
MENGENAL FILSUF DI DUNIA TIMUR ISLAM ; AL-GHAZALI (1058-1111 M) 

1. Sekilas Al-Ghazali 

Al-Ghazali[1] lahir pada tahun 450 H/1058 M di Gazhaleh, suatu kota yang terletak di dekat daerah Thusi, wilayah 

Khurasan (Iran),[2] bertepatan dengan tahun wafatnya al-Mawardi, seorang pengacara (Grand Judge) di ostawa.  [3] Al-

Ghazali berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan ta‟at menjalankan agama. Nama lengkapnya Abu Hamid 

Muhammad Al-Ghazali. Namanya dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan Algazel,[4] dan sebutan inilah yang biasa 

digunakan oleh orang-orang Barat (orientalis) terhadapnya. 

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filosof, teolog, ahli hukum, penganut madzhab Imam Syafi‟i, dan ahli tasawuf. Ia juga 

seorang tokoh sufi berpengaruh.[5] Meskipun dia dianggap sebagai tokoh sufi, namun bukan berarti dia tidak melakukan 

kritikan terhadap sifat-sifat orang sufi yang melampui batas. Dia sangat kritis terhadap orang-orang sufi yang 

mempercayai teori inkarnasi dan penyatuan diri dengan Tuhan. Baginya, orang-orang seperti ini menjauhkan logika dan 

akal, serta tidak mengontrol.[6] 

Sebagaimana ulama pada masanya, kesungguhan al-Ghazali dalam hal ilmu telah terlihat semenjak kecil. Di masa 

mudanya dia belajar di Nisyapur, juga di Khurasan. Dia belajar fiqih kepada Ahmad bin Muhammad Al-Radzakani Al-Thusi. 

Ketika berumur 25 tahun, Al-Ghazali berguru kepada Ali Nashr Al-Ismail, seorang ulama terkenal di Thusi. Kemudian ia 

menjadi murid Imam al-Haramain al-Juwaini, guru besar di Madrasah al-Nizamiah Nisyapur. Di antara mata pelajaran 

yang diberikan di madrasah tersebut adalah teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu alam. [7] 

Dengan perantara Imam al-Juwaini, al-Ghazali berkenalan dengan Nizam al-Mulk, perdana menteri sultan Saljuk Malik 

Syah.[8]Nizam al-Mulk adalah orang terkemuka di pemerintahan dan pemimpin yang benar-benar memperhatikan ilmu. 

Ini dibuktikannya dengan mendirikan beberapa sekolah di berbagai daerah untuk mendorong perkembangan ilmu. [9] 

Kepandaian al-Ghazali dalam berdebat dengan argumentasi yang kuat, telah menarik perhatian Raja Nizam. Selain itu, 

karya-karya briliyan dan orisinil yang dibuatnya pada masa itu semakin membuat kagum Raja Nizam, sehingga pada 

tahun 1091 M, dia ditetapkan menjadi rector pada Universitas Nizamiyyah di Bagdad. Saat itu al-Ghazali berumur 33 

tahun.[10] Di tempat inilah al-Ghazali mulai menulis berbagai kitab. Melalui buku-buku yang ditulisnya itu, al-Ghazali mulai 

dikenal di masyarakat luas. 

Akan tetapi, ketika puncak kejayaan ada dalam dirinya, dia melepaskan jabatannya sebagai rektor, setelah dipegangnya 

selama empat tahun.[11] Ia bermasalah dengan keraguan dalam kepercayaannya pada pendapat-pendapat teologi 

tradisional (kalam) yang diperolehnya dari al-Juwaini. Sebagaimana diketahui, di dalam ilmu kalam terdapat beberapa 

aliran yang saling bertentangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam diri al-Ghazali; aliran manakah yang 

betul-betul benar di antara berbagai aliran kalam itu. Selain itu, al-Ghazali juga menganggap bahwa metode yang 

ditawarkan oleh kalam tidak cocok menjadi obat penawar keraguan yang dideritanya. Al-Ghazali menuturkan : 

“...mereka (mutakallimin) mengandalkan premis-premis yang mereka ambil alih dari lawan-lawan mereka (falasifah), 
yang kemudian terpaksa mengakui mereka (falasifah) baik dengan penerimaan tak kritis (taqlid) atau pun karena 
konsensus komunitas (ijma), atau pun dengan penerimaan sederhana yang dijabarkan dari al-Quran dan Tradisi 
(hadits). Sebagian dari polemik mereka ditujukan untuk membeberkan ketidak konsistenan lawan dan mencoba 
mengkritiknya karena konsekuensi-konsekuensi yang secara logis kurang berbobot dari yang mereka kemukakan. 
Tetapi, ini tidak banyak berguna bagi seseorang yang tidak menerima apapun kecuali kebenaran-kebenaran primer dan 
yang terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian, dalam pandangan saya, kalam tidaklah mencukupi dan bukan 
merupakan obat bagi penyakit yang tengah saya derita.”  [12] 

Keraguan yang dialami al-Ghazali, hampir melumpuhkan fisiknya selama dua bulan, sebagaimana yang ia kemukakan 

dalam riwayat hidup batinnya, al-Munqidz min al-Dhalal. Untuk menghilangkan keraguannya, ia mengasingkan diri 

(uzlah), mengungsi dan bermusafir selama sepuluh tahun di Syiria, Mesir serta kota-kota suci Islam. Pada tahun 484 H, 

al-Ghazali pergi ke Makkah menyempurnakan rukun Islamnya. Setelah selesai mengerjakan haji, ia terus ke Damaskus, 

Bait al-Maqdis, dan Aleksandria sambil mengajar di universitas-universitas yang ada di kota-kota tersebut.[13] 
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Menurut Syaikh al-„Aidarus, al-Ghazali tinggal di Syam (Damaskus) sekitar dua tahun, beri‟tikaf di Menara Masjid Umawi 

dan bertahanus di sana dengan menutup pintu menara Masjid tersebut. Sementara di Bait al-Muqaddas, al-Ghazali 

tinggal di Kuba al-Shakhra sambil menutup pintu tempat tinggalnya tersebut. Di tempat ini, al-Ghazali tinggal selama 10 

tahun dan menghasilkan berbagai kitab, salah satunya adalah ihya ulum al-Din. 

Setelah 10 tahun, ia muncul kembali di daerah asalnya pada tahun 1086, dan menerima jabatan rector Nizamiyyah di 

Nishapur atas desakan putra Nizam al-Mulk, Fakhr al-Mulk. Di tempat asalnya itu, ia kembali mengajar selama tiga tahun 

dan menulis berbagai buku.[14] Menurut Fazlur Rahman, disini al-Ghazali menulis salah satu karya besarnya tentang ilmu 

Ushul Fiqh, al-Mustasfa.[15] 

Al-Ghazali meninggal di usia yang ke-53 tahun, pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H.[16] Saat meninggalnya, 

menurut Osman Bakar, al-Ghazali sedang memperdalam ilmu tentang tradisi.[17] Menurut sumber lain, saat itu al-Ghazali 

memperlajari Shahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud.[18]Literature lain menyebutkan al-Ghazali meninggal dengan 

memeluk kitab Shahih Bukhari.[19] 

2. Karya-Karya al-Ghazali 

Hampir semua cabang ilmu yang berkembang pada masanya dipelajari secara seksama oleh al-Ghazali, sehingga tidak 

mengherankan jika ia tumbuh berkembang sebagai seorang ensiklopedis. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya karya 

tulis yang dihasilkannya. Ia merupakan salah satu pemikir muslim abad pertengahan yang paling produktif  menulis 

karya, sehingga dalam usianya yang relatif pendek, telah meninggalkan karya yang berlimpah yang menjadi bahan kajian 

hingga sekarang, baik di kalangan muslim maupun non muslim, baik di Barat maupun di Timur. Produktifitas al-Ghazali 

dalam menelurkan karya ilmiahnya bisa dilihat dari hasil tulisannya yang setiap harinya mampu menulis enam belas 

halaman. [20] 

