(MODUL 9)
PRA CAMP YASBIL

MODUL PRA CAMP YASBIL

Rasa Percaya

D

alam sebuah ekspedisi di Pegunungan
Taurus, Aleksander Agung Jatuh sakit.
Sakitnya sangat parah yang membuatnya
bahkan untuk berdiri pun sulit. Suhu

tubuhnya sangat tinggi dan semua orang mengira
bahwa dia tidak akan sembuh dan tidak mungkin
selamat dari sakitnya itu. Dia memilki seorang dokter
kepercayaan yang sekaligus teman semenjak dia
masih kecil. Dokter kepercayaannya itu meracik
ramuan

obat

untuk

kesembuhan

sahabatnya

Aleksander Agung.
Ketika Aleksander Agung hendak meminum
ramuan obat itu, seorang prajuritnya menyerahkan
sepucuk surat. Dia menunda meminum obat itu dan
langsung membaca surat tadi. Surat tadi ternyata
berisi peringatan untuknya agar tidak meminum
ramuan obat yang disiapkan oleh dokternya. Surat itu
menyatakan bahwa sang dokter sudah disuap oleh
musuhnya orang-orang persia, dan ramuan obat itu
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sebenarnya ada racun untuk membunuh Aleksander
Agung. Namun, Aleksander Agung tidak percaya akan
isi surat itu dan lebih mempercayai sang dokter yang
juga merupakan teman masa kecilnya. Dia pun
meminum

ramuan

obat

yang

disiapkan

oleh

sahabatnya itu tanpa ragu-ragu.
Beberapa saat kemudian, Aleksander Agung
menunjukan surat tersebut kepada sahabatnya sang
dokter dan berkata, “Saya tidak pernah sedikitpun
pernah meragukanmu wahai sahabatku, meskipun
sedetik saya tidak pernah.” Beberapa hari kemudian,
Aleksander

Agung

sembuh

melanjutkan ekspedisinya.
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Mengobati Hati Yang
Terluka Itu Sulit

A

da seorang remaja yang memilki karakter
dan sikap yang buruk. Suatu hari ayahnya
memberikan dia papan kayu dan sekantung
paku, ayahnya kemudian berkata: “Setiap

kali kamu bertengkar dengan temanmu, maka
tancapkan paku tersebut di papan ini.”
Besoknya, remaja itu telah menancapkan 37
buah paku ke papan kayu itu. Dalam beberapa
minggu, remaja itu mampu sedikit mengontrol emosi
dan sikapnya dan hanya sedikit menancapkan paku.
Hingga suatu hari dia sama sekali tidak menancapkan
satu paku pun.
Remaja itu bergegas ke ayahnya dan dengan
bangga menunjukan papan itu ke ayahnya. Kemudian
sang ayah berkata, “Mulai sekarang, kamu akan
melepaskan satu paku ketika kamu habiskan suatu
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hari tanpa bertengkar dengan temanmu”. Beberapa
waktu berlalu, dan suatu malam anak remaja itu
kembali menemui ayahnya dan menunjukan papan
kayu itu.
“Lihat ayah, seluruh paku sudah terlepas!”
teriak remaja kepada ayahnya. Remaja itu merasa
senang dengan perbuatanya itu. Namun Sang Ayah
kemudian berkata, “Kamu telah melakukan suatu hal
yang baik dan ayah bangga kepadamu. Tetapi coba
perhatikan papan tersebut; kamu lihat lubang-lubang
bekas paku yang kau tancapkan padanya? Papan itu
tidak akan pernah seperti yang dulu lagi kondisinya.
Ketika
bertengkar
kemungkinan

kita
dengan
kita

beradu

argumen

teman-teman
berkata

suatu

ataupun
kita,

yang

ada
buruk

terhadap mereka. Setiap perkataan buruk itu
meninggalkan bekas dan lubang di hati mereka.
Meskipun mereka berkata kepada kita bahwa mereka
sudah memaafkan kita ribuan kali, sesungguhnya
bekas dan lubang yang tertinggal di hati mereka itu
tidak akan bisa tertutup dan menghilang.
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Teman yang baik bagaikan berlian yang
berharga. Dia membuat kamu tertawa bahagia,
memberikan kamu keberanian, dan mendengarkan
seluruh masalah yang kau ceritakan serta seorang
teman siap membuka hatinya untuk kamu.”
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Risalah Ramadhan
Abtraksi singkat dari berbagai syiar Islam
telah dibahas pada penutup bagian pertama. Karena
itu, pada bagian kedua ini akan dijelaskan sejumlah
hikmah yang terkait dengan Ramadhan yang penuh
berkah dimana ia merupakan syiar yang paling
cemerlang dan mulia. Bahasan ini berisi uraian
tentang

sembilan

catatan

yang

menerangkan

sembilan dari sekian banyak hikmah Ramadhan.
“Ia adalah bulan Ramadhan yang di dalamnya
Alquran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia
dan sebagai penjelasan tentang petunjuk dan
pembeda (antara yang hak dan batil)” (al-Baqarah,
185)
Catatan Pertama
Puasa bulan Ramadhan berada di antara rukunrukun pertama dari rukun Islam yang lima. Ia
termasuk syiar Islam yang paling agung. Di samping
ditujukan untuk menampakkan rububiyah Allah Swt
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sebagian besar hikmah puasa Ramadhan ditujukan
untuk kehidupan sosial dan pribadi manusia,
ditujukan untuk pembinaan dan penyucian diri, serta
ditujukan untuk mensyukuri berbagai nikmat ilahi.
Salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang
memperlihatkan rububiyah Allah lewat puasa adalah
sebagai berikut:
Allah Swt telah menciptakan muka bumi
sebagai hidangan yang penuh dengan nikmat tak
terhingga. Dia menyiapkannya dengan indah dalam
bentuk yang tak pernah diperkirakan sama sekali
oleh

manusia.

menjelaskan

Dengan

kondisi

kesempurnaan

tersebut

rububiyah-Nya

Allah
dan

rahmat serta kasih sayang-Nya. Hanya saja karena
tertutup oleh hijab kelalaian dan tirai sebab, manusia
tidak bisa melihat hakikat yang sangat jelas tersebut
dengan sebenarnya. Nah, pada bulan Ramadhan yang
penuh berkah, kaum beriman seketika menjadi
seperti pasukan besar yang semuanya mengenakan
selendang ubudiyah kepada Allah dan berada dalam
posisi siap berbuka guna menyambut undangan ilahi,
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“Silahkan!” menuju jamuan-Nya yang mulia. Dengan
kondisi tersebut, rahmat Tuhan yang mulia dan
komprehensif itu mereka sambut dengan ubudiyah
yang rapi dan agung. Apakah menurutmu mereka
yang tidak ikut serta dalam ubudiyah mulia itu layak
disebut sebagai manusia?
Catatan Kedua
Terdapat banyak hikmah yang di dalamnya
puasa Ramadhan mengantarkan makhluk bersyukur
terhadap berbagai nikmat Allah. Di antaranya: Seperti
yang disebutkan pada kalimat pertama, makanan
yang dibawa oleh seorang pelayan dari dapur raja
tentu sangat bernilai. Tentu sangat bodoh jika ada
yang tidak menghargai makanan tersebut. Juga
tidaklah mengenal pemberi yang sebenarnya jika
malah si pelayan itu yang diberi hadiah dan balasan.
Begitu pula dengan makanan dan nikmat tak
terhingga yang Allah Swt hamparkan di muka bumi.
Sudah pasti Dia menuntut harganya dari kita. Yaitu
bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat tadi.
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Sementara

berbagai

sebab

lahiriah

dan

para

pemiliknya hanya laksana para pelayan. Nah, Kita
memberikan harganya kepada para pelayan serta
berhutang

budi

kepada

mereka.

