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ABSTRAK 

 

STUDI KOMPARASI KONSEP CAHAYA MENURUT 

 AL-GHAZALI DAN SUHRAWARDI 

 

Oleh: 

WURI INDAYANI 

 

Skripsi ini mengkaji tentang konsep cahaya dalam 

pemikiran Al-Ghazali dan Suhrawardi. Penelitian ini 

dilatarbelakangi dengan Istilah cahaya banyak dipakai untuk 

mengungkapkan segala sesuatu hal, pada dasarnya cahaya 

merupakan fenomena yang unik dan menarik dikaji. Cahaya dapat 

dikatakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga 

mustahil terdapat sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas dari 

pada cahaya. Menurut Al Ghazali cahaya ialah menunjukan pada 

suatu yang tampak, sedangkan ketampakannya adalah sesuatu 

yang nisbi. Sedangkan menurut Suhrawardi seluruh realitas tak 

lain dari cahaya yang memiliki beragam tingkatan dan intensitas. 

Ia tidak memerlukan definisi. Sebab, orang yang selalu 

mendefinisikan ketidakjelasan dan kejelasa, dan tidak ada yang 

lebih jelas dan lebih jernih dari cahaya, dari penjelasan diatas 

peneliti ingin mencoba mengkomparasikan pemikiran dari kedua 

tokoh tersebut yakni Al Ghazali dan Suhrawardi. Pertanyaan 

utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah :(1) 

Bagaimana Konsep Kahaya Menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

(2) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Cahaya Menurut Al-

Ghazali dan Suhrawadi. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) 

yaitu suatu jenis penelitian yang mengacu pada khazanah 

kepustakaan antara lain, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan 

dokumen-dokumen lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode komparatif filosofi, dan untuk 

menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, kesinambungan historis dan interpretasi.  

Temuan dari Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1). 

Konsep Cahaya Al-Ghazali dan Suhrawardi ialah Bahwa cahaya 

menunjuk pada suatu yang tampak, sedangkan ketampakan adalah 

suatu nisbi. Konsep Cahaya Suhrawardi ialah di mana cahaya yang 

berada pada tingkat dibawahnya lahir dari cahaya yang berada 
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pada tingkat di atasnya. Namun kelahiran tersebut tidak dalam arti 

emanasionis melainkan dalam arti iluminasi (al-isyraq). 2). 

Persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Suhrawardi; 

Perbedaan Pemikiran Al-Ghazali dan Suhrawardi; Menurut Al-

Ghazali alam semesta tercipta dari ketiadaan, diciptakan oleh 

Tuhan, bukan sebagaimana yang dikemukakan oleh para filosof 

peripatetik bahwa alam ini emanasi dari Tuhan, limpahan Tuhan. 

Sedangkan Suhrawardi mengembangkan prinsip emanasi menjadi 

teori pancaran (Iluminasi), pancaran cahaya bersumber dari 

sumber pertama yang disebut Nûr al-‘Anwar, pancaran dari 

sumber pertama akan berjalan terus sepanjang sumbernya tetap 

eksis. Persamaan Pemikiran Al-Ghazali dan Suhrawardi; Menurut 

Al-Ghazâli dan Suhrawardi hahekat wujud Tuhan sebagaimana 

dalam Al-Qur’an surat An-Nur [24] ayat 35, bahwa hakekat segala 

sesuatu adalah Cahaya, Tuhan adalah cahaya. Menurut Suhrawardi 

Tuhan memberikan pancaran (Illumination) yang tetap, di mana 

cahaya itu termanifestasikan dan membawa segala sesuatu 

menjadi maujûd, yang juga memberikan kehidupan bagi mereka 

dengan cahaya-cahayanya. 
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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF LIGHT 

ACCORDING TO  AL-GHAZALI AND SUHRAWARDI 
 

By : 

WURI INDAYANI 

 

This thesis examines the concept of light in the thoughts 

of Al-Ghazali and Suhrawardi. This research is motivated bythe 

term light is widely used to express everything, basically light is a 

unique and interesting phenomenon to study. Light can be said to 

be the brightest and most real essence, so it is impossible for 

anything brighter and clearer than light. According to Al Ghazali, 

light is showing something that is visible, while its appearance is 

something that is relative. Meanwhile, according to Suhrawardi, 

all reality is nothing but light which has various levels and 

intensities. It doesn't need a definition. Because, people who 

always define obscurity and clarity, and nothing is clearer and 

clearer than light, from the explanation above, the researcher 

wants to try to compare the thoughts of the two figures, namely Al 

Ghazali and Suhrawardi. The main questions to be answered 

through this research are: (1) What is the concept of light 

according to Al-Ghazali and Suhrawardi. (2) How are the 

similarities and differences of light according to Al-Ghazali and 

Suhrawadi. 

This research islibrary research, which is a type of 

research that refers to literature, including books, journals, theses, 

theses, and other documents. The data collection in this study used 

a comparative philosophical method, and to analyze the data in 

this study used descriptive, historical continuity and interpretation 

methods.  

Findings from The results of this study indicate that : 1). 

The concept of light by Al-Ghazali and Suhrawardi is that light 

refers to something that is visible, while appearance is a relative. 

Suhrawardi's concept of light is where the light at the level below 

is born from the light at the level above. But the birth is not in the 

sense of emanationist but in the sense of illumination (al-isyraq). 

2). Similarities and differences in the thoughts of Al-Ghazali and 

Suhrawardi; Differences in Thought Al-Ghazali and Suhrawardi; 
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According to Al-Ghazali, the universe was created from nothing, 

created by God, not as stated by the peripatetic philosophers that 

this world is an emanation from God, an abundance of God. 

Meanwhile, Suhrawardi developed the principle of emanation into 

the theory of illumination (illumination), the emission of light 

comes from the first source called Nûr al-'Anwar, the emission 

from the first source will continue as long as the source still exists. 

Similarities of Thought Al-Ghazali and Suhrawardi; According to 

Al-Ghazali and Suhrawardi the essence of God's existence as in 

the Qur'an Surah An-Nur [24] verse 35, that the essence of 

everything is Light, God is light. According to Suhrawardi, God 

gives illumination , in which the light is manifested and brings 

everything into existence, which also gives life to them with its 

lights. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب
 

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik 

diatas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

  F ف Sy ش J ج
` (Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di awal 

kata) 

  Q ق Sh ص H ح

       ع

 

 خ
Kh ض Dh ك K  

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal Pendek Contoh 
Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - - 
A   َا لَ   َ  دج Ȃ   َيَ   را  س… Ai 

- --- - I ذَ ل سَ  َ  وَ   لَ  ي    قَ   Ȋ ي  … Au 

 و

- - - - - 
U 

    كَ    ذ  

 رَ  
 Ȗ و

  وَ   جَ       يَ  

 رَ  
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3. TaMarbutah 

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatual-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf 

yang diberitanda syaddahitu. Sepertikata: Nazzala, 

Rabbana. Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata 

yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun 

syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz,al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

                           

          

Artinya : cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 

membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia 

kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-

perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu. (QS. An Nur : 35) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian atau penulisan 

skripsi tidak akan terlepas dari penegasan judul yang akan 

dibahas. hal ini di maksudkan untuk mempermudah pemahaman 

bagi pembaca sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan 

Inteprestasi makna yang terkandung dalam proposal skripsi ini. 

Maka, dalam hal ini peneliti akan menegaskan beberapa kata dan 

istilah yang di pergunakan   dalam judul skripsi ini. 

Adapun judul dari proposal ini adalah “Studi Komparasi 

Konsep Cahaya Menurut Al Ghazali dan Suhrawardi”. Untuk 

itu akan peneliti jelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan 

dari judul ini, setelah itu akan peneliti paparkan pengertian dari 

istilah-istilah yang bersangkutan. 

Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu pendekatan untuk meneliti gejala Sosial dengan 

Menganalisis satu kesatuan secara mendalam dan utuh, serta 

kelayakan Penyelidikan untuk menentukan layak tidaknya suatu 

objek.
 1
 

Komparasi adalah perbandingan.
2
 Peneliti mencari atau 

meneliti perbandingan kedua konsep cahaya dengan cara 

membaca buku Misykat Cahaya-Cahaya karya Al-Ghazali dan 

buku Hikmah Al Isyraq karya Syihab Ad Din As Suhrawardi. 

Konsep adalah sesuatu yang umum atau Representasi 

Intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu 

akal pikiran atau suatu ide gambaran mental. Singarimbun dan 

Effendi menjelaskan konsep adalah generalisasi dari kelompok 

fenomena atau kejadian-kejadian tertentu.
 3
 

Cahaya adalah simbol utama dari filsafat Isyraqi. 

Simbolisme cahaya digunakan untuk menetapkan suatu faktor 

                                                             
1 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h .1342.  
2
 Penyusun, h.719. 

3 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (jakarta: LP3ES, 1985), h. 44. 

1 
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yang menentukan wujud, materi, hal-hal masuk akal yang primer 

dan skuder, intelek, jiwa, zat individual dan tingkatan-tingkatan 

intensitas pengalaman mistik. Jelasnya penggunaan simbol-simbol 

cahaya marupakan kareakter dari bangnan fisafat isyraqi. Menurut 

Al-Ghazali  Al-Nur (cahaya) yang sebenarnya adalah Allah Swt. 

sebutan cahaya selain Dia hanyalah Majaz (kiasan),  tak ada 

wujud sebenarnya.
 4
 

Menurut Suhrawardi seluruh realitas tak lain dari cahaya 

yang memiliki beragam tingkatan dan Intensitas. Ia tidak 

memerlukan definisi. Maka, tidak ada apa pun yang bisa 

didefinisikan dalam istilah-istilah. Pada dasarnya, segala sesuatu 

(bendan) di buat jelas oleh cahaya, dan seharusnya di definisikan 

dengan merujuk kepadanya.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Istilah cahaya banyak dipakai untuk mengungkapkan 

segala sesuatu hal, pada dasarnya cahaya merupakan fenomena 

yang unik dan menarik dikaji. Cahaya dapat dikatakan esensi yang 

paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil terdapat sesuatu 

yang lebih terang dan lebih jelas dari pada cahaya. 

Terlebih hakikat cahaya sebagai gagasan suatu iluminasi 

ilahi yang merupakan inti aliran iluminisme telah berkembang 

dalam sejarah, baik dalam konteks filosofis maupun teologis. 

Dalam hal seprti ini, berbicara tentang suatu kilatan mendadak 

dalam bentuk pemahaman atau ilham dalam pikiran sebagai suatu 

arus cahaya. 

Menurut Al Ghazali cahaya ialah menunjukan pada suatu 

yang tampak, sedangkan ketampakannya adalah sesuatu yang 

nisbi. Adakalanya sesuatu tampak dengan pasti bagi sesuatu 

pandangan pada saat ia tersembunyi bagi pandangan lainnya. 

dengan demikian ia adalah zhahir (tampak) atau bathin 

(tersembunyi) secara nisbi. Sedangkan daya cerapan yang paling 

                                                             
4 Al-Ghazali, Misykat Cahaya-Cahaya : Allah Adalah Langit Dan Bumi, Al 

Ghazali:Penerjemah, Muhammad Bagir, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h. 19. 
5 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam: Ibnu Sina, 

Suhrawardi, Dan Ibnu Arabi, Penerjemah, Ach. Maimun Syamsuddin: Editor, 

Muhammad Ali Fakih Cet. 1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), h. 131. 
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kuat dan paling penting dikalangan awam adalah panca indra yang 

di antaranya ialah indra penglihatan. Cahaya ialah nama yang 

diberikan untuk bagian ketiga ini dan adakalanya untuk sesuatu 

yang melimpah (memancar) dari benda-benda yang bersinar 

keatas permukaan benda-benda padat.
 6

 

Sedangkan menurut Suhrawardi seluruh realitas tak lain 

dari cahaya yang memiliki beragam tingkatan dan intensitas. Ia 

tidak memerlukan definisi. Sebab, orang yang selalu 

mendefinisikan ketidakjelasan dan kejelasa, dan tidak ada yang 

lebih jelas dan lebih jernih dari cahaya. Maka, tidak ada apa pun 

yang bisa didefinisikan dalam istilah-istilah. Pada dasarnya, segala 

sesuatu (bendan) di buat jelas oleh cahaya, dan seharusnya di 

definisikan dengan merujuk kepadanya. Cahaya Murni, yang oleh 

Suhrawardi disebut sebagai cahaya dari cahaya-cahaya (Nur Al-

Anwar), adalah Esensi Ilah yang cahayanya menyilaukan, di 

sebabkan oleh kemilau dan intensitasnya. Cahaya Tertinggi 

merupakan sumber segala eksistensi. Sebab semesta dalam 

seluruh realitasnya, hanya terdiri dari tingkatan-tingkatan cahaya 

dan kegelapan.
7
 

Al-Ghazali adalah ilmuan muslim, pemikir dari belahan 

timur yang menguasai berbagai ilmu (polymath). Beliau adalah 

seorang musafir, ahli hadist, tasawuf, ilmu kalam, filsafat sampai 

dengan ilmu-ilmu alam. Singkatnya baliau adalah pakar dari ilmu 

naqli (bersumber dari dalil agama) dan aqli (bersumber dari akal) 

Yang pada masanya di kenal sebagai Hujjatul Islam (pembawa 

bukti islam).
8
 

Suhrawardi adalah ahli hikmah yang doktrin-doktrinya, 

yang terutama di persai menggantikan filsafat peripatik yang 

pernah diserang oleh Al-Ghazali dengan begitu keras. Suhrawardi 

juga sering dikenal dengan Al-Maqtul (yang terbunuh) tetapi 

secara umum ia dikenal sabagai Syaikh Al-Isyraq (guru 

                                                             
6 Al-Ghazali, h. 19-23. 
7 Nasr, h.131. 
8 Etik Siti Handayani, Nilai-Nilai Pendidikan Tafsir Sains Dan Komparsi 

Konsep Cahaya Dalam Disiplin Ilmu Fisika Modern Dengan Konsep Cahaya Kitab 

Al-Anwar Karya Imam Al-Ghazali (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), h. 13. 
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iluminasi), khususnya oleh orang-orang yang menjaga kehidupan 

madzahab hingga saat ini.
9
 

Selain daripada Salah satu penyebab mengapa warisan 

kearifan, kebijaksanaan, intuisi, visi, dan nilai-nilai luhur ini lebih 

setia menghiasi lemari-lemari perpustakaan daripada mengisi 

kajian dan studi-studi ilmiah adalah karena tidak diolah dengan 

kecakapan metodologis yang memadai. Banyak sarjana Muslim 

klasik yang sudah merasa puas dengan intuisi dan kesadaran, 

sehingga mengabaikan logos dan nalar. Padahal, intuisi tanpa 

logos ibarat cahaya tanpa medium yang dapat memancarkan 

sinarnya. Ia hanya terang pada dan menerangi diri sendiri, 

sedangkan di sekitarnya tetap gelap gulita. Dan, rasa tanpa nalar 

laksana api tanpa obor yang dapat membatasi volumenya. Ia bisa 

berkobar dan membesar lalu menghanguskan semua yang ada di 

sekelilingnya. 

