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1. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 

Nama lengkap Syeikh Abdul Qadir al-Jailani adalah, Abu Muhammad Abdul Qadir 

bin Abu Shalih Musa Jankidaous bin Musa al Tsani bin Abdullah bin Musa al Jun bin 

Abdullah al Mahdhi bin Hasan al mutsanna bin Hasan bin Ali ra.,bin Abu Thalib. 1 

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dilahirkan di Jailan atau Kailan pada saat puasa, 

tepatnya tanggal 1 Ramadhann 471 H. Jailan adalah satu daerah yang terletak di bagian luar 

dari negeri Thabaristan. Namun, terdapat riwayat lain, bahwa ia dilahirkan di kota Baghdad 

pada tahun 470 H/1077 M, sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata al Jailani atau 

al Kailani. 2 

Silsilah Keluarganya dari Ayahnya (Hasani) adalah Syaikh Abdul Qadir bin Abu 

Samih Musa bin Abu Abdillah bin Yahya az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa 

Tsani Abdullah Tsani bin Musa al-Jaun Abdul Mahdhi bin Hasan al-Mutsanna bin Hasan 

as-Sibthi bin Ali bin Abi Thalib, Suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Dari 

ibunya (Husaini) yaitu Syeh Abdul Qodir bin Ummul Khair Fathimah binti Abdullah Sum'i 

bin Abu Jamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abul 'Atha Abdullah bin Kamaluddin Isa 

bin Abu Ala'uddin bin Ali Ridha bin Musa al-Kazhim bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad 

al-Baqir bin Zainal 'Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Suami Fatimah Az-Zahra 

binti Rasulullah SAW.3 

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wafat pada 561 Hijriyah (1166 M), pada usia ke 91 

tahun dan dikebumikan di Baghdad, Irak. Makamnya pernah sebagian dihancurkan selama 
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pembantaian Mongol (1258 M) yang kemudian dibangun kembali untuk menjadi saksi bagi 

pengagumnya, khususnya orang-orang Muslim yang mempercayai hal-hal mistis. 4 

Konon, ketika hendak menemui ajal, putranya bernama Abdul Wahhab 

memintanya untuk berwasiat. Berikut isi wasiat tersebut: 

“Bertaqwalah kepada Allah. Taati Tuhanmu. Jangan takut dan jangan berharap pada 

selain Allah. Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jalla. Cari semua yang 

kamu butuhkan pada Allah. Jangan terlalu percaya pada selain Allah. Bergantunglah hanya 

pada Allah. Bertauhidlah! Bertauhidlah! Bertauhidlah! Semua itu ada pada tauhid.” 5 

Al-Jailani banyak menekuni literatur. Misalnya Ilmu Tafsir, ilmu Hadist, ilmu 

Khilaf (ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama’), ilmu Ushul (Kalam dan 

Fiqh), ilmu Nahwu, ilmu Tajwid, ilmu Sharaf, ilmu Arudh, ilmu Balaghah, ilmu Mantiq 

dan ilmu Tasawuf. 

Akan tetapi semua karyanya hampir tidak ditemukan di seluruh perpustakaan 

manapun di dunia. Kemungkinan besar karnya beliau termasuk yang dihanguskan oleh 

kebengisan Hulughu Khan ketika menghancurkan Baghdad. Murid-muridnya berhasil 

mengumpulkan ihwal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis beliau. Dari 

sekian banyak karya al-Jailani ada 3 karyanya yang disepakati penisbatannya, yakni Al-

Ghunyah, Al-Fath al-Rabbani dan Futuh al-Ghayb. 6 

Berhubungan karya dan pemikiran al-jailani, penulis pertama-tama akan membahas 

mengenai pemikiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani tentang konsep kemurnian Tauhid yang 

selanjutnya akan diteruskan pemikiran tentang sufisme dan konsep manusia al-Jailani. 

1) Kemurnian Tauhid Al-Jailani 

Pemikiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani tidak terlepas dari konteks sosial 

politik yang ditandai dengan berbagai kekacauan pemerintah dan kerusakan umat Islam 
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saat itu. Kesadaran individu sebagaimana masyarakat umumnya telah robek sebab 

munculnya ideologi sekuler, acuh tak acuh terhadap agama atau agama hanya menjadi 

formalitas semata. Sementara di sisi lain intelektualis agama tak hentinya berdebat 

seputar doktrin agama, dan banyak kericuhan lain yang muncul.  

Ia pun secara tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang 

yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor yang diterangkannya dalam 

karyanya Al-Fath al-Rabbani: 7 

“Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan, kepada harta 
kekayaanmu, penguasa negerimu, setiap orang yang engkau sandari adalah 
rusak, semua orang yang engkau takuti dan kau harapkan juga rusak. Dan setiap 
orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara juga akan rusak.” 

“Wahai hati yang mati! Wahai orang yang musyirk! wahai para penyembah 
berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan! 
ketahuilah, mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wajalla. Barang siapa yang 
menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu 
bukan hamba-Nya” 

Dalam hal seruan tauhid, al-Jailani memberi wawasan, bahwa ada tiga hal 

mutlak yang harus dimiliki setiap orang untuk menjaga seruan ini, yakni menjaga 

perintah Allah, menghindar dari segala yang haram dan rela dengan takdir. 8  

Tetapi, rela dengan takdir yang dimaksud al-Jailani bukanlah pengertian yang 

sama dengan konsep Jabbariyah, di mana manusia tidak mampu atau tidak memiliki 

daya atas kehidupanya atau bukan juga berarah pada orientasi konsep Qadariyah, di 

mana manusia mempunyai kuasa mutlak atas baik dan jahat perbuatan mereka. 

Melainkan, al-Jailani menjelaskannya secara sintesis keduanya, bahwa manusia selain 

berusaha keras juga harus berpasrah atau berdoa kepada Tuhan atau bersifat tawakkal. 

Seperti kutipan di dalam kitab al-Ghunyah oleh Abu Turab an-Nakhsyabi: 9 

“Abu Turab an-Nakhsyabi berkata, Tawakkal adalah menyibukkan diri dengan 

ibadah, menggantungkan hati kepada Allah swt, dan ridha terhadap sekalian 

takdir-Nya. Jika Allah swt memberinya, ia bersyukur. Jika tidak, ia bersabar.”  
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Dari riwayat diatas dapat disimpulkan bahwa tawakkal adalah menyerahkan 

segala sesuatu hanya kepada Allah Swt. Dan meridhai atas apa yang ditakdirkan-Nya. 