Bahkan

kita

menunjukkan rasa hormat dan terima kasih lebih
dari yang semestinya. Padahal, Pemberi nikmat
hakiki Yang layak mendapat puncak syukur, dan
pujian daripada sebab-sebab. Jadi, mengungkapkan
syukur kepada Allah adalah dengan menyadari
bahwa nikmat tersebut secara langsung bersumber
dari-Nya, menghargai nilainya, serta merasa butuh
kepadanya.
Karena

itu,

puasa

di

bulan

Ramadhan

merupakan kunci syukur yang hakiki, tulus dan
agung serta bersifat menyeluruh. Sebab, sebagian
besar manusia tidak mengetahui nilai nikmat yang
demikian banyak lantaran tidak merasakan pedihnya
lapar. Misalnya orang yang kenyang, terutama
kalangan yang kaya tidak dapat mengetahui tingkat
nikmat yang terdapat pada sekerat roti kering.
Namun orang mukmin di saat berbuka dapat
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merasakannya sebagai nikmat ilahi yang sangat
berharga. Indera pengecapnya menjadi saksi atas hal
itu. Oleh sebab itu, mereka yang berpuasa di bulan
Ramadhan, mulai dari pemimpin sampai kepada
kalangan yang paling miskin, memperoleh syukur
maknawi dengan menyadari nilai nikmat-Nya.
Sikap manusia yang menahan diri untuk tidak
menyentuh makanan di siang hari membuatnya
dapat mengetahui kalau ia benar-benar merupakan
nikmat. Pasalnya, ia berbisik kepada dirinya, “Nikmat
ini bukan milikku. Aku tidak bebas mengonsumsinya.
Jadi ia milik pihak lain. Nikmat tersebut adalah
bentuk karunia dan kemurahan-Nya atas kita.
Sekarang aku sedang menantikan perintah-Nya.”
Dengan

cara

semacam

ini

berarti

manusia

menunaikan syukur maknawi. Dengan demikian
puasa berposisi sebagai kunci pembuka bagi syukur
yang merupakan tugas hakiki manusia dari berbagai
sisi.
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Catatan Ketiga
Salah satu hikmah puasa di antara sekian
banyak hikmahnya yang tertuju kepada kehidupan
sosial manusia adalah sebagai berikut: Manusia
diciptakan dalam kondisi kehidupan yang berbedabeda. Karena itu, Allah menyeru kalangan kaya untuk
memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Dalam
hal ini kalangan kaya dapat merasakan kondisi
miskin yang membuatnya merasa kasihan serta
kelaparan yang mereka alami secara sempurna lewat
lapar yang dilahirkan dari puasa. Andaikan tidak ada
puasa tentu banyak orang kaya yang mengikuti hawa
nafsu tidak mengetahui sejauh mana rasa lapar
kalangan

fakir

dan

sejauh

mana

mereka

membutuhkan kasih sayang. Maka, rasa kasihan
terhadap sesama jenis yang terdapat dalam diri
manusia menjadi salah satu faktor yang melahirkan
sikap

syukur

hakiki.

Setiap

individu

dapat

menemukan orang yang lebih miskin darinya di mana
ia diwajibkan untuk mengasihinya.
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Tanpa ada keharusan bagi diri ini untuk ikut
merasakan pedihnya rasa lapar, tentu tidak akan ada
yang berbuat baik kepada orang lain dengan tolongmenolong dalam ikatan kasih sayang terhadap
sesama manusia. Kalaupun hal itu dilakukan pasti
hanya sekadarnya. Sebab, ia tidak merasakan kondisi
yang sebenarnya dalam dirinya.
Catatan Keempat
Puasa Ramadhan dilihat dari sisi pembinaan
terhadap jiwa manusia memiliki sejumlah hikmah. Di
antaranya bahwa jiwa manusia cenderung ingin
bebas merdeka tanpa ikatan. Bahkan secara fitrah ia
merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan bebas
bergerak sesuka hati. İa tidak mau berpikir bahwa
dirinya tumbuh besar lewat berbagai karunia ilahi
yang tak terhingga. Terutama jika ia memiliki
kekayaan berlimpah dan kekuasaan di dunia. Hal itu
ditopang dan didukung oleh kelalaian yang ada.
Karenanya, ia mereguk nikmat ilahi dengan cara
merampas dan mencuri laksana hewan. Akan tetapi,
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pada bulan Ramadhan yang penuh berkah jiwa setiap
manusia menjadi sadar, mulai dari yang paling kaya
hingga yang paling miskin bahwa dirinya bukan
pemilik; tetapi dimiliki, juga tidak bebas merdeka;
tetapi hamba yang diperintah. Karena itu, ia tidak
bisa melakukan pekerjaan yang paling sepele
sekalipun tanpa perintah. Bahkan mengambil dan
meminum air sekalipun. Dengan demikian, perasaannya sebagai penguasa atas dirinya lenyap. Ia terikat
oleh jerat ubudiyahnya kepada Allah Swt dan masuk
ke dalam wilayah tugas utamanya, yaitu bersyukur.
Catatan Kelima
Puasa Ramadhan memiliki banyak hikmah
dilihat

dari

tujuannya

dalam

mendidik

nafsu

ammarah bissu`, dalam meluruskan akhlaknya, dan
dalam menjadikannya menjauhi berbagai perbuatan
yang tidak jelas. Kami akan menyebutkan satu saja
darinya. Yaitu bahwa jiwa manusia cenderung lupa
kepada jati dirinya. Ia tidak melihat kelemahan tak
terhingga, kefakiran tak bertepi, dan berbagai
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kekurangan yang terdapat dalam dirinya. Bahkan ia
tidak

mau

melihat

semua

itu,

tidak

mau

merenungkan puncak kelemahannya, kondisinya
yang akan lenyap, serta berbagai kesulitan yang akan
ia hadapi. Ia juga lupa kalau dirinya berasal dari
daging dan tulang yang cepat rusak dan hancur. Ia
merasa seolah-olah wujudnya berasal dari baja, tidak
akan pernah mati, dan kekal abadi. Karena itu,
engkau

melihatnya

menyambar

dunia

dan

melemparkan diri ke dalamnya dengan rasa tamak
dan

rakus

terhadapnya.

disertai
Ia

dengan

menguatkan

kecintaan

buta

cengkeramannya

terhadap segala hal yang dirasa nikmat dan berguna.
Akibatnya ia lupa kepada Sang Pencipta Yang telah
mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan tidak
memikirkan akhir hidup, dan akhiratnya sehingga
terjatuh ke dalam akhlak tercela.
Namun puasa Ramadhan membuat manusia
yang paling lalai dan membangkang dapat merasakan
kelemahan, ketidakberdayaan, dan kefakirannya.
Lewat

rasa

lapar

masingmasing
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merenungkan dirinya dan perutnya yang kosong
sekaligus menyadari rasa butuh yang terdapat dalam
perutnya itu. Ia pun menyadari sejauh mana
kelemahan dan kebutuhannyan terhadap rahmat dan
kasih sayang ilahi. Dari relung hatinya yang dalam ia
ingin mengetuk pintu ampunan Tuhan dengan segala
kelemahan

dan

kefakiran

yang

ada

seraya

melepaskan sifat Firaun dalam jiwanya. Lalu dengan
itu ia bersiap-siap mengetuk rahmat ilahi lewat
tangan syukur maknawi selama kelalaian tidak
merusak mata hatinya.
Catatan Keenam
Di

antara

sekian

banyak

hikmah

puasa

Ramadhan yang terkait dengan turunnnya Alquran
dan bahwa ia merupakan waktu turunnya yang
terpenting, salah satunya adalah sebagai berikut:
Karena Alquran telah turun pada bulan Ramadhan
yang penuh berkah maka jiwa harus bersih dari
berbagai keinginan hina dan jauh dari berbagai
perkara buruk guna bersiap-siap menyambut kalam
16

MODUL PRA CAMP YASBIL

samawi

tersebut

secara

baik.

