberapa lama kita berada di sana. Al-Quran mengajarkan,
“Carilah kehidupan akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu dan janganlah engkau melupakan bagianmu
dari dunia.”[2]
Apakah yang Allah berikan kepada kita? Dia telah memberikan kepada kita akal, hati, ruh, jasad,
kesehatan, masa muda, dan berbagai nikmat lainnya yang tidak terhitung. Semua itu adalah modal.
Dengan modal itu, kita bisa membeli akhirat. Dalam ayat lain Al-Quran menjelaskan, “Sesungguhnya
Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga untuk mereka.”[3]
Di sini manusia adalah pihak yang memberikan kesenangan sementara dan fana, sedangkan Allah
Swt. adalah pihak yang memberikan dan menganugerahkan berbagai hal yang kekal dan abadi.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Al-Quran menyeru kita untuk mencari negeri akhirat. Oleh sebab
itu, kita harus meletakkan negeri akhirat sebagai fokus utama kita dalam setiap gerakan dan tindakan
karena kita akan menetap di sana secara abadi. Dunia adalah tempat satu-satunya yang mengantar ke
sana dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan keberuntungan di sana.

Ayat di atas memberikan pesan agar kita tidak melupakan bagian kita di dunia. Namun, itu
disampaikan dengan gaya bahasa yang menyiratkan bahwa akhiratlah yang utama. Akhiratlah yang
harus kita pilih dan kita tuju. Akhirat adalah target dan tujuan, karena akhirat adalah negeri tempat
manusia berkembang dengan seluruh sisinya dan mencapai ketinggian. Jika kita menyerupakan
kehidupan dunia dengan benih, akhirat adalah pohon besar dan tinggi yang menjulang ke langit yang
berasal dari benih itu.
Ya. Semua indra dan perasaan manusia akan tumbuh dan berkembang secara tidak terbatas.
Kemampuan melihat, merasa, mendengar, dan sebagainya akan meningkat berkali-kali lipat,
sementara di dunia kemampuan-kemampuan itu hanya kira-kira satu perseribunya. Tambahan lagi,
orang-orang beriman juga akan menyaksikan keindahan Allah Swt. Kenikmatan menyaksikan
keindahan ini beberapa saat setara dengan kenikmatan ribuan tahun berada di surga. Karena itu,
manusia harus menjadikan itu sebagai fokus perhatiannya ketika memilih antara kehidupan dunia
dan kehidupan akhirat. Akankah seorang hamba memilih hal lain ketimbang kebahagiaan
menyaksikan Sang Penciptanya? Ketahuilah, mendapat rida Allah adalah nikmat yang tidak bisa
diukur dengan kedudukan atau jabatan apa pun, bahkan surga dengan seluruh kenikmatan dan
perhiasannya sekalipun kecil di hadapan nikmat yang satu ini.
Al-Quran al-Karim menerangkan kepada kita betapa nikmat tersebut sangat penting: “Dan keridaan
Allah itu lebih besar.”[4] Dalam hadis disebutkan bahwa setelah mengantar orang mukmin ke surga
dan menghalau orang kafir ke neraka, Allah berkata kepada para hamba-Nya, “Wahai penduduk
surga!” Mereka menjawab, “Kami sambut panggilan-Mu, wahai Tuhan, seluruh kebaikan ada di
tangan-Mu.” Allah melanjutkan, “Apakah kalian rida?” Mereka menjawab, “Bagaimana kami tidak
rida, wahai Tuhan, sedangkan Engkau telah memberi kami apa yang tidak Kauberikan kepada satu
pun makhluk-Mu [yang lain].” Allah bertanya, “Maukah kalian Kuberi sesuatu yang lebih baik
daripada itu?” Mereka berkata, “Wahai Tuhan, adakah yang lebih baik daripada itu?” Allah
menjawab, “Kuberi kalian rida-Ku sehingga setelah ini Aku tidak akan murka kepada kalian
selamanya.”[5]
Ketika kita menerapkan keseimbangan pada kehidupan ini, kehidupan ini sama sekali tidak boleh
diabaikan. Itu karena engkau akan mencintai kehidupan dunia bukan karena kehidupan dunia itu
sendiri, tetapi karena ia merupakan jembatan dan jalan menuju akhirat. Tidak ada masalah dengan
hubungan semacam itu. Nabi saw. menjelaskan hal tersebut dan menggambarkan dunia sebagai
“ladang akhirat.” Dengan kata lain, kita tidak bisa menjadi penghuni surga kecuali dengan
perantaraan dunia, sebab seluruh indra, perasaan, kehalusan, dan potensi kita tumbuh dan
berkembang [sejak] di sini. Dengan begitulah kelak kita bisa melihat Allah Swt.