Dapat dijelaskan bahwa tawakkal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Swt 

setelah kita melaksanakan usaha keras dan melaksanakannya sesuai dengan 

kemampuan 

Konsepsi kemurnian Tauhid ini juga tak hanya dilihat antar manusia dan Tuhan, 

melainkan antar manusia dan kejasmanian dirinya yang akan menghantarkan kepada 

kesyirikan jika pemujaan terhadap jasmani menjadi lebih tinggi ketimbang dengan 

Tuhan. Seperti dalam wacana ketujuh dari Futuh al-Ghaib: 

“…… Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, jangan berkehendak diri 

agar tak tergolong orang-orang musyrik”. 10 

Demikian konsep tauhid al-Jailani yang diprioritaskan pada penanaman Imani 

untuk setiap kaum Muslim. Sebab iman memerlukan pengakuan secara praktik dan 

perlu dimanifestasikan dalam bentuk (fisik ataupun metafisik) secara benar demi 

menghindari tindakan bediri di atas dua pijakan atau dualisme, yakni kesyirikan.  

2) Konsepi Sufistik al-Jailani 

Istilah sufi sendiri menurut asal-usulnya berasal dari kata  “al-mushafah” yang 

berarti hamba yang dibersihkan oleh Allah. Karena itu, sufi didefinisikan sebagai orang 

yang bersih (suci) dari jebakan-jebakan nafsu, terhindar dari cela-cela diri, menempuh 

jalan terpuji, beristikamah menjalani kenyataan-kenyataan hakiki (haqaiq) dan tak 

merasakan ketentraman hati dengan seorang pun dari kalangan makhluk (khalaiq). Ada 

juga yang mendefinisikan tasawuf dengan “berkata dan berlaku benar dengan Allah dan 

berbudi baik dengan makhluk”.11 

Al-Jailani tidak pernah mempunyai sikap hidup yang mengasingkan diri, dalam 

arti membenci dunia, tidak kawin dan bersikap seperti pendeta (rahbaniah) tetapi ia 

menolak untuk menikmati keinginan-keinginan (syahwat dunia yang menimbulkan 

tenggelam dan asyiknya hati, sehingga mengakibatkan manusia lupa terhadap-Nya. 

Dengan kata lain ia tidak melarang seseorang memiliki atau menguasai dunia, tetapi ia 
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melarang seseorang dikuasai dunia dan diperbudaknya. Hal ini sebagaimana yang 

tertuang dalam konsepsi wacananya : 12 

Kuasailah dunia, jangan dikuasai olehnya. Milikilah dunia, jangan dimiliki 
dunia. Setirlah dunia, jangan diperbudak olehnya. Ceraikanlah dunia, jangan 
kau diceraikan olehnya. Janganlah engkau dibinasakan olehnya. Tasarufkanlah 
dunia, karena sabda Nabi: Sebaik-baik harta adalah harta hamba yang shaleh. 
 
Al-Jailani sangat menekankan akan pencarian harta yang halal dan menghargai 

etos kerja manusia serta menolak sikap bermalas-malasan, sebagaimana tuturnya : 13 

“Celakalah engkau! Harta di tanganmu boleh, begitu pula dikantong bajumu, 
dan engkau simpan demi kebaikan. Adapun dalam hati jangan. Harta lewat pintu 
muka boleh (halal), tetapi lewat pintu beelakang jangan sekali-kali (haram).” 

“Abdillah Allah Azza wajalla, dan mohonlah pertolongan untuk memperoleh 
rizki yang halal. Sesungguhnya Allah Ta’ala senang dengan hamba yang 
beriman lagi taat, makan dari hasil kerjanya yang halal dan membenci orang 
yang makan, tetapi tidak mau bekerja dan menggantungkan orang lain.” 

 

Al-Jailani mengibaratkan dunia bagai sungai besar yang deras airnya, yang 

setiap harinnya bertambah (pasang). Dan perumpaan nafsu hewani manusia juga tidak 

ubahnya seperti sungai tersebut, yang tamak akan segala kenikmatan duniawi. 

Demikianlah penggambaran al-Jailani tentang dunia dan nafsu manusia. Ia memandang 

kehidupan yang sejati adalah kehidupan di kelak kemudian, yaitu akhirat. 

Al-Jailani yang memahami konsepsi sufistiknya ini jelas tidak buta 

membutakan pandangan bahwa manusia seharusnya menutup mata dengan dunia, 

justru yang ia tawarkan adalah keseimbangan atau posisi yang sewajarnya terhadap 

kehidupan dunia tersebut. Dunia dipandang olehnya sebagai proses kontinuitas 

kehidupan akhirat yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Sufisme dalam pandangan al-

Jailani merupakan sufisme yang progresif, aktif dan positif, tidak meninggalkan 

gelanggang dunia sebagai mazra’ah al-akhirah.Sebagaimana firman Allah dalam surat 

Al-Qashaah ayat 77.  

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
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kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” 

 

Konsepsi sufistik al-Jailani adalah konsepsi sufistik yang murni, dilandasi oleh 

ketentuan syari’at Ilahi. Ia melarang seseorang mencebur dalam dunia sufi sebelum 

orang itu matang dan kuat syariatnya. Sebab, hubungan syari’at di antara thariqah, 

ma’rifah, dan haqiqah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad 

saw. “Syari’at laksana batang pohon, thariqah adalah cabang-cabangnya, ma’rifah 

adalah daunnya sedangkan haqiqah adalah buahnya” Jadi, untuk memetik buahnya 

seorang sufi harus melalui tahap pengamalan syari’at dengan istiqamah. 14 

Dalam menjalani konsep sufistik ini, al-Jalani juga berbicara mengenai tujuh 

pilar, yakni: mujahada (keinginan), tawakkul (ketergantungan mutlak terhadap Tuhan), 

husn al-khulq (memiliki karakter dan perilaku yang baik), shukr (rasa bersyukur), sabr 