Yaitu

dengan

menghadirkan hati pada saat turunnya di bulan ini
serta menyerupai kondisi malaikat dengan tidak
makan dan tidak minum, membaca Alquran al-Karim
seakan-akan

ayat-ayat

baru

turun

kembali,

menyimaknya dengan khusyuk, serta mendengarkan
kalam ilahi tersebut agar bisa meraih kedudukan
yang tinggi dan kondisi spiritual yang mulia seakanakan si pembaca mendengar langsung dari Rasul saw.
Atau seakan-akan ia mendengarnya dari Jibril as.
Atau

bahkan

mendengarnya

dari

Allah

Swt.

Kemudian ia menyampaikan dan membacakannya
kepada orang lain dengan menerangkan salah satu
hikmah turunnya. Pada bulan Ramadhan yang penuh
berkah dunia Islam berubah menjadi seperti masjid.
Ia sungguh merupakan masjid besar yang setiap
sudutnya bergemuruh oleh jutaan penghafal Alquran.
Mereka membacakan firman ilahi tersebut di telinga
penduduk bumi. Dengan sangat indah dan terang
bulan Ramadhan memperlihatkan kebenaran ayat
yang berbunyi,
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Hal itu menegaskan bahwa bulan Ramadhan
benar-benar merupakan bulan Alquran. Adapun
kelompok lain dari jamaah yang besar tersebut ada
yang mendengar para penghafal Alquran dengan
penuh khusyuk dan ada pula yang membaca ayatayat Alquran untuk dirinya sendiri. Bukankah
menjauhkan diri dari masjid suci tersebut karena
sibuk mencari makan dan minum guna menuruti
nafsu ammarah merupakan sikap yang sangat jelek
dan buruk?! Bukankah ia akan sangat dibenci oleh
jamaah masjid di atas?! Demikianlah kondisi orangorang yang berseberangan dengan kalangan yang
berpuasa di bulan Ramadhan. Secara moril mereka
akan dihinakan dan dikucilkan oleh seluruh dunia
Islam.
Catatan Ketujuh
Dilihat dari keberadaannya yang memberikan
keuntungan bagi manusia di mana manusia datang ke
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dunia untuk bercocok tanam dan berbisnis untuk
akhirat, maka puasa Ramadhan memiliki sejumlah
hikmah. Namun kita hanya akan menyebutkan salah
satunya sebagai berikut:
Pahala

beramal

di

bulan

Ramadhan

dilipatgandakan hingga seribu kali. Setiap huruf
Alquran memiliki sepuluh pahala, dihitung sebagai
sepuluh kebaikan, dan mendatangkan sepuluh buah
surga sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi
saw.

Pada

bulan

Ramadhan

setiap

huruf

menghasilkan seribu pahala; bukan lagi sepuluh.
Setiap huruf dari ayat-ayat tertentu seperti ayat Kursi
mendatangkan

ribuan

pahala.

Pahala

tersebut

semakin bertambah pada hari-hari jumat di bulan
Ramadhan. Serta, ia bisa mencapai tiga puluh ribu
pahala pada malam Laylatul Qadar.
Ya, Alquran al-Karim yang setiap hurufnya
memberikan tiga puluh ribu buah abadi menjadi
pohon bersinar seperti pohon Tuba sorga di mana
kaum beriman di bulan Ramadhan meraih buah kekal
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abadi

yang

terhitung

jutaan.

Renungkan

dan

perhatikan dengan seksama bisnis suci, kekal, dan
menguntungkan itu. Lalu bayangkan mereka yang
tidak mengetahui nilai dari huruf-huruf suci tersebut.
Betapa

ia

sangat

merugi!

Demikianlah,

bulan

Ramadhan yang penuh berkah laksana galeri bisnis
ukhrawi atau pasar yang sangat dinamis. İa bagikan
tanah yang sangat subur dan kaya yang dapat
menghasilkan berbagai panenan ukhrawi. Ia seperti
hujan

yang

turun

pada

bulan

April

untuk

menumbuhkan dan memberikan keberkahan kepada
amal manusia. İa juga laksana festival besar dan hari
raya suci yang menggelar ritual ubudiyah manusia
terhadap kekuasaan rububiyah ilahi. Karena itu,
manusia diberi kewajiban berpuasa agar tidak
berkutat pada berbagai kebutuhan hewani seperti
makan, minum, dan berbagai kebutuhan nafsu
lainnya yang dibarengi dengan kelalaian. Juga agar ia
tidak terjerumus ke dalam syahwat hawa nafsu dan
berbagai urusan yang tidak berguna.
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Dengan berpuasa ia laksana cermin yang
memantulkan sifat shamdâniyah Tuhan di mana
untuk sementara waktu ia keluar dari tabiat hewani
dan masuk ke dalam kondisi yang menyerupai
malaikat, Atau ia menjadi sosok ukhrawi dan rohani
yang tampak pada fisik dengan masuk ke dalam
bisnis akhirat dan melepaskan berbagai kebutuhan
duniawi yang bersifat temporer. Ya, Ramadhan yang
penuh berkah membuat orang yang berpuasa di
dunia fana dan kehidupan singkat ini mendapatkan
umur yang kekal dan kehidupan abadi. Satu
Ramadhan saja dapat memperoleh berbagai buah
usia

yang

mendekati

delapan

puluh

tahun.

Keberadaan satu malam Laylatul Qadar yang lebih
baik daripada seribu bulan sesuai dengan bunyi nas
Alquran merupakan argumen yang kuat atasnya.
Seorang raja dapat menetapkan beberapa hari
dalam masa pemerintahannya atau setiap tahun,
entah atas nama pencapaian puncak pemerintahan
atau hari-hari lain yang bersinar, dengan menjadikan
hari tersebut sebagai momen dan hari raya bagi
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rakyatnya, yang ketika itu ia tidak memberlakukan
hukum yang biasanya berlaku terhadap mereka yang
setia. Namun ia menjadikan mereka sebagai wujud
dari kebaikan dan karunianya yang istimewa. Ia
mengundang mereka ke kantornya secara langsung
tanpa hijab, memberikan perlindungan khusus,
menghadirkan sebuah penghormatan dan prosedur
yang tak seperti biasanya, serta mempersembahkan
berbagai bentuk kemurahannya kepada mereka.
Demikian pula dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,
yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Dia adalah
Penguasa abadi dan azali. Dia Penguasa delapan belas
ribu alam. Pada bulan Ramadhan Allah menurunkan
Alquran

al-Hakim

yang

merupakan

firman

termasyhurNya yang tertuju kepada ribuan alam itu.
Karena itu, kedatangan bulan Ramadhan laksana hari
raya ilahi yang istimewa, pameran rabbani, serta
majelis ruhani. Ia adalah bagian dari tuntunan
hikmah-Nya. Ketika bulan Ramadhan mencerminkan
hari raya yang memberikan kegembiraan, tidak aneh
kalau di dalamnya terdapat perintah puasa agar pada
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tingkat tertentu manusia bisa mengalahkan berbagai
kesibukan hewaninya yang rendah.
Kesempurnaan puasa terwujud ketika seluruh
indera manusia seperti mata, telinga, kalbu, hayalan,
dan pikiran juga ikut berpuasa sebagaimana yang
dilakukan oleh perut. Yaitu dengan menjauhkan
seluruh indera dari semua larangan dan sesuatu yang
tidak berguna sekaligus mengantarnya

