
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu

landasan utama dari sebuah agama atau

kepercayaan kepada agama adalah bahwa setiap

manusia yang memercayai agama akan percaya

bahwa alam semesta ini memiliki Tuhan yang

menciptakan. Inilah yang membuat perbedaan

utama antara agama yang berasaskan kosmologi

ilahi dengan kosmologi materi. Mereka yang

meyakini bahwasanya alam ini ada pencipta dan

penciptanya adalah Tuhan, yang kita sebut dengan

nama Allah, akan mencari tahu apa sifat-sifat

Allah, apakah Allah mengutus rasul-rasul-Nya,

dan setelah kehidupan ini, adakah kehidupan yang

lain yang kita sebut dengan kematian atau

kehidupan hari kiamat. Tetapi jika dari awal orang

sudah menolak adanya pencipta bagi alam, tidak

ada alasan bagi dia untuk mencari tahu siapa yang

menciptakan dan apa sifat-sifat pencipta, apa sifat-

sifat para nabi yang diutus-Nya dan apakah ada

hari kiamat setelah hari kematian; dari mana kita

bisa mengenal Allah, dari mana kita bisa tahu

bahwasanya alam ini ada penciptanya ataukah

tidak.

     Banyak sekali jalan yang disebutkan oleh para

ulama untuk menuju kepada Allah, untuk menuju

kepada keyakinan bahwa alam ini ada pencipta.

Tetapi dari semua jalan yang telah disebutkan

dalam tulisan-tulisan dan buku-buku yang

berhubungan dengan akidah, ada dua jalan yang

paling cepat dan paling baik untuk bisa

menyampaikan kita kepada Allah.

Jalan pertama adalah jalan yang ada pada diri setiap
manusia atau biasa kita sebut sebagai jalan internal
atau fitrah yang ada pada setiap manusia. Jalan ini
biasa disebut dengan ma'rifah hudhuri. ilmu
hudhuri artinya kita merasakan sendiri. Kalau kita
merujuk kepada diri kita pada fitrah kita, kita akan
mendapatkan bahwasanya ada pencipta bagi alam
ini. Jalan kedua adalah jalan eksternal yaitu jalan
yang biasa disebut dengan ilmu atau pengetahuan
hushuli. Artinya, kita melihat fenomena-fenomena
alam, lalu kita melihat apa yang terjadi di alam ini,
kita memikirkan bahwasanya alam ini tidak
mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Jalan
yang kedua ini adalah jalan yang paling terang dan
paling jelas sehingga orang bisa menyaksikan
bahwa pada setiap maujud yang ada di alam ini ada
Allah yang menciptakan.
      Pada kesempatan ini kita akan membicarakan
jalan pertama yaitu kita mencapai Allah dan
mengenal Allah melalui jalan yang ada pada diri
kita dan di dalam diri kita yaitu jalan fitrah. Ada
beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini, lalu
kita melihat dan kita telaah bagaimana hal-hal ini
bisa menyampaikan kita kepada Allah. Jika
manusia dibiarkan dengan dirinya sendiri, dia
menyendiri tanpa melihat lingkungan yang ada di
sekitarnya, tanpa melihat apa pun juga, dia melihat
dirinya sendiri dan di mana tempat dia berada,
maka dia akan mendapatkan bahwa ada sebuah
kekuatan yang mahadahsyat yang di atas
kemampuan seluruh kekuatan. Kekuatan yang
mengatur dan mengendalikan alam dan jagat raya
ini.
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"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."