Manusia tidak bisa melihat Allah Swt. di dunia karena belum memiliki kelayakan dan belum siap
untuk itu. Persoalan ini tidak terkait dengan dimensi waktu, dimensi ruang, atau dimensi lainnya.
Allah Swt. lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Dia memberi kita berbagai nikmat-Nya,
berperan serta dalam urusan kita dengan kehendak-Nya, dan Dia bertindak dengan kekuasaan-Nya
yang tidak terhingga. Dalam ungkapan tasawuf, kita bisa mengatakan, “Tidak ada yang lebih jelas
daripada Allah, namun Dia tidak tampak bagi mereka yang buta.” Jika kita tidak bisa melihat-Nya, ini
mengacu kepada kelemahan kita. Proses untuk menghilangkan kelemahan tersebut ada di tangan
Allah Swt. Dia akan menghilangkan kelemahan ini di negeri akhirat. Di sana mukmin akan dapat
melihat keindahan Allah Swt. serta akan sampai kepada harapan dan keinginan utamanya.

Jadi, dunia adalah ladang yang menghasilkan buah itu untuk kita. Ketika manusia berpindah dari
dunia menuju akhirat, tira-tirai cahaya melenyap satu demi satu. Akhirnya, manusia bisa melihat
Tuhannya. Dunia adalah ekspresi manifestasi nama-nama Allah Swt. Karena itu, kita tidak patut
menyepelekan dunia sedikit pun, karena hakikat segala sesuatu tidak lain adalah manifestasi namanama Allah Swt. Dalam istilah Jalaluddin Rumi, apa yang terjadi pada kita dan kehendak kita
menyerupai panji di atas tiang yang sangat tinggi. Di atas panji yang berkibar itu terdapat sejumlah
tulisan. Yang menggerakkan dan mengibarkan panji itu adalah Allah Swt. sebagai Sang Azali dan
Abadi. Karena itu, kita melihat berbagai hal dan peristiwa sebagai kebun tempat nama-nama dan
sifat-sifat Allah Swt. menampak serta bahwa berbagai hal dan peristiwa itu berada di bawah
kehendak dan pengaturan-Nya. Kita menyaksikan keindahan-Nya pada setiap bunga dan setiap tetes
embun di bunga itu. Jalaluddin Rumi menerangkan hal ini dengan ungkapan yang tidak jelas bagi
sebagian orang, “Berbagai imajinasi yang merupakan jendela para wali hanyalah cermin yang
memantulkan wajah-wajah bersinar di taman Allah.”
Allah Swt. menampakkan di hadapan kita sejumlah manifestasi dan keesaan-Nya. Kemudian, lewat
kelembutan dan kemurahan-Nya serta sesuai dengan rahasia keesaan-Nya, Dia mengantarkan kita
untuk memahami makna berbagai karunia-Nya yang diberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas
pemahaman kita. Di sini aku tidak hendak menerangkan persoalan yang halus ini. Yang ingin kami
katakan terkait dengan masalah yang kita bahas ialah bahwa dunia merupakan kebun Allah Swt.
Cahaya-cahaya sang pemilik wajah yang bersinar bak bulan purnama memantul dan tampak pada
cermin hati kita . Jika demikian, berbagai hal yang kita kerjakan atas nama dunia adalah ekspresi dari
beragam gelombang panjang manifestasi yang datang dari-Nya. Di sini tentu saja kita tidak
melihatnya menurut pandangan para penganut pantheisme (wihdat al-wujûd). Kita tidak
memandangnya demikian, tetapi kita menegaskan pendapat Imam Ahmad al-Sirhindi yang bergelar
Imam Rabbani bahwa hakikat segala sesuatu adalah ekspresi manifestasi nama-nama Allah Swt.