kepada

ubudiyah masing-masing. Misalnya, melatih lisan
untuk berpuasa dari perkataan dusta, gibah, dan
berbagai ungkapan kotor. Serta membasahinya
dengan bacaan Alquran, zikir, tasbih, tahmid,
shalawat dan salam kepada Rasul saw, istigfar, dan
berbagai zikir lainnya. Misalnya, menundukkan
pandangan dari segala yang diharamkan, menutup
telinga dari mendengar ucapan buruk, mendorong
mata untuk melihat dengan penuh perenungan,
mendorong telinga untuk mendengar perkataan yang
benar dan Alquran, serta menjadikan seluruh
inderannya dalam kondisi berpuasa. Jika perut yang
merupakan

pabrik

sangat
23
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dengan puasa, maka pabrik-pabrik kecil lainnya
menjadi mudah pula untuk diistirahatkan.
Catatan Kedelapan
Salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah
puasa Ramadhan yang terkait dengan kehidupan
pribadi manusia terangkum sebagai berikut: Puasa
merupakan salah satu bentuk pengobatan ampuh
bagi manusia. Ia adalah diet jasmani dan ruhani. İa
juga merupakan diet secara kedokteran bahwa ketika
diri manusia ingin bebas dalam urusan makan dan
minum, ia akan mendatangkan sejumlah bahaya fisik
dalam kehidupan pribadinya. Di samping itu ketika
manusia melahap apa yang berada di hadapannya
tanpa peduli apakah halal atau haram, maka ia akan
meracuni kehidupan maknawinya hingga nafsunya
sulit untuk taat kepada kalbu dan ruh. Nafsu ini
mengambil alih kendali dengan bebas merdeka tanpa
mengetahui arah tujuan. Manusia tak bisa lagi
mengendalikannya, malah ia yang mengendalikan
manusia.
24
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Adapun pada bulan Ramadhan, diri ini terbiasa
melakukan sejenis diet lewat puasa dan berusaha
dengan sungguh-sungguh melakukan penyucian dan
pembinaan serta belajar untuk menaati perintah.
Karena itu, ia tidak terkena berbagai penyakit yang
diakibatkan oleh penuhnya perut dan penumpukan
makanan. Ia siap mendengar sejumlah perintah yang
bersumber dari akal dan syariat. Ia juga tidak mau
jatuh ke dalam hal yang haram lewat upayanya
meninggalkan yang halal. Serta ia berusaha tidak
merusak kehidupan maknawinya.
Selanjutnya kebanyakan manusia terkena rasa
lapar

dalam

banyak

kesempatan.

Mereka

membutuhkan latihan. Yaitu dengan cara lapar yang
melatih manusia untuk bisa bersabar dan tahan.
Puasa

Ramadhan

pembiasaan,

dan

merupakan

bentuk

kesabaran

menahan

latihan,
lapar

sepanjang lima belas jam atau dua puluh empat jam
bagi yang tidak bersahur. Jadi puasa merupakan
terapi ampuh untuk mengobati ketidaksabaran dan
ketidaktangguhan manusia yang melipatgandakan
25
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berbagai musibah bagi manusia. Di samping itu, perut
berposisi seperti pabrik yang memiliki banyak
pekerja dan pelayan. Dalam diri manusia terdapat
sejumlah

perangkat

yang

memiliki

hubungan

dengannya. Jika diri tidak diistirahatkan sejenak di
waktu siang selama satu bulan tertentu, ia akan
membuat para pekerja dan pelayan tadi lupa
terhadap ibadah mereka, membuat sibuk dengan diri
sendiri, serta menjadikannya berada di bawah
kendali diri. Hal ini tentu akan membingungkan
perangkat dan indera di atas serta mengacaukannya
disebabkan oleh suara bising pabrik dan asapnya
yang tebal. Semua pandangan akan tertuju padanya
sehingga lupa kepada tugas mulia yang ada. Karena
itu banyak para wali yang saleh biasa melatih diri
untuk makan dan minum sedikit guna naik ke tangga
kesempurnaan.
Nah, dengan datangnya bulan Ramadhan, para
pekerja itu sadar kalau mereka tidak dicipta untuk
pabrik semata. Namun perangkat dan indera itu juga
bisa

merasakan

sejumlah
26
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sebagaimana yang dirasakan oleh malaikat di bulan
Ramadhan yang penuh berkah. Mereka mengarahkan
perhatian padanya sebagai ganti dari permainan yang
terdapat di pabrik tadi. Pada bulan Ramadhan kaum
mukmin meraih berbagai cahaya, limpahan karunia,
serta kenikmatan maknawi sesuai dengan tingkat dan
derajatnya. Pada bulan yang penuh berkah tersebut
terdapat banyak peningkatan dan limpahan karunia
bagi kalbu, ruh, akal, jiwa, serta berbagai perangkat
halus manusia lainnya melalui puasa. Meskipun perut
menangis dan merintih, semua perangkat halus
manusia tersenyum lepas.
Catatan Kesembilan
Dilihat
menghancurkan

dari

fungsinya

perasaan

yang

berkuasa

atas

dapat
diri,

sekaligus memperkenalkan pada ubudiyahnya dan
memperlihatkan kelemahannya, puasa Ramadhan
memiliki sejumlah hikmah. Di antaranya diri ini
cenderung tidak ingin mengenal Tuhannya. Bahkan ia
ingin merasa memiliki kekuasaan sebagaimana sifat
27
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Firaun yang melampaui batas. Meskipun mendapat
siksa dan tekanan, benih dari perasaan berkuasa
tersebut masih tetap ada. Benih itu baru bisa hancur
dan tunduk di hadapan rasa lapar.
Demikianlah, puasa Ramadhan yang penuh
berkah menjadi pukulan keras yang langsung
mematikan

sifat

menghancurkan

firaun

diri

kekuatannya,

manusia.

Ia

memperlihatkan

kelemahan dan kefakirannya, serta memperkenalkan
kepada ubudiyahnya. Dalam salah satu riwayat
disebutkan, “Allah berkata kepada diri manusia”
Siapa Aku dan siapa engkau?” Diri

manusia

menjawab, “Aku adalah aku dan Engkau adalah
Engkau.”

Mendengar

jawaban

tersebut,

Tuhan

menyiksa dan melemparkannya ke dalam neraka
jahannam. Lalu Dia kembali bertanya dan diri
manusia tetap memberikan jawaban yang sama, “Aku
adalah aku dan Engkau adalah Engkau.” Meskipun
mendapatkan berbagai siksa, nafsu tetap bertahan
dengan egoismenya. Lalu Allah menyiksanya dengan
rasa lapar. Yakni Dia membiarkannya berada dalam
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kondisi lapar. Kemudian Dia bertanya, “Siapa Aku dan
siapa engkau?” diri manusia menjawab, “Engkau
adalah Tuhanku Yang Maha Penyayang dan aku
adalah hamba-Mu yang lemah.”
Ya Allah, limpahkan salawat dan salam-Mu
kepada junjungan kami, Muhammad, dengan salawat
yang mendatangkan ridha-Mu dan memenuhi haknya
sebanyak pahala huruf Alquran di bulan Ramadhan.
Juga kepada keluarga dan seluruh beliau.
Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai
keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan
kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan
segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam (asShaaffat, 180-182)* .
*) Permohonan maaf: risalah ini ditulis dengan
tergesa-gesa hanya dalam waktu empat puluh menit.
Karena aku dan penulis draft dalam kondisi sakit dan
lemah, tidak aneh kalau risalah ini memiliki sejumlah
kekurangan. Karena itu, kami memohon maaf dari
seluruh pembaca dan sekaligus berharap mereka
mengoreksi apa yang dianggap tepat (penulis)
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Esensi dari Persahabatan

B

agi mereka yang memuliakan teman-teman
yang dimilikinya akan memperoleh banyak
pelindung

dari

musuh-musuhnya.