Al-Ghazali, seperti dijelaskan sebelumnya, hidup dalam beberapa fase. Menurut Waryono Abdul Ghafur, periodesasi 

kronologis penulisan karya al-Ghazali, secara garis besar dibagi menjadi dua; periode Baghdad dan sebelumnya, serta 

periode pasca Bagdad sampai meninggal. Karya tulis yang dihasilkan pada periode Baghdad dan sebelumnya adalah; 

Mizan al-„Amal, al-„Iqtisad fi al-I‟tiqad, Mahkan Naza fi al-Manthiq, al-Musfazhiri fi al-Rad „ala al-Batiniyyah, Hujjat al-Haq, 

Qawasim al-Batiniyyah, Jawab Mafsal al-Khilaf, al-Durj al-Marqum bi al-Jadawil, Mi‟yar al-„Ilmi, Mi‟yar al-„Uqul, Maqasid 

al-Falasifah,Tahafut al-Falasifah, al-Mankhul fi al-Ushul, al-Basit, al-Wasit, al-Wajiz, Khulasaf al-Mukhtasar, Qawa‟id al-

Qawa‟id, „Aqaid al-Sughra, Ma‟khaz al-Khilaf, Lubnab al-Nazar, Tahsin al-Ma‟khadh, al-Mabadi wa al-Ghayat, Muqaddamat 

al-Qiyas, Shifa al-Ghali/‟Alil fi al-Qiyas wa al-Ta‟wil, al-Lubab al-Muntakhal fi al-Jidal dan Ithbat al-Nazar. Karya-karya 

tersebut meliputi bidang-bidang fiqh, ushul Fiqh, teologi, logika, filsafat dan logika. 

Adapun karya tulis yang dihasilkan periode pasca Baghdad sampai meninggal adalah; al-Risalah al-Qudsiyyah, Ihya 

„Ulum al-Din, al-Rad al-Jami‟ li Ilahiyat Isa bi Sharih al-Injil, Kimiya al-Sa‟adah, al-Maqasad al-Asna fi Asma‟ Allah al-

Husna, al-Madnun bihi „ala Ghair Ahlih, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, Bidayat al-Hidayah, Mafsal al-Khilaf fi Usul 

al-Din, Jawahir al-Quran, al-Arba‟in fi Usul al-Din, Asrar al-Ittiba‟ al-Sunnah, al-Qistas al-Mustaqim, Asrar Mu‟amalat al-

Din, Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zanadiqah, al-Munqiz min al-Dhalal, Qanun al-Ta‟wil, al-Risalah al-Laduniyyah, 

al-Hikmah fi Makhluqat Allah, al-Mustasfa fi „ilmi al-Ushul, al-„Imla „an Mushkil al-Ihya, Ma‟arij al-Quds, Misykat al-Anwar, 

al-Darurah al-Fakhirah fi Kasyf „Ulum al-Akhirah, Mi‟raj al-Saliqin, Tabliis Iblis, Ayyuha al-Walad, Kitab al-Akhlaq al-Abrar 

wa al-Najah min al-Shar, al-Gayah al-Quswa, Iljam al-„Awam „an „Ilm al-Kalam dan Minhaj al-„Abidin. [21] 

4. Filsafat al-Ghazali 

4.1. Epistemologi 

Membicarakan epistemologi, berarti membicarakan objek dan metode. Bagi  al-Ghazali filsafat itu meliputi enam bagian, 

yaitu; Matematik (Riyadhiyah), Logika (Mantiqiyah), Fisika (Thabi‟iyah), Metafisika (Ilahiyah), Ilmu politik (siyasah) dan 

Filsafat moral (Khuluqiyah).[22] Dari keenam filsafat tersebut, sentral filsafat yang paling penting baginya adalah tentang 

etika (filsafat moral), bukan metafisika. Metafisika baginya bukanlah yang utama. [23] Mungkin alasan inilah yang menjadi 

faktor pendorong baginya menulis magnum opusnya, Ihya Ulum al-Din, sebuah kitab yang di dalamnya sangat kental 

nuansa etiknya. 
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Adapun sumber filsafatnya, menurut penulis, adalah Al-Quran, hadits dan pendapat ulama. Ini dapat dilihat dari buku 

beliau Tahafut al-Falasifah. Dari beberapa kritikannya terhadap para filosof, al-Ghazali sering membenturkan pemikiran 

filosof dengan Al-Quran dan hadits. Jika pernyataan filosof tersebut bertentangan dengan Al-Quran, dia tolak pemikiran 

filosof tersebut. Artinya, standar yang dipakai al-Ghazali adalah agamanya sendiri, dalam hal ini al-Quran dan hadits. 

Ali Issa Othman, dengan tegas menyatakan bahwa sumber utama dari inspirasi al-Ghazali adalah Al-Quran. Kitab ini 

menjadi dasar pemikiran, bidang perhatian, sikap dasar dan nilai kepercayaan al-Ghazali kepada kemampuannya untuk 

mencapai sasaran yang terjauh dan betapa pentingnya pengetahuan serta fungsinya ; yang kesemuanya itu bagi Al -

Ghazali bersumber dari Al-Quran.[24] Bahkan, menurut Othman, apa yang ditetukan Al-Ghazali dalam Al-Munqid min Al-

Dhalal tentang riwayat hidup intelektualnya dalam mencari kebenaran, tidak jauh berbeda dari penuturan Al-Quran (QS. 

6:74-79) tentang kisah Ibrahim dalam mencari Kebenaran. Mereka yang mengetahui Al-Quran, kata Othman, akan dapat 

melihat pengaruh Al-Quran terhadap jalan pikiran al-Ghazali. [25] 

Adapun metode yang dipakai Al-Ghazali adalah al-Jadal dan al-Burhan. Ketika Al-Ghazali mengungkapkan kekeliruan 

para filosof, kemudian dibantahnya dengan pendapat-pendapat yang tidak kalah cemerlangnya dengan argumentasi 

para filosof. Dia sebutkan terlebih dahulu pendapat-pendapat filosof, kemudian baru dia jelaskan di mana aspek 

kelemahan dan kekliruannya. Metode ini, adalah metode Jadal[26] dan burhan (demonstratif). 

Kehidupan al-Ghazali dalam mencari kebenaran yang hakiki, bisa kita masukan ke dalam metode filsafatnya. Bagi al-

Ghazali, kebenaran yang hakiki hanya bisa didapatkan dengan tasawuf (intuisi). Pada awalnya al-Ghazali yakin, bahwa 

kebenaran bisa dicapai melalui panca indra. Al-Ghazali mengungkapkan; “Sekiranya ada orang yang mengatakan  bahwa 

tiga itu lebih banyak dari sepuluh dengan argumen bahwa tongkat dapat ia jadikan ular, dan hal itu memang betu l ia 

laksanakan, saya akan kagum melihat kemampuannya, dan sungguhpun demikian, keyakinan saya bahwa sepuluh lebih 

banyak dari tiga tidak akan goyah”. [27]Dari sini, kita dapat menilai, bahwa kebenaran bagi al-Ghazali adalah sesuatu yang 

dapat ditangkap oleh panca indera. 