Pada hakikatnya, banyak ilmuwan Muslim yang berkat 

kebeningan kalbu serta refleksi filosofis yang mendalam, mampu 

meraih kebenaran atau menyingkap makna di balik realita. 

Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang logis 

dan rasional dengan metode penalaran yang runtut dan sistematis. 

Akibatnya, pengetahuan yang mereka dapatkan hanya 

mencerdaskan diri mereka sendiri, sedangkan gelora rasa yang 

meletup-letup dalam dada hanya mengantarkan mereka pada 

ekstase spiritual yang bisa dinikmati sendiri. 

Faktor lain yang membuat penulis semakin terpicu dan 

terpacu mengangkat tema ini adalah, adanya ketimpangan dalam 

dunia intelektualitas Islam. Ketimpangan ini terlihat jika kita 

mengamati kekayaan khazanah pemikiran Islam yang sangat luar 

biasa, kemudian membandingkan dengan lesunya kajian tentang 

filsafat dan mistisisme dalam Islam. 

Dari paparan latar belakang di atas, guna memberikan 

analisis wacana tentang pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai 

sumber referensi baru dan untuk mengetahui bagaimana konsep 

cahaya dari kedua tokoh tersebut, maka peneliti ingin mencoba 

                                                             
9 Ritter H, ‗Die Vier Suhrawardi, Ihre Werke in Stambuler Handschriften; Der 

Islam‘, Philologika, IX (1937), h. 270–86. 
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mengkoparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut, dan penulis 

tertarik mencoba menulis sebuah skripsi dengan mengangkat judul 

tentang “Studi Komparasi Konsep Cahaya Menurut Al 

Ghazali dan Suhrawardi” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Permasalahan penelitian yang peneliti teliti ini dapat 

diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Konsep cahaya menurut Suhrawardi dan Al- 

Ghazali  

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan cahaya menurut 

Suhrawardi dan Al-Ghazali 

Disini peneliti membatasi permasalahan agar 

permasalahan tidak meluas dengan banyaknya permasalahan yang 

peneliti temukan dan peneliti membatasi masalah dengan 

permasalahan sebagai berikut yaitu peneliti hanya akan mencari 

dan membahasa komparasi cahaya menurut Suhrawardi dan Al-

Ghazali. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, fokus persoalan yang akan ditemukan jawabanya dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Cahaya Menurut Suhrawardi dan Al-

Ghazali? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Cahaya Menurut 

Suhrawardi dan Al-Ghazali ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan rumusan 

singkat yang menjawab masalah penelitian. Akan tetapi tujuan 

penelitian lazimnya lebih terperinci di bandingkan dengan 

masalah penelitian.
10

 

                                                             
10 Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta : 

Paradigma, 2005), h. 232. 
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Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan 

diadakanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana konsep Cahaya Menurut 

Suhrawardi dan Al-Ghazali. 

2. Untuk Mengetahui persamaan dan Perbedaan Cahaya 

Menurut Suhrawardi dan Al-Ghazali. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun Peneliti memilih judul  Studi Komparasi 

Konsep Cahaya Menurut Al Ghazali dan Suhrawardi  ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perkembangan ilmu 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini 

adalah tercapainya hasil keilmuan yang dapat dipakai di 

kemudian hari secara berkesinambungan, serta keinginan 

penulis menggambarkan bagaimana pola pemikiran filsafat 

islam dari Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

Dalam segi ilmu praktis, setelah peneliti mengetahui hasil 

dari apa yang diharapkan oleh peneliti, pengetahuan tersebut 

dapat peneliti sampaikan ke rekan-rekan dari jurusan filsafat 

agar dapat dipelajari dan dikembangkan. 

2. Bagi Perkembangan Filsafat 

Kajian tentang Studi Komparasi Konsep Cahaya Menurut 

Al-Ghazali dan Suhrawardi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam wacana kefilsafatan khususnya 

Filsafat Agama. 

3. Bagi Pembangunan Nasional. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif dan kreatif bagi dialog antar Agama di Indonesia. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka ) 

Seperti telah disebutkan di atas pada pokok permasalahan 

,kajian ini telah memfokuskan pada  studi komparasi konsep 

cahaya menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi penelitian ini 

memiliki objek material Al-Ghazali dan Suhrawardi sedangkan 

objek formalnya adalah cahaya. 
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Berdasarkan observasi bahan-bahan pustaka yang terdapat 

pada karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal,  yang telah di lakukan 

oleh peneliti banyak sekali yyang mengkaji permasalahan tentang 

cahaya menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. Bahkan dengan judul 

yang hampir sma peneliti temukan dalam skripsi yang di tulis 

oleh: 

Etika Siti Handayani dengan judul Nilai-nilai Pendidikan 

Tafsir Sains dan Komparasi Konsep Cahaya Dalam Disiplin Ilmu 

Fisika Modern dengan Konsep Cahaya Kitab Misykat Al-Anwar 

Karya Al-Ghazali (Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019) 

serta yang membedakan hanyalah objek formal penelitiannya. 

penelitian tersebut berisi tentang Komparasi Konsep Cahaya 

Dalam Disiplin Ilmu Fisika Modern dengan Konsep Cahaya Kitab 

Misykat Al-Anwar Karya Al-Ghazali serta peneliti tidak 

menemukan judul skripsi yang berjudul Studi Komparasi Konsep 

Cahaya Menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. Sedangkan yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini ialah Studi Komparasi Konsep 

Cahaya Menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

Sehingga sejauh pengamatan peneliti, Studi Komparasi 

Konsep Cahaya Menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi belum 

peneliti temukan sebelumnya. Kajian tentang Konsep Cahaya 

Suhrawardi dalam sastra di temukan dalam karya ilmiah, 

diantaranya : 

Jurnal Metafisika Cahaya Suhrawardi yang di tulis  oleh 

Muhammad Sabri Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar Jalan Sultan Alauddin No 36 Samata Gowa. 

Jurnal Falsafah Iluminasionisme menurut Suhrawardi 

yang di tulis oleh Abdullah Mahmud Dosen Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

Jurnal komparasi pemikiran Ibnu Sina dan Suhrawardi 

Telaah terhadap teori emanasi dan teori jiwa yang di tulis oleh 

Muhammad Natsir Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara. 

Berdasarkan penelitian yang pernah ada yang membahas 

tentang judul Nilai-nilai Pendidikan Tafsir Sains dan Komparasi 

Konsep Cahaya Dalam Disiplin Ilmu Fisika Modern dengan 

Konsep Cahaya Kitab Misykat Al-Anwar Karya Al-Ghazali, dapat 
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peneliti jadikan sebagai data-data pendukung dalam penelitian ini 

dan peneliti belum pernah menemukan penelitian tentang Studi 

Komparasi Konsep Cahaya Menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

Dengan begitu, penelitian ini belum pernah dilakuan sebelumnya 

(berbeda) dan juga layak untuk diteliti. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode ialah cara yang tepat untuk melakuan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan penelitian adalah  pikiran yang sistematis 

mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamnnya 

memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata.
11

 

Oleh karna itu peneliti ini mengharapkan hasil yang 

maksimal, maka perlu ditentukan metode-metode tertentu dalam 

melaksanakan penelitian tersebut. 

Hal ini agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini berjenis kepustakaan atau sering disebut 

library Research. Library Reseach adalah mengadakan 

penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-

buku literatur yang diperlukan dan dipelajari.
12 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat Kompararif. Penelitian ini akan 

berusaha mengkomparasikan bangunan pemikiran tokoh 

yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui 

dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan atau gambar.
13

 Sedangkan teknik 

                                                             
11 Cholid Noroboko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1. 
12 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghia indonesia, 2005). 
13 M.S, h. 113. 
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dokumentasi adalah teknik mengumpulkan semua dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti mendokumentasikan banyak sumber data kepustakaan 

mengenai konsep cahaya yang terkait dengan tema penelitian. 

Tekniknya adalah mengumpulkan sumber-sumber tersebut 

secara offline maupun online. Dalam pengumpulan data, 

peneliti menggunakan sumber data primer  dan sumber data 

sekunder. 

Dalam kaitannya ini, peneliti mengumpulkan data 

primer dan sekunder sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer yang di maksud dalam penelitian ini ialah 

data pokok yang di peroleh dari literatur yang 

membahas tantang permasalahan yang menjadi objek 

penelitian.
14

  

1. Syihab Ad Din As Suhrawardi, Hikmah Al 

Israq:Teosofi Cahaya dan Metafisika Huduri , 

(Yogyakarta : Islamika, 2003) 

2. Al-Ghazali, Misykat Cahaya-Cahaya : Allah 

Adalah Langit dan Bumi, / Al Ghazali : 

Penerjemah, Muhammad Bagir, (Bandung : PT 

Mizan Pustaka : 2017) 

3. Syekh Suhrawardi, Altar-Altar Cahaya (Hayatu 

An-Nur), (Jakarta, PT SERAMBI ILMU 

SEMESTA,  1998) 

b. Data skunder  

Data skunder dimaksud dalam penelitian ini ialah 

berupa buku, artikel, atau jurnal yang menunjang 

penelitian ini terutama buku-buku yang berbicara 

tentang cahaya Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

3. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis 

data-data yang ada, baik dari sumber primer maupun sumber 

sekunder. Proses analisis data menurut Kaelan adalah 

melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, 

                                                             
14 M.S. 
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diklasifikasikan, dicari hubungannya dan kemudian 

disimpulkan berdasarkan dalil-dalil logika dan konstruksi 

teoritis.
15

 

Peneliti harus menggunakan metode dalam analisis 

data, yang sesuai dengan objek formal penelitian dan objek 

material penelitian, yaitu peneliti menggunakan metode 

pemahaman (Verstehen), metode interpretasi, dan metode 

hermeneutika. 

1) Metode pemahaman (verstehen) 

Metode ini adalah metode awal yang digunakan 

untuk melakukan analisis data yang berupa data 

kepustakaan. Metode ini masih pada tahap analisis data 

simbolik untuk memahami makna yang terkandung dalam 

konsep pemikiran filosof. Di sini, metode verstehen 

berguna untuk menangkap kembali isi pemikiran dan 

menghidupkan kembali makna yang terkandung dalam 

konsep filosofis.
16

 Jadi metode verstehen ini digunakan 

pada taraf pemahaman simbolik, yaitu data yang 

berkumpul merupakan suatu uraian yang cukup panjang. 

Peneliti memahami bagian atau unsur makna yang 

dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Metode ini 

peneliti gunakan pada saat mengkaji, membaca, dan 

memahami sumber primer maupun sumber sekunder 

yang terkait dengan tema penelitian. 

2) Metode Interpretasi 

Kelanjutan dari metode verstehen adalah metode 

interpretasi yang merupakan taraf makna semantik. 

Metode ini digunakan untuk menunjukkan arti, 

mengungkapkan, serta mengatakan esensi pemikiran 

filosofis secara objektif. Jika sumber datanya berbahasa 

asing, maka metode interpretasinya menggunakan cara 

menerjemahkan, yaitu mengalihkan makna dari bahasa 

asing ke bahasa Indonesia.
17

 Pada tahap   ini, peneliti 

                                                             
15 M.S, h. 167. 
16 M.S, h. 171. 
17 M.S, h. 173. 
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menggunakan metode ini untuk menerjemahkan isi dari 

karya buku-buku yang berbicara tentang cahaya Al-

Ghazali dan Suhrawardi. 

3) Metode Hermeneutika 

Metode ini adalah metode kelanjutan dari metode 

verstehen dan metode interpretasi. Metode hermeneutika 

ini digunakan untuk menangkap makna yang substansial 

disertai proses interpretasi, sehingga makna tersebut 

dapat diterapkan pada masa sekarang. Metode ini berada 

pada taraf makna kedalaman (deep structure). Dengan 

menggunakan metode ini, esensi dan makna yang sesuai 

konteks masa sekarang dapat dipahami. Peneliti 

menggunakan metode ini untuk menganalisis nilai-nilai 

ekologis dalam teori kosmologi yang dapat dijadikan 

pijakan bagi peneliti untuk membangun kesadaran 

ekologis guna mengantisipasi krisis lingkungan yang 

menjadi permasalahan global masyarakat modern. 

Kemudian mengenai waktu dan lokasi penelitian, 

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih enam 

bulan dengan lokasi penelitian diperpustakaan-

perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber 

penelitian seperti perpustakaan UIN Lampung, 

perpustakaan nasional Indonesia, perpustakaan digital, 

dan internet. 

4) Metode Komparatif 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang akan 

membandingkan dua variable Penelitian komparasi akan 

dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang 

prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, 

kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. 

Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan 

perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, 

terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.
18

 

 

                                                             
18

 M.S, h. 135. 
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I. Kerangka Teoritik  

Kerangka teoritik adalah teori-teori yang di anggap relevan 

untuk menganalisis objek penelitian. Sebagai alat, teori tersebut 

dipilih yang paling memadai, paling tepat baik dan mengena terhadap 

permasalahan yang ada. untuk memilih teori yang paling relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini kerangka teoritik yang digunakan oleh 

peneliti yaitu menggunakan metode komparsi yakni dengan 

mengkomparasikan cahaya menurut Al-Ghazali dan Suhrawardi. 

Cahya Menurut Al-Ghazali Al-Nur (cahaya) yang sebenarnya adalah 

Allah Swt. sebutan cahaya selain Dia hanyalah Majaz (kiasan), tak 

ada wujud sebenarnya. cahaya ialah bahwa menunjukan pada suatu 

yang tampak, sedangkan ketampakannya adalah sesuatu yang nisbi. 

Sedangkan Menurut Suhrawardi seluruh realitas tak lain dari cahaya 

yang memiliki beragam tingkatan dan Intensitas. Ia tidak memerlukan 

definisi. Sebab, orang yang selalu mendefinisikan ketidakjelasan dan 

kejelasa, dan tidak ada yang lebih jelas dan lebih jernih dari cayaha. 

Maka, tidak ada apa pun yang bisa didefinisikan dalam istilah-istilah. 

Pada dasarnya, segala sesuatu (benda) di buat jelas oleh cahaya, dan 

seharusnya di definisikan dengan merujuk kepadanya. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa komparatif, setelah data 

didapatkan kemudian dideskripsikan dan selanjutnya data 

dikomparasikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, dan 

tahap yang terakhir menarik kesimpulan. 

 

  

Konsep 

Cahaya 

Suhrawar

di 

Al-

Ghazali 

Kompara

si 
Hasil 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Cahaya menurut Al- ghazali 

1. Al-Nur (Cahaya) yang Sebenarnya Hanyalah Allah Swt 

a. Adapun yang dikenal dikalangan orang-orang awam  

Ialah bahwa cahaya menunjuk pada suatu yang 

tampak, sedangkan ketampakan adalah suatu nisbi. 

Adakalanya sesuatu yang tampak dengan pasti bagi suatu 

pandangan pada saat ia tersembunyi bagi pandangan lainnya. 

Dengan demikian, ia adalah zhahir (tampak) dan bathin 

(tersembunyi) secara nisbi. Ketampakannya itu tentunya 

berlaku bagi sesuatu daya serap, sedangkan daya serap yang 

paling kuat dan paling penting dikalangan awam adalah 

pancaindra yang diantaranya ialah indra penglihatan. 

Segala sesuatu, dalam kaitannya dengan indra 

penglihatan, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

a) Yang tidak tampak dengan sendirinya, seperti benda-

benda yang gelap. 

b) Yang tampak dengan sendirinya, misalnya benda-benda 

yang bersinar, seperti bintang-bintang dan zat api apabila 

tidak dalam keadaan menyala. 

c) Yang tampak dengan sendirinya dan menampakan benda-

benda lainnya misal matahari, bulan, api menyala, dan 

pelita. 

Adapun cahaya ialah nama yang diberikan untuk 

bagian ketiga ini dan adakalanya untuk sesuatu yang 

melimpah (memancar) dari benda-benda bersinar ke atas 

permukaan benda-benda padat sehingga dapat dikatakan bumi 

bersinar atau cahaya matahari memancar di atas permukaan 

bumi atau cahaya pelita memancar pada dinding atau pada 

pakatan Kadang-kadang kata cahaya juga digunakan untuk 

benda-benda bersinar itu sendiri karena benda-benda itu 

memang bercahaya dengan sendirinya Kesimpulannya cahaya 

adalah sebutan sesuatu yang tampak dengan sendirinya 

ataupun yang membuat tampak benda lainnya, seperti 

13 
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matahari Inilah definisi dan hakikat cahaya dalam makna dan 

pengertian yang pertama (yakni, yang berlaku di kalangan 

kaum awam- penerj.)
19

 

 

b. Cahaya dalam Pengertian Kaum Khusus 

 Telah diketahui bahwa rahasia cahaya dan ruhnya 

ialah ketampakannya bagi suatu daya cerap. Akan tetapi 

pencerapan bergantung, selain pada adanya cahaya, juga 

adanya mata yang memiliki daya lihat. Meskipun cahaya 

disebut sebagai sesuatu yang tampak dan menampakkan, tidak 

ada suatu cahaya yang tampak dan menampakkan bagi orang 

buta Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa  jiwa 

(ruh) yang melihat adalah sama dengan cahaya yang tampak, 

dalam kedudukannya sebagai unsur yang tidak boleh tidak, 

atau harus ada, bagi pencerapan. Bahkan, berdasarkan hal ini, 

jiwa (ruh) yang melihat lebih tinggi kedudukannya sebab ia 

memiliki daya cerap dan dengannya pula suatu pencerapan 

dapat terwujud adapun cahaya itu sendiri tidak memiliki daya 

cerap dan tidak pula mewujudkan pencerapan, tapi ia hanya 

menyimpan pencerapan Itulah sebabnya kata cahaya lebih 

tepat digunakan untuk cahaya yang melihat, bukannya untuk 

sembarang cahaya. Maka, orang pun menggunakan kata 

cahaya untuk cahaya mata yang melihat, seperti dalam 

ungkapan tentang kelelawar Cahaya matanya lemah Tentang 

orang bermata rabun. Cahaya penglihatannya lemah, dan 

tentang orang buta Dia kehilangan cahaya matanya Mengenai 

warna hitam dalam biji mata dikata. kan bahwa dia 

memusatkan dan menguatkan cahaya mata. Demikian pula 

tentang bulu mata yang mengelilingi mata, dan oleh hikmah 

Ilahiah dijadikan berwarna hitam. agar memusatkan cahaya 

mataAdapun tentang warna putih membiaskan cahaya mata 

dan karena itu melemahkan cahayanya, sehingga seseorang 

yang terus-menerus memandang ke arah sesuatu yang 

berwarna putih kemilau, terutama sekali cahaya matahari, 

maka cahaya matanya akan melemah dan melenyap 
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sebagaimana melenyapnya sesuatu yang lemah bila berada di 

samping yang kuat. Dengan uraian di atas, Anda mengetahui 

bahwa ruh yang melihat disebut  cahaya dan bahkan ia lebih 

patut menyandang nama itu. Inilah makna kedua, yakni yang 

berlaku di kalangan orang-orang khusus.
20

  

 

2. Mata lahiriah (Indriawi) dan Mata Hati 

Ketahuilah bahwa cahaya mata atau cahaya penglihatan 

memiliki berbagai kelemahan Ia dapat melihat benda- benda lain, 

tapi tidak dapat melihat dirinya sendiri la juga tidak dapat melihat 

sesuatu yang amat jauh ataupun yang amat dekat, atau benda-

benda yang berada di balik selubung Ia hanya dapat melihat 

permukaan sesuatu dan bukan bagian dalamnya Ia hanya dapat 

melihat sebagian dari yang maujid, bukan keseluruhannya. 

Sesuatu yang terbatas saja dan bukan sesuatu yang tak terbatas. 

Banyak kesalahan yang dilakukannya pada waktu melihat 

sehingga sesuatu yang besar tampak kecil dalam penglihatannya, 

sesuatu yang jauh tampak dekat, sesuatu yang diam tampak 

bergerak, dan sesuatu yang bergerak tampak diam. Inilah tujuh 

macam kekurangan yang tak terlepas dari mata lahiriah Maka dari 

itu, kalau ada mata di antara berbagai mata yang terlepas dari 

ketujuh kelemahan ini, tidakkah sepatutnya kepada mata itu 

diberikan nama cahaya Kini, dapatlah diketahui bahwa di dalam 

diri manusia terdapat mata yang memiliki sifat kesempurnaan ini. 

Adakalanya ia dinamakan  aql (akal), ruh atau nafs (jiwa) 

manusia. Akan tetapi sebaiknya kita lewati istilah-istilah ini, 

karena banyaknya istilah akan menimbulkan berbagai makna pada 

diri orang yang lemah penglihatan hatinya.  

Dengan ini Anda telah mengetahui bahwa sesungguhnya 

mata lebih utama menyandang nama cahaya dari pada cahaya 

yang biasa dikenal dan dirasakan. Kemudian Anda mengetahui 

pula bahwa akal lebih utama dengan nama cahaya dari pada mata 

Bahkan di antara keduanya terdapat perbedaan tingkatan yang 

demikian besarnya, sehingga membolehkan kita berkata bahwa 
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lebih utama, bahkan sebenarnya lebih akal lah berhak 

menyandang nama cahaya.
21

 

 

3. Al-Quran sebagai Cahaya untuk Penglihatan Akal 

 Ketahuilah bahwa akal, walaupun memiliki kemampuan 

melihat, tidaklah berarti bahwa semua yang dapat dilihat olehnya 

berada dalam tingkatan yang sama. Tapi sebagian daripadanya 

seakan hadir di hadapannya, seperti pengetahuan-pengetahuan 

aksiomatis, misalnya bahwa sesuatu tidak mungkin, dalam waktu 

yang sama, menjadi Jama dan baru sekaligus, atau ada dan tidak 

ada, atau suatu ucapan menjadi benar dan bohong pada suatu 

waktu yang bersamaan. Bahwa hukum ja’iz (boleh dilakukan) 

yang berlaku untuk sesuatu, berlaku pula untuk lainnya yang 

serupa sepenuhnya. Demikian pula jika ada sesuatu yang 

dikhususkan dari sesuatu yang umum, maka yang umum itu 

dipastikan adanya. Sehingga jika ada yang disebut hitam, maka 

dapat dipastikan adanya sesuatu yang disebut warna. Jika ada 

manusia, niscaya dapat dipastikan adanya yang disebut hayawan 

(sesuatu yang hidup). Tetapi, kebalikannya tidaklah harus ada, 

menurut akal. Dengan demikian, adanya warna tidak 

mengharuskan adanya hitam. Atau adanya hayawan tidak berarti 

keharusan adanya manusia. Banyak lagi masalah aksiomatis 

seperti itu di antara hal-hal yang  harus , boleh, atau mustahil. 

Demikian pula adanya hal-hal diterima atau bersesuaian dengan 

akal, segera pada saat dihadapkan kepadanya, sehingga akal perlu 

digerakkan, dirangsang, dan diingatkan agar dapat mencerapnya, 

seperti dalam hal nazhariyat (yang bersifat teoretis). Namun yang 

akan berhasil mengingatkannya hanyalah ucapan beroleh kaum 

hukama, yakni para bijak bestari yang beroleh hikmah. Pada saat 

terpancarnya cahaya hikmah, manusia akan menjadi dapat melihat 

dengan kehendaknya setelah sebelum itu hanya dapat melihat 

secara terpaksa. Adapun hikmah teragung adalah firman Allah 

Swt. yang di antaranya, secara khusus, adalah Al-Quran sehingga 

dengan demikian, kedudukan Al-Quran bagi mata akal adalah 

sama seperti kedudukan cahaya matahari bagi mata lahiriah 
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Sebab, hanya dengan itu akan sempurnalah penglihatan. Dengan 

itu pula, Al-Quran lebih patut menyandang nama cahaya, 

sebagaimana sinar matahari biasa dinamakan cahaya.
22

 Oleh sebab 

itu, misal Al-Quran adalah cahaya matahari dan misal akal adalah 

cahaya mata. Dengan ini dapatlah dipahami firman Allah Swt.:  

Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan kepada nur (cahaya) yang Kami turunkan. (QS Al-

Taghabun [64]:  

Firman-Nya lagi:  

Hai manusia, telalh datang kepadamti bukti yang 

nyata dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu  

cahaya  yang terang. (QS Al-Nisa  [4]:  i74)  

 

4. Alam Syahadah dan Alam Malakut 

Telah Anda ketahui kini, bahwa ada dua macam mata, 

yakni lahiriah dan mata batiniah. Maka lahiriah dari alam indriawi 

dan alam kasat mata (alam al-hiss was-syahadah), dan mata 

batiniah dari alam yang lain, yaitu alam malaikat atau alam 

malakut Masing-masing mata tersebut mempunyai  matahari  dan  

cahaya  yang dengan kedua-duanya daya penglihatannya menjadi 

sempurna. Untuk mata lahiriah, dari ilam syahadah (alam 

kasatmata), yaitu matahari (yang dapat dicerap oleh indra). Untuk 

mata batiniah, dari ilam malakut, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab 

Allah telah diturunkan. 

Bila hal ini telah tersingkap secara sempurna bagi Anda, 

maka telah terbukalah sebuah pintu dari pintu-pintu alam malakut 

Dalam alam ini terdapat keajaiban-keajaiban yang amat 

memesonakan yang akan membuat remehnya  alam syahadah di 

sampingnya. Barang siapa lum bepergian ke alam malakut dan 

tertinggal oleh kelemahannya dalam dasar kehinaan  alam 

syahadah, maka  ia masih dapat disebut sebagai hewan yang 

terjauhkan dari keikhasan kemanusiaan. Bahkan ia lebih sesat dari 

hewan, sebab hewan memang tidak diberi sayap-sayap sebagai 

alat untuk terbang ke alam malakut ini. Itulah sebabnya Allah 

Swt. berfirman. 
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Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih 

sesat lagi Merekalah orang-orang yang lalai (QS Al-A 

raf [7]  179)  

 

Ketahuilah pula bahwa kedudukan alam syahadah bila 

dibandingkan dengan  alam malakut seperti kulit buah bila 

dibandingkan dengan isinya, atau bentuk luar sesuatu 

dibandingkan dengan ruhnya, atau kegelapan dibandingkan 

dengan cahaya, atau kerendahan dibandingkan dengan ketinggian. 