 (QS Al-Jumu'a [62]:9)



Manusia yang merenungkan dirinya dan
merenungkan alam di sekitarnya akan merasa
bahwa ada panggilan yang sangat lembut dan sangat
dalam pada lubuk hatinya dan dirinya yang
memanggil dia dengan pandangan penuh rahmat
dan kasih sayang. Memanggilnya untuk
memalingkan wajahnya kepada kekuatan yang besar
itu. Kekuatan yang mahadahsyat dan mahaagung
yang kita sebut dengan nama Allah. Itulah yang
disebut dengan panggilan fitrah.
       Kedua, karena kehidupannya, kehidupan materi
yang dialaminya, manusia terkadang melupakan dan
tidak mendengar panggilan fitrah. Tetapi saat dia
berhadapan dengan petaka, saat dia berhadapan
dengan musibah, berhadapan dengan suatu
goncangan yang besar dalam kehidupan, misalnya,
saat menghadapi bencana seperti banjir, tsunami,
gempa bumi, atau saat dia berada di atas kapal yang
diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, atau
saat dia berada di pesawat dan diombang-
ambingkan oleh angin yang siap untuk
menjatuhkannya, saat itu dia akan memanggil suatu
kekuatan besar yang dia tahu bahwa kekuatan
itulah yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada
kekuatan yang lain. Kekuatan itulah yang bisa
mengantarkan dia kepada keselamatan. Kekuatan
itulah yang seluruh kesulitan dan masalah besar
akan bisa diselesaikan dengan mudah. Itulah
kekuatan yang kita sebut dengan Allah itu.
        Mungkin kita pernah mendengar riwayat dan
mengatakan bahwa Imam Shadiq as pernah ditanya
oleh seseorang, “Wahai Imam, bagaimana kita bisa
mengetahui bahwa Tuhan itu ada?” Imam
kemudian bertanya kepadanya, “Pernahkah engkau
naik kapal?” Dia mengatakan pernah. “Pernahkan
engkau saat berada di kapal itu diombang-
ambingkan oleh ombak dan engkau merasa bahwa
petaka sedang berada di pintu?” Dia
mengatakan,“Ya Imam.” “Lalu apakah engkau pada
saat itu merasakan adanya suatu kekuatan besar
yang engkau yakin bisa menyelamatkan dirimu?”
Dia mengatakan,“Ya benar.” Kata Imam Shadiq as,
“Itulah panggilan Allah Swt.”

Sejarah menyebutkan kepada kita adanya orang
orang congkak, yang tidak mau menyebut nama
Allah dalam hidupnya. Sama sekali tidak mau
menyebut nama Allah tetapi ketika dia melihat
bahwa kekuasaan, kekuatan, wibawa dan apa pun
juga yang bisa membelanya sudah tidak bisa lagi
dan menyelamatkannya, dia akan memanggil nama
Allah dan meminta bantuan dari Allah. Salah satu
contohnya adalah kisah Firaun. Kita tahu betapa
congkaknya Firaun sampai dia mengaku Tuhan
karena kekuasaan, kekayaan, dan wibawa yang
dimilikinya. Saat dia melihat bahwa air yang
seharusnya memberikan kehidupan kepadanya
justru sedang mengeluarkan hukuman mati
kepadanya. Saat dia hampir saja tenggelam, dia
mengucapkan dengan suara yang keras, “Aku
beriman kepada Tuhannya Musa.”
          Masalah ini tidak hanya terjadi pada Firaun,
terjadi pada semua orang. Bahkan kita saat
menghadapi kesulitan dalam kehidupan, kita selalu
memanggil Allah Swt. Saat fitrah kita tidak ada
lagi yang menutupinya tidak ada yang bisa kita
panggil kecuali Allah. Jika Anda melihat pada diri
Anda pada diri. Dalam keadaan kesendirian, Anda
akan melihat bahwa ada cahaya yang sedemikian
terang yang mengajak kepada Allah. Bahkan
orang-orang yang gemar melakukan dosa besar
sekalipun, yang jauh dari Allah, saat ia berhadapan
dengan kesulitan, saat dia berhadapan pada
kebuntuan dalam kehidupannya, dia menyaksikan
sinar yang sedemikian terang yang mengajaknya
kepada Allah. Kita dalam kehidupan juga
merasakan hal yang sama, melihat adanya kekuatan
yang bisa menyelesaikan semua kesulitan yang ada
pada kita. Mungkin ada orang yang mengkritik
begini. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan
dan berhadapan dengan kebuntuan, lalu kita
memanggil-manggil Allah, kita melihat adanya
sinar yang mengajak kita untuk meminta
pertolongan kepada Allah, sebenarnya tidak ada
yang namanya Allah, tidak ada yang namanya
cahaya mengajak kepada Allah, yang ada adalah
karena kebiasaan kita untuk menyebut Allah
dalam kehidupan kita.