(kesabaran), rida (kepasrahan/kepuasan), dan sidq (kebenaran). 15 

3) Konsepsi Manusia al-Jailani 

Al-Jailani membagi manusia menjadi empat kategori : Pertama, manusia yang 

tak berlidah dan tak berhati. Mereka ini adalah bodoh dan hina. Kedua, manusia yang 

berldah, tapi tak berhati. Mereka ini berbicara bijak, tapi tak berbuat bijak. Mereka 

menyeru kepada Allah, tapi mereka sendiri jauh dari-Nya. Mereka jijik dengan noda 

orang, tetapi mereka sendiri berbuat dan tenggelam dalam noda. Manusia demikian ini 

yang pernah disinggung oleh Nabi, yang bersabda: “Hal yang paling mesti ditakuti, 

yang aku takuti dan oleh pengikut-pengikutku, yaitu orang yang berilmu jahat”. 16  

Orang kategori ini juga disinggung oleh Allah dalam surat A-Shaf ayat 2-3, 

yang artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan 
apa-apa yang tidak kamu kerjakan. 
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Ketiga, manusia yang berhati tapi tidak berlidah dan beriman. Mereka ini di beri 

anugerah dan pengetahuan oleh Allah tentang noda-noda dirinya sendiri, mencerahkan 

hatinya dan membuatnya sadar akan madharatnya, berbaur dengan manusia akan 

kekejian berbicara dan yang telah yakin, bahwa keselamatan ada dalam kediaman. 

Sebagaimana sabda Nabi: “Barang senantiasa diam, maka ia memperoleh 

keselamatan.”  

Keempat, manusia yang diundang ke dunia ghaib. Manusia semacam ini 

memiliki pengetahuan tentang Allah dan tanda-Nya. Ia diberi pengetahuan dan rahasia-

rahasia yang dalam. Ia diberi maqam sejajar dengan maqam Nabi. 

Dalam wacana terakhir dari karya al-Jailani Futuh al-Ghaib, ia seolah-olah 

memberi wasiat kepada muridnya tentang sifat orang yang menempuh jalan 

kesempurnaan jiwa (salik), yaitu: 1) tidak mau bersumpah dengan nama Allah, baik 

benar maupun tidak, baik disengaja atau tidak, 2) menghindar dari berbicara yang tidak 

benar, baik dalam keadaan serius atau bercanda, 3) memelihara janji, 4) tidak mau 

mengutuk sesuatu makhluk apapun serta merusaknya, 5) tidak mau mendoakan buruk 

bagi seorang pun, meski ia didzalimi sebab lidah dan geraknya semata-mata hanya 

untuk bersabar demi Allah semata. 17 

2. Ibn Arabi 

Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Arabi al-Tha’I al-Tamimi yang 

selanjutnya disebut dengan Ibn Arabi, dilahirkan di Andalusia di balik sebuah benteng yang 

hendak direbut oleh Dinasti al-Muwahhidun. Menurut penuturannya, ia lahir pada masa 

pemerintahan al-Mustanjid bi-al-Lah, di kerajaan Abu Abd al-Lah Muhammad bin Sa’id 

al-Mirdasi. Ia dilahirkan pada malam Senin tanggal 17 Ramadhan 560 H bertepatan dengan 

28 Juli 1165. Tahun kelahiranya yang bertepatan dengan tahun wafatnya sufi besar Syekh 

Abd al-Qadir al-jailani menimbulkan sebuah spekulasi bahwa Ibn Arabi dilahirkan sebagai 

pengganti kedudukan spiritual Al-Jailani yang memang di kenal sebagai seorang wali 

“kekasih Tuhan”. 18 
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Ibn Arabi tumbuh besar di tengah-tengah keluarga sufi, ayahnya seorang ahli zuhud, 

keras menentang hawa nafsu dan materialisme dan menyandarkan kehidupannya kepada 

Tuhan. Sikap demikian kelak ditanamkan kuat pada anak-anaknya, tidak terkecuali Ibn 

Arabi. Pada tahun 568 H, keluarganya pindah dari Marsia ke Isybilia dan inilah awal 

sejarah yang mengubah kehidupan intelektualisme Ibn Arabi. Sebuah kepribadian seorang 

sufi yang dibingkai dengan berbagai hiasan intelektualisme filsofis, fiqh, dan sastra. Tidak 

heran jika ia kemudian dikenal bukan saja sebagai ahli dan pakar ilmu-ilmu Islam, tetapi 

juga ahli dalam bidang astrologi dan kosmologi. 19 

Ibn ’Arabi wafat pada hari Jum’at tanggal 28 Rabi’ al-Awwal 638 H. bertepatan 

dengan tanggal 16 November 1240 M., di rumah salah seorang muridnya yang bernama al-

Qadhi Muhy al-Din ibn al-Zakiy. Kemudian jenazahnya dimandikan oleh al-Jamal ibn 

’Abd al-Khaliq, ’Imad al-Din ibn al-Nuhhas dan Muhy al-Din sendiri. Ibn `Arabī 

mempunyai dua putera, Sa’du-dīn (w.656 H), seorang penyair terkenal, dan ‘imādud-dīn 

(w.667 H), keduanya dimakamkan berdampingan dengan ayah mereka 20 

Karya-karya Ibn Arabi kurang lebih mencapai 400 karya. Anataranya adalah “al-

Futuhat al-Makkiyah” yang ditulis pada tahun 1201 M saat Ibn Arabi menunaikan ibadah 

haji. Karyanya ini dakui sebagai curahan ilmu yang didektikan oleh Tuhan melalui malaikat 

Jibril pembawa wahyu dan diyakini Ibn Arabi sebagai ilmu batin atau ilmu hadirat dari al-

Qur’an. Karya lainnya “Tarjuman al-Ashwaq” yang ditulis untuk mengenang seorang gadis 

dari keluarga sufi di Persia. Juga “Fusus al-Hikam”, “Shajarat al-Kaun”, “Mawaqi al-

Nujum”. Serta segudang karyanya yang mendapatkan perhatian khusus dari kalangan 

ulama Islam, mislanya al-Suyuti dalam “Tanbih al-Ghabi fi Tabriati Ibn Arabi”, Sirajuddin 

al-Makhzumi dalam “Kashf al-Ghita ‘an Asrar Muyiddin”, Abd al-Wahhab al-Sha’rani 

dalam “al-Yawaqit wa al-Jawahir”. 21 

Berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Ibn Arabi, penulis akan memaparkan 

corak pemikiran tasawuf Ibnu Arabi, berikut pemaparannya: 

 

1) Konsep Tuhan 
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Ibn Arabi, menurut Kaustar Azhari menyebut Tuhan yang dipercayai manusia 

sebagai “Tuhan kepercayaan” (Ilah al-Mu’taqad), “Tuhan yang dipercayai” (al-Ilah al-

