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Pendahuluan 
Mencermati tema besar yang disajikan, “Spirit Sufisme dalam al-Qur’an”, terlihat ada 
sikap kehati-hatian yang ingin ditunjukkan kepada pembaca dengan tema itu. 
Persoalan pokoknya terletak pada apakah sufisme memang benar-benar berasal 
dari dalam Islam sendiri atau sufisme adalah pengaruh yang diberikan oleh 
peradaban “luar” Islam? Sejak awal kemunculannya, tasawwuf memang fenomena 
yang tidak sepi dari masalah. Pro dan kontra muncul di kalangan umat Islam sendiri 
dalam menilai keberadaan ilmu ini. Begitu juga pandangan para pengamat dari luar 
Islam (baca: Barat), Mereka menemukan tasawwuf sebagai “agama rakyat” (popular 
religion) dalam masa pengembaraan kolonialisme mereka di dunia Islam. Meminjam 
konsep dualisme dalam filsafat Plato yang membedakan bentuk (form) dengan 
gagasan (idea), penambahan kata “spirit” terasa menjadi sebuah “kompromi”. 
Dengan begitu, “keberatan” kalangan skripturalis dan fundamentalis muslim yang 
cenderung menolak Sufisme sebagai bagian dari Islam dengan sendirinya dapat 
terpuaskan, tanpa harus mengurangi nilai sufisme itu sendiri yang bagi para 
pelakunya memang disandarkan kepada al-Qur’an. Para sufi, yang umumnya berasal 
dari kaum muslim tradisionalis, memandang tasawwuf sebagai bentuk tafsir al-
Qur’an tentang “spiritualitas Islam”. Dengan kata lain, tema ini juga tetap 
meneguhkan kepentingan sufi tentang perlunya dimensi “haqiqah” sebagai unsur 
ruhaniah yang menjadi pelengkap bagi formalitas “syari’ah” yang menandai standar 
bakunya secara ẓāhir.  

Dengan “spirit sufisme dalam al-Qur’an”, dan bukan “Sufisme dalam al-Qur’an”, 
maka al-Qur’an tetap menjadi milik bersama bagi seluruh umat Islam, tidak peduli 
kita setuju atau tidak setuju preposisi bahwa ayat-ayat al-Qur’an memuat doktrin-
doktrin sufistik di dalamnya. Bilapun kemudian terbukti bahwa ayat-ayat al-Qur’an 
memang benar-benar memancarkan makna esoterik dalam corak tafsir sufistik, 
khususnya seperti dipahami kalangan khawāṣ, maka bukan soal lagi apakah 
pancaran makna-makna esoterik memancar secara asali dari al-Qur’an (sebagai 
produk exegesis), ataukah hanya dikonstruksi oleh proses berfikir pembacanya 
yang memakai cara pandang mistik ---ala tradisi Kristen, peradaban India (Hindu 
dan Buddha), atau bahkan melalui penalaran falsafah Neoplatonisme--- sehingga 
kemudian makna-makna esoterik itu seolah-olah melekat erat pada ayat-ayat 
tertentu (biasanya melalui metode faiḍī atau tafsir inspiratif). 

Lepas dari pertimbangan kompromistis di atas, penulis lebih memilih judul 
“Melacak Akar Sufisme dalam Tafsir al-Qur’an Masa Awal” untuk menegaskan 
bahwa elemen-elemen sufistik itu memang benar-benar ditemukan di dalam ayat-
ayat al-Qur’an, terutama jika merujuk karya tafsir yang akan kita bahas. Sebagai 
intelektual, kita memang tidak akan “menafsirkan” sendiri secara langsung ayat-ayat 
al-Qur’an yang diyakini mengandung makna-makna esoterik sebagai “bahan 
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racikan” (ingredients) yang membentuk doktrin sufisme. Melalui marja‘ yang jelas, 
maka temuan makna-makna esoterik itu tentu saja menjadi bisa lebih 
dipertanggungjawabkan, karena mufassirnya adalah pelaku tasawwuf itu sendiri.  
Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, pertama tentang apa itu tasawwuf 
dalam pandangan para sufi mewakili pandangan para praktisi di antara kaum 
tradisionalis muslim abad ke-3/9, kedua tentang hermeneutika atau kaidah-kaidah 
penafsiran sufistik, dan ketiga tentang praktek penafsiran yang menghasilkan kitab 
tafsir sufistik. Untuk dua bagian terakhir, rujukan utamanya adalah kitab tafsir al-
Qur’ān al-Aẓīm karya Sahl al-Tustarī, sementara untuk menjelaskan bagian pertama 
akan diambil dari uraian ‘Abd al-Karīm al-Qusyairī (w. 465/1072) dalam karyanya 
yang berjudul Risālah. 