Namun, dalam perkembangannya, al-Ghazali menyadari bahwa terkadang panca indera juga berdusta. Bayangan rumah 

misalnya, kelihatannya dia tidak bergerak, padahal terbukti kemudian, bayangan itu berpindah tempat. Demikian pula 

bintang-bintang di langit, kelihatannya kecil, tetapi perhitungan menyatakan bahwa bintang-bintang itu lebih besar dari 

bumi. Karena tidak percaya terhadap panca indra, kemudian al-Ghazali meletakkan kepercayaannya kepada akal. Tetapi, 

akal juga tak dapat dipercaya. Sewaktu bermimpi, kata al-Ghazali, orang melihat hal-hal yang kebenarannya betul-betul, 

namun setelah bangun ia sadar bahwa apa yang dia lihat benar itu sebetulnya tidaklah benar (ilusi). Alasan lain yang 

membuat kepercayaaan al-Ghazali terhadap akal menjadi goncang adalah, adanya kontradiksi-kontradiksi yang 

terdapat dalam aliran-aliran teologi yang menjadikan akal sebagai sumber pengetahuan (kebenaran).  [28] Artinya, akal 

pada dirinya membenarkan pandangan-pandangan kontradiktif tersebut. 

Akhirnya, al-Ghazali menemukan keyakinan tentang kebenaran melalui tasawuf. Baginya, kebenaran yang hakiki hanya 

bisa didapatkan melalui pembersihan diri, jiwa dan hati. Jika ketiga komponen tersebut sudah bersih dan suci, niscaya 

seseorang akan dengan mudah mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari ilahi ( ilham) yang didapatkan 

melalui hati (intuisi) yang suci, yang bersih dari unsur-unsur luar. [29] Bagi al-Ghazali, untuk mendapatkan kesucian hati 

maka diperlukan usaha-usaha semacam riyadhah, latihan-latihan ruhani. Masih menurut al-Ghazali, kalbu (hati) dapat 

menerima dua metode mendapatkan ilmu, yaitu metode penelitian dan intuitif (al-Dzawq). Berbagai jenis ilmu bisa 

digiring masuk ke dalam hati melalui sungai-sungai panca indera dan penelaahan alam semesta, sehingga kalbu 

dipenuhi dengan ilmu. Di sisi lain, deras laju saluran panca indera yang menggiring ilmu bisa dibendung dengan 

kontemplasi („uzlah) dan pemejaman mata dengan tujuan menyucikan hati, mengangkat seluruh penutup yang 

menyelimutinya sehingga memancar sumber-sumber darinya.[30] 

Jika diperhatikan, metode al-Ghazali ini ada kemiripan dengan Plotinus. Bagi Plotinus, pengetahuan didapatkan bukan 

dengan akal, melainkan dengan jalan intuisi, dan intuisi ini dapat diperoleh dengan latihan-latihan rohani dan renungan. 

Namun, Plotinus tidak hanya sampai di situ. Baginya, jika telah membersihkan diri dengan latihan-latihan, pada tahap 

berikutnya akan dapat menyatu dengan Zat Universal (Tuhan).  [31] Sementara al-Ghazali tidak sampai pada tahap seperti 

itu. Al-Ghazali membatasi diri dalam hal ini. Sesuci apapun jiwa dan hati manusia tidak akan bisa menyatu dengan Zat 

Universal (Allah SWT). Konsep tersebut justru dikritik oleh al-Ghazali seperti yang akan penulis bahas pada bagian 

selanjutnya di makalah ini. Insya Allah. 
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Bisa jadi, dalam hal ini pengaruh al-Quran masih melekat kuat dalam benak al-Ghazali, sehingga tidak sampai pada 

paham Ittihad dan hulul. Meskipun begitu, pada fase ini, al-Ghazali masih saja terjebak dan terpengaruh dengan filsafat 

Plotinus. Konsepnya tentang jiwa dan alam masih didominasi oleh filsafat Plotinus. Baginya, manusia adalah alam kecil 

yang merupakan duplikat alam besar. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali, di dalam diri manusia terdapat duplikat apa 

yang ada di alam besar berupa hakikat-hakikat dan berbagai pengetahuan.  [32] Bagi al-Ghazali, manusia dapat 

memahami dan mengenali dirinya dengan mencermati alam ini. Al-Ghazali menuturkan; 

“Orang yang melihat langit dan bumi dan kemudian memejamkan matanya akan melihat bentuk langit dan bumi serta 

segala sesuatu yang ada di dalamnya dalam fantasinya ketika memejamkan mata…. dari daya fantasinya, ia (manusia) 

meneruskan rekaman kepada kepada hatinya, sehingga timbullah berbagai kenyataan yang dipikirkan olehnya. Dengan 

demikian, manusia sudah pasti mengetahui segala hal yang ada di alam. Sebab, ia tidak mengetahui sesuatu kecuali apa 

yang telah ada contohnya di dalam dirinya. Jika Allah tidak menjadikan alam sebagai model jiwa kita,  maka tidak akan 

ada sebuah berita yang akan menjelaskan posisi kita yang sebenarnya.  [33] 

Meskipun demikian, seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, al-Ghazali ternyata tidak berhenti pada tahap 

tasawuf dalam menentukan dan menemukan kebenaran yang hakiki. Pada akhir kehidupannya, beliau kembali ke jalan 

para ulama salaf, yakni kebenaran yang hakiki didapatkan dari al-Quran dan hadits, bukan melalui ilmu kalam, filsafat 

dan tasawuf. Melainkan seperti yang dilalui oleh para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam iljam al-„Awam 

al-Ghazali menuturkan; „Sesungguhnya pemahaman yang benar tentang makrifat kepada Allah dan sifatNya, kehadiran 

Ilahi dengan konsepnya yang luas adalah pemikiran yang dipegang oleh ulama salaf, karena didasarkan atas dalil-dalil 

„aqli dan sam‟iyat.  [34] 

4.2. Filsafat Metafisika (Ontologi) al-Ghazali 

Berbicara metafisika, tentunya yang pertama dibahas adalah masalah ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan, al-Ghazali 

banyak mengikuti aliran Asy‟ariyah. Karenanya, tidak sedikit yang menyebut al-Ghazali sebagai bagian dari pengikut dan 

penerus “Asy‟ariyah”.[35] 

Meskipun demikian, menurut Yunasir Ali, argumentasi-argumentasi al-Asy‟ari mengenai konsep ketuhanan lebih dekat 

kepada argumen filosofis daripada argumen agamis. Al-Ghazali, karenanya, kemudian mencoba kepada jalan lain yang 

dianggapnya lebih agamis, dalam hal ini, dia menempuh tasawuf. Meskipun pada dasarnya, menurut penulis sendiri, 

argumen yang disodorkan al-Ghazali tetap saja lebih cenderung filosofis. 

Tentang Wujud Tuhan 

Bagi al-Ghazali, dalil-dalil akal saja tidak dapat mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Sebab, pengetahuan akal itu 

terbatas. Karenanya, Tuhan membantu aktifitas akal yang terbatas itu dengan wahyu. Tentang eksistensi Tuhan (wujud 

Allah), al-Ghazali menggunakan dalil-dalil naqli dan akli. Baginya, perenungan terhadap ayat-ayat al-Quran sembari 

memperhatikan alam semesta yang teratur sebagai ciptaan Tuhan, akan sampai pada pengakuan adanya wujud Tuhan.  