Oleh karena itu,  álam malakfit disebut juga alam atas, alam 

ruhani, dan alam nurani (alam cahayani) Sebagai lawan katanya,  

alam syahadah, juga diisebut alam bawah, alam jasmani, dan alam 

gelap Tapi janganlah sekali-kali Anda mengira bahwa yang kami 

maksud dengan alam tinggi itu ialah langit-langit, sebab memang 

ia tinggi dan  di atas  dalam pemahaman sebagian penghuni  alam 

syahadah dan alam indriawi, seperti juga ikut dipahami oleh 

hewan-hewan. 

Adapun seorang hamba Allah, yang benar-benar 

menghambakan diri kepada-Nya, yang telah terbuka baginya 

pintu-pintu malakut dan ia sendiri telah menjadi bagian dari  alam 

malakut itu, maka bumi dan langit ini dalam pandangannya telah 

berubah menjadi sesuatu yang lain Bahkan segala sesuatu yang 

berada dalam lingkup indra dan khayal (imajinasi) bukanlah 

menjadi bumi tempat tinggalnya lagi, termasuk pula lelangit 

(samawat) serta segala sesuatu yang langitnya menjulang tinggi 

bagi indranya. 

Inilah mi’raj (pendakian) pertama bagi setiap orang yang 

ber-suluk, yang memulai perjalanannya menghampiri hadirat 

Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk  yang 

dikembalikan ke tempat yang paling rendah, dan dari sana ia 

mendaki menuju alam tertinggi. Adapun malaikat, mereka itu 

termasuk  alam malakut, menempel pada Hadhrat Al-Quds 

(Hadirat Kesucian Allah Swt) Dari sana mereka menatap ke arah 

alam bawah Karena itu, Rasulullah Saw. pernah bersabda : 
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 Sesungguhnya Allah telah mencipta makhluk-

Nya dalam kegelapan, kemudtan Dia limpahkan secercah 

cahaya dari-Nya atas mereka.  

 Sabda beliau pula : 

 Ada malaikat-malaikat Allah yang mengetahui 

tentang amal-amal manusia lebih dari pengetahuan 

mereka sendiri   

Para nabi, apabiila mi’raj mereka telah mencapai alam 

malakut, maka mereka telah sampai ke tempat pencapaian 

terakhir, dan dapat menyaksikan sejumlah alam gaib. Sebabnya 

ialah siapa-siapa yang berada di  alam malakut pada hakikatnya ia 

berada di sisi Allah yang di tangan-Nya tergenggam semua kunci 

gaib. Yakni, hanya dari sisi-Nya semua penyebab adanya 

maujudat di  alam syahadah ini diturunkan, dengan perkenan-Nya. 

Sebab, alam syahadah adalah sebagian bekas atau akibat dari  

alam malakut, seperti halnya bayang-bayang dari seseorang atau 

buah dari pohon yang berbuah, atau akibat dari suatu sebab. Maka 

dari itu, kunci-kunci pengetahuan tentang  akibat  ialah 

pengetahuan tentang  sebab  yang menimbulkannya. Berdasarkan 

hal itu, alam syahadah adalah misal (contoh) dari  alam malakut, 

seperti dalam uraian yang akan datang tentang misykat, pelita dan 

pohon. Sebabnya, segala yang berasal dari sesuatu lainnya tidak 

akan terlepas sama sekali dari kesamaan dan kemiripan dari 

sumbernya yang asli, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini 

merupakan lautan amat dalam, siapa saja yang memiliki 

pengetahuan tentang hakikatnya, akan tersingkap baginya hakikat 

tamsil-tamsil (perumpamaan-perumpamaan) Al-Quran, dengan 

mudah.
23 

 

5. Para Nabi sebagai Pelita-Pelita Penerang 

Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa segala sesuatu 

yang dapat melihat dirinya sendiri serta melihat benda lainnya 

lebih utama menyandang nama  cahaya  Jika ada yang dapat 

melihat dirinya sendiri dan benda lainnya dan di samping itu 

masih dapat pula membuat sesuatu lainnya melihat benda lainnya, 
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maka ia tentunya lebih utama menyandang nama  cahaya  

daripada sesuatu yang tak mampu memengaruhi benda lainnya 

sama sekali. Bahkan lebih patut dinamakan siraj munir (pelita 

menerangi) disebabkan pelimpahan cahayanya atas lainnya Nah, 

kekhasan seperti ini terdapat pada ar-Ruh al-Qudsiy an-Nabawiy 

(Ruh Suci Nabi Saw.) sebab dengan perantaraannya terlimpahlah 

cahaya-cahaya pengetahuan atas diri makhluk. Dengan itu pula 

dapatlah dipahami mengapa Allah Swt. menamakan Muhammad 

Saw. Siraj Munir (Pelita Menerangi) Adapun para nabi semua 

adalah pelita-pelita, demikian pula para ulama, tetapi tentunya di 

antara mereka terdapat perbedaan tingkatan tak terbilang.
24

 

 

6. Sumber Cahaya Kebumian 

Bila sesuatu yang dapat mendatangkan cahaya 

penglihatan kepada lainnya patut dinamakan Siraj Munir, dapatlah 

dinyatakan bahwa sesuatu yang darinya sang pelita itu 

memperoleh cahayanya sepantasnyalah dinamakan  Api . Pada 

dasarnya, semua pelita kebumian hanyalah mengambil sinarnya 

dari cahaya-cahaya alam atas, sedangkan minyaknya nyaris 

bersinar walaupun tidak disentuh api  Namun ia hanya akan 

menjadi  cahaya di atas cahaya  bila tersentuh  Api  Maka dari itu, 

dialah ruh suci Nabi ini sepatutnya yang menyulutkan (cahaya) 

untuk ruh-ruh ke-bumi-an dari ruh-ruh Ilahiah di alam atas yang 

dilukiskan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas r.a, 

ketika keduanya berkata.  Allah Swt. mempunyai malaikat yang 

memiliki tujuh puluh ribu wajah, pada setiap wajah ada tujuh 

puluh ribu mulut, pada setiap mulut ada tujuh puluh ribu lidah, 

dengan itu semua malaikat tersebut bertasbih kepada Allah. 

Dialah pula yang diperbandingkan dengan seluruh malaikat 

selainnya dalam firman Allah :  

 

Pada hari Ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf 

(QS Al-Naba  [78]: 38) 
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Maka jika ruh-ruh Ilahiah di alam atas itu merupakan 

sumber nyala segala pelita bumi, tidaklah ada perumpamaan yang 

lebih tepat baginya kecuali  Api , dan itu tak dapat dibayangkan 

lebih dekat dari api yang berada di balik  gunung  (Thur Sina).
25 

 

7. Tingkatan Cahaya-Cahaya di Alam Malakut 

Cahaya-cahaya langit yang merupakan sumber cahaya-

cahaya kebumian, sekiranya harus diurutkan sehingga 

sebagiannya menyulut dari sebagiannya yang lain, tentunya yang 

lebih dekat kepada sumber pertama lebih utama beroleh nama  

cahaya , sebab ia lebih tinggi derajatnya. Adapun misal 

(perumpamaan) urut-urutannya di  alam syahadah (alam 

kasatmata), tidaklah akan dimengerti oleh sescorang kecuali 

dengan melihat cahaya bulan purnama yang menerobos lubang 

angin sebuah rumah dan jatuh di atas sebuah cermin yang 

terpasang pada dinding yang membiaskan cahaya itu pada dinding 

lain di hadapannya, lalu membiaskan cahaya itu ke atas lantai 

sehingga meneranginya. Tentunya Anda dapat mengetahui bahwa 

cahaya yang berada di atas lantai itu berasal dari dinding, dan 

yang berada di atas dinding berasal dari cermin, dan yang berada 

pada cermin berasal dari bulan, dan yang berada pada bulan 

berasal dari matahari, sebab dari padanyalah terpancar cahaya 

pada bulan. Keempat cahaya ini, berturut-berturut, sebagiannya 

lebih tinggi dan lebih sempurna dari sebagian yang lainnya. Bagi 

masing-masing magam (kedudukan) tertentu serta tingkatan 

khusus, tak mungkin ada yang melampauinya. 

Nah, ketahuilah bahwa telah tersingkap bagi sebagian 

kalangan yang tercerahkan mata hatinya bahwa cahaya malakut 

berurut-urutan seperti itu pula, dan bahwa yang muqarrab (yang 

didekatkan) ialah yang paling dekat kepada  Cahaya Terakhir .  

Oleh sebab itu, tidaklah mustahil bahwa tingkatan 

Malaikat Israfil di atas tingkatan Jibril, dan bahwa di antara 

mereka ada yang lebih dekat tingkatannya dari hadirat Ketuhanan 
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yang merupakan  Sumber dari segala Cahaya semuanya , dan ada 

pula yang lebih rendah.
26

  

Di antara mereka terdapat tingkatan-tingkatan yang tak 

mungkin dapat dihitung. Hanya saja yang diketahui ialah 

banyaknya jumlah mereka serta adanya urut-urutan dalam saf-saf 

mereka, dan bahwa mereka seperti yang mereka lukiskan sendiri 

ketika berkata : 

Masing-masing kami memiliki maqam tertentu 

dan kami adalah makhluk-makhluk yang bersaf-saf dan 

bertasbih. (QS Al-Shaffat [37].  164-166) 

 

8. Hakikat Sumber Segala Cahaya 

Bila telah Anda ketahui bahwa cahaya-cahaya itu 

memiliki urut-urutan, kini ketahuilah bahwa hal itu tidak berarti 

cahaya-cahaya itu bersambungan terus-menerus tanpa batas. Akan 

tetapi, ia terus meninggi sehingga mencapai  sumber yang 

pertama, yaitu  Cahaya  itu sendiri. dengan zatnya sendiri, tidak 

didatangi oleh suatu cahaya dari sesuatu lainnya, dan 

daripadanyalah memancar semua cahaya sesuai dengan urutannya. 

Perhatikanlah kini, adakah nama cahaya lebih patut dan 

lebih utama bagi sesuatu yang beroleh pinjaman cahaya dari 

sesuatu lainnya, ataukah bagi sesuatu yang bercahaya pada zatnya 

sendiri serta memberikan cahaya bagi semua selain dirinya Kukira 

kebenaran tentunya tak akan tersembunyi bagi Anda, dan dengan 

itu pula Anda merasa yakin bahwa nama cahaya hanyalah patut 

untuk  Cahaya Terakhir lagi Tertinggi  yang tiada cahaya di 

atasnya dan daripadanya turun segala cahaya kepada selainnya.
27

 
 

9. Allah Swt. Adalah Sebenar-benar Maujud dan Cahaya 

Manakala Anda telah mengetahui tentang cahaya yang 

tampak dan menampakkan serta tingkatan-tingkatannya, maka 

kini ketahuilah bahwa tidak ada kegelapan sepekat kegelapan  

adam (ketiadaan, non-existence) Sebab ia adalah sesuatu yang 

amat sangat gelap. Sedangkan sesuatu dinamakan gelap karena ia 
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tidak tampak bagi penglihatan, tidak menjadi maujud bagi 

penglihatan Padahal, ia sebenarnya  ada  dalam dirinya sendiri. 

Maka dari itu, sesuatu yang tidak ada, baik untuk sesuatu yang 

lain maupun untuk dirinya sendiri, sudah sepatutnya menjadi yang 

tergelap dari segalanya. Adapun yang berlawanan dengan  adam 

(ketiadaan) ialah wujud (keberadaan) Ia adalah cahaya, sebab 

sesuatu bila tidak tampak dalam wujudnya sendiri tidak akan 

tampak pula bagi yang selainnya Kemaujudannya itu sendiri juga 

terbagi menjadi yang memiliki kemaujudan pada dirinya sendiri 

dan yang memiliki kemaujudan dari sesuatu selainnya Adapun 

yang memiliki kemaujudan dari sesuatu selainnya, maka 

kemaujudannya itu adalah barang pinjaman yang tidak bernilai 

dengan sendirinya Bahkan bila ditinjau kemaujudannya itu dari 

dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia adalah ketiadaan 

Kemaujudannya atau keberadaannya itu hanyalah nisbi belaka, 

bukan wujud yang sebenarnya seperti yang telah Anda ketahui 

dalam perumpamaan peminjaman pakaian yang murni. atau harta 

kekayaan yang telah disebutkan sebelum ini. Kesimpulannya, 

sesuatu yang  maujud  dengan sebenar-benarnya adalah Allah 

Swt., sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah 

Swt.
28

 

 

B. Cahaya Menurut Suhrawardi  

1. Bentuk Pertama Cahaya Materi yang Tercerahkan 

Materi mencakup segala sesuatu yang wujudnya dapat 

dicerap indra. Pada umumnya, ia memiliki panjang, lebar, dan 

dalam. Karakteristik ini harus diperhatikan supaya tidak ada 

kerancuan dalam materi. Perlu diketahui, akal dan jiwa, yang tak 

kasat mata, bergantung pada materi bagi manifestasi lahiriahnya. 

Materi yang dicerahkan oleh akal dan jiwa dapat menunjuk pada 

esensinya.  

Kita hidup dalam alam persepsi, alam indra kita. Diri 

material kita merupakan bagian dari alam ini. Alam indra ini 

berseberangan dengan alam Malakut-kerajaan spiritual Allah-yang 

berisi wujud gaib, spiritual, nonmaterial, dan abstraksi. Kunci 
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untuk mengetahui makna batin adalah pengetahuan dan 

kemampuan untuk membedakan alam materi dari alam spiritual. 

Apa yang sama dengan, atau menciptakan, kesatuan di 

antara hal-hal yang bersifat material adalah materi. Tetapi, dua hal 

yang mempunyai kesamaan sifat mungkin saja berbeda satu sama 

lain pada aspek-aspek yang lain. Dalam hal sesuatu yang bersifat 

material, kualitas yang memisahkan yang satu dari yang lain 

adalah bentuk visualnya. Sebaliknya, sesuatu yang merupakan 

bagian dari Kebenaran mutlak tidak mungkin berbeda dari 

Kebenaran itu.  

