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Nostalgia Ilmuan Muslim

1. Jabir ibn Hayyan/GEBER (L.721M): The Father of 

Cemistry.

2. Ibn Sina/AVISENA (980-1037): The Father of 

Farmacology.

3. Al-Jazari (1136-1206): Combuston engine. pompa

4. Ibn Haitham (965-1039M): The Father of Modern 

Optics

5. Al-Khawarismi (780-849): The Father of Aritmatics, 

Math, Al-Gibr.

6. Al-Razi (854-925): The Father of Modern Hospital. 

Percobaan daging kambing



7. Al-Biruni (L.973): The Father of Geometry, 

Trigonometry. Pertamakali mengukur

ketinggian Himalaya (9000M), teori jar-iari

bumi.

8. Al-Fazari (L796): The Father of Modern 

Astrolabe, Astronout.

9. Ibn Rusyd (1126M): Dokter Spesialis Tulang, 

Filosof, Foqaha, Sufi.

10. Al-Gazali (1058-1111M)

11. Ibn Arabi (1165-1202M)

12. Al-Farabi (870-950)



AL-QUR’AN

Kalamullah

 Qur’aniyyah: 

 Jam’iyyah, 

 Inzal

 Ba’id, 

 Hudan lil Muttaqin, 

 Bi al-thaharah wa al-tadzkiyah

(Q.S. Al-Baqarah/2:151)

 Ila Muhammad Saw (Kalamullah

wa kitabullah jam’an)

 ‘Alamul amr:

 Bari’ ‘an al-tagayyur wa al-

tajaddud

 Gair qabil li al-naskh wa al-

tabdil

 Basith

 Turunan Kalamullah menjadi 

Kitab

Kitabullah

 Furqaniyyah:

 Tafshiliyyah,

 Tanzil

 Qarib

 Hudan li al-nas

 Bi al-thaharah (Q.S. Al-

Waqi’ah/56:79)

 Ila sair al-ambiya’ (Kitabullah , 

laisa kalamullah)

 ‘Alamul khalq

 Zamani, qabil al-tagayyur wa

al-tajaddud

 Qabil li al-naskh wa al-tabdil

 Murakkab

 Turunan Kitabullah menjadi 

perilaku



َ َََْْقَرأْْا( اْقَرأ, اْقَرأ) ََ ِا ْ ْاَّذ ََ ِك َْر ِا ْْ ِاس ْ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan.

ْنَْعَ ََْ  سَنْما َْ َ َََْاْْلان ََ

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

ِْ اْقَرأْْ ْاْْلَْكَر ََ ُِّ َوَر

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 

ِْا ِاسََّْقََ ْ َِ
ِا َْعَذ اَّذ

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan

kalam.

ِْْ َْيْعََ ِْ سَنَْمسََّْ َْ ْاْْلان َِ َعَذ

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya. (Q.S. al-’Alaq/96:1-5)



Makna Pengulangan Iqra’

1. اْقَرْأْ pertama: Kesadaran sensorial 

(Tadabbur)

How to read, how to memorize?

2. اْقَرْأْ kedua : Kesadaran intelektual (tafakkur)

How to learn, how to think?

3. اْقَرأْْ ketiga : Kesadaran emosional (tadzakkur)

How to understand, how to meditate?

4. اْقَرأْْ keempat : Kesadaran spiritual 

How to disappear, annihilate, fana’? 



Gelombang Energi Otak

Beta
13-28 cps

Keadaan Aktif
Kerja, main, bicara

Pikiran analitis

Alpha

Theta

7-13 cps

3.5-7 cps

Keadaan Relaksasi
Merenung

Relaksasi terfocus

Meditasi

Bermimpi (REM)      

Delta
0.5-3.5 cps

Tidur Lelap tanpa

Mimpi

Perhatian terfokus

Sebagian besar PS tertutup

Imajinasi   Kenyataan

Pemikiran kreatif yg kuat

Seluruh PS tertutup

Istirahat total

Penyembuhan alamiah

Pikiran sadar sangat aktif

Perhatian terpecah

Kritis

Terjadinya stres



 Tingkat pikiran yang paling bagus 
untuk fokus dan khusyuk adalah 
kira-kira 10 cps. Inilah frekwensi 
paling optimal untuk membina 
intelijensi manusia dan masuk 
kedalam pikiran bawah sadar. 

 Hanya sekitar 10% di antara kita 
berpikir dalam frekwensi optimal 
ini. 