Apa itu Sufisme? 
Risālah karya al-Qusyairī merangkum pandangan para sufi tentang tasawwuf dan 
ruang lingkupnya. Qusyairi sendiri adalah seorang pribumi asli Khurasan yang besar 
di kota Naisabur, yang menjadi pusat perkembangan skolastik sunni pada sekitar 
abad ke-5/11. Selain menjadi sufi, Qusyairi juga diakui keahliannya sebagai 
mutakallim dan sastrawan Arab. Dari tangan seorang pelaku tasawwuf yang juga 
menguasai multi-disiplin keislaman inilah sufisme dikonstruksi sebagai sebuah 
disiplin ilmu keislaman yang terintegrasi. Tentang makna tasawwuf, Qusyairi tidak 
hanya membatasi ruang lingkup sufisme dalam dimensi etika dan moral Islam, 
tetapi sufisme juga kental dengan beragam bentuk pengayaan di bidang keimanan 
(tauhid) dan juga ibadah.  

Sufisme sebagai disiplin yang mengajarkan doktrin moralitas Islam terekam dalam 
beberapa pandangan di bawah ini. Ketika ditanya apa itu tasawwuf, Ahmad al-
Jurairi mengatakan bahwa tasawwuf adalah “masuk ke dalam akhlak yang tinggi 
dan keluar dari seluruh akhlak yang rendah.”1 Pandangan ini dikuatkan oleh 
Muhammad bin Ali al-Qaṣṣāb, “tasawwuf adalah akhlak yang mulia, yang muncul 
pada era kemuliaan, dari figur-figur yang mulia, dan bersama-sama kelompok 
orang-orang yang mulia.”2 Selain itu, Muhammad bin Ali al-Kattani mengatakan, 
“Tasawwuf adalah akhlak, siapa yang bertambah (baik) akhlaknya, maka ia 
bertambah dalam kesucian (ṣafā’)” (Risalah, 280-1). Di sini, nampak jelas jika fokus 
utama tasawwuf adalah ajaran tentang akhlak mulia, sehingga akar sufisme 
ditemukan di dalam al-Qur’an ketika Allah SWT berfirman, wa innaka la’alā khuluqin 
aẓīm (QS 68:4). 

Tetapi, apakah tasawwuf hanya berisi ajaran tentang etika dan moralitas? Jawabnya 

tentu saja tidak, karena sufisme juga membahas beragam doktrin yang terkait dengan 

masalah akidah dan penghayatan ibadah. Disebutkan bahwa tasawwuf juga 
mengandung berbagai macam ajaran agar manusia dapat menjaga hubungan baik 
dengan Allah secara vertikal. Terkait dengan kepasrahan manusia dalam ibadah, 
Ruwaym memberikan sebuah jawaban ketika ditanya tentang apa itu tasawwuf, 
“Berserah diri bersama Allah atas semua yang dikehendaki-Nya.”3 Kepasrahan dan 
ketaatan kepada Allah ini dielaborasikan dalam konsep tasawwuf yang menyatukan 
adab dengan ibadah, sekaligus aspek akidah, ketika al-Junayd mendefinisikan 
tasawwuf sebagai “meleburkan diri bersama Allah SWT tanpa jarak” (an takuna 
ma’allah bila ‘alāqah).  Atau dengan kalimat lain al-Junayd yang mengatakan, “Allah 
mematikanmu dari dirimu (sendiri) dan menghidupkanmu bersama-Nya.4 Sebagai 
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kesimpulan umum, kita bisa memegangi pendapat Dzun Nun al-Misri yang 
mengatakan bahwa kaum Sufi adalah mereka yang lebih mementingkan Allah dalam 
segalanya, maka (konsekuensinya) Allah pun akan lebih mementingkan mereka 
dalam segalanya.5 

