306654 - Cara Berﬁkir Dalam Islam
Pertanyaan
Saya telah membaca di websitenya orang-orang atheis bahwa Islam itu melarang berﬁkir, saya
ingin membantah syubhat ini ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Diwajibkan bagi seorang muslim untuk menjaga akidah dan keimanannya, dan mementingkan
keselamatan ﬁtrah dan pemikirannya, lari dengan membawa agama dan hatinya dari syubhat dan
ﬁtnah, karena hati itu lemah, dan syubhat itu menyambar, ia akan menyambar dengan kilatan
yang dihiasi oleh ahli bid’an dan ahli kesesatan, akan tetapi pada hakekatnya ia adalah syubhat
yang lemah dan tidak berarti.
Melihat pada buku-buku bid’ah dan sesat, atau buku-buku syirik dan khurafat atau buku-buku
agama lain yang sudah dirubah, atau buku-buku mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan
orang-orang munaﬁk, atau website-website mereka yang mengandung pemikiran yang
menyimpang ini dan yang mengarah kepada syubhat yang batil tidak boleh; kecuali bagi mereka
yang mempunyai kapasitas ilmu syar’i yang dengan membacanya mereka ingin membantah dan
menjelaskan kerusakannya dan mereka mempunyai kemampuan kapasitas pada masalah
tersebut.
Adapun dengan hanya melihat atau membaca karya mereka bagi orang yang belum mempunyai
kapasitas ilmu syar’i; seperti hal ini sebagian besarnya akan menyebabkan sedikit kebingungan,
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lemahnya keyakinan di dalam hatinya, dan syubhat akan menggoncang (pemahaman) nya.
Hal itu terjadi kepada banyak orang awam, bahkan dari para kaum terpelajar yang belum siap
pada posisi tersebut, sehingga masalah ini sebagian mereka berujung pada ketergelinciran dan
kesesatan, na’udzubillah.
Rata-rata yang menjadikan mereka terpesona saat melihat buku-buku tersebut merasa hatinya
lebih kuat dari syubhat yang dipaparkan, hanya saja mereka dikagetkan dengan – banyaknya
bacaan- bahwa hatinya dirasuki oleh syubhat tersebut tanpa mereka sadari.
Oleh karenanya ucapan para ulama dan para salafus shalihin mereka mengharamkan untuk
melihat dan membaca buku-buku seperti itu.
Kami telah menyebutkan ucapan para ulama pada jawaban soal nomor: 92781
Kedua:
Harus mengambil Islam dari sumbernya, yang paling agung dan yang menjadi tumpuannya adalah
Al Qur’an dan Sunnah
Islam telah menjadikan akal dan pemikiran mempunyai kedudukan, dan kedudukan tersebut
nampak pada banyak ayat, di dalam Al Qur’an ada ungkapan yang diulangi beberapa kali, di
antaranya:
َﻮنﻔْﻘَﻬ ﻳمﻘَﻮ ﻟ، َونﺮَﺘَﻔ ﻳمﻘَﻮ ﻟ، َﻠُﻮنﻘ ﺗَﻌﻢﻠﱠﻟَﻌ
“Agar mereka berﬁkir”, “Bagi kaum yang berﬁkir”, “Bagi kaum yang memahami”.
Allah telah mengajak untuk bertafakkur pada Al Qur’an al Karim, seraya berﬁrman:
ِﺎبﻟْﺒوﻟُﻮ ا اﺮﺘَﺬَﻛﻴﻟ وﻪﺎﺗوا آﻳﺮﺪﱠﺑﻴكٌ ﻟﺎرﺒﻚَ ﻣﻟَﻴ اﻟْﻨَﺎهﻧْﺰ اﺘَﺎبﻛ
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29 / ص.