Ya. Kita tidak bisa meninggalkan dunia karena kita tidak bisa meraih akhirat tanpa perantaraan
dunia. Benar bahwa dunia berisi tumpukan kotoran dan kepalsuan, tetapi betapa banyak permata
berharga berbagai hakikat tersimpan di balik tumpukan kotoran itu. Ada sebuah kisah dalam alMatsnawî tentang Mahmud al-Ghaznawi. Kisah tersebut dan semacamnya adalah kisah-kisah
simbolis. Seorang ahli hikmah berkebangsaan India, Bediba, sebelum Lafonten telah menulis kisah
dan hikmah lewat lisan binatang. Setelah itu, banyak ulama Islam mengikuti cara tersebut dalam
buku-buku mereka. Di antara mereka adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Ia menceritakan sebuah kisah
lewat lisan Mahmud al-Ghaznawi dan anjingnya yang selalu berada di depan pintu rumahnya. Setiap
hari anjingnya pergi ke tempat sampah di depan istana. Ia selalu menggali dan mencari sesuatu di
situ, namun ia tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa ia makan. Meskipun demikian, pada hari
berikutnya ia pergi lagi ke tempat itu dan terus mencari sesuatu yang bisa ia makan sampai sore hari.
Itulah kebiasaan si anjing setiap hari. Melihat hal itu, suatu hari Mahmud al-Ghaznawi berkata
kepada anjingnya, “Berhari-hari engkau menggali tempat sampah itu namun tidak mendapatkan apaapa. Tetapi, engkau tidak pernah berhenti pergi ke sana. Apakah engkau tidak bosan dan tidak jenuh
dalam melakukan pencarian yang tidak menghasilkan apa-apa itu?” Anjingnya menjawab, “Suatu hari
di tempat sampah itu aku pernah mendapatkan tulang. Karena itulah aku pergi ke sana setiap hari,
barangkali aku bisa menemukan tulang lagi.”
Dunia dalam pandangan ahli hakikat adalah tumpukan kotoran dan kepalsuan seperti tumpukan
sampah itu. Di dunia ini Allah Swt. mencampur kebaikan dengan kejahatan, keindahan dengan
keburukan. Agar keburukan segala sesuatu tidak dinisbahkan kepada Allah secara langsung, Dia
meletakkan tirai sebab, sehingga keburukan lahiriah berbagai hal berada di depan tirai itu. Namun,

Allahlah Pencipta segala dan Pencipta semua. Pada segala sesuatu sebenarnya termanifestasi pula
nama-nama-Nya yang tidak kita ketahui. Nama-nama Tuhan tidaklah terbatas. Hanya Dia sendiri
yang mengetahui jumlahnya. Jadi, ada nama-nama yang hanya diketahui oleh-Nya saja karena tidak
Dia ajarkan kepada seorang nabi atau malaikat yang dekat dengan-Nya sekalipun. Demikianlah kita
mencari hakikat kebenaran di dunia ini, barangkali saja kita menemukan satu di antara sekian hakikat
kebenaran dan kadang kita mencari dengan penuh semangat di tempat-tempat yang dianggap orang
lain sebagai tempat sampah.
Ada sisi lain dari dunia yang kita jauhi dan kita hindari. Ini adalah sisi yang datang dengan sendirinya
karena ia fana dan pasti sirna. Ia tidak memberimu sepotong kue manis kecuali disertai dengan
sejumlah tamparan. Inilah sisi permainan dan tipuan. Itulah sisi yang disambut para penghamba
dunia, padahal itu adalah sisi buruk yang harus kita hindari. Semakin jauh darinya, semakin baik.