Otak Manusia: 1,5 kg =5 %, 

mengkonsumsi 30% kalori, 

terdiri atas 1,5 Triliun sel, 

yang digunakan 4,5% 

Yang belum digunakan 95,5%



Program-2 negatif           
menghasilkan                       

sukses terbatas

Program-2 pikiran bawah 
sadar

Kebiasaan

Nilai Hidup

Kepribadian

Citra Diri

Keyakinan

Menentukan tingkat 
sukses & kebahagiaan

Kekuatan otak

90%



Pikiran Sadar & Bawah Sadar

Pikiran logis

Kondisi aktif

10% Kekuatan

LEMAH

Perhatian

terpecah

Perhatian

terfokus

90% Kekuatan

KUAT !!

Ingatan

Kebiasaan

Kepribadian

Citra Diri

Emosi

Intuitif, Kreatif



Berbicara

Berhitung

Menganalisir

Matematika

Membaca

Menulis

Mengurut

Otak Analitis

(Otak KIRI)

Seni

Warna

Musik

Gambar

Imajinasi

Emosi

Intuisi

Otak Kreatif 

(Otak KANAN)



TIDAK MAMPU

TIDAK SADAR

TIDAK MAMPU

SADAR 

MAMPU

TIDAK SADAR

MAMPU 

SADAR

Accelerated Learning



SEL OTAK

Kita mempunyai trilyunan 
sel otak.

Kita mempunyai sekitar 100 
milyar neuron atau ‘sel otak 
aktif’. Setiap neuron adalah 
sebuah komputer yang 
hebat, mampu menciptakan 
pikiran-pikiran.

Setiap neuron mempunyai 
maksimal 20,000 dendrit.

Setiap dentrit bercabang 
menjadi sinaps-sinaps.

Dendrit

Sinaps



HUBUNGAN DUA SEL OTAK

Hubungan saraf / akson

Otak kita membuat hubungan setiap detiknya 3 milyar kali!



Potongan dari otak
yg tidak terstimulasi

Potongan dari otak 
yang terstimulasi



Al-khadharat al-khamsah

(Lima Wujud Eksistensi)

1. Ahadiyyah

2. Wahidiyyah (al-A’yan al-Tsabitah)

3. Alam Jabarut

4. Alam Malakut

5. Alam Syahadah



Kandung

an Al-

Qur’an

Ibarah
Utk org awam

Lathaif
Unt para Wali

Haqaiq
Unt para Nabi

Isyarah
Untk Khawas



ْ ِا ٱّللذ َ َََْٱَّذ عَََْ ِۡ تْ َْ َوَٰ َمَٰ نََْْ ْٱَوما ۡثََه نذْ ْۡلَۡرضا لْ ما ۡيَنه نْذٱْۡلَۡمرْ َيَتَنزذ َِ
ٓواْْ َْأَنْذَّاَتۡعََم  لْكَعََىَْٰٱّللذ يرْ َشۡيءْ ك  ََْوأَنْذَقدا لْكِْاأََحسطََْقدْۡٱّللذ سَشۡيءْ ك  َمَۢ َۡ عا

 Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan

seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku

padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan

sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar

meliputi segala sesuatu. (Q.S. al-Thalaq/65:12).

 Suatu ketika Ibn Abbas ditanya sahabat mengenai

penjelasan Nabi tentang ayat ayat tsb di atas, ia

menjawab: “Kalau saya jelaskan penjelasan Nabi

kepada saya tentang makna ayat tersebut maka

kalian pasti akan merajamku”.



Sumber

Pengetahuan

Deduksi Akal

Intuisi

Wahyu & 

Ilham

Mimpi

Mukasyafah



Jenis2

Mimpi

Al-hilm

Al-manamat

Al-ru’yah

Al-waqi’iyyah

Al-mukasyafah



Menggugat Epistimologi Modern

 Epistimologi modern tidak memberikan tempat

sejumlah sumber tradisi keilmuan Islam, seperti

ilmu ladunni. Padahal, di dalam Al-Qur’an Allah 

Swt memperkenalkan 22 ayat dari Q.S. al-

Kahfi/18: 62-82 tentang kisah Nabi Musa dan 

Khidhir. Epistimologi modern hanya mengakui

ontologi keilmuan yang bisa dijankau oleh akal

dan pikiran analitis manusia. Segala sesuatu

yang tidak bisa dijelaskan akal tidak ada

tempatnya dalam dunia keilmuan. 



 Dalam teologi Aswaja, tradisi keilmuan bukan hanya

deduksi akal, tetapi ada sejumlah tradisi keilmuan

yang diakui, seperti kekuatan intuisi dan firasat. Nabi 

bersabda: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور هللا (Takutlah 

kalian kepada firasat orang mukmin karena dia melihat 

dengan cahaya Allah). Mimpi juga dapat dijadikan

referensi, terutama mimpi yang benar. 