Menurut definisinya, angka empat adalah bilangan genap 

yang mencakup semua bilangan genap yang lain; dan jisim 

material mendefinisikan manusia yang mencakup semua manusia 

yang lain. Sifat ini tampak bersifat mutlak bagi eksistensi segala 

materi. Kualitas umum pada segala yang bersifat material ini 

mungkin juga menjadi keniscayaan mutlak bagi eksistensinya, 

wajib, atau mungkin, mumkin (yang pada hal tertentu bersifat 

niscaya, dan pada hal yang lain tidak) atau mustahil, mumtani’, 

yang menolak eksistensinya. Misalnya, jelas merupakan 

keniscayaan mutlak bagi manusia untuk memiliki tubuh, mungkin 

bagi manusia untuk berdiri atau duduk, dan mustahil manusia bisa 

menjadi seekor kuda. 

Wajib, mumkin, dan mumtani’’ merupakan istilah yang 

berkaitan dengan ilmu mengenai makna batin. Wajib berarti 

keniscayaan mutlak. Mumkin adalah sebuah kemungkinan yang 

peluang ada atau tidaknya seimbang. Mumtani’ adalah 

kemustahilan yang ketiadaannya merupakan sebuah keniscayaan 

mutlak. Tidaklah benar mengira bahwa sesuatu atau sebuah 

konsep yang secara mutlak bersifat gaib dapat berada di dalam 

sebuah ruang yang terbatas. Materi terkecil yang tidak dapat 

dibagi, atom, tidak dapat ditempatkan ke dalam sebuah ruang 

tertentu. Atom ini-yang tidak dapat dibagi menurut teori maupun 

kenyataannya tidak dapat bereksistensi di sini atau di sana, dan 

tidak bertempat, seperti halnya Allah, alBari, Pencipta bentuk, 

Yang Mahasuci dari ruang dan waktu. Satuan yang tak dapat 

dibagi itu (meskipun ia merupakan bagian dari bentuk yang lebih 
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besar yang tak dapat dibagi), jika menempati suatu ruang, tentu 

akan bertentangan satu sama lain dalam jenis yang sama, 

menempati suatu ruang yang bertentangan dengannya. Dengan 

demikian, kedua unit itu akan saling menghambat satu sama lain 

sebagaimana pengandaian yang menyatakan khayalan ini. Atom 

yang tak dapat dibagi itu merupakan esensi dari segala yang 

bersifat material, yang tak mungkin ditempatkan dalam suatu 

ruang.  Jiwa,   akal tertinggi, dan nama maupun sifat lain dari 

atom yang tak dapat dibagi itu, esensi, tidak dapat ditempatkan 

pada sebuah jasad atau bentuk, meskipun untuk bermanifestasi, 

wujudnya kemungkinan bergantung pada wujud material ini.
29

 

 

2. Bentuk Kedua Cahaya Memiliki Tiga Bagian 

a. Bagian Pertama 

Manusia tidak pernah dapat melupakan esensinya. Esensi 

itu tak ternoda oleh khayalan dan angan-angan, dan merupakan 

akal yang sempurna. Tetapi, sifat hewani dalam diri manusia 

membayangi esensinya. Itulah mengapa esensi hewan bersifat 

material, bukan spiritual.
30

 Jika esensi seseorang tersusun dan 

mempunyai bagian-bagian, meskipun terkadang orang lupa akan 

hal itu, bagaimana mungkin bagi seseorang untuk tidak 

melupakannya di sepanjang waktu, Anda melupakan tubuh Anda, 

Anda sama sekali tidak menyadari semua bagian tubuh Anda di 

sepanjang waktu, sedangkan dalam alam bawah sadar, Anda 

selalu menyadari esensi Anda. Hal itu membuktikan bahwa esensi 

Anda bukanlah bagian dari jisim materi Anda. Ketika Anda 

berkata, Aku, identitas ini merupakan sesuatu yang berbeda dan 

jauh lebih tinggi daripada setiap wujud material Anda atau segala 

wujud material Anda.
31

 

 

 

 

                                                             
29 Syekh Suhrawardi, Altar-Altar Cahaya (Hayatu An-Nur) (Jakarta, PT 

SERAMBI ILMU SEMESTA, 1998), h. 45. 
30 Suhrawardi, h. 51. 
31 Suhrawardi, h. 51. 
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b. Bagian Kedua (Bergantung pada dua premis materi yang 

terus berubah dan esensi yang abadi) 

Tubuh Anda terus-menerus mengalir dan memudar. Jika 

makanan yang Anda makan tidak pernah dicerna atau dilarutkan, 

dan tidak pernah meninggalkan tubuh Anda, dan jika jumlahnya 

ditambahkan kepada bentuk material Anda, tentu tubuh Anda 

akan menjadi besar sekali. Tubuh Anda terus-menerus mengalami 

proses penguraian. Jika proses lahir dan mati ini tidak terjadi pada 

tubuh, dan sel-sel Anda terus bertambah banyak, niscaya bentuk 

Anda akan menjadi seukuran raksasa. Bahwa yang tetap, yang 

selalu hidup, yang tak dapat dibagi, merupakan lawan kata dari 

yang berubah, terbagi, terurai, Esensi, seorang  Aku  dalam 

pernyataan Anda tentang  Aku  adalah sesuatu yang tak dapat 

dibagi, tetap, dan kekal. Oleh karena itu, esensi Anda bersifat 

nonmaterial, dan tidak mungkin merupakan bagian dari wujud 

material. Selama esensi yang Anda sadari di dalam diri Anda 

berada dalam sifat yang tetap, Anda adalah Anda yang kekal, 

sedangkan tubuh Anda adalah fana. Ia berubah, ia mengalami 

proses penguraian, ia sekarat Anda tidak menyadarinya, Anda 

tidak merasakannya.
32

 Bagaimana mungkin Anda menjadi tubuh 

itu, Anda jauh melebihi hal itu. 

 Allah berfirman dalam kitab-Nya yang suci, Alquran:  

Padahal Allah mengepung dari Belakang mereka (Q.S. 

al-Buruj (85): 20) 

 

c. Bagian Ketiga 

Bagian ketiga terdiri dari tiga premis:  

1) Orang tidak dapat mengetahui hal yang sebelumnya ia tidak 

mengetahuinya. 

2) Yang rasional tidak bergantung pada ukuran: Jika orang 

berpikir tentang kerajaan hewan sebagai sebuah faktor yang 

berlaku umum, ukuran seekor gajah tidaklah lebih penting 

daripada ukuran seekor lalat. 

3) Yang abstrak, yang bersifat nonmaterial, tidak dapat dipahami 

menurut skala dan ukuran.  

                                                             
32 Suhrawardi, h. 52. 
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Selama Anda tidak dapat menyusun bentuk sesuatu dalam 

pikiran Anda, Anda tidak mungkin mengetahuinya, karena 

realisasi sesuatu haruslah bersesuaian dengan sesuatu itu. Untuk 

memahami sesuatu, perlu ada buktinya dalam pikiran Anda. Cara 

lain untuk memahami sebuah bentuk melalui pemikiran 

komparatif adalah dengan memerhatikan kualitasnya yang berlaku 

umum terhadap bentuk-bentuk yang lain. Misalnya, dengan 

memerhatikan beberapa atribut yang berlaku umum terhadap 

banyak hewan, Anda dapat menyimpulkan bahwa seekor gajah 

dan seekor lalat adalah sama.  

Dalam pola berpikir seperti ini, ukuran kedua hewan itu 

tidak diperbandingkan satu sama lain. Bahkan, jika persoalannya 

menyangkut hewan, maka baik hewan yang kecil maupun besar 

tetaplah hewan, bagaimana mengenai esensi? Dalam hal wujud 

seseorang, maka ia tidak bisa diperbandingkan dengan apa pun 

yang lain. Sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa ditempatkan 

di dalam materi yang dapat diukur. Esensi Anda, jiwa rasional 

Anda, bukanlah materi, tidak pula berhubungan dengan materi. Ia 

terbebas dari ruang-waktu. Dengan demikian, ia tidak dapat 

dicerap oleh indra. Ia merupakan cahaya yang berasal dari Ahad, 

Allah Yang Maha Esa, dan dari Shamad, Allah Yang Kekal dan 

Mutlak. [Q.S. al-Ikhlas [112]:  1-2). Jiwa manusia, yang disebut 

sebagai Akal kosmik, merupakan cahaya yang tidak dapat dibagi, 

yang tidak dapat dianalisis oleh manusia yang terpedaya oleh 

dugaan hampa. Ia adalah cahaya suci yang berasal dari Allah 

Yang Maha Esa, Allah Yang Maha kekal dan Maha mutlak.  

Sebagian yang lain mengira bahwa jiwa manusia kekal 

seperti halnya Allah Yang Mahakekal, dan bahwa ia berdiri 

dengan sendirinya. Seandainya jiwa manusia seperti itu, maka 

siapakah gerangan yang memisahkan jiwa dari tempat sucinya, 

memasukkannya ke dalam alam kehidupan ini, lalu 

mengambilnya dari dunia ini dan membawanya ke dalam alam 

kematian dan kegelapan, Bagaimana mungkin daya seorang bayi 

yang baru lahir menariknya dari alam cahaya dan kesucian, 

Bagaimana jiwa-jiwa saling berbeda satu sama lain dalam alam 

yang kekal, Mereka sama namun tidak menempati ruang atau 
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tempat. Mereka tidak berbuat atau bereaksi sebelum menghuni 

badan material. Mereka juga tidak mempunyai sifat yang hanya 

mereka dapatkan setelah mereka berada di dalam jasad. Maka, 

bagaimana mereka bisa berbeda, Tak mungkin ada jiwa tunggal 

yang terbagi-bagi di antara se kian banyak jasad. Karena, sesuatu 

yang tidak memiliki jasad material tidak dapat dibagi-bagi. Ia 

hanya turun ke dalam jasad jika jasad itu memang telah siap 

menerimanya.  

Seperti Anda ketahui, api dari sebuah korek-api tidak 

kehilangan apa pun ketika menyulut api pada sesuatu yang mudah 

terbakar. Jiwa akan masuk ke dalam jasad, jika jasad mempunyai 

potensi untuk menerimanya, tanpa menyebabkan kekurangan 

kepada Yang Memindahkan jiwa kepada jasad itu. Yang 

menciptakan jiwa adalah Sang Pencipta segalanya, Yang Maha 

Penyayang, Yang lebih dekat kepada kita daripada diri kita 

sendiri, Yang Mahakuasa, Yang Mahasuci.
33

 

 

3. Bentuk Ketiga Cahaya (Beberapa Persoalan yang Perlu 

Dicermati) 

Ada tiga dimensi akal dalam hubungannya dengan konsep 

eksistensi wajib, niscaya, mumkin, mungkin; dan mumtani’, 

mustahil. Wajib adalah suatu eksistensi yang wujudnya 

merupakan keniscayaan, mumkin adalah sebuah eksistensi yang 

wujudnya maupun ketiadaannya tidak bersifat niscaya, mumtani’ 

adalah eksistensi yang mustahil adanya. Mumkin, yang mungkin, 

jika ditambahkan kepada kemungkinan lain, dapat menjadi wajib, 

yang niscaya, atau mumtani’, yang mustahil.  

Sebab adalah sesuatu yang melaluinya eksistensi sesuatu 

menjadi niscaya. Yang mungkin tidak dapat bereksistensi dengan 

sendirinya, sebab jika eksistensinya sendiri sudah cukup bagi 

wujudnya, tentu ia tidak lagi merupakan hal yang bersifat 

mungkin, tetapi niscaya. Dengan demikian, bagi yang mungkin 

untuk bereksistensi, haruslah ada sebab. Ketika sebab itu telah 

sepenuhnya diwujudkan, akitat pun dihasilkan. Karena eksistensi 

segala sesuatu bergantung pada kehendak, wakns, ruang, 
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keberkaitan, potensi, dan sebayainya, maka kesemsa itu menjadi 

penyebab bagi eksistensinya. Jika sebab iu udak sepenuhnya 

diwujudkan, maka akibar pun tidak sepenuhrya diwujudkan. Jika 

semua sebab dan syarat bagi eksistensi sesuatu memang ada, dan 

semua sebab maupun syarat yang tídak diperlukan bagi eksistensi 

itu dihilangkan, maka eksis tensi sesuatu itu menjadi bersifat 

wajib, niscaya. Jika sebab itu jelas, dan sebagian dari pemeriksaan 

terhadap yang mungkin itu bersifat positif, maka akibat menjadi 

jelas. Pada permulaan proses konsepsi, realisasi dari sesuatu yang 

nyata, yang harus ditambahkan kepada sebab, mungkin saja 

menghasilkan akibat yang berbeda dari sebab. Orang orang yang 

menerima proposisi ini menjelaskan Allah Yang Berada dengan 

sendiri-Nya dengan hadis Kana Allah wa lam yakun ma’ahu 

syay’:  Allah sudah berada ketika segala sesuatu yang lain belum 

berada. Allah adalah sebab bagi penciptaan, tetapi Dia tidak 

membutuhkan apa pun selain diri-Nya sendiri. Dengan demikian, 

Dia bukanlah makhluk, meski tidak dapat dipisahkan dari 

makhluk.
34

 

 

4. Bentuk Keempat Cahaya 

a. Bagian Pertama 

Dua hal tak dapat menjadi wajib (niscaya) pada saat yang 

bersamaan. Jika eksistensi kedua hal itu bersifat niscaya sekaligus 

dan pada waktu yang bersamaan, maka eksistensi keduanya tentu 

akan sama dan saling bergantung satu sama lain. Wajib bagi 

keduanya untuk memiliki perbedaan yang memisahkan satu 

dengan lainnya. Jika keniscayaan salah satu atau kedua-duanya 

bergantung pada perbedaan, maka eksistensi keduanya adalah 

mumkin, bersifat mungkin (possible), bukan niscaya atau mutlak.
35

  

Mustahil mengonsep dua hal yang tidak memiliki 

perbedaan. Jika tidak ada perbedaan, tentu keduanya satu dan 

sama. Terdapat banyak jenis materi yang berada dalam berbagai 

aspek dan kondisi, tetapi yang wajib, eksistensi keniscayaan 

mutlak, hanyalah satu. Eksistensi segala sesuatu yang lain 
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merupakan sebuah kemungkinan yang membutuhkan kekuatan 

yang akan menentukan eksistensinya di atas ketiadaannya.  