Selain dengan perenungan terhadap ayat-ayat al-Quran dan fenomena alam, al-Ghazali juga menyodorkan argumentasi 

rasional dalam membuktikan eksistensi Allah. Dalam hal ini, cara yang dilakukannya adalah dengan mempertentangakan 

wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud Allah, kata al-Ghazali, adalah qadim sedangkan wujud makhluk adalah hadits 

(baharu). Wujud hadits menghendaki sebab gerak yang mendahuluinya sebagai penggerak yang mengadakannya, sebab-

musabab ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada “Yang Qadim”, yang tidak dicipta  dan digerakkan. Sedangkan 

wujud Allah, jika ia hadits tentu akan menghendaki sebab musabab seperti itu juga, yang sudah pasti takkan ada pangkal 

pokok geraknya. Hal demikian adalah suatu hal yang mustahil dan takkan menghasilkan apa-apa. [36] 

Dalam hal ini, al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan para filosof paripatetik lainnya, semisal al-Kindi, al-Farabi dan Ibn 

Sina. Bahwa Tuhan merupakan prima kausa, penyebab pertama. Perbedaan antara al-Ghazali dengan para filosof 

semisal al-Farabi dan Ibn Sina terletak dalam cara pandangnya (worldview/tasawwur al-Nadzari) tentang alam. Bagi 

al-Farabi dan Ibn Sina, Tuhan memang prima kausa, penyebab pertama, penggerak pertama, wajib al-Wujud. Namun, 

adanya alam bukanlah dan atau tidaklah diciptakan. Menurut al-Farabi Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan sebagai 

penggerak pertama. Tuhan menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran. Tuhan menciptakan alam 

semenjak azali dengan materi alam berasal dari energi yang qadim. Alam ada dari pancaran pikiran Akal Pertama.  [37] 
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Begitu juga Ibn Sina. Menurutnya, sekalipun Tuhan terdahulu dari segi Zat, namun Tuhan dan Akal Pertama –yang dari 

sana alam dipancarkan– adalah sama-sama azali (qadim). [38] 

Dalam pandangan al-Ghazali, kedua pandangan filosof tersebut jelas-jelas tidak bisa diterima dalam Islam. Sebab, dalam 

ajaran Islam (al-Quran dan Hadits) Allah adalah Sang Pencipta (al-Khaliq). Yang dimaksud dengan al-Khaliq adalah yang 

menciptakan sesuatu dari tiada (creatio ex nihilio). Kalau alam dikatakan qadim, tidak bermula, berarti alam bukanlah 

diciptakan, dan dengan demikian Tuhan bukanlah Pencipta.  [39] Lebih jauh al-Ghazali menyatakan, bahwa tidak ada orang 

Islam yang menganut paham bahwa alam ini tidak bermula (qadim), alam haruslah hadits (bermula). Bagi al-Ghazali, 

segala yang wujud selain Allah adalah hadits (baharu), dan setiap yang hadits itu makhluk (diciptakan).   Yang Qadim 

hanya satu, yakni Allah swt. Pandangan ada yang qadim selain Allah, menurut al-Ghazali, bisa menyebabkan kepada 

kekafiran. 

Tentang Zat dan Sifat Tuhan 

Dalam membahas tentang Zat Tuhan, menurut Yunasir Ali, al-Ghazali membatasi diri dengan mengemukakan hadits Nabi 

saw, yang melarang manusia memikirkan Zat Allah. Karenanya, al-Ghazali menegaskan bahwa akal manusia tidak akan 

sampai mencapai Zat itu. Cukuplah bagi manusia hanya mengetahui sifat af‟alNya saja.  [40] 

Dalam membahas sifat Tuhan, al-Ghazali menetapkan adanya sifat Zat yang diistilahkan dengan sifat Salbiyah, yakni 

sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Zat Allah. Sifat Salbiyah ini ada lima; Qidam, 

Baqa‟, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Dengan adanya sifat-sifat ini pada Zat Allah, 

maka ternafilah kesempurnaan makhluk dan tetaplah kesempurnaan Allah.  [41] 

Selain sifat salbiyah, ada pula sifat ma‟ani, yakni sifat-sifat yang melekat pada Zat Allah, yang dia bukanlah ZatNya (la 

Hiya wala Huwa). Adanya sifat ini bersamaan dengan adanya Allah dan tidak dapat dipisahkan dari ZatNya. Sifat Ma‟ani 

ada tujuh; Qudrah, iradah, Ilmu, Sama‟, bashar, kalam, dan hayat.  

Pandangan al-Ghazali ini sama dengan al-Asy‟ari. Sebagaimana diketahui, dalam perjalanan hidupnya, al-Asy‟ari pernah 

mempunyai konsep-konsep yang dibuatnya tentang sifat-sifat Allah, yaitu untuk menyanggah pandangan Mu‟tazilah yang 

tidak mau mengakui adanya sifat Allah. Konsepsi al-Ghazali tentang penetapan sifat-sifat Allah, dengan nama sifat 

salbiyah dan sifat ma‟ani, dilatarbelakangi adanya paham dari para fi losof yang menafikan sifat Tuhan. Al-Farabi 

misalnya. Bagi dia, sifat Tuhan tidak berbeda dengan substansiNya. Tuhan adalah Aql murni. Ia Esa adanya, dan yang 

menjadi objek pemikiranNya hanya substansiNya saja. Ia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk memikirkan 

substansiNya. Tuhan adalah Aql, Aqil dan Ma‟qul. Tuhan Maha Tahu. Ia tidak membutuhkan sesuatu di luar ZatNya untuk 

tahu dan juga memberitahukan untuk diketahuiNya, cukup dengan substansiNya saja. [42] Dengan demikian, Tuhan bagi al-

Farabi tidak memerlukan sifat, tidak perlu sesuatu yang lain di luar dirinya. Al-Farabi mendukung pendapatnya tersebut 

dengan mengemukakan dalil Qs. Al-Shaffat: 180. [43] 

Tentang Af’al (Perbuatan) Tuhan 

Menurut al-Ghazali, perbuatan Tuhan tidaklah terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi ia juga menciptakan 

perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidaklah terlepas dari kehendak Allah. Manusia hanya diberi 

kekuasaan dalam lingkungan kehendak Tuhan. Dengan demikian, perbuatan dan ikhtiar manusia terbatas, dan tidak akan 

melampaui garis-garis qadar. Dalam menguraikan af‟al Allah ini, al-Ghazali mengembalikan permasalahan kepada 

firman Allah: “Allah sesatkan siapa yang dikehendakiNya dan Ia beri hidayah terhadap orang yang dikehendakiNya.” (Qs. 

Ibrahim: 4).[44] Konsep tentang af‟al Allah ini, berpengaruh besar terhadap filsafat moral yang dianut al-Ghazali. 

Spesifik metafisika, salah satu yang menjadi kritikan al-Ghazali terhadap pemikiran para filosof adalah tentang 

kebangkitan di hari kiamat nanti, apakah ruhiyah dan jasmaniyah, atau hanya ruhiyah saja? Para filosof seperti al-

Farabi dan Ibn Sina berkeyakinan bahwa kebangkitan di akhirat hanya bersifat rohaniah, terbebas dari unsur-unsur 

kebendaan (jasmaniyah). Hal ini karena, menurut para filosof, masalah kerohanian adalah lebih tinggi nilainya, demikian 

pula yang berkaitan dengan kelezatan dan siksaan di akhirat bersifat lebih tinggi atau lebih dahsyat. Selain itu, bagi 

para filosof, tidak ada keharusan kebangkitan yang bersifat jasmani. [45] 
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Menurut al-Ghazali, pandangan para filosof ini jelas akan bertentangan dengan teks-teks al-Quran dan hadits yang 

secara eksplisit menunjukkan adanya kebangkitan jasmani di akhirat nanti. Bagi al-Ghazali, Allah itu Maha Kuasa. Dia 

tentunya mampu menciptakan segala sesuatu dari tiada. Karena itu, Ia pun mampu membangkitkan kembali tubuh dan 

tulang belulang manusia yang telah hancur menjadi tanah ke dalam bentuk semula. [46] Dalam hal ini, al-Ghazali 

mendasarkan pandangannya pada firman Allah Qs. Yasin: 78-79. Sebenarnya, pendapat al-Ghazali tidak kalah rasional 

dari pandangan para filosof. Selain didukung oleh dalil al-Quran, pandangan al-Ghazali juga selaras rasio. Jika 

menciptakan sesuatu dari tiada bisa dilakukan oleh Allah, apalagi mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada. 