Walhasil, dari sekian definisi tasawwuf yang dikemukakan oleh para sufi, kita 
menemukan sufisme sebagai kesatuan aspek anasir-anasir keagamaan. Jika kita 
mengibaratkan agama (Islam) terdiri dari 3 dimensi pokok yang diwakili oleh tiga 
istilah imān, islām, dan iḥsān (seperti tertuang dalam hadis Jibril), maka aspek iḥsān 
yang merepresentasi tasawwuf tidak melulu berfokus pada persoalan akhlak, tetapi 
juga included di dalamnya pengejawantahan aspek iman dan ibadah: an ta’budallāh 
kannaka tarāhu, fa in  lam takun tarāhu, fainnahu yarāka. Di sini, pada preposisi 
pertama iḥsān menjadi wahana penghayatan ibadah, di mana pencapaian 
tertingginya adalah tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, membahas tasawwuf akan 
terlampau sempit jika hanya dibatasi pada masalah etika atau adab ---yang menjadi 
alat kontrol prilaku seseorang--- seperti digambarkan dalam preposisi kedua dalam 
definisi iḥsān, ketika Allah Maha Melihat semua perbuatan hamba-Nya. Definisi 
iḥsān yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril menegaskan bahwa 
realisasi tasawwuf bukan saja berpusat pada etika, tetapi juga pengejawantahan 
tauhid dan ketaatan dalam beribadah. 

Sekilas tentang Tafsīr al-Tustarī  
Nama lengkapnya adalah Sahl bin ‘Abd Allāh b. Yūnus b. Isā b. ‘Abd Allāh b. Rāfi‘ al-
Tustarī lahir pada awal abad ke-3/9, dan meninggal pada tahun 283/896.6 Karakter 
pemikiran Sahl al-Tustarī digolongkan ke dalam aliran pemikiran sunni yang 
moderat.7 Dengan kata lain, Sahl al-Tustari memadukan aspek naqli dengan rasio, 
atau antara riwayat dan pemahaman ijtihadi. Konsekuensinya, metodologi 
penafsiran simboliknya tetap menyertakan makna harfiah sebagai pondasi bagi 
proses analogi yang diambilnya. Tujuannya adalah untuk terus mencari harmoni 
antara tradisi yang diwarisi melalui proses ta‘lim dari guru pertamanya, sang paman 
Muhammad bin Sawwār, dipadukan dengan kerangka berpikir rasional yang 
didapatkan dari pengaruh Dzū al-Nūn al-Misri8 serta iklim akademik Basra yang 
juga cenderung rasional. 

Terkait dengan arti penting figur Tustari dalam kesarjanaan sufi Basra abad ke-3/9, 
Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm dianggap sebagai karya tafsir sufi tertua. Louis Massignon 
menyebutnya sebagai karya pertama tentang tafsir simbolik dan analogis 
(Massignon 1982:i, 22). Kitab ini mengambil bentuk sebagai sebuah kitab tafsir 
kronologis, meskipun penulisnya tidak memuat penafsiran untuk seluruh ayat-ayat 
al-Qur’ān dari awal sampai akhir. Dari setiap surat yang ditampilkan, hanya ayat-
ayat tertentu saja yang diberikan penjelasan mengenai indikasi tersembunyi 
(isyarat) dari ayat-ayatnya, di samping tentu saja pengertiannya secara harfiah. 
Penjelasannya bervariasi dari uraian singkat yang terdiri dari beberapa kata sampai 
kalimat uraian yang panjang dan mendetil. Dari segi bentuk dan volume naskah, 
tafsir ini tergolong sangat kecil, akan tetapi sangat bernilai dalam segi kualitas 
penjelasan yang dikandungnya (Ahmad 1968:100). Lebih penting lagi, naskah tafsir 
ini otentik milik Sahl al-Tustarī yang bisa ditelusuri melalui manuskrip dan edisi 
cetaknya.9 

Pemikiran Sahl al-Tustari dalam khazanah pemikiran Islam tergolong penting, 
lantaran Sahl al-Tustari menjadi guru sufi bagi tokoh-tokoh ternama seperti al-
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Husayn b. Manṣūr al-Hallāj,10 dan Muhammad b. Sālim al-Basrī bersama dengan 
anak lelakinya Abū al-Ḥasan Aḥmad b. Sālim yang mendirikan aliran Sālimiyyah, 
sebuah tarikat sufi yang dominan di Basrah setelah wafatnya Sahl.11 Selain itu, Sahl 
juga menjadi guru bagi Abū Muḥammad Aḥmad b. Muḥammad b. al-Husayn al-
Jurayrī (w. 311/923) dan Abū al-Ḥasan ‘Alī b Muḥammad al-Muzayyin (w. 328/939), 
dua eksponen lingkaran sufi Baghdad yang juga berguru kepada al-Junayd (w. 
297/910).12 Pengaruh yang ditularkan oleh kelompok sufi Baghdad yang didirikan 
oleh al-Junayd bagi perkembangan pemikiran tasawwuf pada generasi pasca klasik 
adalah pola pemikiran tasawuf yang memadukan antara penalaran rasional dan 
penyandaran tradisi yang cukup kuat bersumber dari al-Qur’an dan hadits. Model 
berpikir seperti inilah yang pada masa belakangan melahirkan pemikir-pemikir 
besar dalam ilmu tasawwuf dan perkembangan tafsir sufi pada khususnya dengan 
munculnya mufassir-mufassir sufi sekaliber Muhammad bin al-Husayn al-Sulamī 
dan Abd al-Karim al-Qusyairi.13 