 Dalam perspektif Al-Qur’an diisyaratkan ada lima 

macam mimpi, yaitu: al-hulm, al-manamat, al-ru’yah, 

al-mukasyafah, al-waqi’iyya. Jika keberadaan mimpi

dingkari maka dasar hukum ibadah qurban

bermasalah karena dasarnya mimpi nabi Ibrahim 

(Q.S. al-Shaffat/37:102). Demikian pula batas usia

balig seorang anak laki-laki juga bermasalah karena

kriterianya adalah mimpi basah (al-hulum/ Q.S. al-

Nur/24:58). 



 Ada kecenderungan, generasi mencari aspek-aspek

spiritual dari ajaran agama dan menafikan aspek-

aspek selainnya. Tentu saja hal ini menarik untuk

dicermati karena dalam Islam, tasawuf adalah

kelanjutan dari anak tangga yang ada di bawahnya

berupa ajaran fikih, syari’ah, dan akhlak. Antara 

satu dengan lainnya tidak bisa dipsisahkan. 

Kalangan praktisi tasawuf pernah menyatakan:  من

ومن . ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. تفقه ولم يتصوف فقد تفسق

جمع بينهما فقد تحقق  (Barangsiapa yang bertasawuf

tanpa berfikih maka ia zindiq. Barangsiapa yang 

berfikih tanpa bertasawuf maka ia fasiq, dan 

barangsiapa yang menggabungkan keduanya maka

ia mencapai puncak kebenaran). 



 Hadirnya pemikir-pemikir spiritual-tasawuf

berbicara tentang hermeneutika Al-Qur'an 

seperti Henry Corbin, William C.Chittick, Sachiko 

Murata, dan James Winston Morris, terutama di 

dalam memperkenalkan epistimologi dan 

kosmologis Ibn 'Arabi semakin memicu lahirnya

ilmuan muda yang berusaha mendalami makna

spiritual Al-Qur'an. 



Ontologi Alam Semesta

 Dalam tradisi epistimologi keilmuan Ahlus

Sunnah wal Jamaa’ah (Aswaja), obyek

keilmuan dibedakan kepada dua macam, 

yaitu ilmu dan makrifah. 

 Pengetahuan yang diperoleh melalui olah

nalar disebut ilmu (‘ilm) dan pengetahuan

yang diperoleh melalui olah batin disebut

makrifat (ma’rifah) atau ’irfan menurut

ulama Syi’ah. 



 ‘Ilm berasal dari akar kata alima-ya’lamu 

berarti mengetahui, seakar kata dengan

‘alam berarti tanda, petunjuk, bendera; 

‘alamah berarti alamat atau suatu tanda

yang melalui dirinya dapat diketahui

sesuatu yang lain (kullu ma bihi ya’lamu 

al-syai). Segala sesuatu selain Allah (kullu

ma siwa Allah) adalah alam. Alam adalah 

tanda sekaligus manifestasi keberadaan

Allah Swt. 



 Dalam tradisi epistimologi keilmuan Ahlus Sunnah wal

Jamaa’ah (Aswaja), obyek keilmuan dibedakan

kepada dua macam, yaitu ilmu dan makrifah. 

 Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar

disebut ilmu (‘ilm) dan pengetahuan yang diperoleh

melalui olah batin disebut makrifat (ma’rifah) atau

’irfan menurut ulama Syi’ah. 

 ‘Ilm berasal dari akar kata alima-ya’lamu berarti 

mengetahui, seakar kata dengan ‘alam berarti tanda, 

petunjuk, bendera; ‘alamah berarti alamat atau suatu

tanda yang melalui dirinya dapat diketahui sesuatu 

yang lain (kullu ma bihi ya’lamu al-syai). Segala 

sesuatu selain Allah (kullu ma siwa Allah) adalah 

alam. Alam adalah tanda sekaligus manifestasi

keberadaan Allah Swt. 



 Ma’rifah berasal dari kata ‘arafa-yu'rif berarti

mengenal dan mengetahui lebih dalam (ma’rifah), 

pengakuan dosa (i’tiraf), wuquf di Arafah (‘arrafah 

al-hujjaj), Padang Arafah (‘arafat), tempat antara 

syurga dan neraka (a’raf), bersetubuh (‘arafah al-

ma’ah), saling mengenal satu sama lain (ta’aruf), 

warisan tradisi lama yang positif (‘urf), terkenal, 

masyhur (ma’ruf), ilmu pengetahuan luas (ma’arif), 

dan pengetahuan yang mendalam dan 

komperhensif (ma’rifah). 

 Dari segi kebahasaan dapat difahami makna 

ma’rifah memiliki konotasi lebih tinggi dan agung

daripada ‘ilm. Metodologinya lebih spesifik dan 

bersifat keyakinan. 



 ‘Ilm lebih banyak menggunakan pendekatan hushuli, 

Sedangkan ma’rifah lebih banyak menggunakan 

pendekatan hudhuri.