Kebutuhan kita akan seorang teman yang

setia tidak kalah penting dengan kebutuhan kita yang
lain. Seseorang yang senang dengan keberadaan
teman-temanya akan memperoleh kehidupan yang
tenang dan memuaskan.
Seorang yang cerdas adalah seseorang yang
selalu memperbaharui pertemanannya serta segera
menyelesaikan suatu konflik dan masalah ketika hal
tersebut baru muncul. Apa yang lebih diharapkan
dari hal-hal itu adalah perhatian yang tulus kepada
teman-teman kita serta menciptakan keharmonisan
di antara seluruh teman-teman kita.
Kasih sayang dan ikatan yang terjalin dapat
berlangsung terus menerus tergantung dari saling
pengertian yang ditunjukan ketika melakukan suatu
aktifitas yang baik dan benar. Jalinan persahabatan
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yang tidak disertai kesediaan untuk saling berkorban
tidak akan bertahan lama.
Tingkatan suatu persahabatan dapat dilihat dan
diukur dari derajat sensitifitas yang ditunjukan dalam
hal kebahagiaan atau kesedihan yang sedang dialami
oleh seoraang teman. Bagi mereka yang tidak ikut
serta merasakan kebahagian temanya dan tidak ikut
menangis merasakan kesedihan temanya bukanlah
seorang sahabat sejati.
Persahabatan sejati akan tampak dengan jelas
ketika salah seorang di antara mereka berada di
samping sahabatnya ketika sahabatnya itu dalam
kondisi sulit dan sedih. Bagi mereka yang tidak hadir
pada masa kemalangan dan kesedihan yang dialami
sahabatnya tidak dapat disebut sebagai seorang
sahabat.
Bagi

mereka

yang

selalu

berdebat

dan

menciptakan konflik pada kehidupan di sekitarnya
tidak akan memiliki banyak sahabat. Jika kita
berharap memiliki banyak sahabat yang setia, maka
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kita harus menghindari diri kita dalam terlibat suatu
argumen yang tidak diperlukan.
Hal yang palin utama adalah, persahabatan
adalah suatu hal yang berkaitan dengan hati. Bagi
mereka yang percaya bahwa mereka dapat memiliki
sahabat melalui penghianatan dan kebohongan
sesungguhnya mereka sedang berilusi. Meskipun
mereka berhasil mengumpulkan kelompok sesaat
yang hanya berisikan para penjilat, sesungguhnya
persahabatan mereka tidak akan berlangsung secara
permanen.
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Menjadi Manusia Yang
Berakhlak Baik

W

aktu

menunjukan

telah

melewati

tengah malam, ketika seorang tua
renta bergegas meewati jalanan yang
gelap.

Tampak

kekecewaan

pada

orang tua tersebut yang nampak pada setiap
hembusan nafas yang diambilnya.
Tiba-tiba

dia

berhenti

untuk

sejenak,

memikirkan masa lalu yang dia alami. Dia mengingat
masa dahulu kala, ketika anak laki-lakinya masih
berusia 14 tahun. Meskipun dia merasa telah
berkorban sangat banyak bagi anaknya sehingga sang
buah hati mendapatkan pendidikan yang terbaik,
namun dia tidak pernah senang dengan perilaku buah
hatinya tersebut. Dia bahkan mengingat hari dimana
dia berbicara keras kepada anaknya, “Wahai anakku,
kamu tidak akan menjadi seorang lelaki yang baik
dan unggul”.
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Beberapa tahun telah terlewati sejak kejadian
tersebut. Malam itu sang orang tua diundang oleh
anaknya yang sekarang telah menjadi gubernur baru
di kota itu. Orang tua itu bergegas menuju kantor
sang gubernur baru.
Ketika orang tua itu memasuki kantor gubernur,
anaknya sang gubernur baru berkata, “Apakah ayah
ingat ketika ayah berkata jika saya tidak akan
menjadi seorang lelaki yang baik dan unggul?
Sekarang lihatlah diriku ini, sekarang saya telah
menjadi seorang gubernur”.
Sang orang tua itu pun menjawab, “Ya, anakku
kamu memang telah berhasil mencapai posisimu
yang sekarang namun sesungguhnya kamu masih
gagal menjadi seorang manusia. Jika kamu adalah
seorang manusia yang baik, kamu tidak akan tega
memanggil orang tua renta seperti aku ini untuk
datang kesini di tengah malam seperti ini. Kamu
seharusnya bisa lebih sopan dan peka. Anakku, kamu
justru mengecil ketika posisi kamu semakin tinggi.
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Ya, kamu telah sukses menjadi seorang gubernur
namun kamu gagal dalam mencapai kedewasaan”.
Orang Tua itu merasa sangat marah dan
membanting pintu ketika keluar dari kantor anaknya.
Dia merasa hancur dan kecewa karena merasa gagal
mendidik anaknya menjadi anak yang berakhlak
mulia. Dia berharap banyak agar anaknya menjadi
panutan orang lain, sebuah simbol kepatutan. Namun
ternyata hal itu tidak terjadi. Meskipun begitu, orang
tua itu tetap berdoa untuk anaknya tersebut, “Ya
Allah anugerahkan anakku akhlak dan peringai yang
baik”.
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Moral

P

ada masa Kesultanan Utsmani, masyarakat
memiliki dinding-dinding amal. Di dindingdinding tersebut terdapat sebuah wadah
kecil dimana masyarakat yang mampu dan

kaya menyumbangkan uangnya di wadah tersebut.
Para tamu yang datang dari Eropa tercengang ketika
kaum yang kurang mampu datang mengambil uang
dari wadah tersebut seperlu mereka saja dan
meninggalkan

sisanya

bagi

memerlukan.
36
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Selain itu, pada masa tersebut juga disediakan
sebuah penginapan untuk para musafir yang sedang
dalam perjalanan. Penginapan itu menyediakan
tempat tinggal, makanan, dan pemeliharaan kuda
bagi para musafir tersebut secara gratis selama 3
hari. Pada setiap kamar yang ada pada penginapan
tersebut, disediakan kantung berisi uang yang
diperuntukan untuk para tamu. Para tamu-tamu akan
mengambil sebagian uang tersebut seperlunya saja
dan menyisahkan sisanya bagi tamu lain yang
mungkin memerlukan.
Pada masa-masa itu, istilah “tutup pintu” tidak
pernah digunakan. Masyarakat pada masa itu lebih
suka menggunakan istilah yang lain. Hal ini
dikarenakan kepekaan mereka yang tidak ingin Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menutup pintu ampunanNya.
Menutup pintu dengan halus dan pelan merupakan
bagian dari etika yang mereka miliki. Mereka pada
masa itu juga tidak pernah menggunakan istilah
“Matikan cahaya lampu itu!” karena mereka berharap
agar Allah tidak mengambill cahaya atau nur-Nya
37
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dari siapapun. Istilah yang mereka gunakan adalah
“Istirahatkan lampu itu!”. Selain itu, mereka juga
tidak

pernah

seseorang

menggoyang-goyangkan
dan

meneriakinya

tubuh
ketika

membangunkannya dari tidur. Istilah yang digunakan
untuk itu adalah “terbangun dan siaga”.
Kebaikan,

kebajikan,

kasih

sayang,

dan

perhatian merupakan hal-hal yang esensial bagi
masyarakat

Kesultanan

Utsmani.