Mu’taqad), “Tuhan dalam kepercayaan” (al-Ilah fi al-I’tiqad), “Tuhan kepercayaan” (al-

Haqq al-I’tiqad), “Tuhan dalam kepercayaan” (al-Haqq fi al-Mu’taqad), “Tuhan yang 

diciptakan dalam kepercayaan” (al-Haqq al-Makhluq fi al-I’tiqad). 22 

Kepercayaan seorang ahmba kepada TUhannya ditentukan dan diwarnai oleh 

kapasitas keilmuan (pengetahuan) hamba itu sendiri. Dan kapasitas pengetahuan itu juga 

tergantung pada kesiapannya, dan inilah yang disebut Ibn Arabi sebagai “al-Isti’dad” yang 

ditegaskan dalam surat Thaha ayat 50, yang artinya: “Dia (Musa) mejawab, “Tuhan kami 

ialah (Tuhan) yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian 

memberinya petunjuk.” 

Ayat tersebut merupakan sebuah deskripsi kesiapan yang diberikan oleh Tuhan 

kepada hamba-Nya. Ibn Arabi menjelaskan tentang “Tuhan kepercayaan”, yakni Tuhan 

ciptaan konsepsi oleh nalar pikir manusia. karena itu, menurutnya, barangsiapa yang 

memuji ciptaannya, berarti memuji dirinya sendiri. Kondisi tentang konsep Tuhan ini 

dijelaskan oleh Ibn Arabi, yang artinya: 23 

“Tuhan kepercayaa adalah ciptaan bagi yang mempersipnya. Dia adalah 

ciptaannya. Karena itu, pujuannya kepada apa yang dipercayainya adalah pujiannya kepada 

dirinya. Itulah sebabnya, mengapa ia mencela kepercayaan orang lain. Jika ia menyadari 

(persoalan yang sebenarnya), tentu dia akan berbuat yang demikian itu. Tidak diragukan 

lagi, bahwa pemilik objek penyembahan khusus itu adalah bodoh tentang itu karena 

penolakannya terhadap apa yang dipercayai oleh orang lain tentang Allah. Jika ia 

mengetahui apa yng dikatakan oleh imam al-Junaid yang mengatakan, “warna air adalah 

warna bejana yang ditempatinya”, ia akan memperkenankan apa yang dipercayai oleh 

setiap orang yang mempunyai kepercayaan dan mengakui Tuhan dalam setiap bentuk dan 

dalam setiap kepercayaan.” 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa semua bentuk sistem keyakinan terhadap 

Tuhan adalah benar karena semuanya sesuai dengan perintah penciptaan (al-amr al-

takwini). Ibnu arabi berpendapat bahwa jalan lurus yang ditempuh oleh setiap makhluk 

senantiasa mengantarkan manusia menuju Tuhan. Nama “Allah” menuru Ibn Arabi, sebuah 
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nama yang serba mencakup (al-Ism al-Jami) yang mengaktualisasikan keseluruhan dari 

perbendaharaan nama-nama. 24 

 

2) Wahdatul Wujud 

Dalam kitabnya al-Futuhat al-Makkiyah, Ibn Arabi menuturkan bahwa Allah adalah 

“wujud mutlak” yaitu zat yang mandiri, yang keberadaa-Nya tidak disebabkan oleh sesuatu 

apa pun. Ibn Arabi menulis, “pertama-tama yang harus diketahui bahwa Allah SWT adalah 

zat yang awal, yang tidak ada sesuatu pun mnedahului-Nya tidak ada sesuatupun yang awal 

bersama-Nya. Dia ada dengan sendiri-Nya, tidak membutuhkan sesuatu selain Dia. Dia 

adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak berhajat pada alam semesta”. 25  

Terkait Wahdatul Wujudnya ini, Ibn Arabi menyatakan bahwa wujud itu 

sesungguhnya satu yaitu hanya ada satu wujud yang sejati, yakni Allah SWT (al-Haqq). 

Sedangkan alam tidak lain hanyalah sekedar manifestasi (tajalliat) dari wujud yang sejati 

tersebut yang pada dirinya (alam) tidak memiliki wujud sejati ataupun mutlak layaknya 

Tuhan. Hubungan wujud sejati (Tuhan) dengan alam digambarkan lewat wajah dengan 

gambar, wajah itu muncul dari segumpalan cermin. Dia mengibaratkan bentuk tajalli 

dengan symbol wajah dengan cermin, yang ketika kita ingin melihat wajah kita, kita tidak 

dapat melihatnya kecuali lewat cermin, dan nantinya akan terlihatlah wajah kita dalam 

cermin dengan jelas. Tetapi, kita tahu bahwa satu-satunya wajah yang nyata itu adalah yang 

di dalam diri kita, bukan pantulan dalam cermin tersebut. Dengan kata lain, yang ada hanya 

satu “wujud”, yakni wujud Tuhan, sedangkan yang lainnya merupakan bayang-bayang. 26 

Menurut Ibn Arabi, hanya ada satu realitas dalam eksistensi. Realitas ini kita 

pandang dari sudut yang berbeda, pertama di namakan haq, yang apabila kita pandang haq 

itu sebagai eksistensi dari semua fenomena dan kedua khalq, yang apabila kita pandang 

sebagai fenomena yang memanifestasikan esensi itu sendiri. Haq dan halq, Yang Satu dan 

Yang Banyak hanyalah nama-nama untuk dua aspek subjektif dari satu realitas, ia adalah 

satu kesatuan nyata tetapi beragam dalam ranah empiris. Realitas ini ialah Tuhan. Ibnu 
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Arabi berkata, “Apabila engkau mendatangi Dia melalui Dia, maka kesatuan itu 

menghilang”. 27  

Kehadiran gagasan Wahdah al-Wujud ini sering kali dianggap oleh para fuqaha dan 

ahli hadis sebagai refleksi dari sikap ideology penganut panteisme (Bahasa Yunani: pan, 

artinya semua dan theos artinya Tuhan), yakni kepercayaan bahwa Tuhan identic dengan 

alam semesta. Segalanya adalah Tuhan dan Tuhan adalah segalanya. Bahkan secara lugas 

Ibn Taimiyah dan yang kontra dengan pemikiran Ibn Arabi ini memvonisnya sebagai 

pembuat khurafat, pendusta, orang yang menyesatkan, bahkan kafir. 28 

 