 Pendekatan hushuli lebih mengedepankan 

kecerdasan logika dan memisahkan antara subyek 

ilmu (‘alim) dan obyek ilmu (ma’lum). Sedangkan 

pendekatan hudhuri lebih  mengedepankan 

kecerdasan emosional spiritual dan tidak memisahkan 

antara obyek dan subyek ilmu. 

 Manusia sebagai subyek sudah dilengkapi dengan 

alat-alat kecerdasan internal yang memungkinkan 

dirinya untuk mengakses dunia transenden dan duni 

immanen. Aliran ini berkeyakinan segala sesuatu 

dapat diketahui melalui kecerdasan spiritual. 



َذا فِي َغْفَلٍة لََّقْد ُكنَت  ْن َهَٰ َم َحِديٌد  َعنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيوْ َناَفَكَشفْ مِّ

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lupa (tidak

sadar) dari (hal) ini, maka Kami singkapkan dari padamu

tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu

pada hari itu amat tajam. 

(Q.S. Qaf/50:22).

َها ٞب َيۡعقِلُوَن بَِهآ أَۡو َءاَذاٞن َيسۡ َفلَۡم َيِسيُروْا فِي ٱۡۡلَۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم قُلُو َمُعوَن بَِهۖا َفإِنَّ

ِكن َتۡعَمى ٱۡلقُلُوُب ٱلَّ  ُر َولََٰ ُدوِر ََل َتۡعَمى ٱۡۡلَۡبَصَٰ تِي فِي ٱلصد

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu

mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat

memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu

mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya

bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati

yang di dalam dada. (Q.S. al-Haj/22:46).



Epistimologi Keilmuan

HudhuriHushuli

• Tasawuf/Spiritual

• Teomorfis

• Ada obyek ilmu di luar

logika

• Obyek dan Subyek

menyatu

• Relasi guru-musrsyid:

Sadar-Tidak Sadar

( غسفل-ِاكر ), tersingkap

-terhijab” ) محجوب-مكسشفة )

• Filosof/Fuqaha/Teologi

• Antroposentris

• Menafikan objek ilmu di

luar logika

•Memisahkan obyek & 

subyek

• Relasi guru-murid:

Pintar-Bodoh ( جسهل-عسَِّ )



 Pendekatan hushuli terlalu antroposentris. Sehingga

terkesan kering dan dangkal. Sedangkan pendekatan

hudhuri lebih bersifat spiritual dan terkesan sulit

dinalar (unknowable).

 Para ilmuan yang banyak tergabung di dalam aliran

hushuli umumnya dari para filosof, fuqaha, dan teolog. 

Sedangkan pendekatan hudhuri umumnya dari

kalangan sufi dan ahli spiritual.

 Manusia sebagai subyek sudah dilengkapi dengan

alat-alat kecerdasan internal yang memungkinkan

dirinya untuk mengakses sesuatu yang amat dalam di 

dalam dirinya sendiri. Aliran ini berkeyakinan segala

sesuatu dapat diketahui melalui kemampuan

pendalaman batin. 



 Pendekatan husushuli membayangkan Tuhan

jauh (transenden) sehingga perlu upaya

pendekatan diri secara ekstra. Sedangkan

kelompok hudhuri membayangkan Tuhan lebih

dekat (immanen) seperti istilah Al-Qur’an: “Kami 

lebih dekat dari pada urat tenggorokan”. 

 Istilah yang sering muncul di dalam metode

hushuli ialah "pintar-bodoh ( جسهل-عسَِّ ). Orang yang 

rajin belajar, mengobservasi, dan meneliti pasti

bisa menguasai ilmu pengetahuan (‘alim). 

Sedangkan istilah yang lebih familiar dari

kelompok hudhuri yaitu "ingat-lupa” ) غسفل-ِاكر ) 

atau” tersingkap-terhijab” ) محجوب-مكسشفة ). 



 Dunia Barat terlalu pongah dengan metode hushuli

sehingga wajar kalau krisis kemanusiaan selalu

melanda kawasan ini. Mereka merasa seperti tidak

pernah selesai dan merasa kering, sehingga penuh

dengan gejolak fisik dan psikologis. Sementara di 

Timur terkadang menutup dirinya dengan metode

hudluri, sehingga mereka sering merasa senang dan 

bahagia dengan dirinya sendiri.

 Di sinilah hebatnya Al-Qur’an, yang pernah

menyentak semua umat manusia, Timur dan Barat 

dengan: ََْ ِك َْر ِا ْْ ِاس اْقَرْأْ (Bacalah dengan membaca nama

Tuhanmu/Q.S. al-’Alaq/96:1). Iqra’ tanpa bi ismi

Rabbik akan melahirkan batin yang kering, manusia

seperti monster; dan bi ismi Rabbik tanpa iqra akan

melahirkan batin yang becek, manusia yang a-social.





ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَْيَنَما ُتَولد و َ ّلِِلَّ
ِ نِنَّ هللاَّ  َواِسٌع َعلِيٌم وا َفَممَّ َوْجُه هللاَّ

(Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke

mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi

Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:115).

ىَٰٓ  ُه ََلٓ أَۡبَرُح َحتَّ ا   أَۡبلَُ  َمۡجَمَع ٱۡلَبۡحَرۡيِن أَۡو َونِۡذ َقالَ ُموَسىَٰ لَِفَتىَٰ َي ُحقُبا ِِ  أَۡم

(Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada

muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) 

sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; 

atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". 

(Q.S. al-Kahfi/18:60). 



ۡكِر نِن ُكنُتۡم ََل َتۡعلَُمونَ  َفسۡ  َلُٓوْا أَۡهلَ ٱلذِّ

 Maka bertanyalah kepada ’ahli dzikir’ jika kamu

tidak mengetahui. (Q.S. al-Nahl/16:43).

 Ayat tersebut tidak mengatakan: ٱلعلمأَۡهلَ َفسۡ  َلُٓواْ 

(tanyakanlah kepada ahli ilmu pengetahuan).

 Banyak lagi ayat lain mengingatkan kita untuk

mengingat Allah Swt, seperti: ُرونَ أََفَل  َتَتَذكَّ (Apakah

kalian tidak mengingat [Allah])? (Q.S. al-

An’am/6:80). Ayat yang sama juga disebutkan

dalam Q.S. al-Sajadah/32:4).

 Kelompok mengedepankan penyucian diri dalam

bentuk tadzkirah, tashawwuf, Tashwir, tadzkiyah

untuk menjernihkan kembali pengetahuan inti yang

pernah dibekalinya sejak lahir.



 Para saintis tidak bisa serta merta menafikan

keberadaan ontologi keilmuan makrifah karena

secara defacto banyak peristiwa dan kebenaran

yang diungkap oleh makrifah yang sulit dibantah

para saintis. 

 Kini para ilmuan modern, sesekuler apapun

mereka, tidak dapat lagi terus menerus

menyerang kaum agamawan (baca: agnostic), 

karena mereka sendiri sudah mulai meragukan

dirinya. Bahkan dasawarsa terakhir ini, kitab suci

Al-Qur’an paling sering keluar-masuk di 

laboratorium untuk dikaji postulat-postulat ilmiah

di dalam sejumlah ayat kauniyah.



Tidak Ada Benda Mati

 Dalam keyakinan teologi Aswaja tidak ada istilah

benda mati dan benda hidup dalam kamus Allah Swt.

Sumuanya bertasbih kepada Allah Swt. Banyak ayat

dan hadis menegaskan hal ini, antara lain:

تُ َلهُ ُتَسبِّحُ  َوَٰ َمَٰ ۡبعُ ٱلسَّ نَونِنفِيِهنَّ  نَومَ َوٱۡۡلَۡرضُ ٱلسَّ ِبَحۡمِدِهۦَسبِّحُ يُ نَِلَّ َشۡيءٍ مِّ

ِكن ُهۥَتۡسبِيَحُهۡم  َتۡفَقُهونَ َلَّ َولََٰ احَ َكانَ نِنَّ الِيما َغفُورا

 Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di

dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu

pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi

kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Pengampun. (Q.S. al-Isra’/17:44).



 Rasulullah pernah menerima pemberian mimbar dari seorang

ibu yang terbuat dari kayu untuk menggantikan mimbar tua

dari batang korma. Ketika mimbar itu dibongkar pada hari

Jum’at tiba-tiba batang korma itu menangis seperti bayi. 

Rasulullah menjelaskan: ”Batang pohon ini merasa sedih

setelah akan ditinggalkan”. Dalam Riwayat lain, Rasulullah

turun dari mimbar dan mengajak berdialog bekas mimbar itu: 

”Sekarang kamu boleh memilih antara ditanam di tempatmu

semula, kamu dapat tumbuh berkembang seperti

sebelumnya, atau ditanam di surga, kamu bisa meresap

sungai-sungai dan mata air di sana, lalu kamu akan tumbuh

dengan baik dan buh-buhmu akan dipetik para kekasih Allah. 

Apa pilihanmu akan aku laksanakan”. Batang korma itu

memilih untuk ditanam di surga. Seusai shalat Jum’at

salahseorang sahabat memboyong bekas mimbar itu ke

rumahnya dengan alasan ini bukan mimbar biasa, mimbar

bisa bicara dan akan menjadi penghuni surga



 Rasulullah Saw juga mencontohkan memberi

nama cangkir, sisir, cermin, pedang, kuda, dan

untanya. Ini semua menunjukkan bahwa benda

mati tetap memiliki nilai di hadapan Allah Swt.