Kaidah Penafsiran Sufistik Sahl al-Tustarī 
Sebuah konsep penting yang memformulasikan posisi al-Qur’ān dalam pandangan 
Sahl al-Tustarī sebagai seorang sufi adalah bahwa al-Qur’an menjadi bagian dari 
pengetahuan Tuhan (min ilmillāh). Sebuah hadīts yang dikutip Sahl dalam bagian 
awal mukaddimah tafsirnya menyebut riwayat Ibnu Abbās tentang pertanyaan yang 
diajukan kepada Nabi SAW tentang hal yang bisa menyelamatkan manusia kelak di 
kemudian hari. Nabi Muhammad SAW menjawab, 

“Kitabullah ada bersamamu, menyampaikan berita tentang umat 

terdahulu dan kabar tentang mereka yang datang kemudian. Kitab ini 

menjadi pegangan hukum agama, yang dengannya kalian beribadat 

kepada Allah, dan melalui (penghayatan ibadah) itu kalian akan sampai 

pada maqam ma‘rifah (mengenal Allah). Siapa saja yang menginginkan 

petunjuk selain dari apa yang diberikan oleh kitab ini, maka Allah akan 

menyesatkannya karena al-Qur’ān adalah firman-Nya yang jelas, jalan 

yang lurus, dan obat yang menyembuhkan….”  (TAF, 2)  

Kutipan hadits di atas memang bertema soteriologis, dalam arti bahwa al-Qur’an 
bisa menjadi “penyelamat” umat manusia. Dan jawaban inilah yang menjadi bukti 
bahwa tasawwuf yang diajarkan oleh para sufi untuk membawa manusia berpaling 
dari “belenggu dunia” guna mendapatkan keselamatan akhirat juga didasarkan pada 
kitab al-Qur’an, kalamullah yang berisi pengetahuan Tuhan dan diperuntukkan bagi 
semua manusia. 

Karakter al-Qur’ān sebagai bagian dari pengetahuan Tuhan (min ‘ilm Allāh) 
dijelaskan sendiri oleh Sahl di dalam penafsirannya terhadap QS. 18:109, 
“Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menuliskan) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (dituliskan) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami tambahkan lagi (lautan yang lain) sebanyak itu pula.” Sahl 
menegaskan pernyataan Allah di dalam al-Qur’ān bahwa lautan tidak akan 
mencukupi untuk menulis ilmu Tuhan sebagai argumen untuk menunjukkan 
karakter al-Qur’ān yang merupakan bagian dari ilmu Tuhan. Sahl lebih jauh 
mengatakan, “Jika seseorang memberikan seribu makna atas satu huruf di dalam al-
Qur’ān, maka dia tidak akan mencapai batas akhir pengetahuan Tuhan yang 
terefleksikan di dalam makna-makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat itu lantaran 
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al-Qur’ān adalah kalamullah yang kekal, dan kalam-Nya merupakan sifat-Nya yang 
tidak memiliki batasan, sebagaimana tidak ada batas untuk Dirinya.” Sebagai 
konsekuensinya, menurut Sahl, pemahaman yang diterima manusia hanyalah sedikit 
saja dari pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan (TAF, 59-60).  

Tingkatan Makna Ayat al-Qur’ān 
Bagi sufi, tidak ada hegemoni makna yang monolitik dalam memahami makna ayat-
ayat al-Qur’ān, sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi makna yang ditawarkan 
oleh sebuah ayat al-Qur’ān bersifat “multivokal” atau bermakna ganda. Ini 
ditegaskan oleh Sahl, “Tidak didapati sebuah ayat di dalam al-Qur’ān kecuali ayat itu 
memiliki 4 makna: ẓāhir, bāṭin, ḥadd, dan maṭla‘ (TAF, 3). Dengan redaksi yang 
sedikit berbeda, ungkapan ini sebenarnya merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW. 