“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka
memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai
pikiran”. (QS. Shad: 29)
Allah Subhanah berﬁrman mengajak untuk memikirkan makhluk-makhluk-Nya:
ِﻬِﻢﺑ رﻘَﺎء اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﻠﻦا ﻣﻴﺮﺜنﱠ ﻛا وﻤﺴ ﻣﻞﺟا وﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺎ اﻤﻨَﻬﻴﺎ ﺑﻣ وضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻪ اﻟﺎ ﺧَﻠَﻖ ﻣﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اوا ﻓﺮَﺘَﻔ ﻳﻟَﻢوا
َونﺮﺎﻓَﻟ
8/اﻟﺮوم
“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?, Allah tidak menjadikan
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan
waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar
akan pertemuan dengan Tuhannya”. (QS. Ar Ruum: 8)
Bahkan Allah Ta’ala telah mencela para penduduk neraka, bahwa mereka tidak memanfaatkan
akal mereka, Dia Allah telah menceritakan tentang mereka:
ِﻴﺮﻌﺎبِ اﻟﺴﺤﺻ اﻨﱠﺎ ﻓﺎ ﻛ ﻣﻞﻘ ﻧَﻌو اﻊﻤﻨﱠﺎ ﻧَﺴ ﻛﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻮو
“Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya
tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala". (QS. Al Mulk: 10)
Firman Allah yang lain:
 ﻓ اﻟﱠﺘ اﻟْﻘُﻠُﻮبﻤ ﺗَﻌﻦَﻟ وﺎرﺼﺑ اﻤ ﺗَﻌ ﺎﻧﱠﻬﺎ ﻓَﺎﻮنَ ﺑِﻬﻌﻤﺴ آذَانٌ ﻳوﺎ اﻠُﻮنَ ﺑِﻬﻘﻌ ﻳ ﻗُﻠُﻮبﻢﻮنَ ﻟَﻬَضِ ﻓَﺘر اوا ﻓﻴﺮﺴ ﻳﻓَﻠَﻢا
ِﺪُوراﻟﺼ
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“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”. (QS. Al Hajj: 46)
Bertafakkur adalah ibadah Allah ingatkan hal tersebut di dalam ﬁrman-Nya:
ﻨُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﺟَﻠﻋا وﻮدﻗُﻌﺎ وﺎﻣﻴ ﻗﻪونَ اﻟﺮﺬْﻛ ﻳﺎبِ * اﻟﱠﺬِﻳﻦﻟْﺒ اوﻟ ٍﺎتﻳ ِﺎراﻟﻨﱠﻬ وﻞفِ اﻟﻠﱠﻴَاﺧْﺘضِ ورااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖنﱠ ﻓا
ِ اﻟﻨﱠﺎرﺬَابﻨَﺎ ﻋﺎﻧَﻚَ ﻓَﻘﺤﺒ ﺳًﺎﻃﺬَا ﺑ ﻫﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖﻨَﺎ ﻣﺑضِ ررااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖونَ ﻓﺮَﺘَﻔﻳو
آل ﻋﻤﺮان
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Ali Imron:
190-191)
Syeikh As Sa’di berkata:
“Allah Ta’ala telah mengabarkan: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” termasuk
dalam hal itu adalah mengajak para hamba-Nya untuk bertafakur di dalamnya, mengenali tandatanda kekuasaan-Nya, mentadabburi ciptaan-Nya, yang sangat jelas dalam ﬁrman-Nya: “Ayaat”
(tanda-tanda kekuasaan-Nya), Dia tidak mengatakan: “Sesuai dengan pembahasan seseorang”,
hal ini memberi isyarat akan banyaknya dan keumumannya, hal itu karena di dalamnya terdapat
tanda-tanda kekuasaan-Nya yang menakjubkan yang menjadikan mereka yang melihatnya
terbelalak, menjadikan para pemikir menjadi puas, menarik hatinya orang-orang yang jujur,
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menuntun akal yang jernih kepada pembahasan ketuhanan, adapun rincian apa yang mencakup
hal tersebut maka tidak mungkin seorang makhluk mampu membatasinya dan mencakup
sebagiannya.
Secara umum, semua keagungan dan keluasan, keteraturan peredaran dan gerak, akan
menunjukkan pada keagungan penciptanya, keagungan kekuasaan-Nya, dan keumuman
kekuasaan-Nya.
Ketelitian dan kejelian di dalamnya, keindahan ciptaan-Nya, kelembutan perbuatan-Nya, akan
menunjukkan pada hikmah Allah dan penempatan Allah terhadap sesuatu pada tempatnya, dan
keluasan ilmu-Nya.