Kita hidup di tengah masyarakat yang selalu
menyebut nama Allah, baik dalam suka maupun
duka. Sehingga, saat berhadapan dengan kesulitan,
kita pun akan memanggil nama Allah. Itu bukan
ada fitrah dan bukan pada sinar yang mengajak
kepada Allah.
        Dalam menjawab kritikan ini kita katakan
bahwasanya antara kebiasaan dengan fitrah ada
perbedaan yang sangat mencolok. Kebiasaan bisa
berubah. Bisa jadi sesuatu itu menjadi tradisi saat
ini, bisa jadi besok yang menjadi tradisi itu
berubah-rubah. Berbeda dengan fitrah, hal-hal
yang berhubungan dengan fitrah akan selalu ada
dan tidak akan pernah berubah. Ada tiga dalil
yang ingin saya sampaikan yang menunjukkan
bahwasanya perhatian kita di saat kesulitan
memanggil Allah bukan merupakan tradisi dan
kebiasaan melainkan fitrah

Dalil pertama adalah bahwa menurut para catatan
sejarah serta menurut penjelasan dan pernyataan
para ahli sosiologi, sejarah umat manusia dari
zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu
dipenuhi oleh kebiasaan setiap kaum untuk
mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan.
Setiap kaum memiliki Tuhan. Akan tetapi, dalam
perjalanan sejarah manusia-manusia di awal-awal
dulu tidak banyak memahami kekuatan-kekuatan
nonmateri sehingga kemudian mereka
mewujudkan kekuatan-kekuatan itu dalam bentuk
hal yang bisa dicerna, yang bisa dirasa oleh indra
mereka. Akibatnya mereka membuat berhala,
menyembah matahari, menyembah bulan,
menyembah bintang, dan hal-hal yang bisa dilihat
oleh mata. Tetapi dengan perkembangan zaman,
dengan berlalunya waktu dan semakin menguatnya
daya pikir manusia, daya nalar manusia semakin
berkembang manusia bisa melihat dan bisa
mencerna bahwa yang namanya berhala tidak akan
bisa mendatangkan sesuatu yang baik ataupun
yang buruk. 

Berhala tidak mungkin akan bisa mendatangkan
dunia dan menciptakannya, yang ada adalah
kekuatan yang nonmateri.
       Dalil kedua adalah dorongan untuk beragama.
Menurut para ahli kejiwaan, setiap manusia pada
dirinya menyimpan empat dimensi dan dorongan
pada dirinya. Pertama adalah dorongan dan
kecenderungan kepada pengetahuan. Setiap orang
ingin memiliki pengetahuan. Salah satu buktinya
adalah ketika kita masuk ke suatu tempat, kita
akan bertanya, “Ini tempat apa?” Ketika kita
melihat suatu benda, kita bertanya, “Ini benda
apa?” Ketika kita melihat seseorang, kita Tanya,
“Namanya siapa?” Ini adalah salah satu dorongan
orang ingin mengetahui, dorongan untuk
memiliki pengetahuan atas sesuatu yang ada di
sekitarnya. Kedua adalah dorongan untuk
melakukan kebaikan dan kesenangan kepada
kebaikan. Setiap manusia pasti menyukai
kebaikan. Mungkin dia tidak melakukannya, tapi
kalau ada orang melakukan kebaikan kepadanya,
dia pasti akan menyukainya. Dorongan ketiga
adalah dorongan atau dimensi keindahan. Setiap
orang pasti menyenangi dan menyukai keindahan.
Ketika kita punya uang yang cukup, kita masuk ke
suatu toko untuk membeli baju. Pasti kita akan
mencari baju yang paling bagus. Kalau kita punya
uang yang cukup dan akan membeli mobil, pasti
yang kita cari adalah mobil yang paling bagus.
Ketika seseorang akan menikah, dia pasti akan
menikahi seseorang yang di matanya paling cantik
dan yang paling memiliki kriteria yang terbaik.
Dan, manusia cenderung kepada keindahan.
Keempat adalah dorongan kepada agama.
Manusia dari zaman dahulu sampai zaman
sekarang selalu terdorong untuk mengetahui siapa
penciptanya. Dia terdorong untuk mengikuti dan
menaati penciptanya. Sekali lagi saya katakan
bahwasanya keinginan untuk beragama, keinginan
untuk mengikuti Tuhan adalah suatu dorongan
fitrah yang ada pada setiap manusia bukan
merupakan suatu tradisi dan kebiasaan.