Tentunya itu akan lebih mudah. Dan ini juga yang sering difirmankan Allah dalam al-Quran terhadap orang-orang kafir 

yang mengingkari adanya hari kebangkitan. 

Selain masalah kebangkitan, metafisika para filosof yang dikritik al-Ghazali adalah pandangan para filosof tentang ilmu 

Tuhan. Bagi para filosof, seperti al-Farabi, Tuhan tidak mengetahui hal-hal dan peristiwa-peristiwa kecil kecuali dengan 

cara yang umum (kulliyat/universal). Pengetahuan universal tidaklah tunduk, seperti pengetahuan “partikular”, kepada 

pembatasan-pembatasan ruang dan waktu. Karena itu, Tuhan mengetahui suatu peristiwa (katakanlah gerhana 

matahari) sebelum atau sesudah kejadiannya, secara serentak. Karena Ia mengetahui secara a priori rangkaian sebab-

sebab dari mana ia pada akhirnya akan berhenti. Hal tersebut dikehendaki oleh para filosof dengan pemahaman bahwa 

Tuhan mengetahui segala sesuatu secara umum (kulliyat) adalah bahwa ilmuNya yang juga adalah ZatNya bersifat kekal 

(qadim), tetap, dan tidak berubah dengan perubahan yang terjadi pada obyek-obyek di luar Zat Tuhan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyucikan Tuhan dari segala sesuatu yang dapat merongrong ke-esaanNya. 

Menurut al-Ghazali, ilmu Tuhan adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat, artinya lain dari zat, kalau terjadi 

perubahan pada tambahan atau sifat tambahan tersebut, Zat Tuhan tetap dalam keadaannya, seumpama seseorang 

berdiri di sebelah kanan kita lalu berpindah ke sebelah kiri kita, kata al-Ghazali, sebenarnya orang itulah yang berubah 

bukan kita. Karenanya, al-Ghazali menyangkal kalau perubahan ilmu dapat menimbulkan suatu perubahan pada “Zat 

Yang Mengetahui”, apakah berbilangnya ilmu juga menimbulkan bilangan pada Zat Tuhan?” Untuk menguatkan 

pendapatnya, al-Ghazali mengemukakan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan keMaha Tahuan Allah. (Qs. Al-Hujurat: 16 

dan Yunus: 61). [47] 

4.3. Filsafat Moral al-Ghazali 

Seperti dijelaskan sebelumnya, filsafat moral merupakan masalah pokok bagi al-Ghazali. Sentral filsafat menurutnya 

adalah etika. Pandangan tersebut merupakan dampak dari kehidupan sufistiknya. Selain itu, faktor utama yang 

menyebabkan dirinya memandang filsafat etika (moral) lebih utama daripada filsafat metafisika adalah bahwa etikalah 

yang menjadi dasar social of change. Dengan etika juga, manusia akan mendapatkan kebahagian. Bagi al-Ghazali, 

seperti diungkapkan Amin Abdullah, bukanlah diskursus metafisika yang rumit dan mendalam yang dapat membimbing 

manusia untuk meraih keutamaan [kebahagiaan], melainkan aspek praktis atau moralitas (etika) yang dapat melayani 

tujuan tersebut [keutamaan/kebahagiaan].  [48] 

Ada tiga teori penting mengenai tujuan mempelejari akhlak. Pertama, mempelajari akhlak sekedar sebagai studi murni 

teoritis, yang berusaha memahami ciri kesusilaan (moralitas), tetapi tanpa maksud mempengaruhi perilaku orang yang 

mempelajarinya. Kedua, mempelajari akhlak dengan tujuan meningkatkan sikap dan perilaku sehari-hari. Ketiga, karena 

akhlak terutama merupakan subyek teoritis yang berkenaan dengan usaha menemukan kebenaran tentang hal-hal 

moral, maka dalam penyelidikan akhlak harus terdapat kritik yang terus menerus mengenai standar moralitas yang 

ada, sehingga akhlak menjadi suatu subyek praktis, seakan-akan tanpa maunya sendiri. 

Menurut Hasyimsyah Nasution, al-Ghazali menyetujui teori kedua. Dia (al-Ghazali) menyatakan bahwa studi tentang ilmu 

muamalah dimaksudkan guna latihan kebiasaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadaaan jiwa, agar kebahagiaan 

dapat dicapai diakhirat. Tanpa kajian ilmu ini, kebaikan tak dapat dicari dan keburukan tak dapat dihindari dengan 

sempurna. Prinsip-prinsip moral dipelajari dengan maksud menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. al-

Ghazali menegaskan bahwa pengetahuan yang tidak diamalkan tidak lebih baik daripada kebodohan.  [49] 

Lalu, bagaimana cara memperoleh prinsip-prinsip moral tersebut? Bagi al-Ghazali, untuk memperoleh dan mempelajari 

prinsip-prinsip moral tersebut adalah melalui bimbingan seorang Syaikh.   Dalam Ihya Ulum al-Din, kata Amin Abdullah, 

al-Ghazali dengan jelas menyatakan pentingnya Syaikh atau pembimbing moral sebagai figur sentral. Figur pembimbing 

moral atau rohaniah ini terkait erat dengan inti etika mistik (sufi) al-Ghazali.  [50] 
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Pandangan al-Ghazali ini, lagi-lagi berbeda dengan para filosof kebanyakan. Menurut para filosof, konsep tentang etika 

terkait dengan rasio. Bahwa prinsip-prinsip moral bisa didapatkan atau diketahui dengan rasio. Konsep para filosof 

muslim kebanyakan ini, memang merupakan pengaruh dari konsep etikanya Aristoteles. Bahwa baik dan buruk, menurut 

Aristoteles ditentukan oleh akal (rasio). Konsep Aristoteles ini juga banyak berpengaruh terhadap konsep etika yang 

dianut kelompok Mu‟tazilah. 

Bagi al-Ghazali, seperti kelompok Asy‟ariyah, bahwa baik dan buruk adalah kewenangan Allah yang terwujud dalam 

wahyu (al-Quran dan hadits). Akal (rasio) tidak akan dapat mencapai pengetahuan baik dan buruk (moral/etika). [51] Al-

Ghazali, kata Amin Abdullah, menolak rasio sebagai “prinsip pengarah” dalam tindakan etis manusia. Al-Ghazali memilih 

wahyu melalui intervensi ketat dari Syaikh atau pembimbing moral sebagai pengarah utama bagi orang-orang pilihan 

dalam mempercayai keutamaan mistik.  [52] 

Pandangan bahwa akal murni tidak bisa dijadikan landasan etika ternyata diakui juga di Barat. Filosof asal Jerman, 

Immanuel Kant, dengan tegas menolak rasio murni sebagai landasan etika. Menurut Kant, etika bersifat fitri. Meskipun 

demikian, sumbernya tidak bersifat rasional atau teoritis. Bahkan, menurutnya, ia bukanlah urusan “nalar murni”. 