Mereka

tidak

pernah memotong pembicaraan seseorang, mereka
juga tidak berbisik dan menggunakan isyarat tangan.
Menggunjing seseorang merupakan perilaku yang
tidak dapat diterima.
Dalam berjalan mereka tidak menyeret kakinya
serta berusaha untuk tidak mengeluarkan suara yang
terlalu keras. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk
tidak menginjak semut dan serangga lainnya ketika
berjalan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak
tega untuk menyakiti seekor lalat sekalipun.
Pada masa itu, seseorang yang hendak keluar
dari rumah akan tetap menjaga pandangannya
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kepada orang-orang yang ada di dalam rumah.
Bahkan sepatu-sepatu para tamu yang datang
diletakan dengan menghadap ke arah rumah. Hal
tersebut dapat dimaknai bahwa “meskipun kamu
hendak pergi, kakimu mengarah ke arah rumah kami
oleh karena itu kamu dipersilahkan untuk datang
kembali ke rumah kami.” Ketika sepatu-sepatu itu
diarahkan sebaliknya maka dapat diartikan sebagai,
“kamu tidak diperkenankan untuk datang lagi ke
rumah kami”.
Ya, orang-orang yang hidup di masa itu
menjalani kehidupan dengan ketulusan, perhatian,
dan lurus.
Masyarakat yang hidup pada masa itu secara
teratur selalu mengucapkan doa sebagai merikut, “Ya
Allah, anugrahkan kami tata krama dan akhlak yang
baik!” Mereka menjalani kehidupan layaknya mereka
melihat Allah Subhanahu Wa Ta’ala secara langsung.
Mereka tidak pernah mendahulukan hal lain selain
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Oleh karena itu Allah
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Subhanahu Wa Ta’ala selalu ada di pikiran mereka.
Mereka selalu berperilaku dengan layak di hadapan
Penguasa Keabadian. Di berbagai bangunan tertulis
doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar
mereka dianugrahkan tata krama dan akhlak yang
baik. Hal tersebut dilakukan sebagai pengingat bahwa
Allah berada dimana-mana dan selalu mengawasi
makhluknya.

Ya,

Bukankah

kita

selalu

dalam

pengawasan sang Pencipta Allah Subhanahu Wa
Ta’ala kemanapun kita pergi?
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Argumen yang
Diutarakan oleh Orang
Tidak Beriman

A

rgumen-argumen yang diutarakan oleh
orang-orang yang tidak beriman dapat
dikategorikan menjadi 3 kategori utama
sebagai berikut:



Segala sesuatu terjadi dikarenakan suatu
ketidaksengajaan dan kejadian yang acak



Segala sesuatu tercipta dengan sendirinya



Segala sesuatu tercipta secara alamiah dan
natural

ketika argumen-argumen tersebut dapat dibantah,
maka tidak akan ada alasan lagi terkait keberadaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
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A.

Segala

sesuatu

terjadi

dikarenakan

ketidaksengajaan dan kejadian yang acak
Segala hal yang kita lihat di seluruh alam
semesta

tidak

mungkin

terwujud

oleh

ketidaksengajaan dan kejadian yang acak. kita akan
membuktikan

kemustahilan

tersebut

dengan

beberapa analogi berikut.
Mari kita bayangkan akan adanya sebuah
Apotek yang besar dimana berbagai macam bahan
kimia disimpan. Untuk menyiapkan suatu obat,
diperlukan campuran berbagai macam bahan kimia
dengan dosis yang tepat. Bayangkan jika sebuah obat
yang berubah menjadi racun yang mematikan jika
kalian menambah dosisnya walaupun hanya 1
miligram saja. Sekarang, mari kita asumsikan bahwa
seseorang memberitahumu bahwasanya hanya ada 2
kemungkinan

cara

yang

digunakan

dalam

mempersiapkan obat tersebut.
Kemungkinan yang pertama: wadah-wadah
yang menyimpan bahan-bahan kimia disimpan pada
lemari-lemari di suatu laboratorium. Pada suatu
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malam, angin berhembus kencang dan memasuki
ruangan tersebut serta menjatuhkan lemari-lemari
tersebut.

seluruh

wadah-wadah

yang

ada

di

dalamnya hancur dan rusak dan bahan-bahan kima
yang ada di dalamnya berserakan di lantai. Kemudian
secara ajaib, bahan-bahan kimia tersebut bercampur
dengan sendirinya dengan dosis yang tepat yang
kemudian terbentuklah obat-obatan yang diperlukan.
Kemungkinan

yang

kedua: Dalam

menyiapkan sebuah ramuan obat, seorang ahli kimia
yang profesional menggunakan ukuran-ukuran yang
tepat untuk mencampur bahan-bahan kimia tersebut
dengan dosis yang sesuai. Terkait dengan hal ini, dari
dua kemungkinan tersebut manakah yang akan anda
percayai dan yakini, ketidaksengajaan atau seorang
yang ahli dan cerdas yang menyiapkan obat-obatan
yang tepat?
Jika kita menempatkan beberapa daging, kayu bakar,
dan korek api secara berdampingan dan kita
menunggu angin berhembus agar kayu bakar itu
terbakar dan kemudian memasak makanan kita.
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Maka pasti kita akan kelaparan. Karena hal tersebut
mustahil terjadi. Bagi mereka yang menyatakan dan
percaya bahwa kejadian acak dan ketidaksengajaan
yang

menciptakan

mencoba

metode

Alam

Semesta

tersebut

dalam

seharusnya
memasak

makanannya.
B. Segala sesuatu tercipta dengan sendirinya
Tubuh kita bagaikan sebuah istana yang
megah.

Tubuh

kita

bahkan

lebih

sempurna

dibandingkan dengan seluruh Istana yang ada di
dunia. Apakah ada yang percaya bahwa suatu istana
dapat

membangun

dirinya

sendiri?

Kemudian

bagaimana mungkin kita bisa menerima argumentasi
bahwa tubuh manusia tercipta dengan sendirinya.
Mari kita lihat darah kita yang mengalir di seluruh
tubuh kita melalui saluran arteri bagaikan air yang
mengalir di sungai. Dalam pembuluh darah kita
terdapat dua jenis sel darah dan juga terdapat dua
tipe protein yang sangat penting.
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Sel-Sel Darah Merah: hal ini lah yang
menyebabkan darah kita berwarna merah.
Terdapat sekitar 4-5 juta sel darah merah
dalam setiap milimeter kubik darah. Tugas
mereka adalah untuk mengangkut oksigen
kepada sel-sel yang membutuhkan. Sel darah
merah melaksanakan tugasnya selama 100120 hari kemudian mati. Meskipun begitu,
demi mengatur ketersediaan sel darah merah,
tubuh kita memproduksi 10.000 sel darah
merah tiap detiknya.



Sel-Sel Darah Putih: Terdapat sekitar 4-10
ribu sel darah merah dalam setiap milimeter
kubik darah. Sel-sel ini melindungi tubuh dari
mikroba dan virus yang memasuki tubuh kita.
Ketika kita sedang sakit, tubuh memproduksi
sel darah putih secara meningkat dengan
drastis. Dari 10.000 menjadi 30.000 sel darah
merah tiap milimeter kubik.



Fibrinogen dan Thrombin: Fibrinogen
adalah

materi

pembekuan
45
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Sementara Thrombin adalah protein yang
mengisiasi

terjadinya

pembukuan

darah

dengan cara memecah Fibrinogen. Pada
kondisi normal terjadinya pembekuan darah
merupakan suatu hal yang fatal. Namun,
ketika terjadi cidera dan seseorang mengalami
pendarahan maka pembekuan darah menjadi
sangat penting dalam mencegah kematian
akibat

pendarahan

terus-menerus.

Hal

tersebut memungkinkan terjadi ketika kedua
protein itu bekerja. Ketika protein-protein itu
menerima
pendarahan,

sinyal

terjadinya

Protein

cidera

Thrombin

dan

langsung

memecah Fibrinogen. Pecahan-pecahan itu
disebut dengan Fibrin. Protein Fibrin memiliki
karakteristik perekat pada permukaannya
yang memungkinkan mereka untuk saling
mengikat sehingga membentuk sebuah jaring
yang pada akhirnya menyebabkan pembekuan
darah. Tanpa adanya mekanisme yang luar
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biasa seperti ini, kita semua bisa saja mati
akibat pendarahan.
Sejauh ini, kita baru saja membahas satu
milimeter kubik bagian dari tubuh seorang manusia
dan

kita

sudah

takjub

dibuatnya.