3) Al-Insan Al-Kamil 

 Insan kamil (manusia sempurna) adalah istilah yang digunakan oleh kaum sufi 

untuk menamakan seorang Muslim yang telah sampai pada keperingkat tinggi, yakni 

peringkat seseorang yang telah sampai pada fana’ fillah (sirna di dalam Allah). Manusia 

menurut Ibnu Arabi adalah tempat tajali (penampakan) diri Tuhan yang paling sempurna, 

karena Dia adalah al-kaun al-jamil atau manusia merupakan sentral wujud, yakni alam kecil 

(mikrokosmos) yang tercermin pada alam besar (makrokosmos) dan tergambar kepadanya 

sifat-sifat keTuhanan. Oleh karena itulah manusia di angkat sebagai kholifah pada diri 

manusia terhimpun rupa Tuhan dan rupa alam, di mana substansi Tuhan dengan segala sifat 

dan asma-Nya tampak padanya. 29 

Ibn Arabi membuat perbedaan antara manusia sempurna pada tingkat universal atau 

kosmik dan manusia sempurna pada tingkat particular dan individual. Perbedaan daar ini 

perlu diingat agar kita terhindar dari kekacauan. Manusia sempurna pada tingkat universal, 

sebagaimana dikatakan W.C Chittick, adalah hakikat manusia sempurna, yaitu model asli 

yang abadi dan permanen dari manusia individual, sedangkan manusia sempurna pada 

tingkat particular adalah perwujudan manusia sempurna, yaitu para Nabi dan para Wali 

Allah. Ketika Ibn Arabi berbicara tentang”manusia” (al-insan), yang dimaksud ialah 

“manusia sempurna” (al-insan al-kami), baik pada tingkat universal maupun manusia 

tingkat partikular.   
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Ibn Arabi mengatakan bahwa alam adalah cermin bagi Tuhan. Alam mempunyai 

banyak bentuk yang jumlahnya tidak terbatas. Karena itu dapat dikatakan bagi Tuhan 

terdapat banyak cermin yang jumlahnya tidak terbatas. Kejelasan gambaran pada suatu 

cermin tergantung kepada kualitas keberningan cemrin tersebut. Semakin bening atau 

bersih, maka semkain jelas dan sempurna gambar yang dipantulkannya. Cermin paling 

sempurna bagi Tuhan adalah manusia sempurna, karena ia memantulkan semua nama dan 

sifat Tuhan, sedangkan makhluk-makhluk lain memantulkan hanya sebagian nama dan 

sifat itu. 30 

Lebih lanjut Ibn Arabi menjelaskan insan kamilnya dalam kitabnya Fusus al-

Hikmah, yakni Ain al-Haqq yang artinya manusia ialah perwujudan dalam bentuknya 

sendiri dengan segala keesaannya berbeda dengan segala sesuatu yang lain, meskipun al-

Haqq segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu bukan ain (zat) karena ia hanya perwujudan 

sebagin asma-Nya, bukan Tuhan bertajali (menampakkan diri) pada sesuatu itu dalam 

bentuk zat-Nya. Dan apabila berkata insan maka maksudnya adalah manusia sempurna dan 

kemanusiaannya, yaitu Tuhan bertajali (menampakkan) diri dalam bentuk sifat dan 

asmanya sendiri itulah yang disebut dengan ain-Nya. 31 

Insan kamil juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan paham Nur Muhammad 

seperti yang ditegaskan: ketahuilah bukanlah yang dimaksudkan dengan al-insan kamil 

kecuali Nur Muhammad, yaitu roh Ilahi yang dia tiupkan kepada Adam. Oleh karena itu 

Adam adalah esensi kehidupan dan awal kejadian manusia. Katakanlah Nabi Muhammad 

adalah insan kamil yang paling sempurna (Al-haqiqah al Muhammadiyah) dan dengan 

hakekat Muhammad inilah orang bisa mencapai derajat insan kamil. 

“Dia (Tuhan) menciptakan ringkasan (mukhtasar) yang berharga ini, yaitu Manusia 

Sempurna, semua nama-nama Tuhan dan realitas-realitas yang ada di luar dirinya di alam 

semesta yang lebih besar, yakni terpisah darinya. Dan Dia menjadikan Adam ruh alam 

semesta”. 32 

 

4) Interpretasi Sufistik Ibn Arabi 
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Ibn Arabi dalam membangun konstruksi teologi sufistiknya berangkat dari suatu 

kegiatan menganalisis nash-nash al-Qur’an dengan menempuh metode ta’wil. Menurutnya, 

pendekatan ta’wil, bukan sebuah penafsiran yang menggunakan akal (hawa nafsu). Ibn 

Arabi berkata (yang artinya): 33 

“Barang siapa yang menafsirkan berdasarkan pendapatnya (tafsir bi al-ra’yi) maka 

ia telah kafir. Adapun ta’wil, ia tidak dapat ditinggalkan lantaran ta’wil berbeda dan 

beragam sesuai dengan kondisi pendengar dan masanya yang ia habiskan untuk suluk dan 

berbeda derajatnya. Setiap saat ini menanjak (menyempurna) dari tingkatannya maka akan 

dibubakan baginya pemahaman baru dan dikabarkan kepadanya sublimitas makna baru” 

Melalui media ta’wil simbolistik inilah seorang sufi dapat mencapai “ma’rifah” 

(menghadirkan) Tuhan. Untuk sampai ke derajat (ma’rifah” ini, Ibn Arabi mengajukan 3 

teori, yaitu al-muskasyafah, al-musyahadah, dan al-tajalli. Ketiga cara ini merupakan cara 

yang lazim dilakukan oleh para sufi dalam menterjemahkan pesan spiritual )al-qalb), bukan 

nalar rasional (al-aql) dalma perspektif kaum teosofisme ketika hadir dalam ma’rifat 

Ilahiyah. Hal inilah yang dilakukan oleh Ibn Arabi sebagaimana terekam dalam untaian 

lisannya: 34 

“Kami menepuh metode pemahaman kalimat-kalimat yang ada itu dengan hati 

kososng dari kontemplasi pemikiran. Kami bermunajat dan dialog dengan Allah di atas 

hamparan adab, muraqabah, hudlur dan bersedia diri untuk menerima apa yang dating dari-

Nya, sehingga al-Haqq benar-benar melimpahkan ajaran bagi kami untuk membuka tirai 

dan hakekat…dan semoga Allah memberikan pengetahuan kepada kalian semua”. 