Justru, apabila manusia menggunakan nalarnya dalam berusaha merumuskan etika, ia dengan sendirinya tidak akan 

sampai pada etika sesungguhnya. Di samping bakal berselisih satu sama lain mengenai mana baik dan mana buruk, 

etika yang bersifat rasional sudah bukan lagi etika, melainkan bisa terjebak ke dalam perhitungan untung-rugi. [53] 

Immanuel Kant dan al-Ghazali dalam hal ini sama, bahwa etika; baik dan buruk bukanlah dan atau tidak dapat diketahui 

melalui nalar murni, keduanya lebih menekankan pada faktor kewajiban sebagai sumber tindakan etis. Hanya saja, untuk 

mengetahui kewajiban tersebut al-Ghazali dan Kant berbeda. Bagi al-Ghazali, kewajiban itu hanya akan dapat diketahui 

melalui wahyu. Sementara bagi Kant, kewajiban itu didasarkan pada nalar praktis (perbuatan).  

Bisa jadi, pandangan-pandangan al-Ghazali juga mempengarushi Kant. Kant mengakui sendiri bahwa dalam epistemologi 

filsafat spekulatifnya memang dipengaruhi David Hume.[54] Sementara menurut beberapa penelilti, dalam beberapa hal, 

Hume terpengaruh al-Ghazali. [55] Tidaklah mengherankan jika filsafat Kant hampir sama dengan al-Ghazali. Al-Ghazali 

memang lebih cenderung pada kekuatan hati dalam mendapatkan kebenaran di bandingkan rasio. Begitu juga dengan 

Kant. Menurut Russel, filsafat Kant lebih tertarik pada hati nurani ketimbang nalar teoritik [rasio] yang kaku.  [56] 

4.3. Logika, Matematika dan Fisika  

Al-Ghazali tidaklah menolak logika. Bahkan menurut Iqbal, sebagaimana dikutip Nurcholis Majid, al-Ghazali secara 

keseluruhan dalam bidang logika adalah pengikut Aristoteles. Ini dapat dilihat dari bukunya, al-Qisthas, dimana al-

Ghazali meletakan beberapa argumen al-Quran dalam bentuk pemikiran Aristoteles. [57] 

Logika menurut al-Ghazali, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Logika berisi penyelidikan tentang dalil-dalil 

pembuktian, silogisme, syarat-syarat pembuktian, definisi-definisi, dan sebagainya. Semua persoalan itu tidak perlu 

diingkari, sebab masih sejenis dengan yang dipergunakan mutakallimin, meskipun kadang-kadang berbeda istilah.  [58] 

Bahkan, Menurut al-Syarafa, al-Ghazali terkadang memakai ilmu logika untuk mendukung ajaran agama.  [59] 

Sikap al-Ghazali terhadap logika tersebut mendapat komentar positif dari Dr. Sayyid Ahmad. Menurutnya, sikap al-

Ghazali bisa dibenarkan tatkala ia membela ilmu logika, karena ilmu logika berperan besar dalam membela akidah Islam 

yang menangkis serangan musuh-musuhnya yang mempersenjatai diri dengan pola pikir analogis-Aristoteles. Dalam 

kondisi seperti ini, umat Islam membutuhkan senjata yang juga dipakai musuh untuk melawan mereka. Dan, senjata itu 

tak lain dan tak bukan adalah ilmu logika.[60] 

Apa yang diungkapkan Sayyid Ahmad tidaklah berlebihan. Saat ini, memang logika begitu dibutuhkan untuk menangkis, 

bahkan menyerang balik serangan-serang luar yang ingin menghancurkan ajaran Islam dengan kedok rasionalisme dan 

ilmiah. Meski begitu, seperti sikapnya terhadap ilmu-ilmu yang datang dari luar, al-Ghazali menyebutkan bahaya dari 

logika, yaitu karena syarat-syarat pembuktiannya bisa menimbulkan keyakinan, maka syarat-syarat pembuktian 

tersebut juga menjadi pendahuluan dalam persoalan ketuhanan (metafisika), padahal sebenarnya tidaklah demikian. [61] 

Hal ini memang menjadi dasar al-Ghazali dalam hal metafisika, seperti disebutkan sebelumnya. Baginya, persoalan-

persoalan metafisika tidak akan tepat jika diserahkan pada logika. Metafisika haruslah diselesaikan dengan wahyu.  
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Sementara dalam bidang matematika, al-Ghazali, kata al-Syarafa, tidaklah begitu jenius. Pun demikian, al-Ghazali 

mengakui kebenaran prinsip-prinsipnya.  [62] Menurut al-Ghazali, Ilmu ini mencakup ilmu hitung, teknik dan astronomi. 

Ilmu matematika adalah ilmu pasti yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kepastian inilah, maka sebagian orang 

mempercayai para filosuf. Ilmu ini sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan agama, baik dalam posisi menafikan atau 

menetapkan ajaran-ajaran agama. [63] 

Meskipun al-Ghazali mengakui tingginya nilai ilmu matematika bangsa Yunani, ia tetap menyebutkan pengaruh buruk 

yang ditimbulkannya pada dunia Islam. Di antara pengaruh buruk itu antara lain adalah; umat Islam dibuat terpana oleh 

keakuratan absolut. Mereka menganggap ilmu para filosof adalah benar dan akurat seperti keakuratan matematika. 

Akhirnya, banyak di antara umat Islam yang meniru secara membabi buta semua perilaku para filosof, termasuk jika 

para filosuf itu berlainan keyakinan.  [64] 

Dalam bidang fisika, al-Ghazali juga tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, ilmu fisika yang membicarakan planet, 

unsur-unsur tunggal, seperti air, udara, tanah dan api, kemudian benda-benda tersusun seperti hewan, tumbuh-

tumbuhan, logam, sebab-sebab perubahan dan pelarutannya, tidaklah bertentangan dengan agama. Sebagaimana untuk 

agama tidak disyaratkan mengingkari ilmu kedokteran, maka demikian pula ilmu fisika juga tidak perlu diingkari, kecuali 

dalam empat persoalan; bahwa alam ini dikuasai oleh Tuhan, tidak bekerja dengan sendirinya.  [65] 

4.4. Filsafat Tentang Jiwa 

Menurut al-Ghazali, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan jasad. Jiwa, yang menjadi inti 

hakikat menusia adalah makhluk spiritual rabbani yang sangat halus (lathifa rabbaniyah ruhaniyyah). Istilah-istilah yang 

digunakan oleh al-Ghazali untuk itu adalah al-Qalb, ruh, nafs dan „Aql. 

Jiwa menurut al-Ghazali adalah suatu zat (jauhar) dan bukan suatu keadaan atau aksiden (ardh), sehingga ia ada pada 

dirinya. Jasadlah yang adanya bergantung kepada jiwa, dan bukan sebaliknya. Jiwa berada di alam spiritual, sedangkan 

jasad di alam materi. Jiwa, bagi al-Ghazali, tidak berawal dengan waktu, seperti menurut Plato, dan filosof lainnya. Tiap 

jiwa pribadi diciptakan Allah di alam alas (alam al-Arwah) pada saat benih manusia memasuki rahim dan jiwa lalu 

dihubungkan dengan jasad. Setelah kematian, jasad musnah tapi jiwa tetap hidup dan tidak terpengaruh dengan 

kematian tersebut, kecuali kehilangan wadahnya. Jiwa mempunyai kemampuan memahami, sehingga persoalan 

kenabian, ganjaran perbuatan manusia, dan seluruh berita tentang akhirat membawa makna dalam kehidupan manusia. 