Lalu coba

bayangkan segala sesuatu yang terjadi pada tubuh
kita. Kita bahkan tidak menyadari sebagian besar dari
kejadian-kejadian yang terdapat pada tubuh kita
sendiri. Bukankah sudah sepatutnya hal tersebut
mengarahkan kita untuk berfikir tentang sang
desainer,

programer,

dan

pelaksana

di

balik

organisme yang fantastis ini?
Bisakah seseorang mengklaim bahwa kejadiankejadian tersebut terjadi hanya berdasarkan suatu
kejadian acak? Jika ada orang yang berfikir demikian,
dia

seharusnya mencoba

untuk mengamputasi

tangannya sendiri dan tunggu apakah tangan itu
nantinya akan tumbuh dengan sendirinya. Meski
dengan

mengesampingkan

seluruh

argumen

sebelumnya, kita tahu bahwa air yang kita minum
saja tidak bisa menuangkan dirinya sendiri ke dalam
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gelas. Setiap kejadian memiliki sebab. Kemudian apa
sebab dari terjadinya sebuah sistem yang luar biasa
yang terjadi dalam milimeter kubik darah? Kepada
siapa kita sepatutnya mengalamatkan mekanisme
yang luar biasa ini? Sistem-sistem ini yang yang
beroperasi dengan pengetahuan, sains, akurasi dan
kecakapan hanya bisa dialamatkan kepada Yang
Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
C. Segala seusuatu tercipta atas kehendak alam
Apa itu Alam? Segala sesuatu yang kita dapat
amati di sekitar lingkungan kita dianggap sebagai
alam. kita dapat katakan bahwa segala materi, baik
itu besar ataupun kecil adalah bagian dari alam.
Sekarang, mari kita pelajari salah satu bagian dari
anggotanya, sebagai contoh yaitu seekor sapi. Seekor
sapi bahkan tidak mengetahui dan memahami
tentang susu yang diproduksinya. Bagaimana jika kita
letakan seember susu dihadapan seekor sapi dan
memintanya untuk merubah susu itu menjadi
yoghurt? Dengan yakin pasti kita dapat menjawabnya
bahwa itu adalah sebuah hal yang mustahil. Lalu,
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bagaimana jika kita mengundang seluruh bagian dari
alam lainnya untuk membantu sapi tersebut?
Meskipun seluruh bagian dari alam ini bersatu,
mereka tidak akan mampu menghasilkan satu atom
pun apalagi menghasilkan seember yoghurt? Secara
singkat hal itu mustahil karena segala yang ada di
alam sendiri adalah hasil dari ciptaan, oleh karenanya
mereka tidak bisa menciptakan apapun.
Hal tersebut berarti bahwa Allah-lah yang
menciptakan segala sesuatu. Dia itu ada dan satusatunya Tuhan yang layak disembah. Kita tidak
mampu melihatnya karena kita sedang diuji di dunia
ini oleh-Nya. Meskipun begitu, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala

telah

menciptakan

tanda-tanda

yang

menunjukan keberadaan-Nya. Namun, hanya mereka
yang memiliki ilmu yang dapat melihat dan
memperhatikan

tanda-tanda

itu.

Tanda-tanda

tersebut sangat jelas terlihat dan menunjukan dirinya
melalui berbagai entitas dari yang sekecil atom
hingga yang luar biasa besar seperti galaksi dan
nebula.
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Sudah menjadi tugas kita untuk menjelajahi
alam semesta yang menunjukan sebuah galeri maha
karya seni di depan mata kita. Dengan mengamati
galeri seni yang luar biasa ini akan menuntuk kita
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Oleh karenanya,
dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan
membawa kita kepada cinta sejati. Cinta kepada Allah
Ta’ala.
Pada

Kitab

Suci

Al-Quran,

Allah

berfirman: “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang
ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada
suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya,
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha
Pengampun (Quran, Al-Isra, 44).” Secara jelas ayat
tersebut menunjukan bahwa segala sesuatu di alam
semesta

merefleksikan

keindahan

Allah

dan

mengaggungkan nama-Nya.
Kita sekarang harus mengunjungi galeri besar alam
semesta kemudian mengamati keindahan Allah SWT.
Layaknya lebah madu, kita akan menghinggapi maha
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karya-maha karya tersebut dan mengumpulkan
informasi akan penciptanya.
Segala sesuatu tercipta dengan ukuran-ukuran
yang sempurna.
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Keseimbangan yang
Sempurna pada Alam

A

llah SWT melindungi keseimbangan yang
ada

pada

alam

dengan

mengimplementasikan equilibrium ekologi.
hal itu dilakukan dengan adanya rantai

makanan, yang berfungsi dimana hewan memakan
tumbuhan ataupun hewan lainnya dalam rangka
melindungi keseimbangan.
Sebagai contoh, seekor belalang sembah adalah
serangga

dengan

memangsa
dikategorikan

panjang

serangga
sebagai

sekitar

lainnya
hama.

8

cm.

Dia

yang

dapat

Belalang

sembah

berkontribusi pada keseimbangan ekologi dengan
cara bertelur sejumlah 350 telur dalam satu kali
waktu.
Terdapat salah satu jenis tikus yang mampu
bereproduksi sebanyak 400 anak dalam satu tahun.
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berdasarkan hasil penelitian, dikatakan bahwa dari
satu tikus dalam 2 tahun dapat mencapai populasi
sebanyak 65.000. Jika pertumbuhan populasi spesies
tersebut tidak dikontrol oleh keseimbangan dari
Allah SWT, dalam dua tahun dunia ini akan dipenuhi
oleh tikus-tikus.
Terdapat keseimbangan yang luar biasa juga di
dalam samudera. Jika tidak terdapat predator yang
memangsa ikan yang mampu bereproduksi ratusan
bahkan ribuan dalam satu kali waktu. Dapat
dipastikan bahwa samudera akan penuh dengan ikan
dalam waktu yang singkat. Terdapat salah satu jenis
ikan yang mampu bertelur sebanyak 6 juta dalam
satu tahun.
Mari kita perhatikan samudera sekali lagi.
Apakah kalian mengetahui bahwa, 16 juta ton air laut
menguap setiap detiknya? Hasil penguapan tersebut
didistribusikan ke seluruh dunia dan menghasilkan
hujan. Jika kita ingin simulasikan energi panas yang
dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut, maka kita
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membutuhkan 410 triliun ton batu bara per detik.
Alhamdulillah,
melakukan

6000
hal

derajat

tersebut

panas
secara

matahari
otomatis.

menyelamatkan kita dari satu tugas yang sangat
mustahil.
Selanjutnya mari kita analisis proses penguapan
yang terjadi di Laut Tengah. Laut Tengah memiliki
iklim yang luar biasa. 116.000 ton air laut
dikonversikan menjadi uap air setiap detiknya. Uap
air itu selanjutnya akan membentuk awan. Pada
akhirnya, awan-awan itu akan terbawa angin dengan
membawa

air

hujan

membutuhkannya.
bagaimana

Laut

ke

Secara

area-area
logika

Tengah

yang

sederhana,
mengimbangi

kehilangannya? Menurut perhitungan, Laut Tengah
akan mengalami pengurangan tinggi permukaan air
hingga 1,5 meter setiap tahunnya. Sekali lagi, sistem
dari Allah SWT berperan di dalamnya. Laut Tengah
mendapat kiriman 31.000 ton air per detik. Sebagian
dari kiriman itu berasal dari sungai-sungai yang
mengalir ke Laut Tengah sebanyak 7.300 ton air per
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detik. Masih terdapat defisit sebanyak 75.000 ton.
Kekurangan itu disediakan oleh Laut Hitam. Level
penguapan yang terjadi di Laut Hitam sangat rendah,
dimana Laut Hitam disuplai oleh 3 sungai besar yang
mengalir ke dalamnya. Meskipun begitu, hal tersebut
tidak menjadi sebab banjir di Laut Hitam karena
6.000 ton per detik mengalir ke Laut Tengah. Sisa
70.000 ton air diterima dari Samudera Atlantik yang
mengalir

ke

Laut

Tengah

melalui

Gibraltar.