Tidak ada satupun makhluk Allah Swt yang

diciptakan dengan sia-sia, sebagaimana

ditegaskan di dalam Al-Qur’an:

َنا َذاَخلَۡقتَ َماَربَّ ِطلا َهَٰ َنكَ َبَٰ ارِ َعَذابَ َفقَِناُسۡبَحَٰ ٱلنَّ

“Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini

dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka

peliharalah kami dari siksa neraka”(. (Q.S. Ali

‘Imran/3:191).



 Abu Dzar pernah menceritakan Rasulullah Saw 

duduk di satu tempat bersama Abu bakar, Umar, 

dan Utsman. Nabi mengambil tujuh butir kerikil, lalu

kerikil itu langsung bertasbih seperti bunyi suara

lebah, kemudian diperdengarkan kepada Abu 

Bakar, kemudian kepada Utsman. (H.R. Thabrani

dan Al-Haitsami dalam Mu’jam al-Zawa’id). 

 Banyak ayat dan hadis menjelaskan bahwa alam

semsta bisa berkomunikasi secara visual dengan

manusia. Ontologi keilmuan Aswaja memberikan

tempat khusus kepada benda-benda yang selama

ini tidak dianggap sebagai sumber dan obyek yang 

”hidup” dan ”rasional” dalam ontologi keilmuan

Barat/sekuler. 



َن َلُهْم أَنَّ َسُنِريِهْم آَياِتَنا فِي اْْلَفاِق َوفِي أَنفُِسهِ  ىَٰ َيَتَبيَّ ُه اْلَحقد ْم َحتَّ

ُه َعَلىَٰ ُكلِّ َشيْ  َك أَنَّ ٍء َشِهيد أََوَلْم َيْكِف ِبَربِّ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka

tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada 

diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi

mereka bahwa sesungguhnya itu adalah Al-

Haq. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi

kamu) bahwa sesungguhnya Dia

menyaksikan segala sesuatu?

(Q.S. Fushilat/41:53)



Teologi Aswaja sangat respek kepada alam

karena menganggapnya sebagai sahabat

spiritual, sama-sama penampak (madhhar)

wajah Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam

ayat:

َواِسعٌ هللاََّ نِنَّ هللاَِّ َوْجهُ َفَممَّ ُتَولدوااَفأَْيَنمَ َواْلَمْغِربُ اْلَمْشِرقُ َوّلِِلَِّ 

َعلِيمٌ 

(Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat,

maka ke mana pun kamu menghadap di

situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha

Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:115).



 Jika ada orang melakukan upacara

persahabatan dengan alam tidak bisa

langsung dikatakan musyrik, khurafat, atau

bid’ah, karena mungkin saja itu hanya

”format” persahabatan dirinya dengan alam

semesta. 

 Mereka samasekali tidak menyembah alam

tetapi melakukan wujud persahabatan

melalui kearifan lokal dengan sesama

hamba Allah Swt.

 Banyak contoh kearifan local di Asia 

Tenggara, tidak bisa divonnis syirik



 Sikap bersahabat dengan alam semesta

dicontohkan oleh Nabi, misalnya Nabi 

memelihara dengan penuh emosional binatang

piaraannya, seperti kedua unta dan kudanya

masing-masing diberi nama, bersahabat

dengan kadal dan kijang, bersahabat dengan

pohon, dinding tembok, kerikil, dan daun pintu

bisa berbicara dengan Nabi. Nabi pernah

marah besar lantaran ada sahabatnya

membakar sarang semut seraya mengatakan: 

Hanya Allah Swt yang berhak menyiksa

dengan api”.  H.R. Ahmad, lihat Ibid, h. 271.



 Nabi melarang menyembelih binatang dan 

menebang pohon tanpa membaca basmalah. 

Kesmuanya ini menjadi bukti bahwa

persahabatan dengan alam semsta tidak ada

masalah. Yang menjadi masalah kalau

seseorang menyembah alam semesta, itulah

yang disebut syirik. 

 Jika ada orang yang kelihatannya menyembah

alam dan menganggap alam itu bagian dari

manifestasi (tajalli) Allah Swt, itu bisa menjadi

media untuk mengkhusyukkan diri menyembah

kepada Allah Rabb al-’Izzah. 



 Khidhir pernah ditemukan sahabat Nabi 

dipinggir kota Madinah shalat menghadap ke

pohon, lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi, lalu

Nabi mengatakan kembalilah menemui beliau

karena itu adalah Khidhir, minta belaiau

didoakan supaya Nabi sukses menjalankan

misi kenabian yang diemban.

 Ingat hadis shahih ttg 3 pemuda tersesat di 

dalam gua, lalu masing-masing ketiganya

berdoa di depan batu sambal bertawassul

melalui amal kebajikan masing-masing, hingga

batu besar itu menggelinding jatuh ke bawah.