Tidak demikian halnya dengan fisik. Sebab, apabila fisik manusia mempunyai kemampuan memahami, obyek-obyek fisik 

lainnya juga mesti mempunyai kemampuan memahami, kenyataannya tidak demikian. 

Menurut al-Ghazali, kendatipun para filosof muslim meyakini keabadian jiwa, tetapi pembuktian mereka dengan akal, 

hanya bisa ke taraf kemungkinan. Pengetahuan pasti tentang kebakaan hanya diberikan oleh agama. Bagi al-Ghazali, 

jiwa yang berasal dari ilahi mempunyai potensi kodrat (ashl al-Fithrah), yaitu kecenderungannya kepada kebaikan dan 

keengganan kepada kekejian. Pada waktu lahir, ia merupakan zat yang bersih dan murni dengan esensi malaikat („alam 

al-Malakut atau „alam al-Amr, Qs. 17: 85), sedangkan jasad berasal dari „alam al-Khalq. Karena itu, kecenderungan jiwa 

kepada kejahatan (yang timbul setelah lahirnya nafsu) bertentangan dengan tabi‟at asli. Kerena itu, jiwa rindu akan 

alam atas dan ingin mendampingi malaikat, namun kerap kali diredam keinginan duniawi. [66] 

Adapun hubungan jiwa dan jasad dari segi pandangan moral adalah setiap jiwa diberi jasad, sehingga dengan 

bantuannya jiwa bisa mendapatkan bekal bagi hidup kekalnya. Jiwa merupakan inti hakiki manuisia dan jasad hanyalah 

alat baginya untuk mencari bekal dan kesempurnaan; karena jasad sangat diperlukan oleh jiwa, maka ia harus dirawat 

dengan baik. 

Semua yang ada pada jasad merupakan “pembantu jiwa”. Sebagian dari pembantu jiwa itu terlihat nyata, seperti 

tangan, kaki dan bagian-bagian tubuh luar dan dalam yang lain. Pembantu lain yang tidak terlihat, dapat dikelompokkan 

kepada tiga, yaitu; a) Yang merupakan sumber bagi motif (dorongan) dan rangsangan. Motif untuk mendapatkan yang 

bermanfaat disebut keinginan, dan motif untuk menolak yang merusak dinamakan kemarahan., b) Kekuatan yang 

menggerakan anggota badan ke arah benda yang diinginkan atau menjauhi benda yang dibenci: ini menebar pada semua 

anggota tubuh, khususnya pada otak dan syaraf, c) kemampuan menangkap pengetahuan, yang terdiri dari dua macam 

alat; yang pertama panca indera, dan yang kedua adalah lima daya yang berada pada lima tempat di otak manusia. 

Kemampuan-kemampuan ini dalah daya khayal (takhayyul), daya simpan atau retensi (tahaffuzh), daya fikir (tafakkur), 
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daya ingat (tadzakkur), dan sensus communis (al-hiss al-musytarak). Semua indera dan daya ini juga ditemukan pada 

hewan-hewan. Adapun daya yang khas pada jiwa manusia, yaitu daya pencapai pengetahuan, yakni akal. Akal mengetahui 

kenyataan-kenyataan di dunia ini dan di akhirat yang tak dapat ditangkap oleh indera. Akal juga tahu akibat dari suatu 

perbuatan.  [67] 

Selain hubungan jiwa dan jasad seperti di atas, al-Ghazali juga menyebutkan bahwa hubungan dimaksud pada hakikatnya 

sama dengan interaksionisme. Meskipun jiwa dan jasad merupakan wujud yang berbeda, keduanya saling mempengaruhi 

dan menentukan jalan masing-masing. Karena itu, bagi al-Ghazali, setiap perbuatan akan menimbulkan pengaruh pada 

jiwa, yakni membentuk kualitas jiwa, asalkan perbuatan itu dilakukan secara sadar. Perbuatan yang dilakukan berulang-

ulang selama beberapa waktu akan memberi pengaruh yang mantap pada jiwa. Sementara perbuatan yang dilakukan 

tanpa sadar, tidak akan mempengaruhi jiwa. Demikian pula sebaliknya, jiwa mempengaruhi jasad; apabila suatu kualitas 

telah dimiliki oleh jiwa, perbuatan anggota yang bersesuaian dengan kualitas ini terdorong untuk dilaksanakan. 

Kemauan atau keengganan untuk melakukan suatu perbuatan tergantung pada kuat atau lemahnya kualitas tadi. Lebih 

jauh al-Ghazali menegaskan, karena interaksi inilah jiwa itu diturunkan ke alam benda duniawi agar ia dapat 

menyempurnakan dirinya melalui amal perbuatan.  [68] 

4.5. Filsafat Tentang Kenabian 

Untuk mengetahui pandangan al-Ghazali tentang kenabian, terlebih dahulu harus dipahami konsep kenabian menurut 

para sufi. Ini sangatlah penting, sebab dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui apakah al-Ghazali memang 

memegang teguh prinsip keagamaan yang sudah disepakati oleh umat Islam, atau sama dengan pandangan para sufi. 

Pembahasan ini sekaligus akan memberikan gambaran sikap dan komitmen al-Ghazali terhadap keyakinan-keyakinan 

dasar yang dianut dan diyakini madzhab sunni. 

Orang-orang sufi kebanyakan meyakini, bahwa kenabian dapat diraih melalui latihan-latihan (riyadoh) batin dan ruhani. 

Memang kita tidak akan mendapatkan ungkapan secara langsung dari para sufi yang mengaku dirinya  sebagai nabi. 

Paling-paling kita akan menemukan syatahat-syatahat dari mereka. Dan jika dilihat, ungkapan tersebut malah lebih 

berbahaya dari pada ungkapan pengakuan sebagai Nabi. Tidak sedikit orang-orang sufi yang ketika dirinya dalam 

keadaan fana, mengucapkan ungkapan-ungkapan ghuluw, seperti ungkapan pengakuan dirinya sebagai Tuhan. 

Kita bisa melihat misalnya, ungkapan Suhrawardi, Ibn Masarrah dan Ibn Arabi. [69] Seperti diutarakan Ibrahim Hilal, 

Suhrawardi meyakini adanya kesamaan antara para wali atau para ahli hikmah yang mendalam ketuhanannya dengan 

para nabi. Ia menghubungkannya dengan akal aktual (Jibril) yang menurutnya merupakan sumber makrifat dan wahyu. 

Kesempurnaan dua golongan (Nabi dan wali) belum terwujud kecuali setelah penyucian jiwa dengan ibadah fisik dan 

melakukan perenungan. Kemudian, kedua golongan (nabi dan wali) itu mulai beranjak dari tingkatan-tingkatan rasional 

menuju tingkatan emanasi dan mengambil ilmu dari akal aktual. 

Masih menurut Suhrawardi, hubungan langsung dengan akal aktual bisa mereka (para nabi dan wali) mulai ketika 

mereka telah mencapai puncak penyucian diri dan penanggalan diri dari berbagai keinginan duniawi. Kewalian, menurut 

Suhrawardi, adalah sama dengan kenabian dan merupakan hasil dari emanasi yang terus berlangsung. Kenabian terus 

berlangsung sampai tidak ada zaman yang tidak ada nabinya.  [70] 

Begitu juga dengan Ibn Masarrah. Sufi asal Andalusia ini berkeyakinan bahwa kenabian dapat diraih dengan usaha-

usaha. Menurut Ibn Hazm, Ibn Masarrah berpendapat bahwa kenabian adalah sebuah maqam yang bisa dicapai dengan 

usaha (ikhtisabi). Orang yang telah mencapai puncak kesalihan dan kesucian jiwa, menurut Ibn Masarrah, bisa 

mendapatkan maqam kenabian. Kenabian pada dasarnya bukanlah sesuatu yang istemawa. [71] 

Adapun pendapat Ibn „Arabi tentang kenabian tidaklah jauh berbeda dengan Suhrawardi dan Ibn Masarrah. Bahkan, Ibn 

„Arabi melangkah lebih jauh. Jika menela‟ah pemikiran Ibn ‟Arabi tentang kenabian, akan tampak jelas bagaimana ia 

memposisikan para nabi dan para wali. Ini bisa dilihat dari pemaparan dia tentang ilmu laduni.  