Keseimbangan yang luar biasa yang terjadi di alam
sangat terlihat dengan jelas bahkan terjadi di
samudera-samudera kita.
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Keharmonisan Alam
Semesta

B

isakah kita bertahan hidup jika segala
sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ada
sekarang?

sebagai

contoh,

jika

tikus

memiliki ukuran sebesar unta atau jika

kuda justru sebesar tikus; Apa yang terjadi jika kita
memiliki beberapa organ tubuh yang dimiliki oleh
hewan atau sebaliknya?
Bayangkan jika salah satu mata kita terletak di
perut kita sementara yang satunya berada di
punggung kita.
Bagaimana jika lidah kita terletak pada lengan
kita dan kita memiliki hidung seperti burung pelikan?
Bisakah kita membanyangan jika alis mata kita
tidak berhenti tumbuh seperti rambut kita? Dengan
kata lain, bagaimana jika segala sesuatu di alam
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semesta kita ini berbeda dengan apa yang ada
sekarang?
Dapat kita lihat dan katakan dengan jelas bahwa
segala sesuatu diciptakan secara tepat dan seimbang,
sehingga

segala

makhluk

mendapatkan

segala

sesuatu yang secara esensial dibutuhkan.
Kitab
KALIAN

suci

Al-Quran

PERHATIKAN

bertanya, “TIDAKKAH

TENTANG

PENCIPTAAN

UNTA?” Oleh karenanya mari kita mengikuti saran AlQuran dengan melihat seekor unta. Salah satu jenis
unta (Unta Arab) bisa bertahan hidup tanpa air dalam
periode waktu yang sangat lama.
Rahasianya terdapat pada cadangan lemak yang
berada di punuk di punggungya. Ketika hewan
tersebut mengalami dehidrasi, cadangan lemak
tersebut akan terpecah den melepaskan senyawa
hidrogen. Oksigen yang dihirup melalui sistem
pernapasan akan dicampur dengan hidrogen yang
telah dihasilkan tersebut untuk memproduksi air.
Berkat adanya sebuah mekanisme biologi yang luar
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biasa seperti ini, unta dapat melalui beberapa hari di
lingkungan gurun yang panas meskipun tanpa air.
Sebagai

contoh

jika

ratusan

ahli

kimia

melakukan perjalanan di gurun tersebut tanpa air,
mereka tidak akan mampu memproduksi setetes air
jikalaupun mereka mencoba menggunakan sistem
yang sama yang dimiliki oleh unta. Meskipun begitu,
jika kita mengasumsikan apa yang terjadi pada unta
didasarkan pada kecerdasannya maka itu adalah
sebuah hal yang absurd.
Pernakah kamu memperhatikan panjangnya
bulu mata yang dimiliki oleh unta? Hal itu dirancang
dengan maksud melindungi mata mereka ketika ada
badai pasir di gurun.
Hal menarik lainnya dari seekor unta adalah
bibir yang dimilikinya. Bibir yang dimiliki oleh unta
dirancang sebegitu sempurna dimana terdapat celah
ditengah bagian bibir atas yang berfungsi untuk
memudahkan

unta

memakan

tumbuhan

yang

berduri. Area pada kaki unta juga sangat besar yang
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berfungsi

mencegah

mereka

terjebak

pada

permukaan padang pasir yang tidak kokoh.
Seperti yang kamu bisa saksikan, tidak ada hal
kebetulan dalam anatomi tubuh yang dimiliki oleh
seekor unta. Kita bisa katahkan dengan jelas
bahwa segala

sesuatu

sempurna.
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Segala Sesuatu
Menunjukan
Keberadaan Allah SWT

A

llah

telah

berfirman

dalam

Al-Quran

(54,49). Dari benda-benda terkecil hingga
yang terbesar, semuanya di alam semesta
ini diciptakan dengan proporsi dan persisi.

Sebagai contoh, berat dari sebuah sel zigot (sel telur)
adalah sepersatu koma tujuh gram. Proses dalma
memecah dan membagi untuk memproduksi sebuah
embrio

dan

kemudian

mentransformasikannya

menjadi manusia yang tumbuh dengan sempurna
yang melibatkan 100 triliun sel hidup merupakan
sebuah proses yang sangat rumit dan memerlukan
sebuah ketelitian yang tinggi. Sekarang, mari kita
bayangkan

apakah

sebuah

sel

zigot

memiliki

intelegensia yang cukup untuk membentuk setiap
organ ataupun dalam menentukan stiap lokasi dari
organ-organ tersebut dengan akurasi yang tepat serta
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memberikan tugas-tugas yang tepat kepada setiap
organ tersebut?
Ketika kita menganalisis satu sel saja, kita
layaknya mengobservasi sebuah lab kimia yang
memiliki lebih dari 2000 fungsi yang sedang
berlangsung. Tubuh manusia terdiri atas kurang lebih
100 triliun sel hidup. Dalam setiap sel tersebut
terdapat reaksi-reaksi kimia yang terjadi secara luar
biasa persisi dan kalkulasi yang sempurna. Dan tanpa
diragukan lagi bahwa hal-hal tersebut tidaklah terjadi
akibat ketidaksengajaan dan acak. Hal-hal tersebut
merupakan bagian dari sebuah sistem yang kompleks
yang dilaksanakan oleh suatu program yang luar
biasa.
Pergerakan planet bumi juga dikontrol dengan
ukuran-ukuran yang persisi. Kecepatan bumi ketika
berotasi

pada

porosnya

jauh

lebih

cepat

dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Jika saja
kecepatan bumi dalam berotasi itu berubah lebih
cepat dari biasanya maka gaya grafitasi yang dimiliki
bumi tidak mampu membuat seluruh mahluk di
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bumi berdiri pada permukaan bumi. Sementara,
ketika kecepatan rotasi bumi bergerak lebih lambat
dari biasanya maka yang akan terjadi adalah
keseimbangan musim di bumi akan rusak. Penting
juga bagi seluruh mahluk di bumi adalah jarak
antara bumi dan matahari. Jarak bumi ke matahari
diperkirakan mencapai 150 juta KM. jika jarak Bumi
lebih dekat atau jauh dari itu maka dipastikan tidak
mungkin ada kehidupan di bumi. Contoh terbaik
dari hal tersebut adalah planet Venus dan Mars.
Planet Venus memiliki suhu permukaan yang
mampu

melelehkan

besi.

Sebaliknya,

daerah

terhangat pada planet Mars ketika siang hari adalah
minus 22 derajat celsius. Kedua planet tersebut
merupakan sebuah ilustrasi yang sempurna untuk
menunjukan bagaimana kondisi kehidupan di bumi
ketika jaraknya lebih jauh ataupun lebih dekat
dengan matahari dibandingkan dengan posisinya
yang sekarang. Lokasi dari bulan juga penting bagi
kehidupan

di

bumi,

karena

lokasi

bulan

mempengaruhi kondisi pasang surut air laut.
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Sebagai tambahan terkait dengan pengukuran yang
akurat ini, posisi planet bumi yaitu sedikit miring
sebesar 23.5 derajat dari porosnya yang hal tersebut
memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan
keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida.
Secara Pasti, seluruh hal-hal luar biasa dan
perhitungan yang fantastik tersebut menujukan
adanya Sang Matematikawan Yang Sempurna.
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