Belajar pada Roh

 Roh orang-orang yang sudah wafat juga dianggap

sama dengan roh yang ada di dalam diri manusia

yang hidup. Teologi Aswajah berkeyakinan bahwa

roh adalah sesuatu yang tidak pernah dan tak akan

pernah mati. Manusia adalah wujud abadi yang 

diawali dengan ketiadaan dan tak pernah diakhir

dengan ketiadaan. Setingkat berbeda dengan Allah 

Swt sebagai wujud azali, yang tidak diawali dan 

diakhiri dengan kematian. 

 Seseorang bisa berkomunikasi secara interaktif

dengan roh orang-orang yang sudah wafat, 

terutama roh orang-orang pilihan Allah seperti para 

Nabi dan syuhada. 



ا  َبۡل أَۡحَيآٌء عِ َتۡحَسَبنَّ ٱلَِّذيَن قُتِلُوْا فِي َسبِيلِ َوََل  َتَۢ ِ أَۡمَوَٰ ِهۡم ُيۡرَزقُونَ ٱّلِلَّ نَد َربِّ

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang 

gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu

hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. 

)Q.S. Ali ’Imran/3:169).

ئَِكَتُهۥ ُيَصلدوَن َعلَى ٱلنَّ 
ٓ َ َوَملََٰ

َها ٱلَِّذيَن َءاَمنُ نِنَّ ٱّلِلَّ أَيد ٓ وْا َصلدوْا َعلَۡيِه َوَسلُِّموْا بِيِّ  َيَٰ

ا  َتۡسلِيما

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 

beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S. 

al-Ahdzab/33:56). 



نُكْم يَ  يُكْم َوُيَعلُِّمُكمُ ْتلُو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيزَ َكَما أَْرَسْلَنا فِيُكْم َرُسوَلا مِّ كِّ

ا لَ  ْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّ

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan

nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus

kepadamu Rasul di antara kalian yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kalian 

dan menyucikan kalian dan mengajarkan

kepada kalian Al Kitab dan Al-Hikmah, serta

mengajarkan kepada kamu apa yang belum

kamu ketahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:151). 



 Ayat ini menggunakan bentuk fi’il mudhari’, 

mengisyaratkan dahulu, sekarang, dan 

akan datang Nabi Muhammad Saw masih

tetap akan mengajar, membersihkan, 

mengajarkan Al-Qur’an dan hikmah, serta

mengajarkan sesuatu yang bukan hanya

yang tak diketahui ا ََل َتُكوُنوا ) مَّ

unknown) tetapi/َتْعَلُمونَ  juga yang tak akan

pernah bisa diketahui ا َلْم َتُكوُنوا ) مَّ

 .(unknowable/َتْعَلُمونَ 



ُسوٍل نَِلَّ لُِيَطاعَ  هُ َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن رَّ ِ  َوَلۡو أَنَّ َلُمٓوْا ِبإِۡذِن ٱّلِلَّ ۡم نِذ ظَّ

ُسولُ أَنفَُسُهۡم َجآُءوَك َفٱۡسَتۡغَفُروْا ٱّلِلََّ  َ  َوٱۡسَتۡغَفَر َلُهُم ٱلرَّ
 َلَوَجُدوْا ٱّلِلَّ

ا  ِحيما ا رَّ ابا َتوَّ

Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, 

melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 

Sesungguhnya jika mereka ketika

menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu

memohon ampun kepada Allah, dan Rasul 

pun memohonkan ampun untuk mereka, 

tentulah mereka mendapati Allah Maha

Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. al-Nisa’/4:64)



 Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 

Rasulullah pernah bersabda: ”Barangsiapa yang 

berselawat terhadapku pasti aku tahu dan aku

akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat”.  

Dalam hadis shahih lain Nabi bersabda: 

”Barangsiapa yang memimpikan diriku, maka

akulah sesungguhnya yang dilihat, karena satu-

satunya orang yang tidak bisa dipalsukan Iblis 

ialah wajahku”. 

 Pengalaman spiritual pernah dialami banyak

orang sering berjumpa dengan Nabi Muhammad 

Saw. Bahkan mereka mengaku pernah diajar

langsung oleh Nabi Muhammad Saw.



 Pengalaman spiritual juga bisa dialami oleh orang-

orang pilihan Allah Swt, seperti para auliya’. ”Dalam

kitab Al-Mubasysyirat-nya, Ibn Arabi begitu mudah

berkomunikasi dengan Nabi, para sahabat, dan 

orang-orang penting yang sangat berpengaruh

dalam sejarah Islam. Misalnya, ketika ia ke Mekkah, 

di samping Ka’bah, ia tiba-tiba menjumpai Abu 

Bakar al-Shiddiq. Ia bertanya kepadanya wahai Abu 

Bakar, engkau selalu bersama Nabi, apa yang 

dimaksud shalat di Mekkah 100.000 lebih utama

disbanding di luar Mekkah. Apakah yang dimaksud

di pelataran Ka’bah atau dalam batas Tanah Haram 

Mekkah. Abu Bakar menjawab, yang saya fahami

pada waktu itu seluruh wilayah tanah Haram, bukan

hanya di pelataran Ka’bah.