Kekuatan yang tiada taranya itu adalah Sang Pencipta, 

Yang Berada dengan sendirinya, Yang eksistensi-Nya Esa dan 

satu-satunya eksistensi yang niscaya, wajib. Zat yang eksistensi-

Nya merupakan Keniscayaan Mutlak mustahil tersusun dari 

bagian-bagian. Bahkan, jika bagian-bagian itu dapat 

dikonsepsikan, bagian-bagian itu kemungkinan hanya 

dikonsepsikan sebagai satu-satunya jawaban yang ke dalamnya 

segala sesuatu dileburkan, dan bagian-bagian ini dengan 

sendirinya tidak pernah bersifat wajib, niscaya, karena yang ada 

hanya Yang Esa, Tunggal, Niscaya, yang menjadi sandaran segala 

sesuatu. 

Sifat, atribut-atribut deskriptif Keniscayaan Mutlak ini, 

tidak mungkin dengan sendirinya menjadi niscaya karena atribut-

atribut Nama-nama indah Allah, Sang Pencipta, sama dengan Zat-

Nya, dan tak dapat dipisahkan. Seandainya atribut-atribut Yang 

Esa, Tunggal, Keniscayaan Mutlak dengan sendirinya menjadi 

eksistensi yang bersifat niscaya, tentu atribut- atribut itu tidak 

akan meniscayakan kebergantungan terhadap suatu keniscayaan 

sedangkan Keniscayaan Mutlak tidak bergantung pada atribut-

atributnya. Yang Maha Esa, yang eksistensi-Nya merupakan 

Keniscayaan Mutlak, tidak mengandung atributatribut Nya, juga 

tidak mungkin Dia menciptakan atribut-atribut-Nya. Sesuatu yang 

berada dengan sendirinya tidak mungkin dipengaruhi oleh sesuatu 

yang lain, tidak pula oleh dirinya sendiri.  

Seandainya kita menyadari dan mengawasi tubuh kita 

atau anggota tubuh kita, tentu kita akan menyaksikan bahwa apa 

yang dilakukan oleh aggota tubuh itu lain dari apa yang mungkin 

dilakukannya, sedangkan Yang Esa dan satu-satunya Keniscayaan 

Mutlak tentulah tetap sama di sepanjang waktu dan segala 

keadaan sebagai Dia Yang Maha Mengetahui, Mahasuci dari 

kejamakan dan Mahasuci dari kelemahan.  

Manusia adalah mikrokosmos; alam semesta adalah 

makrokosmos. Apa pun yang berada pada salah satunya berarti 

juga berada pada yang lain. Tingkatan yang menyatukan 
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segalanya adalah al aql alawwal, Penyebab Pertama, Keniscayaan 

Mutlak, yang menjadi jiwa bagi keduanya. Ia juga merupakan akal 

universal, makhluk yang paling pertama diciptakan Allah.  

Yang tertinggi di antara kedua eksistensi itu adalah yang 

tujuan eksistensinya untuk dirinya sendiri. Menurut sebuah hadis 

Nabi, Allah telah menciptakan alam semesta untuk Bagaimana 

manusia, dan manusia untuk dirinya sendiri. Mungkin dia yang 

kesempurnaannya tidak utuh dapat memberikan kesempurnaan 

terhadap yang lain Segala sesuatu yang tersusun dari sejumlah 

unsur, dalam hubungannya dengan sesuatu yang eksistensinya 

merupakan keniscayaan mutlak, masuk ke dalam ketagori yang 

mustahil.  

Allah Yang Maha Pencipta tidak memiliki saingan atau 

lawan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan tempat atau dimensi. 

Dia berdiri sendiri dan Maha sempurna, Mahabaik, dan Pemilik 

segala cahaya. Dia bukanlah manifestasi yang me- niscayakan apa 

yang dimanifestasikan pada-Nya. Dia bukanlah esensi untuk 

diperbandingkan dengan esensi lain. Segala sesuatu, yang tidak 

memiliki kesamaan, menjadi saksi atas-Nya, eksistensi 

Keniscayaan Mutlak, Sebab Pertama, yang membuat segala 

sesuatu menjadi berada. 

Materialitas bukanlah kondisi sebab-akibat dari semua 

ragam eksistensi. Kenyataan bahwa segala sesuatu mempunyai 

ciri khas tersendiri, dalam bentuk, ukuran, manifestasi, 

pergerakan, dan perilaku yang saling berbeda satu sama lain, dan 

tingkatan berbeda yang kita pahami dalam tatanan alam semesta, 

membuktikan bahwa ada kekuatan di luar yang telah menciptakan 

segala sesuatu itu. Jika, misalnya, materialitas segala sesuatu 

menjadi karakteristik sebab-akibat yang sama, tentu perbedaan 

dan pertentangan semacam itu tidak akan terjadi.
36

  

 

b. Bagian Kedua: Menetapkan Bentuk Cahaya 

Kesamaan di antara benda-benda material adalah 

wujudnya yang bersifat material. Tetapi, segala sesuatu yang 

bersifat material berbeda satu sama lain dalam hal manifestasi 
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cahaya yang memancar darinya. Cahaya itu tidaklah layak bagi 

segala sesuatu yang bersifat material. Ia diterima dari yang lain 

dan dipantulkan atas segala sesuatu. Cahaya yang 

dimanifestasikan dalam segala yang bersifat material hanya 

merupakan bentuk cahaya yang mungkin karena cahaya yang 

tidak layak bagi segala sesuatu yang bersifat material tentu 

tidaklah layak bagi dirinya sendiri, melainkan bergantung pada 

yang lain. Seandainya ia berdiri sendiri, tentu ia akan menjadi 

Cahaya Tertinggi. 

Jiwa manusia terang dalam dirinya sendiri karena ia 

merupakan bagian dari Cahaya yang berada dengan sendirinya. 

Tetapi, seperti yang telah kami jelaskan, karena jiwa turun ke 

dalam jasad, tentu ada kekuatan yang lebih tinggi dari padanya, 

dan jasad material tidak menyebabkan eksistensinya. Materi tidak 

mungkin menjadi sebab eksistensi sesuatu yang lain yang juga 

berstfat material, karena sesuanu itu tidaklah menciptakan 

eksistensi sesuatu yang lain yang keberadaannya lebih tinggi dari 

adanya. Sebuah cahaya tunggal wajib memberikan pencerahan 

kepada sesuatu yang bersifat material unik mempertinggi 

eksistensinya. Itulah cahaya Keniscayaan Mutlak, Sebab Pertama, 

alHayy, Yang Mahahidup, al Quydm, Yang Bendiri sendiri. 

Diri, ego dalam bentuknya yang terbatas, menyakaikan 

eksistensi Keniscayaan Mutlak Yang Mahasuci ini. Dia 

menupakan Cahaya tertinggi, yang dapat dilihat oleh diri-Nya 

sendiri, dengan diri-Nya sendiri, Mahasuci dari segala 

kebergantungan dan hubungan dengan materi, dan dapat dilihat. 

Dia tak terlihat oleh kita dan terhalang oleh kekuatan intensitasnya 

yang dahsyat.
37

 

 

c. Bagian Ketiga 

Adalah penting bahwa kekuatan dahsyat yang Esa ini 

(Unik dan Tunggal), yang tentunya dapat bermanifestasi dengan 

dirinya sendiri, tidak membutuhkan sebab bagi keberadaan esensi-

Nya seperti halnya eksistensi yang lain, Dia juga tidak perlu 

muncul dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, Dia tetap tidak 
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menyerupai eksistensi yang lain. Jika sifat eksistensi sesuatu 

berbeda dengan sifat eksistensi yang lain, karena sifat- sifat itu 

tidak bersesuaian satu sama lain, tentu kedua eksistensi itu 

berbeda satu sama lain. Inilah sebab dan sumber kejamakan. Ini 

sifat dasar Keniscayaan Mutlak, Sebab Pertama, bahwa Dia tidak 

memiliki aspek kejamakan. Keniscayaan Mutlak yang menjadi 

dasar bagi eksistensi segala sesuatu yang lain tidak bersifat 

material. Dengan demikian, Dia tidak mungkin mempunyai aspek-

aspek yang tidak bersesuaian satu sama lain, Dia bukanlah sebuah 

bentuk, keadaan atau kondisi yang membutuhkan tempat atau 

ruang, Dia bukanlah jiwa yang membutuhkan jasad. Jika kita 

membayangkan eksistensi imaterial yang merupakan cahaya yang 

mengenal Penciptanya, Yang menciptakannya tanpa bentuk, maka 

eksistennl yang lebih agung daripada cahaya itu menjadi mustahil. 

la adalah puncak dari segala yang mungkin. Esensi ini menjadi 

mung kin oleh dirinya sendiri dan di dalam dirinya sendiri, dan, 

melalui hubungannya dengan Yang Esa di hadapannya, men jadi 

niscaya. Dengan menerima keagungan pengamatan dari Dia yang 

berada di depannya, ia menjadi sumber suci itu sendiri. Tetapi 

dengan menyadari kekurangannya jika dibandingkan dengan 

keagungan Cahaya Pertama, ia kembali ke dalam jisim dan bentuk 

eter. Dengan demikian, esensi suci kedua harus dilihat sebagai 

berada di antara Esensi Mutlak yang berada di atasnya dan jisim 

eter yang berada dibawahnya. 

Itulah cara akal suci non bendawi, langit, dan cakrawala 

dibentuk. Meskipun eksistensi imaterial ini merupakan kekuatan-

kekuatan yang aktif, namun ia tak lebih dari sarana yang 

melaluinya Sumber Suci Pertama, Esa, dan Unik mencurahkan 

rahmat-Nya. Yang Esalah yang menciptakan semua gerak, 

perputaran, dan perhentian. Yang Esalah yang menciptakan 

segalanya. Ketika cahaya yang kuat tidak memung kinkan cahaya 

kecil untuk bersinar, maka Pemilik segala ke kuatan, yang 

eksistensi-Nya wajib bagi semua eksistensi, Sebab Pertama, 

Sumber Suci yang Esa dan Unik, tidak memungkinkan sarana-

Nya untuk mencerahkan alam semesta dengan sendirinya. 
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Pencerahan dan kekuatan kesempurnaannya yang dahsyat berada 

di atas ketakterbatasan. Realitasnya melingkupi segala realitas.
38

 

 

d. Bagian Keempat 

Alam semesta dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama 

disebut oleh para filsuf kuno seperti Aristoteles, Sokrates, dan 

Plato sebagai alam Akal. Alam ini disebut al-nur al-Muhammad, 

makhluk pertama, yang juga disebut al aql kull, Akal Mutlak, 

yang berisi potensi segala eksistensi. Menurut para filsuf Yunani 

kuno, alam Akal ini terdiri dari tiga aspek. Pertama, eksistensinya. 

Kedua, kebergantungan eksistensinya terhadap suatu kekuatan 

kreatif dan ketiga, keberadaannya sebagai sebuah eksistensi yang 

sifat mungkin yang mencakup segala kemungkinan yang lain. 

Dari aspek eksistensinya, akal diciptakan. Dari kebergan 

tungannya pada kekuatan kreatif, nafs (jiwa) diciptakan. Nabi 

saw, bersabda, Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah 

akal (Awwalu ma khalaqa Allah al aql). Inilah aql al kull, Akal 

Mutdak, alam Akal, logos dalam istilah para filsuf berYunani 

kuno. Akal yang diciptakan dari aspek eksistensinya berada dalam 

dua tingkatan. Yang lebih rendah adalah aql alma asy, akal biasa 

yang mengetahui urusan-urusan dunia material. Yang lebih tinggi 

adalah aql alma ad, akal Ilahi, yang me ngetahui urusan-urusan 

spiritual. Fungsi utamanya adalah mendorong manusia mengenal 

Allah dengan cara mengetahui rahasia man arafa nafsahu faqad 

arafa rabbahu, orang yang mengenal dirinya sendiri berarti 

mengenal Tuhannya.  Menurut para filsuf Yunani kuno, semua 

esensi imaterial, yang tidak dapat dikonsepsi oleh indra, dan yang 

tidak memiliki hubungan apa pun dengan eksistensi material, 

berada di dalam alam Akal. Bagian kedua alam semesta adalah 

alam nafs, Jiwa (jiwa segala makhluk). 

Inilah jiwa alinsan alkamil, manusia sempurna, manusia 

sejati, mikrokosmos keseluruhan alam semesta, yang mencakup 

segala sesuatu di alam semesta. Alam nafs, jiwa, dan alam al-nafs 

al-nathiqah, jiwa manusia, tidak mempunyai bentuk atau 

dimensinya sendiri, tetapi menempati bentuk-bentuk material, dan 
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bereksistensi di dalam alam-materi. Alnafs alnathiqah, jiwa 

manusia (atau rasional), berada di dalam wujud spiritual, 

cakrawala, dan di dalam manusia. Ia mempunyai dua jenis. 

Pertama, yang menempati jisim juga terdiri dari dua jenis, etereal 

dan elemental. Cahaya yang lebih tinggi dan lebih kuat adalah 

alrüh al quddus, Roh Suci, yang oleh para filsuf disebut al aql alfa 

al, Akal Aktif, yang tak ubahnya pembimbing setia yang 

membimbing manusia secara rahasia, memberi bekal kepada roh 

manusia, dan mengarahkan kita kepada pengetahuan yang 

sempurna. 