Teori emanasi dianut sebagian filosof muslim iluminasi sehingga mereka mempunyai pandangan atau keyakinan yang 

sama dengan para sufi. Al-Farabi dan Ibn Sina misalnya. Menurut mereka, para filosof bisa berhubungan dengan alam 

malakut, yakni dengan akal fa‟al (akal aktual), Jibril. Artinya, bagi mereka berdua, para filosof bisa mencapai kenabian, 

atau minimal mendapat derajat yang sama dengan para nabi yang mendapat akal limpahan dari akal fa‟al, Jibril. Hanya 
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saja, terdapat sedikit perbedaan antara filosof muslim iluminasi dengan para sufi mengenai metode atau cara 

mendapatkan akal limpahan dari akal fa‟al, Jibril. Bagi para sufi, interaksi dengan akal fa‟al bisa didapatkan dengan cara 

penyucian jiwa. Sementara menurut para filosof, interaksi dengan akal fa‟al bisa dicapai melalui latihan-latihan rasional 

sehingga mendapatkan akal mustafad. 

Bagaimana dengan al-Ghazali? Meskipun al-Ghazali dikenal sebagai pengkritik teori emanasi, namun sebagai seorang 

sufi, dia terpengaruh juga oleh teori tersebut. Dalam sebagian konsepnya, pengaruh iluminasi melekat dalam pemikiran 

al-Ghazali. Kita bisa melihat dari pemaparan al-Ghazali tentang metode untuk meraih penyingkapan dan pencapaian 

makrifat atau ilmu laduni. 

Bagi al-Ghazali, ilmu laduni bisa dicapai dengan melakukan penyucian kalbu (hati). Ilmu yaqin (ilmu ladunni) adalah ilmu 

yang bisa menyingkapkan objeknya dengan keterbukaan yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun dan tidak dihantui 

oleh kemungkinan keliru dan salah dugaan.  [72] Ilmu yakini (ilmu ladunni) tidak bisa diukur dan diraih dengan parameter 

rasional, melainkan bisa diraih dengan kalbu dan mata batin (bashirah). Objek mata batin itu sendiri adalah alam 

malakut (alam kerjaan), yakni sebuah alam yang berada di balik alam semesta.  

Menurut al-Ghazali, seperti dikutip Dr. Ibrahim Hilal, kalbu memiliki dua pintu; pertama, pintu yang terbuka menuju 

kepada alam malakut (alam kerajaan), yakni lauh al-Mahfuzh dan alam malaikat; kedua, pintu yang terbuka menuju 

kelima saluran alat inderawi (panca indera) yang selalu bersentuhan dengan kerajaan dunia atau alam semesta. Pintu 

pertama merupakan jalan para wali, sedangkan pintu yang kedua merupakan jalan para ulama (cendekiawan). [73] 

Di sini kita dapat mengetahui, bahwa al-Ghazali juga sama-sama mempunyai pemikiran bahwa manusia bisa mencapai 

alam malakut (alam kerjaan) dan alam malaikat (lauh al-Mahfuzh). Namun, apakah al-Ghazali sama seperti para sufi 

iluminasi dan para filosof muslim yang menganut emanasi, atau tidak? Apakah manusia, dalam hal ini adalah para wali, 

dapat berinteraksi dengan Jibril atau tidak? 

Untuk mengetahui masalah ini, mengharuskan terlebih dahulu memeriksa pandangan al-Ghazali mengenai cara atau 

metode para nabi dan para wali dalam mendapatkan ilmu. Bagi al-Ghazali, para nabi dan para wali sama-sama 

memperoleh ilmu langsung dari Allah, bukan melalui belajar, penelitian dan penela‟ahan. Para wali tidak seperti para 

ulama yang mendapatkan ilmu dengan belajar dan meneliti. Para wali langsung mendapatkan ilmu dari Allah (ilmu 

ladunni). Al-Ghazali terlihat seakan-akan menyamakan derajat para nabi dan para wali. Bahwa pengetahuan keduanya 

tidak didapatkan melalui upaya dan kerja keras, melainkan merupakan anugerah. Sebagaimana kenabian, pengetahuan 

wali tidak didapatkan melalui pembelajaran dan penela‟ahan. Pengetahuan atau ilmu para wali didapatkan langsung dari 

Allah melalui ilham. 

Menurut al-Ghazali, Ilmu yang dihasilkan melalui usaha dan penggunaan dalil disebut dengan I‟tibar dan istibshar. 

Sementara itu, ilmu yang dihasilkan tanpa melalui usaha susah payah dan penggunaan dalil disebut dzawq dan kasyf 

(terbukanya hijab penghalang). Ilmu yang disebut terakhir berupa ilham atau wahy, yang hanya terjadi pada para nabi 

seperti halnya ilham khusus untuk para wali dan orang-orang pilihan. 

Ilham berbeda dari wahyu. Segi perbedaannya terletak pada perbedaan bahwa penerima ilham tidak melihat malaikat 

yang memberikan ilmu, sementara dalam wahyu para nabi melihat Jibril ketika memberikan wahyu itu. [74] Di sini kita 

bisa mengetahui, meskipun al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa manusia, dalam hal ini adalah para wali dan orang-

orang pilihan, bisa berhubungan dengan alam malakut dan alam malaikat (lauh al-Mahfuzh), namun tetap saja tidak bisa 

berinteraksi langsung dengan Jibril. Karenanya, menurut al-Ghazali, seorang yang bisa berhubungan dengan alam 

malakut dan alam malaikat, tidak mendapatkan wahyu, melainkan hanya mendapatkan ilham. 

Namun, sikap al-Ghazali yang membedakan dengan sangat jelas antara nabi dan para wali terlihat dari pernyataannya; 

Tidak ada seoerang pun yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah.. dan tidak ada yang mengetahui hekikat kenabian 

kecuali nabi.” [75]Oleh karenanya, al-Ghazali pada fase di akhir-akhir hidupnya, dalam kitab iljam al-„Awam, menegaskan 

bahwa kekuatan mata batin dan daya penyaksian (musyahadah) para sufi dan wali ada batasnya. Dan orang yang paling 

tahu kemashlahatan semua hamba Allah, apalagi kemaslahatan akhirat, hanya Rasulullah. Dan sesungguhnya sesuatu 

yang menguntungkan atau merugikan di akhirat tidak dapat diketahui melalui percobaan. Siapakah yang datang dari 

alam tersebut, yang menyaksikan apa yang menguntungkan dan merugikan di sana, lalu memberitahukan hal itu kepada 

kita semua? [76] 
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Inilah konsep kenabian menurut al-Ghazali. Kenabian adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihan. 

Kenabian tidak bisa dicapai dengan latihan-latihan (riyadoh) batin. kalau pun ada, paling hanya sebatas menjadi wali 

Allah. Dan Wali Allah status dan kedudukannya di bawah kenabian. Mereka tidak mendapatkan wahyu seterang para nabi. 

Para wali hanya mendapatkan ilham, bukanlah wahyu seperti yang diterima oleh para nabi.  
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