Apa pun metode yang ditempuh oleh seorang muslim dalam memahami al-Qur’an 

maupun teks-teks keagamaan lainnya, pada dasarnya mereka hendak menegaskan bahwa 

sebuah teks hanya akan dapat dipahami jika seseorang itu berusaha secara serius 

membunyikan nash-nash tersebut sesuai dengan realitas ketika diinterpretasi. 

Jadi, upaya Ibn Arabi dengan kerangka metedologisnya tersebut hendak berusaha 

untuk memahami agama gar dapat menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia (hudan 

li al-nas) dan hadir bukan hanya sebagai sebuah buku hokum, tetapi juga sebagai bimbingan 

moral. Dengan demikian, jelas bahwa Ibn Arabi sesungguhnya berusaha memahami ajaran 
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sufistiknya melalui suatu paradigm epistemology “irfani” dengan kerangka metodologis 

mukasyafah, mujahadah dan tajali. Ketiga cara ini tidaklah bisa dipisahkan. 35 

 

3. Jalaluddin Rumi 

Jalaluddin Rumi lahir di Balkh (Afghanistan), pada tanggal 6 Rabiul awwal tahun 604 

H atau pada tanggal 30 September 1207 M. Dari garis keturunan ibunya, Jalaluddin Rumi 

merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib yang merupakan khaliafah yang keempat. Sedangkan 

ayahnya bernama Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Bahauddin Walad, seorang 

tokoh ulama dan guru besar di negerinya waktu itu.36  

Baha’ Al-Din Walad adalah ulama dan orang saleh, orator yang cakap dan mahaguru 

yang terkemuka. Ia seorang ulama Sunni yang memegang teguh opini-opini ortodoks dan 

kecendrungan-kecendrungan anti rasionalis. Ia tidak hanya menentang para filosof rasionalis 

pada masanya, namun ia berulang kali mengkritik kebijakan-kebijakan politik Sultan. Sekitar 

616/1219, Baha’ Al-Din diam-diam meninggalkan kotanya yang bobrok, Balkh, dalam rangka 

melakukan perjalanan Haji ke Makkah. Karena menyadari kemungkinan tidak kembali lagi, ia 

mengajak keluarga dan sejumlah kecil sahabatnya. Kota pertama yang ia kunjungi selama 

perjalanan itu adalah Nishapur, di mana menurut riwayat, ia bertemu dengan Farid Al-Din 

Attar, seorang penyair terkenal yang menghadiahinya salinan karyanya Asar Nameh (Kitab 

Misteri-misteri). Ia memberitahu Baha al-Din bahwa putranya akan menyalahkan api dunia 

pecinta Ilahi. 37 

Sepeninggalan Bahauddin Walad, Jalaluddin Rumi meneruskan peran ayahnya itu 

mengajar para murid. Jalaluddin Rumi yang sudah matang dalam didikan sang ayah, selama 

perjalanan itu pun dengan cepat memperoleh posisi tinggi di mata para murid. Hingga 

kemudian, di mata Badruddin Kaharnasy, seorang Amir Bani Saljuk bermurah hati 

membangun sebuah madrasah untuk Jalaluddin Rumi dan menyumbangkan banyak harta untuk 
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pembiayaan dan keberlangsungan madrasah. Madrasah ini dikenal dengan Madrasah 

Khadawan-Dakar (Hudavenginar). 38 

Pada akhir Oktober 1244, sesuatu yang tidak terduga terjadi, pada perjalanan pulang 

dari Madrasah, Jalaluddin bertemu dengan seorang yang tidak dikenalnya dan mengajukan 

pertanyaan kepadanya, sebuah pertanyaan yang membuat guru besar ini pingsan. Menurut 

sumber yang dapat dipercaya, orang yang tidak dikenal itu menanyakan kepadanya bahwa 

antara Muhammad Rasulullah dan Bayazid Bisthami seorang sufi dari Persia, siapa yang lebih 

agung. Peristiwa inilah yang mendorong Rumi meninggalkan ketenaran dan mengubahnya dari 

seorang teolog terkemuka menjadi seorang penyair mistik. 39 

Setelah menjalani kehidupan mengajar, membimbing, dan melayani kebutuhan 

pengikut dan sahabatnya, Rumi meninggal dunia pada 17 desember 1273. Ketika merasakan 

sakit yang terakhir, ia berkata pada sahabatnya, “Di dunia ini aku merasakan dua kedekatan. 

Satu kepada tubuh dan satu lagi kepada kalian. Ketika, karena rahmat Tuhan, aku harus 

melepaskan diri dari kesunyian dan kehidupan duniawi, kedekatanku kepada kalian akan tetap 

ada. 40 

Sebagai sastrawan, sufi, sekaligus ulama, Jalaluddin Rumi telah melahirkan karya yang 

tidak sedikit. Warisan yang ditinggalkan Rumi itu setidaknya dapat dibagi menjadi dua jenis: 

prosa dan puisi. Karya Rumi yang berbentuk prosa terdiri dari tiga karangan, yaitu: 1) al- 

Majalis as-Sab’ah, 2) Fihi Ma Fihi, dan 3) Makatib. Sedangkan karya Rumi yang lain, yakni 

sebagian besar karyanya, ditulis dalam bentuk syair. Bahkan, jika seluruh karya syair tersebut 

digabungkan dapat mencapai 70.000 bait syair dalam berbagai bentuk, di antaranya yang 

berbentuk ghazal, ruba’i, dan mastnawi.41 

Rumi lebih dikenal dunia sebagai seorang penyair besar dari pada seorang ulama-sufi. 

Padahal bila kita sedikit mau menengok ke dalam tema-tema yang ditulisnya, mau sedikit 

mencermati puisi-puisinya, akan sangat kentaralah penguasaan Rumi yang mendalam terhadap 
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ilmu-ilmu formal agama, seperti ilmu kalam (teologi), fiqh, tafsir, dan hadits. Tentu saja tidak 

bisa diabaikan bahwa dibalik puisi-puisi Rumi kita mendapati pengalaman-pengalaman 

spiritual yang sangat kental, yang mana hal itu menunjukkan ketinggian maqam ruhaninya dan 

mengisyaratkan sejauh mana laku tasawuf yang telah dicapainya. 