Semua ini adalah cahaya suci, namun eksistensi yang 

paling awal diciptakan adalah al aql alaurwal, Akal Pertama dan 

Universal, alnur almuhammadi, Cahaya Muhammad, yang 

melaluinya merambat sinar Cahaya Pertama. Ketika sinar Cahaya 

Pertama semakin terpantul dari hati ke hati tanpa kata- kata atau 

huruf, Akal meningkat, dan melalui wahyu pencerahan ini, 

menjadi beraneka ragam.  

Karena kita menerapkan hukum sebab-akibat, cahaya 

yang diturunkan kepada kita ini, yang memantul dari hati ke hati, 

begitu dekat kepada kita. Pada hakikatnya, karena kekuatan 

intensitasnya yang luar biasa, apa yang terjauh menjadi seolah-

olah paling dekat kepada kita. Yang paling dekat adalah Cahaya 

Tertinggi. Tidakkah Anda lihat bahwa dua buah titik, salah 

satunya hitam sedang yang lainnya putih, yang terletak pada jarak 

yang sama, maka yang putih terlihat lebih dekat kepada kita Yang 

putih adalah yang paling jelas yang bisa dilihat. Cahaya Pertama 

merupakan cahaya yang paling tinggi dan paling dekat. Segala 

puji bagi Zat Suci, Sumber, Sebab segala sesuatu, Mahasuci dari 

segala kekurangan, Maha sempurna, Tertinggi di atas segalanya, 

lebih jauh daripada yang paling jauh, tetapi lebih dekat daripada 

yang paling dekat karena daya tembus cahaya-Nya yang luar 

biasa.
39
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e. Bagian Kelima 

Allah al-Bari, Pencipta yang menciptakan dari 

noneksistensi (ketiadaan) menuju eksistensi segala sesuatu selain 

diri-Nya sendiri Yang Maha kekal. Karena Dia-Pencipta segala 

sesuatu yang lain itu Maha kekal, maka segala yang eksistensinya 

bersifat mungkin dan menyandarkan wujudnya kepada-Nya juga 

akan kekal. Segala sesuatu yang eksistensinya bersifat mungkin 

hanya bergantung pada Allah untuk bereksistensi, karena Allah al-

Bari (Pencipta) yang berada sebelum segala sesuatu yang lain. 

Praeksistensi-Nya tidak bergantung pada zaman dan kondisi 

seperti halnya eksistensi kita misalnya, kita bisa menunda sesuatu 

hingga hari Kamis atau hingga Zayd datang. Tak dapat diragukan 

lagi bahwa tak ada sesuatu yang berada sebelum Dia. Yang Maha 

Pencipta secara mutlak tak mengalami perubahan. Semua 

makhluk adalah atas kehendak-Nya. Dia tidak akan menciptakan 

sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya, atau menghendaki apa yang 

tidak dikehendaki-Nya. Anda tahu bahwa cahaya bersumber dari 

matahari, dan Anda tahu bahwa matahari tidak diciptakan dari 

cahaya. Bagaimana mungkin Anda meragukan bahwa Allah Yang 

menciptakan segala sesuatu, Mahaadil dan Mahasuci dari segala 

kekurangan dalam Penciptaan-Nya Cahaya tetap bersinar, dan 

cahaya saling memantulkan satu sama lain. Apakah matahari 

menjadi berkurang Apakah sinarnya memudar.
40

 

 

5. Bentuk Kelima Cahaya 

Sebuah sebab dibutuhkan untuk menetapkan sebuah eksis 

tensi baru sebagai baru, dan pertimbangan sebab-akibat tampak 

menjadi rangkaian kesatuan ketika tak ada akhir atau awal bagi 

munculnya sebab baru yang menimbulkan penampakan eksistensi 

baru itu. Ini membuktikan bahwa selama sebuah eksistensi 

ditentukan dan bergantung pada sebab eksistensi yang lain, ia 

tidak mungkin menjadi yang pertama dari berbagai eksistensi 

baru. Yang mengakibatkan pembaruan dalam dirinya sendiri 

adalah gerakan. Dari semua gerakan, gerakan mutlak yang 

berlangsung terus tanpa henti adalah gerakan melingkar. Gerakan 
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melingkar yang terus-menerus hanya mungkin diciptakan oleh 

cakrawala yang berputar. Inilah sebab munculnya segala kejadian 

di alam material ini. Allah, Sang Pencipta, yang mengubah 

eksistensi-eksistensi dari noneksistensi (ketiadaan) menjadi 

eksistensi, tidaklah berubah. Dan dalam ketiadaan perubahan pada 

zat-Nya, Dia tidak dapat menjadi sebab semua gerakan baru itu. 

Seandainya bukan karena gerakan melingkar cakrawala, niscaya 

tidak ada eksistensi baru yang menjadi sum- ber eksistensi kausal. 

Cakrawala melingkar langit, gerakan cakrawala, bukanlah gerakan 

alamiah, karena gerakan ini me nyimpang dari titik yang dituju. 

Sesuatu yang bergerak menurut sifatnya berhenti pada titik yang 

ingin dicapai oleh sifat itu, karena ia tidak dapat menghindari titik 

yang ingin dicapai oleh sifat dasarnya. Dengan demikian, kita 

simpulkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang dimulai 

atas dasar kehendak.
41

  

 

a. Bagian Pertama 

Yang menghidupkan dan menggerakkan perputaran 

cakrawala adalah Esensinya. Adapun yang menggerakkan bentuk 

cakrawala adalah sebuah daya yang berkehendak. Awal gerakan 

dari bentuk cakrawala adalah daya dorong cakrawala, yakni 

sebuah gerakan involunter atau tak berkehendak (involuntery 

movement). Jika kita berpikir tentang bentuk cakrawala dan 

esensinya yang saling tidak bergantung satu sama lain, maka 

gerakan bentuk yang diawali oleh daya esensi itu menjadi gerakan 

involunter. Tetapi, jika kita berpikir tentang esensi dan bentuk 

yang satu, maka gerakan cakrawala itu merupakan tindakan yang 

dilakukan atas dasar kehendak. Dalam hal ini, cakrawala hidup 

dan berkesadaran, namun tidak membutuhkan makanan, atau 

dilahirkan, atau tumbuh. Ia tidak mempunyai hasrat, penentangan, 

dan perlawanan. Ia tidak mempunyai amarah atau daya tolak. 

Karena ia tidak memberikan nilai kepada sesuatu yang rendah, 

maka tidak ada sifat rendah dalam gerakannya. 

Ada dua jenis eksistensi yang mungkin eksistensi abstrak 

yang nonmateri dan eksistensi yang mempunyai bentuk material. 
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Baik yang bersifat abstrak maupun material, seperti halnya akal 

nonmateri dan cakrawala material, bereksistensi dalam sebaik-

baik bentuk yang mungkin bagi keduanya. Keduanya juga tidak 

mungkin dapat menjadi lebih sempurna lagi. Manusia yang 

merupakan mikrokosmos seluruh alam semesta memiliki potensi 

kesempurnaan total, meskipun sifat alamíahnya tidak seperti itu. 

Ketika kita menyucikan diri kita dari hubungan dan 

perhatian terhadap raga kita dan menenggelamkan diri di dalam 

perenungan tentang keagungan dan kekuasaan Pencipta kita, 

Pencipta yang mengubah eksistensi dari noneksistensi (ketiadaan) 

menjadi eksistensi dan cahaya memancar yang bersumber dari-

Nya, kita dapati esensi kita menjadi indah dan bersinar dengan 

kemilau cahaya ilahiah dan manifestasi Allah, dan kitapun 

mencapai tujuan yang kita dambakan. Bagaimana mungkin kita 

meragukan kepribadian yang diberkahi Tuhan yang tenang, jauh 

dari pertentangan dan bencana dunia ini, padahal kita tidak ragu-

ragu bahwa kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara 

menyelamatkan diri kita dari perbudakan badani itu, Wujud yang 

dirahmati ini, dalam sifat yang dibimbing Tuhan, tidak lalai atau 

takut untuk menyela kelangsungan cahaya yang mereka terima. 

Jika gerakan mereka kearah tujuan yang dicita-citakan tidak 

terbebas dari hambatan, kemajuan mereka akan terganggu. 

Kekasih Allah dalam sifat yang lebih tinggi ini tidak 

saling menyerupai satu sama lain. Mereka adalah cahaya, dan 

mereka adalah sebab dan penyelamat. Mereka merasakan alam 

suci melalui perantara antara diri mereka dan Sang pencipta. Dari 

pencerahan yang diterima melalui  pertemuan  dengan Tuhan, 

segala potensi muncul dalam diri mereka. Dengan penciptaan 

kembali gerakan, iluminasi diperbarui, dan ini berlanjut terus-

menerus. Melalui perubahan yang terus menerus ini, kejadian-

kejadian baru di dunia yang lebih rendah ini muncul secara 

bergantian. Jika iluminasi dan gerakan ini tiada, tentu hanya 

sedikit kebaikan dan rahmat Allah yang akan muncul, dan pada 

titik tertentu iluminasi Tuhan pasti akan berhenti. 

Rahmat dan kebaikan Allah berlanjut melalui berbagai 

tingkatan dan keragaman dalam keberlangsungan alam material 
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ini. Gerakan menyeluruh bersumber dari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di dunia yang kacau dan durhaka ini. Sekiranya bukan 

karena gerakan menyeluruh dan apa yang ditimbulkannya, dunia 

rendah dan pembaruan tanpa akhir segala sesuatu ini akan menjadi 

tak bermakna. Kita tidak perlu membayangkan pengaruh lain 

terhadap keharmonisan umum ini kecuali dari Allah. Gerakan 

cakrawala bukanlah sebab bagi eksistensi segala sesuatu, tetapi ia 

bersumber dari berbagai potensi. Pembentukan potensi itu adalah 

munculnya kemungkinan-kemungkinan baru di dalam segala 

sesuatu yang menetapkannya untuk menerima iluminasi baru.  

Allah, Sang Pencipta, Mahasuci dari perubahan. Tak ada 

perubahan pada zat-Nya Yang Mahasuci yang mungkin membawa 

kepada perubahan yang membedakan manifestasi-Nya. Keabadian 

sifat pemurah Aliah, keabadian eksistensi para pecinta Allah, dan 

pembaruan kejadian dan gerakannya menjaga kemaslahatan bagi 

makhluk di dalam dunia yang lebih rendah. Gerakan cakrawala 

tidaklah untuk mencipta segala sesuatu, namun ia membentuk 

daya (kapasitas) padanya. Allah, Sang Pencipta, memberi kepada 

segala sesuatu sesuai dengan tingkat kapasitasnya. Selama 

tindakan itu tidak diubah, akibat dan yang diakibatkannya tidaklah 

mengalami pembaruan. Perubahan hanya mungkin terjadi karena 

adanya perubahan dalam penetapan hal yang mungkin. Pembaruan 

hanya dimungkinkan oleh kemungkinan yang diperbarui dalam 

unsur yang terkena akibat.
42

  

 

b. Akhir Bentuk Kelima Cahaya 

Dalam alam eksistensi, hubungan pertama adalah 

hubungan antara Esensi yang ada dan bereksistensi dan Yang Esa 

Yang Ada dengan sendiriNya. Hubungan ini merupakan induk 

dan bentuk tertinggi dari semua hubungan dan diikat oleh cinta 

kepada Yang Esa. Karena tidak mampu menyelami kedalaman 

cahaya batinnya sendiri, ia ditaklukkan oleh kemandirian Yang 

Berada dengan sendiri-Nya. Hubungan ini mempunyai dua aspek 

cinta dan kekuatan. Salah satu dari kedua aspek ini lebih tinggi 

dan lebih agung. Sifat hubungan ini masuk ke dalam setiap alam, 
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sehingga setiap bagian mempunyai perimbangannya. Dengan 

demikian, semua esensi dibagi ke dalam materi dan nonmateri, 

dan nonmateri mengungguli materi dan menjadi yang dicinta atau 

sebab semua materi salah satu di antara perimbangan ini lebih 

mendasar. Di samping itu, esensi yang membedakan materi dibagi 

ke dalam dua macam perimbangan. Salah saturnya adalah yang 

tinggi dan kuat, sedangkan yang lainnya lebih rendah dan pasif. 

Materi sendiri dibagi ke dalam beberapa perimbangan, yang 

etereal dan elemental. Sebagian dari materi etereal dibagi kedalam 

dua perimbangan: kebahagiaan dan kekuatan yang dahsyat, atau 

ma tahari dan bulan, yang serupa dengan akal dan ego. Yang 

mulia dan yang rendah, kanan dan kiri, Timur dan Barat, jantan 

dan betina pada hewan merupakan contoh mengenai hal ini. 

Dalam evolusi hubungan yang pertama, yang se purna dan yang 

kurang, dipersatukan melalui perkawinan. Ini lah yang dapat 

dipahami dalam ayat Alquran; 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan 

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Q.S. al-Dzáriyat 

[5 i): 49). 

Matahari adalah yang tertinggi dan wujud yang paling 

mulia, yang paling bersinar, paling mulia, dan cemerlang di antara 

semua materi, penerang dan sumber kehidupan alam semesta, 

yang menepis kegelapan dan memancarkan cahaya, pemimpin 

langit, pemberi cahaya kepada benda-benda langit tanpa 

mengharapkan imbalan. Matahari merupakan salah satu ma 

nifestasi terbesar dan paling istimewa dari keagungan dan 

kekuasaan Yang Esa, Yang memulai dan memungkinkan 

pembaruan diri semua itu Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling 

Indah.
43

 

 

6. Bentuk Keenam Cahaya 

Jiwa (Akal Kosmik) tidaklah rusak oleh rusaknya raga, 

karena jiwa bukanlah jenis cahaya yang membutuhkan ruang dan 

tempat. Ia tidak mempunyai lawan atau penentang. Sumbernya 

kekal, dan ia abadi dengan sumbernya. Hubungannya dengan 
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jisim-material bergantung pada hasrat atau kesamaan yang 

dimiliki oleh satu sama lain. 