Dan semua manfaat yang ada di dalamnya bagi para makhluk, menunjukkan luasnya rahmat
Allah, keumuman karunia-Nya, keumuman kebaikan-Nya, dan kewajiban bersyukur kepada-Nya.
Semua itu menunjukkan akan keterkaitan hati kepada pencipta dan pembuatnya, upaya keras
untuk meraih ridho-Nya, dan tidak mensekutukan-Nya dengan selain-Nya dimana (selain Allah)
tidak mempunyai kekuasaan pada diri dan yang lainnya seberat biji sawi di bumi dan di langit.
Allah mengkhususkan pada ayat-ayat tersebut kepada ulul albab (orang-orang berakal); karena
mereka yang akan mendapatkan manfaat, mereka lah yang melihat dengan akal mereka tidak
dengan mata hati mereka.
Kemudian Allah memberikan sifat bahwa ulul albab ini adalah mereka yang selalu mengingat Allah
pada semua kondisi mereka, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, hal ini mencakup
semua bentuk dzikir, dengan ucapan dan hati, termasuk juga pada saat shalat berdiri, jika tidak
mampu dengan duduk, dan jika tidak mampu dengan berbaring, dan mereka memikirkan
penciptaan langit dan bumi agar semua itu menjadi bukti dari apa yang dituju.
Semua ini menunjukkan bahwa tafakkur adalah ibadah dari sifat-sifat para wali Allah yang arif, jika
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mereka berﬁkir mereka akan mengetahui bahwa Allah tidak menciptakannya sia-sia, dan mereka
akan mengatakan: “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau
dari semua yang tidak layak dengan keagungan-Mu, akan tetapi Engkau telah menciptakannya
dengan benar, untuk kebenaran dan mencakup kebenaran. Maka peliharah kami dari api neraka
dengan menjaga kami dari keburukan dan berilah kami tauﬁk untuk bisa mengamalkan amal
sholih agar kami mendapatkan keselamatan dari api neraka”. (At Tafsir: 161)
Dan di dalam hadits dari ‘Atha’ berkata:
ًﺒﺎ ﻏ زُر:لو اﺎ ﻗَﺎلﻤ ﻛﻪﻣﺎ ا ﻳﻗُﻮل ا:ﻧَﺎ ﻓﻘَﺎلورنْ ﺗَﺰ ﻗَﺪْ آنَ ﻟَﻚَ ا:ٍﺮﻴﻤ ﻋﻦﺪِ ﺑﻴﺒﻌ ﻟﺸَﺔَ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖﺎﺋ ﻋَﻠﺮٍ ﻋﻴﻤ ﻋﻦﺪُ ﺑﻴﺒﻋﻧَﺎ و اﺧَﻠْﺖد
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦ ﻣﻪﺘﻳا رءَﺐِ ﺷﺠﻋﺧْﺒِﺮِﻳﻨَﺎ ﺑِﺎ ا:ٍﺮﻴﻤ ﻋﻦ اﺑ ﻗَﺎلﺬِه ﻫﻢﻃَﺎﻧَﺘ رﻦﻮﻧَﺎ ﻣﻋ د: ﻓَﻘَﺎﻟَﺖ:ﺎ ﻗَﺎلﺒ ﺣددﺗَﺰ
ﺎ ﻣﺐﺣاﻚَ وﺑ ﻗُﺮﺐﺣ ّﻧ اﻪاﻟ و: ( ﻗُﻠْﺖِﺑﺮﻠَﺔَ ﻟﺪُ اﻟﻠﱠﻴﺒﺗَﻌ اﺸَﺔُ ذَرِﻳﻨﺎﺋﺎ ﻋ ) ﻳ: ﻗَﺎلﺎﻟ اﻟﻠﱠﻴﻦﻠَﺔٌ ﻣﺎنَ ﻟَﻴﺎ ﻛ ﻟَﻤ: ﻗَﺎﻟَﺖ ﺛُﻢﺘَﺖ ﻓَﺴ:ﻗﺎل
 ﺛُﻢ: ﻗَﺎﻟَﺖﺘَﻪﻴﺤ ﻟﻞ ﺑﺘﱠ ﺣﺒ ﻳلﺰ ﻳ ﻓَﻠَﻢ ﺑ ﺛُﻢ:ﺠﺮه ﻗَﺎﻟَﺖ ﺣﻞ ﺑﺘﱠ ﺣﺒ ﻳلﺰ ﻳ ﻓَﻠَﻢ:  ﻗَﺎﻟَﺖّﻠﺼ ﻳ ﻗَﺎم ﺛُﻢﺮ ﻓَﺘَﻄَﻬ ﻓَﻘَﺎم:كَ ﻗَﺎﻟَﺖﺮﺳ
ﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻟَﻚَ ﻣﻪ اﻟﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮ و ﺗَﺒﻢ ﻟﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: ﻗَﺎلﺒ ﻳآهﺎ ر ﻓَﻠَﻤةَ ﺑِﺎﻟﺼذِﻧُﻪﻮ ﻳلَِ ﺑﺎء ﻓَﺠضر اﻞ ﺑﺘﱠ ﺣﺒ ﻳلﺰ ﻳ ﻓَﻠَﻢﺑ
ِاتﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖنﱠ ﻓ ا:ﺎﻴﻬ ﻓﺮَﺘَﻔ ﻳﻟَﻢﺎ وﻫا ﻗَﺮﻦﻤ ﻟﻞﻳﺔٌ ؛ وﻠَﺔَ آﻳ اﻟﻠﱠﻴَﻠ ﻋﻟَﺖا ؟! ﻟَﻘَﺪْ ﻧَﺰﻮرَﺪًا ﺷﺒﻮنُ ﻋﻛ اََﻓ)ا:؟ ﻗَﺎلﺧﱠﺮﺎ ﺗَﺎﻣو
ِضرا و.... )
147 /1)"  "اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:  واﻧﻈﺮ، (286 /2) :  ﺻﺤﻴﺤﻪ رواه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓ.190/ﺎ آل ﻋﻤﺮانﻠﱠﻬﺔَ ﻛﻳ(ا
“Saya dan Ubaid bin Umair menghadap ‘Aisyah lalu beliau berkata kepada Ubaid bin Umair:
“Sudah saatnya bagimu untuk mengunjungi kami”, ia menjawab: “Wahai ibu, sebagaimana
ucapan pendahulu: “Kunjungilah secara berkala, maka akan bertambah cinta”, beliau menjawab:
“Tinggalkan kami dengan ucapan yang tidak jelas kalian”. Ibnu Umair berkata: “Kabarkanlah
kepada kami apa yang paling menakjubkan yang telah anda lihat dari Rasulullah –shallallahu
‘alaihi wa sallam-, beliau diam lalu berbicara: “Pada suatu malam, beliau bersabda: “Wahai
‘Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku pada malam ini”, saya menjawab: “Demi Allah,
sungguh aku ingin dekat denganmu dan aku mencintai apa yang menjadikanmu bahagia, lalu
beliau berdiri berwudhu’ kemudian mendirikan shalat dan beliau terus menangis sampai
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pangkuannya basah, beliau masih juga menangis sampai jenggotnya basah, beliau masih tetap
menangis sampai lantainya basah, sampai Bilal datang meminta izin untuk shalat, pada saat
melihat beliau menangis Bilal berkata: “Wahai Rasulullah, kenapa anda menangis padahal Allah
telah mengampuni dosa anda sebelum dan sesudahnya ?”, beliau menjawab: “Tidakkah boleh aku
menjadi hamba yang bersyukur ?!, telah turun kepadaku pada malam ini sebuah ayat, celaka bagi
orang yang membacanya dan tidak bertafakkur tentangnya: “Sungguh dalam penciptaan langit
dan bumi…..semua ayat dari QS. Ali Imran: 190”. (HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya (2/286)
baca juga: As Silsilah As Shahihah: 1/147)
Seorang sastrawan dan pemikir besar Ustadz Abbas Mahmud Al ‘Aqqad mempunyai buku seputar
masalah ini judulnya: “At Tafkiir Faridhah Islamiyah” bisa diambil manfaat darinya.
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