1) Konsep Mahabbah (Cinta) 

Rumi menyebutkan bahwa yang pertama diciptakan Tuhan adalah cinta. Dari sinilah 

Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif paling dasar yang menyusup ke dalam setiap 

mahluk dan menghidupkan mereka. Cinta pulalah yang bertanggung-jawab menjalankan 

evolusi alam dari materi anorganik yang berstatus rendah menuju level yang paling tinggi pada 

diri manusia. Menurut Rumi cinta adalah penyebab gerakan dalam duniamateri, bumi dan 

langit berputar demi cinta.Ia berkembang dalamtumbuhan dan gerakan dalam makhluk hidup. 

Cintalah yang menyatukan partikel-partikel benda. Cinta membuat tanaman tumbuh, juga 

meggerakkan dan mengembang-biakkan binatang, seperti dalam karyanya: 42 

“Cinta adalah samudra (tak bertepi) tetapi langit menjadi sekedar, Serpihan-serpihan 

busa; (mereka kacau balau) bagaikan perasaan Zulaikha yang menghasrati Yusuf. Ketahuilah 

bahwa langit yang berputar, bergerak oleh deburan gelombang cinta; seandainya bukan karena 

cinta, dunia akan (mati) membeku Bagaimana benda mati lenyap (karena perubahan) menjadi 

tumbuhan? Bagaimana tumbuhan mengorbankan dirinya demi menjadi jiwa (yang hidup)? 

 Bagaimana jiwa mengorbankan dirinya demi Nafas yang merasuk ke dalam diri 

Maryam yang sedang hamil? Masing-masing (dari mereka) akan menjadi diam dan mengeras 

bagaikan es bagaimana mungkin mereka terbang dan mencari seperti belalang? Setiap manik-

manik adalah cinta dengan Kesempurnaannya dan segera menjulang seperti pohon.” 

Cinta menurut Rumi, bukan hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya tapi juga 

semesta. Cinta yang mendasari semua eksistensi ini disebut “cinta universal”, Cinta ini muncul 

pertama kali ketika Tuhan mengungkapkan keindahan-Nya kepada semesta yang masih dalam 

alam potensial. Keindahan cinta tidak dapat diungkapkan dengan cara apapun, meskipun kita 

memujinya dengan seratus lidah. Begitulah kata Maulana Rumi, seorang pecinta dapat 

berkelana dalam cinta, dan semakin jauh pecinta melangkah, semakin besar pula kebahagiaan 

yang akan diperolehnya. Karena cinta itu tak terbatas Ilahiah dan lebih besar dibanding seribu 
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kebangkitan. Kebangkitan itu merupakan sesuatu yang terbatas, sedangkan cinta tak terbatas. 

43 

Dalam bayangan Rumi, kadangkala cinta juga digambarkan sebagai api yang melalap 

segala sesuatu selain sang kekasih. Karena itu, cinta Ilahi dapat menjauhkan manusia dari syirik 

(penyekutuan Tuhan) dan mengangkatnya ke tingkatan yang tertinggi dari tawhid. Ketika Rumi 

sudah mengalami sebuah tingkatan cinta yang tertinggi, yakni ma’rifat kepada Allah 

(ma’rifatullah) yang menghendakinya “keadaan mabuk” di mana keadaan ini mengisyaratakan 

tentang keintiman cinta Rumi kepada Tuhannya.  

Dalam konteks ini, Rumi menerangkan simbol-simbol tertentu yang berkenaan dengan 

kemabukan, seperti anggur dan cawing. Dalam syair berikut, Rumi mengekspresikan ekstase 

yang hebat ketika anggur cinta Ilahi menyentuh jiwanya: 44 

“Rembulan yang tak pernah disaksikan langit bahkan dalam mimpi, telah kembali. Dan 

datanglah api yang tak bisa dipindahkan air apa pun. Lihatlah rumah tubuh, dan pandanglah 

jiwaku, Ini membuat mabuk dan kerinduan itu dengan cawang cintanya. Ketika pemilik kedai 

itu menjadi kekasih hatinya, Darahku berubah menjadi anggur dan hatiku menjadi “kabab”. 

Ketika pandangan dipenuhi ingatan kepadanya, datang suara: Baguslah wahai cawang, 

hebatlah, wahai anggur!” 

Dengan demikian, Tuhan sebagai yang batin, adalah realitas yang lebih mendasar, 

sekalipun untuk dapat memahaminya kita memerlukan mata lain yang lebih peka. Tidak semua 

orang dapat melihat kecantikan Tuhan yang tersembunyi di balik fenomena alam. Kebanyakan 

kita adalah pemerhati fenomena, dan karena itu tidak bisa melihat keindahan batin yang 

tersembunyi di balik fenomena lahiriah alam. 45 

2) Konsep Manusia Rumi 

Meskipun tidak mudah untuk menyajikan sebuah rumusan yang ringkas tentang 

konsepsi manusia dalam pandangan Jalaluddin Rumi, secara garis besarnya dapat dikatakan 

bahwa Rumi pada dasarnya memandang manusia sebagai sebuah totalitas yang tersusun dari 
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45 Syamsul Ma’arif, “Konsep Mahabbah Jalaluddin Rumi dan Implementasinya dalam Bimbingan 
Konseling Islam” (Skripsi Sarjana Sosial Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017),  h. 66. 



unsur jiwa dan badan. Kedua unsur ini `mempunyai fungsi yang sama-sama penting, namun 

secara spesifik Rumi menekankan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya terletak pada aspek 

jiwanya. Meskipun pada pembahasan yang lebih detil badan sebagai unsur materi dan jiwa 

sebagai unsur non materi sama-sama masih mempunyai pembagian-pembagiannya tersendiri. 

46 

Ilustrasi dualitas seperti ini dapat dikatakan sudah menjadi karakter ilahiah yang 

mendasar. Selanjutnya aspek dualitas dan dialektika ini menjadi sangat penting dalam 

penciptaan. Dalam pandangan Rumi, tepat pada titik terjadinya penciptaan kesatuan absolut 

terpecah menjadi subjek dan objek, atau menjadi Pencipta dan ciptaannya. Menurut Jalaluddin 

Rumi dualitas ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupan agar terus berlangsung. 

Alam semesta memerlukan pergantian yang teratur dari kutub positif ke kutub negatif, 

sebagaimana pergantian antara aktifitas menghirup dan menghembuskan nafas, antara siang 

dan malam, antara hidup dan mati, atau yang disebut dalam filsafat Cina sebagai yang dan yin. 