Dalam hadis riwayat al-Hasan b. ‘Alī14 dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Setiap ayat al-Qur’ān memiliki sisi luar (ẓāhr) dan sisi dalam (baṭn), sementara 
setiap hurufnya memiliki batas (ḥadd) dan setiap batas memiliki titik permulaan 
(maṭla‘) (Itqān, iv, 192). Riwayat al-Daylamī menyebutkan hadits yang senada 
redaksinya, dengan sanad ‘Abd ar-Rahmān b ‘Awf  dari Nabi Muhammad SAW 
dengan redaksi, “Al-Qur’ān berada di bawah Tahta Tuhan (Arsy), memiliki sisi luar 
dan sisi dalam yang dipakai oleh para hamba untuk saling beradu argumentasi.” At-
Ṭabarānī menyebutnya riwayat mawquf dari ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd yang 
mengatakan bahwa al-Qur’ān tidak memiliki huruf selain yang memiliki batas, dan 
setiap batas memiliki titik permulaan (matla‘).15 Selain itu masih ada beberapa 
varian riwayat lain seperti yang dinukilkan di dalam kitab Musnād susunan Imām al-
Bazzār, Musnad  karya Imām Abū Ya‘lā, dan Mu’jam al-Awsat karya at-Tabaranī, yang 
kesemuanya menyebut hadits itu sebagai hadits āhād yang diriwayatkan melalui 
mata rantai isnād yang terpercaya (Ithāf ii, 65; iv, 257; Mu’jam al-Kabīr, ix, 146; 
Majma’ Zawā’id, vii, 152).  

Melihat banyaknya riwayat hadits seperti diuraikan di muka, tidaklah tertutup 
kemungkinan bahwa pernyataan Sahl tersebut menjadi bagian dari hadis-hadis yang 
beredar pada masanya. Toh, Sahl memiliki akuntabilitas sebagai seorang periwayat 
hadits bersama pamannya Muhammad b. Sawwar. Keduanya mewarisi tradisi para 
perawi besar pada zamannya, seperti Sufyan b. Uyaina yang juga disebut sebagai 
bagian dalam rangkaian isnad yang dinukilkan melalui jalan Firyabī dan Tabarānī di 
atas. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa ungkapan Sahl tentang tingkatan 
makna  yang bisa diambil dari ayat al-Qur’an tidak menyimpang dari “semangat” 
hadis-hadis yang ada dalam masalah ini.  

Sahl lebih jauh menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ẓāhir adalah aspek 
bacaan (tilāwa), sementara bāṭin diartikan sebagai pemahaman (fahm). Dalam 
kaitan ini, ḥadd dimaknai “batas-batas yang diketahui dengan jelas” (bandingkan 
dengan makna istilah jamaknya ḥudūd dalam fiqh), yang dicontohkan Sahl dengan 
ḥalāl dan ḥarām, sedangkan maṭla‘ didefinisikan sebagai “capaian hati terhadap 
makna yang diinginkan (murād), sebagai pemahaman yang datang dari Allah SWT.” 
(TAF, 3) Dapat dijelaskan di sini bahwa Sahl memahami dimensi ẓāhir sebagai 
pengetahuan yang bersifat umum, sementara dimensi maṭla‘ sebagai maksud dan 
tujuan khusus yang diinginkan dari sebuah ayat al-Qur’ān. Sahl menyatakan bahwa 
tidak semua orang mampu memahami dimensi maṭla‘ ini. Landasan normatif yang 
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dikutip untuk mendukung makna yang terakhir ini adalah firman Allah SWT, “Maka 
mengapa orang-orang itu tidak memahami pembicaraan sedikitpun.” (QS. 4:78)  