Jadi, kita bisa membangun keseimbangan antara dunia dan akhirat dari sisi ini. Dunia fana,
sedangkan akhirat kekal. Rasul saw. tidak meninggalkan dunia dan tidak memisahkan diri dari
manusia, namun [pada saat yang sama] beliau senantiasa bersama Allah Swt. Bagaimana tidak, beliau
saw. bersabda, “Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas tindakan buruk mereka
mendapatkan pahala lebih besar daripada mukmin yang bergaul dengan manusia dan tidak bersabar
atas tindakan buruk mereka.”[6]
Kita juga harus bersikap begitu. Kita bisa berjalan di pasar-pasar dan di jalan-jalan walaupun tempattempat itu penuh dengan sampah serta bisa terus berada di sekolah dan kampus sebagai pelajar dan
guru, sekaligus bersabar atas berbagai sikap buruk serta mengorbankan sebagian bentuk karunia
Ilahi, bahkan kadang kita mengorbankan jalan yang mengarah kepada kewalian dan kedekatan
dengan-Nya, baik sengaja maupun tidak. Sebagaimana Rasul saw. kembali dari surga—saat mikraj—
dan tidak terpengaruh oleh keindahannya untuk bergaul dan berbaur dengan manusia di dunia, kita
juga harus meneladani akhlak Rasul saw. Kita harus menampilkan hakikat kebenaran teragung yang
dibawa Nabi Muhammad saw. Orang-orang yang berada di dunia seperti berdiri di atas bara api tidak
mungkin selamanya memandang wajah fana dunia. Hati mereka tidak mungkin terus terlena olehnya.
Mereka bersama makhluk, tetapi hati mereka selalu bersama Allah Swt.
Rasul saw. tidak pernah memikirkan dunia meskipun dunia telah mendatangi beliau dan berada di
bawah kaki beliau. Beliau tidak pernah berpikir untuk bersenang-senang dengan dunia. Beliau
meninggalkan dunia sebagaimana beliau datang ke dunia. Ketika datang ke dunia, beliau dibungkus
sehelai kain. Ketika meninggalkan dunia, beliau juga dibungkus sehelai kain.
Sepanjang hidupnya yang mulia, Rasul saw. berusaha membangun peradaban yang seimbang dan
mendirikan dunia yang imbang di sini di dunia dan di sana. Sepanjang hidup, beliau tidak pernah
berhenti berdakwah. Beliau telah menyerahkan diri kepada Allah Swt. Karena itu, beliau hidup
dengan tenang seraya berusaha mendapatkan rida Allah Swt. Dan menyelamatkan umat manusia.
Kesucian jiwa beliau tidak ternodai oleh nafsu dan kenikmatan dunia.
Beliau membangun tatanan Islam dan menerapkannya di rumah. Ketika muncul berbagai tuntutan
duniawi dari sejumlah istri beliau, beliau meninggalkan mereka. Bahkan, atas perintah Allah Swt.,
Rasul saw. memberikan pilihan kepada mereka antara tetap bersama beliau seraya mencukupkan diri
dengan apa yang beliau miliki atau dicerai secara baik-baik. Para istri beliau lebih memilih tetap
bersama beliau dan bersabar menghadapi kehidupan yang sulit. Umar r.a. menemui Rasulullah saw.
yang berada di kamarnya sedang menjauhkan diri dari para istrinya. Umar melihat bekas tikar
menempel di punggung Nabi saw. Melihat hal itu, Umar menangis. Rasul saw. bertanya, “Mengapa

engkau menangis, Umar?” Ia menjawab, “Kisra dan kaisar hidup dalam kondisi begitu mewah,
sementara engkau, wahai Rasulullah!” Mendengar itu, beliau berkata, “Tidakkah engkau rela, wahai
Umar, kalau dunia menjadi milik mereka sedangkan akhirat menjadi milik kita?”[7]
Rasulullah saw. tidak meninggalkan dunia, tetapi beliau melihat dan memperlihatkan seluruh hakikat
ketuhanan yang termanifestasi di alam serta memperdengarkannya ke segenap alam lewat para
tentara beliau yang menjelajah seantero bumi dengan membawa dan meninggikan panji Islam di
setiap tempat. Di sini, menurutku, sangat penting mencatat kesimpulan yang diambil para sosiolog
kontemporer:
Sampai masa Rasulullah saw., umat manusia telah mencatat kemajuan sekitar 25 %. Berkat beliau
dan pada rentang waktu yang singkat, umat manusia telah menambah tingkat kemajuannya menjadi
50 %. Sejak masa beliau hingga saat ini, umat manusia hanya bisa mencatat tambahan kemajuan
sebesar 25 %. Adapun sisanya baru akan dicapai pada masa mendatang. Ini membuktikan bahwa
beliau adalah teladan dan panutan bagi semua generasi hingga Hari Kiamat. Beliau tidak pernah
memisahkan diri dari dan meninggalkan dunia, tetapi beliau mengetahui bagaimana mengarahkan
umat secara tepat, mana yang harus dipentingkan dan seberapa besar.