Seperti Anda ketahui, nikmat dan penderitaan pada setiap 

keadaan berselaras dengan sifat khasnya sendiri dan dengan 

derajat kesempurnaannya. Aroma bergantung pada hubungan 

antara objek penciuman dan subjek yang mencium. Rasa 

bergantung pada hubungan objek yang dirasakan dan subjek yang 

merasakan. Pengetahuan bergantung pada hubungan antara objek 

yang dipelajari dan subjek yang ingin belajar. Ia bergantung pada 

apakah yang satu layak bagi yang lain. Kesempurnaan substansi 

akal yang tercerahkan diwarnai oleh pengetahuan tentang tatanan 

dan kebenaran universal. Ringkasnya, ketika pengetahuan 

mengenai awal dan akhir bergantung pada penyucian seseorang 

dari kekuatan material dan hawa nafsu, dan tidak adanya 

kesempurnaan ini menciptakan keadaan yang berlawanan, 

pengalaman nikmat dan penderitaan juga bergantung pada semua 

kondisi itu. 

Nikmat dan penderitaan dapat bereksistensi meskipun 

keduanya tidak dirasakan. Sebagai contoh, ada orang mengatakan, 

Jika kebahagiaan seseorang bergantung pada kemampuannya 

berkonsepsi, bagaimana kita tidak merasakan rasa senang atau 

gembira ketika sedang belajar?  Jawabannya adalah bahwa 

kegembiraan dan rasa senang bergantung pada beberapa kondisi 

antara yang dikonsepsikan dan subjek yang berkonsepsi. 

Misalnya, hakikat nyala api bergantung pada hubungannya 

dengan zat yang dapat terbakar. Ketika zat yang dapat terbakar 

tidak ada, api tidak akan menyala. Orang yang pingsan atau 

mabuk berat tidak akan merasakan rasa sakit jika dipukul atau 

merasa senang sekiranya dia berada di pelukan kekasihnya. 

Selama jiwa dikuasai oleh hawa-nafsu (jiwa badaniah), ia tidak 

akan menderita karena kejahatan, tidak pula merasa senang 

dengan kebaikan karena ia tengah berada dalam keadaan mabuk 

berat oleh racun alam. Ia kehilangan dirinya sendiri karena 

kerasnya rasa mabuk itu. Ketika jiwa meninggalkan raga, jiwa 

yang malang karena menentang Allah itu tersiksa karena 

terjerumus ke bodohan, karena keadaan yang sangat buruk, dan 
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karena hasrat dan kerinduan yang masih dirasakannya terhadap 

alam jurang keindra.  

Wa hila baynahum wa baynama yasytahun Dan 

dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan (Q.S. 

Saba  [34]: 54) 

Dalam keadaan durhaka itu, rahasia ayat ini diungkapkan. 

Mata mereka tak melihat dan telinga mereka tak mendengar. Tak 

ada kerlip alam indra ini atau sinar Cahaya suci yang mencapai 

mereka. Mereka diliputi kegelapan. Karena kehilangan kedua 

cahaya itu, mereka berada di dalam kesengsaraan, putus asa, dan 

ketakutan. Mereka seperti orang-orang yang ditimpa buruknya 

kemurungan jiwa, yang terus-menerus disiksa kesedihan dan 

kecemasan. Sementara itulah keadaan orang yang murung, 

bayangkan lebih jauh keadaan orang- orang yang hanya 

mendambakan kesenangan material, yang telah kehilangan semua 

harapan dan terjerumus ke dalam jurang kegelapan yang tiada 

taranya. Sementara itu, jiwa suci orang yang memilih kebaikan 

dan kebajikan dalam segala aspek telah mencapai rahmat abadi, 

memperoleh karunia yang belum pernah dilihat, didengar atau 

dibayangkan, yakni dekat kepada Penciptanya, lebur ke dalam 

Akal. Jiwa-jiwa suci itu kembali kepada Sang Pencipta Yang 

Melindungi raga manusia dari kekuatan-kekuatan gelap, Yang 

Menghancurkan citra kegelapan, dan Yang Menciptakan manusia 

dalam sebaik-baik bentuk. Mereka berada di sisi Allah. Mereka 

dimahkotai kedekatan dalam alam roh, dekat kepada Tuhan alam 

semesta, Roh Suci. Jiwa-jiwa itu senantiasa tertarik kepada 

Pencipta me- reka seperti halnya jarum yang tertarik magnet. 

Seperti halnya tidak ada perbandingan antara indra dan jiwa 

(sebab kesadaran jiwa lebih sempurna dan lebih komprehensif 

daripada kesadaran indra), demikian pula tidak ada perbandingan 

antara cahaya-Allah dan jiwa-rasional, dengan indra. Selera akal 

yang lebih tinggi berada dalam cinta kepada esensinya dan 

esensinya adalah yang dicintai dan segala sesuatu yang lain. Tak 

ada kesamaan atau hubungan antara keadaan yang berkembang 

dari jiwa-jiwa yang saleh, yang telah meninggalkan kegelapan 

bentuk-bentuk dan telah dimuliakan oleh cahaya Allah di dalam 
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alam roh yang lebih tinggi, dan pembentukan segala materi yang 

sama di bawah cahaya matahari. Orang yang mengingkari cita-

rasa spiritual terjerumus oleh sifat hewani mereka. Mereka lebih 

memilih jiwa hewani yang ada di dalam diri mereka daripada 

manusia suci dan para malaikat.
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7. Bentuk Ketujuh Cahaya Tentang Kenabian 

Jiwa manusia, yang disebut juga Akal Kosmik, 

merupakan salah satu esensi alam roh. Alam rohani ini merupakan 

alam abstraksi dan konsepsi. Ketika esensi ini terbebas dari 

pengaruh daya material tubuh, maka makan dan tidur berkurang, 

kesadaran meningkat, raga bangkit, dan esensi spiritual semakin 

kuat karena menerima kebaikan Ilahi. Kebaikan spiritual ini ada 

empat macam. Pertama, hik- mah atau kearifan. Yakni, justifikasi 

terhadap daya intelektual yang dikaruniakan kepada seseorang. 

Kedua, keberanian. Yakni, justifikasi terhadap daya amarah dan 

kekuatan. Ketiga, kesucian. Yakni, justifikasi terhadap daya 

seksual dan sensual. Keempat, keadilan sejati. Yakni, justifikasi 

terhadap semua daya yang diberikan kepada seseorang. Keadilan 

sejati ini merupakan garis pembatas antara yang berlebihan dan 

yang kekurangan. Penyimpangan paling ringan menjadi 

kezaliman. Keadilan sejati inilah cara hidup para nabi. 

Setiap kali jiwa menemukan jalan menuju alam suci, pada 

saat itu juga ia menyadari bahwa pengetahuannya tidak bersumber 

dari Pemberi Mahasuci yang dari-Nya ia berasal. Jiwa juga 

mencapai jiwa-jiwa cakrawala langit yang menyadari gerakannya 

sendiri dan sebab-sebab yang mengakibatkan gerakan itu. Ibarat 

cermin yang dihiasi oleh citra yang diletakkan di depannya, jiwa 

mulai memahami sejumlah rahasia, baik dalam keadaan terjaga 

atau tertidur. Kadang kala ia nyaris menyaksikan citra-citra asing 

dari bagian azali rahasia alam spiritual yang dipantulkan melalui 

daya imajinasi. Citra-citra serupa yang melintas dalam pikiran 

seseorang mungkin pula muncul dalam alam indra. Kata-kata 

yang diucapkan terdengar, atau sesuatu yang tak terlihat dan tidak 

diketahui menjadi terlihat, kadang kala jelas, kadang kala buram, 
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sesuai dengan hubungan seseorang dan intensitas tekadnya. 

Keburaman yang menyebabkan peristiwa aneh ini pada orang-

orang yang kehilangan diri material mereka tidak mungkin 

memiliki perbedaan dalam kejelasan atau kegelapan, karena 

perbedaan itu masuk ke dalam kategori pengamatan hal-hal yang 

bersifat material di bawah cahaya. Visi ini berada di dalam 

kegelapan, yakni bayangan material. Hal ini juga berlaku pada 

permainan setan dalam mimpi dusta, dan bahkan pada kisah-kisah 

rekaan mengenai mimpi yang baik. 

Kadang kala, melalui hubungannya dengan Tuhan, jiwa 

suci mencapai keadaan terpesona, bahagia dan bergembira, dan 

bertemu langsung dengan cahaya Allah. Jika Anda pernah melihat 

sepotong besi yang dibakar sehingga menjadi panas memerah 

seperti api dan berfungsi sebagai api, maka tak pelak lagi bahwa 

ketika esensi jiwa tunduk dan patuh, niscaya ia akan menerima 

efek cahaya Ilahi. Seluruh alam semesta tunduk dan patuh kepada 

Tuhan ketika mencapai pencerahan ilahiah dan dicerahkan oleh 

cahaya suci. 

Merekalah manusia agung yang dikaruniai pencerahan 

kebenaran yang cemerlang. Mereka telah menghadapkan wajah 

mereka kepada Allah, menengadahkan tangan mereka dalam 

berdoa, memohon dan mengharapkan manifestasi hakikat Allah 

selain manifestasi sifat-sifat dan perbuatan-Nya yang telah mereka 

terima. Orang yang menerima petunjuk abadi Allah dan ingin 

mencapai Penciptanya sebagai bagian dari anugerah surgawi dan 

keberuntungannya, membuka matanya, menemukan keindahan 

Allah dan cahaya Ilahi yang tersembunyi di balik keagungan dan 

kekuatan luar biasa cahaya Ilahi yang tidak pernah dan tidak akan 

pernah terbayangkan oleh pikiran. Dia menyaksikan sekelompok 

besar orang yang memohon kasih sayang Allah, melihat dengan 

pancaran cahaya dari rahasia Nama Agung Allah yang tertulis 

pada ufuk kerajaan- Nya. 

Mengimani kebenaran para nabi dan percaya kepada 

mereka adalah kewajiban suci bagi orang yang memiliki mata 

batin. Orang-orang pilihan ini telah memperlihatkan bedanya 
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kebenaran dari kepalsuan melalui teladan yang mereka sampaikan, 

seperti yang disebutkan dalam Alquran:  

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan 

untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-

orang yang berilmu. (Q.S. al Ankabut [29): 43). 

Dan seperti yang dikatakan nabi lain, Aku ingin memulai 

pembicaraan dengan menggunakan contoh dan perumpamaan. 

Penafsiran atas makna batin dari semua ayat dalam semua 

kitab suci yang diwahyukan dan diturunkan kepada para nabi 

menjadi milik Firkilit, yang meraih bagian paling besar dari 

cahaya Ilahi. Nabi Isa a.s. bersabda, Sesungguhnya, Yang mencip 

takan aku dan memeliharaku akan mengirimkan Farkilit di dalam 

namaku. Dia akan mengajarkanmu segala sesuatu.  (Yohannes [ 

14]: 26) 

Seperti yang disebutkan dalam Alquran, 

Tsumma inna  alayna-bayanah Kemudian kewajiban 

Kami-lah menjelaskannya (Q.S. al-Qiyamah (75): 19) 

Dalam bahasa Arab, partikel tsumma, kemudian, 

digunakan untuk menunjukkan penundaan, yang berarti menunda 

atau melaksanakan pada waktu yang akan datang. Kata bayan, 

penjelasan, bermakna penjelasan dengan menggunakan 

perumpamaan-perumpamaan. Tak pelak lagi, cahaya dari alam 

roh menyinari dan menyelamatkan orang-orang yang 

mendambakan dan merindu kannya, dan cahaya Ilahi memancar 

untuk membukakan jalan kebenaran. Jadi, hal itu terjadi melalui 

cahaya secepat kilat yang menyingkap daya terima indra, dan 

melalui berita yang dibawa dari Perjalanan Malam yang amat 

singkat menuju alam gaib.Wahai Tuhan Pemelihara kami, kami 

beriman kepada-Mu dan kami beriman kepada kebenaran para 

rasul yang Engkau utus kepada kami. Kami mengetahui bahwa 

yang suci di kalangan hamba-hambamu dan tingkatan spiritual 

yang mencapai cahaya dengan cahaya, bahkan juga orang-orang 

bodoh yang terkadang ingin mencapal cahaya, seraya mening 

galkan cahaya demi kegelapan dan mengikuti jalan gelap menuju 

cahaya, menjadi pelajaran bagi orang bijak dan menerangi 

pemahaman mereka, dan menjadi sebab ketinggan derajat dan 
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kedekatan mereka kepada Allah, Angin spiritual yang Engkau 

tiupkan kepada mereka membawa mereka kepada kedudukan 

tertinggi yang mereka kerjakan adalah mengagungkan Cahaya 

Wajahmu, membawa kitab suci, berpegang pada sayap para 

malaikat, memeluk cahaya, membawa mereka naik, dan berharap 

mencapai kedekatan dengan Allah melalui bantuan keadaan luar 

biasa dan istimewa ini. Mereka adalah orang-orang yang telah 

mencapai surga seraya tetap berada di dunia ini. Wahai Tuhan 

Yang Maha Esa, bangkitkanlah jiwa yang terkubur di dalam 

peraduan keterlenaan agar mengingat dan mengagungkan-Mu. 

Berikan kami karunia pengetahuan dan kesabaran yang seutuhnya. 

Sebab, pengetahuan dan kesabaranlah sumber segala kebajikan. 

Anugerahilah kami sikap rida terhadap apa yang telah ditakdirkan 

atas kami. Jadikanlah cahaya murni jiwa kami sebagai jalan kami 

dan jadikanlah saudara seiman sebagai sahabat kami. Hanya 

Engkaulah yang memberikan kebaikan kepada alam semesta 

melalui sifat baik dan sifat pemurahmu. Allahlah sebaik-baik 

penolong Mudah-mudahan salawat dan salam Allah dilimpahkan 

kepada Nabi-Nya yang suci.
45
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