Impersonal Teachers

 Al-Qur’an dan Hadis serta pengalaman spiritual 

banyak orang mengisyaratkan bahwa guru 

bukan hanya orang (personal teachers) tetapi

juga guru yang bukan orang (impersonal 

teachers). 

 Pengalaman spiritual orang yang sudah

mencapai maqam tertinggi sering mengatakan: 

”Alangkah miskinnya seorang murid jika gurunya

hanya orang”. Kajaiban lain ialah: ”Alangkah

miskinnya seorang murid jika gurunya hanya

orang-orang yang masih hidup.”



 ٱۡلوَ 
ِ 
ِطي َها ُنوِدَي ِمن َشَٰ آ أََتىَٰ َرَكِة ِمَن اِد ٱۡۡلَۡيَمِن فِي ٱۡلُبۡقَعةِ َفَلمَّ ٱۡلُمَبَٰ

 ُ
ٓي أََنا ٱّلِلَّ ٓ نِنِّ ُموَسىَٰ َجَرِة أَن َيَٰ َلِمينَ ٱلشَّ  َربد ٱۡلَعَٰ

Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api

itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah

yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, 

yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah

Allah, Tuhan semesta alam.

(Q.S. al-Qashash/28:30). 



أَ  ٓ ُن َداُوۥَدۖ َوَقالَ َيَٰ اُس ُعلِّۡمَنا َمنِطقَ َوَوِرَث ُسَلۡيَمَٰ َها ٱلنَّ ۡيِر يد  ٱلطَّ

َذا َلهُ  لُ ٱۡلُمِبيُن َوأُوِتيَنا ِمن ُكلِّ َشۡيٍءۖ نِنَّ َهَٰ ِۡ َو ٱۡلَف

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia

berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi

pengertian tentang suara burung dan kami 

diberi segala sesuatu. Sesungguhnya

(semua) ini benar-benar suatu karunia yang 

nyata". (Q.S. al-Naml/27:16).



 Pengalaman spiritual sejumah ulama besar

belajar kepada sosok figur yang sudah lama 

wafatnya. Antara lain: Imam Al-Gazali pernah

ditanya seorang muridnya yang keberatan

dengan sejumlah hadis yang tidak diketemukan

di dalam kitab-kitab Hadis. Imam Al-Gazali

menjelaskan: ”Saya tidak pernah menulis

sebuah hadis di dalam Kitab Ihya’ ’Ulum al-Din, 

tanpa mengkonfirmasikan sebelumnya kepada

Rasulullah Saw, benarkah hadis ini dari engkau

ya Rasulullah? Sebelum Nabi menganguk

sebagai tanda keshahihan hadis itu. Kitab Ihya’ 

ditulis di atas puncak menara masjid Damascus. 



 Peristiwa lain, ketika ulama besar Ibn ’Arabi 

pernah ditanyai seorang pemuda tentang

keanehan buku Fushush al-Hikam. Setiap hari

dibaca meskipun dalam redaksi yang sama

selalu ada keajaiban dari Allah Swt. Ibn ’Arabi 

menjawab: ”Aku melihat Rasulullah Saw dalam

suatu mimpi pada waktu 10 terakhir bulan

Muharram, tahun 624 Hijriah di Damsyik. Pada 

tangan Rasulullah Sawada sebuah kitab. Ia

berkata kepadaku: ”Ini Kitab Fushush al-Hikam, 

ambillah, dan sampaikanlah isinya kepada

manusia, semoga bisa bermanfaat baginya”. 



Pengalaman Pribadi

 Ketika melakukan Studi Mufassir

Mu’tabarah di Timur Tengah

 Pengalaman mendampingi Ulama2 besar

 Pengalaman mistis



 Dari dasar keterangan di atas dapat disimpulkan

bahwa guru bukan hanya terdiri atas personal 

teachers tetapi juga impersonal teachers seperti

alam raya ini. Guru juga bukan hanya dari

orang-orang masih hidup tetapi juga roh-roh

yang sudah lama wafat, seperti roh para ulama,  

wali, dan  khususnya dari Rasulullah Saw. Kisah

Khidhir dalam surah Al-Kahfi dan kisah Hay ibn 

Yaqshan atau Ibn Thufail seorang bayi yang 

dibesarkan dipulau tak berpenghuni manusia

bisa memahami pengetahuan dan kearifan

secara mendalam. 