[1] Mengacu kepada hadis: “Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti seorang
musafir yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya.” (H.R Tirmizi, Ibnu
Majah, dan Imam Ahmad)
[2] Q.S. al-Qashash: 77.
[3] Q.S. al-Tawbah: 111.
[4] Q.S. al-Tawbah: 72.
[5] H.R. Bukhari dan Muslim.
[6] H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah.
[7] H.R. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad.

Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan
logika
Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan logika. Namun, ia bersandar pada nasnas,
dan ini tentu menuntut ketundukan dan kepatuhan mutlak. Bisakah Anda menjelaskan
persoalan ini kepada kami?
Ya, memang demikian. Islam sesuai dengan akal dan logika serta mengharuskan sikap tunduk dan
patuh. Akal dan logika tidaklah bertentangan dengan sikap tunduk dan patuh. Bisa jadi sesuatu itu
logis dan pada waktu yang sama menuntut ketundukan. Demikian pula, seseorang tidak bisa
mengatakan bahwa sesuatu yang harus dipatuhi pasti tidak logis. Logika tidak menerima pernyataan
semacam itu. Sekarang marilah kita jelaskan masalah ini dalam ruang lingkup akal dan logika.
Islam membahas banyak persoalan yang harus diimani lewat kitab sucinya yang membaca alam dan
menjelaskannya kepada kita secara rasional dan logis. Setelah membuktikan ketuhanan Allah Swt.
dengan cara tersebut, ia membahas kenabian yang terkait dengan sekaligus merupakan konsekuensi
logis dari ketuhanan itu dengan dalil-dalil yang sangat memuaskan. Para nabi memberikan petunjuk
tentang serta menerangkan masalah ketuhanan dengan dalil-dalil rasional dan logis. Setelah kematian,
seluruh manusia pasti dibangkitkan untuk memulai kehidupan abadi. Jika tidak, tentu naluri cinta
manusia kepada keabadian yang diberikan kepadanya akan sia-sia dan sama sekali tidak berarti.
Karena Allah Swt. jauh dari kesia-siaan, tentu Dia memberikan petunjuk tentang kehidupan abadi itu
kepada manusia. Zat yang telah menciptakan alam pada mulanya itulah yang akan menciptakan
kembali makhluk-makhluk ini.
Al-Quran adalah kalam Allah. Seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan
satu ayat saja yang serupa dengan ayat Al-Quran, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya.
Karena merupakan kalam Allah, suhuf-suhuf pertama dalam bentuknya yang asli dan suci, seperti
Taurat, Injil, dan Zabur, yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah juga kalam Allah.
Kita tidak akan menjelaskan secara rinci masalah ini yang telah kami terangkan di tempat lain secara
gamblang. Kita menyebutkannya untuk menunjukkan sebuah pandangan. Setelah membuktikan dan
menerangkan seluruh persoalan akidah secara rasional dan logis, kita sampai pada satu ruang yang
tidak bisa dilalui oleh kaki logika dan segala perangkatnya. Sejumlah hakikat kebenaran yang
dirasakan manusia dalam naluri dan hatinya demikian kuat hingga seluruh dalil tampak begitu lemah.
Ini adalah masalah tingkat Dan merupakan hal yang sangat alami. Pribadi-pribadi luhur semacam
Imam Rabbani, setelah menyempurnakan “perjalanan dari Allah”, menyebutkan pula bahwa manusia
membutuhkan dalil. Tetapi, ini adalah untuk orangorang berkedudukan tinggi semacam mereka dan
tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti kita.
Sesungguhnya seluruh perbuatan dan kreasi Allah Swt. bersandar pada akal dan logika. Bagaimana
tidak, Dia adalah Zat Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana. Tidak satu pun yang berasal dari-

Nya sia-sia. Kita melihat ketika manusia bekerja dalam wilayah ilmu fisika, kimia, dan astronomi,
berkat hukum-hukum pada pengetahuan tersebut, ia sampai kepada sejumlah prinsip yang kokoh.