Tidak satupun dari kedua kutub kontras ini yang dapat berada tanpa keberadaan kutub 

pasangannya. 47 

Terlepas dari pentingnya mekanisme dialektika yang melibatkan kedua unsur pokok 

konstruksi wujud manusia dalam skema penciptaan Tuhan, Rumi menekankan bahwa wujud 

fisik bukan esensi yang utama. Menurut Rumi struktur fisik manusia yang tersusun dari empat 

elemen dasar yang melahirkan empat karakter yang bebeda, sebagaimana dalam teori pemikir-

pemikir sebelumnya, adalah aspek hewaniah yang memerlukan pemuasan dan nutrisi fisik 

seperti halnya jenis-jenis hewan yang lain. Hasrat untuk tumbuh, memepertahankan hidup, dan 

mencari kesenangan sensual berasal dari aspek fisik ini. 

Dalam Mathsnawi Rumi menjelaskan tentang unsur dasar manusia dalam syair: 48 

 “Jika hakikat manusia terletak pada wujud lahirnya, Muhammad dan Abu Jahal akan 

bermakna sama Lukisan pada dinding menyerupai Adam: lihatlah apa yang kurang di dalam 

wujud yang tergambar Esensi jiwa hilang di balik wujud yang memukau: pergi dan temukan 

permata langka itu!.”  
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Dalam pengertian lain, Rumi mengatakan bahwa dalam hakikatnya manusia, (bukan 

fisiknya) adalah makrokosmos. Kita adalah alam lain yang lebih besar dari alam ini. Rumi 

mengandaikan alam sajaknya di Matsnawi, sebagai berikut:  

"Karena itu, sementara dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, pada hakikatnya 

engkau adalah makrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah padahal ranting 

itu tumbuh justru demi buah. Kalau bukan karena mengharap dan menginginkan tubuh,betapa 

pekebun itu akan menanam pohon. Jadi sekalipun tampaknya pohon itulah yang melahirkan 

buah (Tapi) pada hakikatnya (justru) pohon itulah yang lahir dari buah.” (The Mastnawi 4:30). 

Beliau umpamakan bahwa manusia itu ibarat buah, dan buah merupakan hasil akhir dan 

harapan petani penanam buah. Sedangkan alam ibarat ranting, ranting tercipta demi buah, 

ranting hanyalah sebagai wasilah untuk tumbuhnya buah. Jadi yang paling penting itu adalah 

buahnya bukan ranting atau pun pohon.  

Sebagaimana sering disebutkan dalam Al-Quran bahwa alam diciptakan merupakan 

tanda dari kasih sayang Allah akan manusia. Agar manusia bisa memanfaatkannya untuk lebih 

mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi inti dari itu semua adalah alam diciptakan untuk 

manusia, yang harus dijadikan sebagai perantara untuk mencapai ridha Allah. Tapi sayang 

berapa banyak dari manusia ini yang menjadikan alam, materi, kekayaan sebagai tujuan 

bukannya sebagai perantara penghantar kepada Tuhan.  

Maka dengan “malasnya” manusia belajar untuk menjadi manusia sejatinya ini, Rumi 

mengulas esensi “the perfect man”, seperti halnya Nabi Muhammad Saw serta para wali dan 

orang-orang yang berhasil mencapai penyucian diri. Dalam pandangan rumi, pada prinsipnya 

semua orang dapat mencapai derajat manusia sempurna karena dalam diri manusia terdapat 

esensi kesucian, yaitu ruh yang berasal dari Allah, yang merupakan perangkat istimewa yang 

hanya diberikan kepada manusia. Al-Qur’an menjelaskan hal ini dalam surah al-Hijr ayat 29, 

yang artinya: 49 

“Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke 

dalamya ruh-(ciptaan)Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” 
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Penganugerahan esensi ilahiah ini adalah amanah yang hanya dibebankan kepada 

manusia karena hanya manusia yang bersedia menerimanya Amanah inilah yang menjadikan 

manusia layak mendapatkan kedudukan sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi. Untuk 

menjalankan amanah dan memainkan peran agung ini, manusia juga diberi anugrah besar 

lainnya berupa pengetahuan tentang nama dari segala sesuatu. sebagaimana yang dijelaskan 

dalam surah al-Baqarah ayat 31, yang artinya: 50 

“Dan Dia mengajajrkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian dia 

perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua benda 

ini, jika kamu yang benar!” 

 Dengan mengajarkan kepada manusia nama-nama, Allah menempatkan manusia pada 

derajat yang tertinggi di alam semesta. Nama-nama yang diajarkan Allah dalam konteks ini 

bukan nama lahir yang tertulis dan dibunyikan dengan huruf, melainkan hakikat segala sesuatu 

yang tercantum dalam lawh al-Mahfuz. Dengan demikian, derajat yang diberikan Allah kepada 

manusia dengan anugrah pengetahuan tentang nama ini bahkan lebih tinggi dari derajat para 

malikat, termasuk malaikat pengusung singgasana Allah (Arasy) sekalipun. 51 

3) Penyatuan Wujud - Rumi 

Ajaran Rumi mengenai penyatuan wujud konsepnya tidaklah sama dengan apa yang 

dimaksud dalam ajaran penyatuan wujud Ibn Arabi. Rumi meyakini bahwa Tuhan memang 

merupakan segala sesuatu yangmana manusia sendiri bukan bagian dari hubungan tentang 

wujud anatar Tuhan dan manusia itu sendiri. 52 

Rumi mengibaratkannya dengan simbil seruling bambu sebagai simbol jiwa yang 

kosong dari keinginan dirinya sendiri dan dipenuhi oleh roh Illahi: 53 

Dengan alunan pilu seruling bambu          
Sayu sendu lagunya menusuk kalbu                   
Sejak ia bercerai dari batang pokok rimbun             
Sesaklah hatinya dipenuhi cinta dan kepiluan 
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Jiwa yang diberkahi ini, selama kehadirannya di dunia, teringat akan persatuan dengan 

Tuhan yang telah dinikmatinya di alam keabadian. Jiwa tersebut rindu akan pelepasan dari 

dunia ini. Di alam dunia, jiwa seperti orang asing dan terbuang, manusia diingatkan bahwa ia 

telah lama berpisah dari Tuhannya.  
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