Tiga Dalil



Dalil ketiga adalah bahwa orang-orang yang ateis,

orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan,

ketika mereka berbicara mengenai alam ini lalu

berbicara mengenai dunia, misalnya, lalu mereka

mengatakan bahwa yang menciptakan dunia,

menciptakan bumi, menciptakan manusia adalah

alam. Mereka menyebutnya sebagai alam. Orang

semacam ini, ketika berbicara tentang alam

walaupun tidak mau menyebut nama Tuhan, tidak

mau menyebut nama Allah sebagai pencipta dan

menyebutnya sebagai alam, tetapi sifat-sifat yang

kita sematkan kepada Allah mereka sematkan

kepada alam. Misalnya, ketika berbicara mengenai

manusia memiliki dua ginjal adalah supaya kalau

ginjal yang satu tidak berfungsi, maka ginjal yang

satu lagi masih bisa untuk memberikan kehidupan

kepadanya, masih bisa digunakan. Pertanyaannya

apakah alam yang Anda sebut sebagai yang

menciptakan manusia? Apakah alam itu punya

perasaan punya pikiran? Apakah alam itu maha

mengetahui sampai ia tahu bahwasanya harus

menciptakan dua ginjal, lalu satu ginjal rusak yang

satu akan berfungsi dan membuat manusia bisa

melanjutkan kehidupannya. 

Semua sifat yang disematkan, yakni sifat-sifat alam

yang mereka sematkan itu adalah sifat-sifat yang

seharusnya disematkan kepada Allah. Seakan-akan

mereka mengatakan Allah tetapi menyebutnya

dengan sebutan alam.

      Singkatnya, apa yang sudah saya sampaikan

pada kesempatan ini adalah jalan pertama untuk

mengenal Allah dan menyampaikan diri kita

kepada Allah yaitu jalan fitrah. Dijelaskan

bahwasanya manusia kalau kembali kepada

dirinya, dia akan mendapati bahwa dirinya selalu

dipanggil untuk berpikir dan mengarahkan dirinya

kepada Allah. Ketika dia merujuk pada dirinya saat

berhadapan dengan kesulitan, dia akan melihat

adanya cahaya terang benderang yang

mengajaknya untuk meminta pertolongan kepada

Allah. Jalan pertama adalah jalan fitrah supaya kita

bisa mengenal dan mencapai Allah.

        Jika kita sudah memahami penjelasan itu, kita

bisa memahami apa yang Allah firmankan dalam

surah al-Qaf ayat 16 ketika Allah berfirman, Wa

naḥnu aqrabu ilaihi min ḥablil-warīd. “Dan Kami

lebih dekat kepadanya dibandingkan urat

nadinya.” Allah ada pada wujud kita. Allah

memanggil kita. Fitrah yang ada pada diri kita

selalu mengajak kita kepada Allah.[]
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