Namun, kita menyaksikan bahwa apa yang dilakukan dan dicapai oleh orang paling mahir dan paling
cerdas sekalipun tetap tidak berarti bila dibandingkan dengan kreasi Allah Swt. Dia memiliki hikmah
dalam setiap perbuatan, hikmah yang pasti rasional dan logis.
Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya dan di diri kita sejatinya mengikat kita dan mengarahkan
kita untuk beriman kepada-Nya. Pada mulanya kita melihat akal dan logika, namun pada akhirnya
kita melihat sikap tunduk dan patuh. Bila kita tunduk kepada-Nya, kita harus menaati semua firmanNya. Dalam hal ini tentu saja di hadapan kita muncul berbagai hal terkait dengan ibadah, seperti
salat, puasa, zakat, dan haji, berbagai hal yang terkait dengan penghambaan.
Pelaksanaan ibadah adalah salah satu manifestasi ketundukan dan kepatuhan. Namun, di sini kita
tetap bisa menilai semua itu dengan akal dan logika sekaligus memerhatikan hikmahhikmah yang
terkandung. Pasti ada hikmah terkait dengan waktu-waktu kewajiban salat. Gerakan-gerakan salat
sebagaimana diajarkan pasti tidak berlalu begitu saja namun mempunyai maksud tertentu. Membasuh
anggota tubuh tertentu saat wudu pasti bersandar pada manfaat dan hikmah tertentu. Demikian pula
salat jamaah yang berperan penting dalam menata kehidupan sosial dan kewajiban zakat yang
berperan positif dalam membangun keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Manfaat kesehatan
dalam puasa juga tak terhitung. Aturan-aturan hukuman dalam Islam pun memuat pelajaran dan
hikmah yang menakjubkan. Seandainya semua itu ditelaah secara mendalam dengan akal dan logika,
tentu kita akan sampai pada titik yang sama, yaitu ketundukan dan kepatuhan.
Misalnya ibadah haji. Sejak awal kita menerima ibadah haji sebagai kewajiban, karena Allah Swt.
berfirman, “Pergi haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup
melakukan perjalanan ke sana.”[1] Artinya, haji wajib bagi setiap lakilaki dan perempuan yang mampu
pergi ke Baitullah. Pandangan ini bermula dari titik ketundukan dan kepatuhan. Kita mengucapkan,
“Labbayk Allâhumma labbayk (Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu).” Lalu, kita pergi ke Baitullah
seraya melihat dan menelaah manfaat haji bagi dunia Islam. Kita melihatnya sebagai muktamar Islam
internasional yang diikuti oleh seluruh lapisan. Ia membangun sebuah lahan subur untuk menjadikan
kaum muslim sebagai satu tubuh lewat jalan tersingkat. Jika kita melihatnya dari sisi keadilan sosial,
kita menyaksikan bahwa berkumpulnya seluruh manusia, baik miskin maupun kaya, baik alim
maupun awam, di tempat yang sama dan dalam kondisi yang sama demi tujuan yang sama:
memperlihatkan penghambaan kepada Allah Swt., ibadah haji meyakinkan kita bahwa Islam adalah
sebuah sistem universal sekaligus membuat kita lebih percaya kepada Islam.
Jadi, sama saja apakah titik tolak kita dari akal dan logika hingga sampai pada sikap tunduk dan
patuh, atau titik tolak kita dari ketundukan dan kepatuhan hingga sampai pada akal dan logika;
Hasilnya sama. Karena itu, dari satu sisi Islam adalah agama yang rasional dan logis dan dari sisi lain
adalah ketundukan dan kepatuhan. Dalam urusan tertentu ia bertolak dari akal dan logika guna
sampai pada sikap tunduk dan patuh, sementara dalam urusan lain ia bertolak dari sikap tunduk dan
patuh guna akhirnya sampai pada akal dan logika. Tatanan Ilahi yang meletakkan alam di hadapan
kita sebagai kitab terbuka juga memiliki karakteristik yang sama.

[1] Q.S. Âl ‘Imrân: 97
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