Selain sebagai pendukung pencarian makna  yang lebih tinggi tingkatannya QS 4:78 
dengan jelas menggambarkan bahwa tidak tidak semua orang mampu memahami 
maksud yang terdapat di dalam aspek pembacaan al-Qur’ān, baik mengenai 
penjelasan harfiahnya, maupun makna batin di baliknya; maka seperti juga terkait 
dengan pengungkapan ayat-ayat mutasyābihāt di dalam al-Qur’ān, sikap yang paling 
selamat dalam menyikapi ketidakmampuan tersebut adalah dengan menyerahkan 
sepenuhnya kepada Allah SWT, seperti ditegaskan Sahl dalam menafsirkan QS. 3:7, 
“...Tidak ada orang yang mengetahui makna yang sebenarnya kecuali Allah...” Sahl 
membawakan riwayat Ibn ‘Abbās yang menjelaskan bahwa di dalam al-Qur’ān 
terdapat 4 aspek (aḥruf): (1) Halal-haram yang seharusnya diketahui setiap orang, 
(2) penjelasan yang pasti bisa dipahami oleh orang Arab, (3) makna-maknanya yang 
hanya diketahui oleh para ‘ulama, dan (4) ayat-ayat tersamar (mutasyābihāt) yang 
hanya diketahui maknanya oleh Tuhan; sehingga, jika ada yang mengaku 
mengetahui makna yang terakhir ini, maka ia adalah seorang pendusta (TAF, 24).  

Jika 4 aspek yang diungkapkan oleh Ibn ‘Abbās ini dibandingkan dengan penjelasan 
Sahl at-Tustarī mengenai 4 tingkatan makna ayat al-Qur’ān ---yang dikaitkan pula 
dengan pembagian isi kandungan al-Qur’ān, maka perbandingan antara konsep-
konsep tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 Sahl at-Tustarī Ibn ‘Abbās 

 Tingkatan makna Divisi al-Qur’ān Tingkatan penafsiran 

1. Ẓāhir Tilāwa Muḥkam Mā ‘arafahu al-‘Arab 

2. Baṭin Fahm Amtsāl Mā ‘arafahu al-‘ulamā’ 

3. Ḥadd 
al-ḥalāl wa al-

ḥarām 
al-halāl wa al-harām 

Ma’rifat al-halāl wa al-

harām 

4. Maṭla‘ 
Isyrāf al-qalb ala 

al-murād bihā 
Mutasyābih 

Mā lā ya‘lamu ta’wīlahu illā 

Allāh 

Dari bagan perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sahl at-Tustarī 
membagi klasifikasi ayat-ayat al-Qur’ān berdasarkan perbedaan kemampuan 
intelektual manusia dalam memahami makna-makna kalamullah sebagai 
pengetahuan Tuhan yang tidak memiliki batas. Setiap orang beriman semestinya 
mampu memahami dimensi ẓāhir, yang menjadi makna dasar dari setiap ayat. Lebih 
dari itu, sekelompok orang bisa saja memperoleh pemahaman makna yang lebih 
mendalam, ketika mereka tidak berhenti pada penjelasan harfiah yang ditunjukkan 
melalui aspek zahirnya, tetapi terus menggali lebih dalam guna mendapatkan 
“pemahaman dari Tuhan” yang dilimpahkan ke dalam hati mereka. Dimensi yang 
kedua inilah yang menjadi fokus utama penafsiran sufi yang dilakukan oleh Sahl at-
Tustarī dalam member makna ayat-ayat al-Qur’ān. 

Oleh karena itu, jika penafsiran al-Qur’ān yang dilakukan para sufi di dasarkan pada 
sebuah anggapan bahwa kaum sufi adalah sekelompok kecil hamba Allah yang 
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mendapatkan limpahan pengetahuan secara langsung dari sisi Allah (ladunni), maka 
kemampuan mereka mendapatkan ilmu ladunni tersebut telah menjadikan para sufi 
mampu melampaui batas penjelasan harfiah yang ditunjukkan oleh sebuah ayat al-
Qur’ān dan menemukan makna batin yang tersirat di balik indikasi tersamar yang 
ditunjukinya. Atas dasar kemampuan ini pulalah kaum sufi dalam memahami kitab 
suci al-Qur’ān tidak berhenti pada pemahaman harfiahnya, tetapi membuka ruang 
bagi dilakukannya interpretasi simbolik terhadap ayat-ayat al-Qur’an. 

Praktek Penafsiran  
Praktek penafsiran sufistik Sahl al-Tustarī dalam tulisan ini akan difokuskan pada 
kajian tematik seputar tahap-tahap penyucian jiwa. Jiwa manusia yang terdiri dari 
campuran jasad material dan unsur spiritual merupakan elemen yang dalam 
pandangan mistik Sahl bergantung pada faktor luar yang sangat menentukan, yaitu 
cahaya sebagai elemen “pencerahan” yang datang dari Tuhan melalui peran 
kenabian. Dari sinilah sufisme menjadi jalan keselamatan, yaitu jalan menuju Tuhan. 
Menempuh jalan ini dilakukan dengan cara membersihkan badan dan hati, sehingga 
dapat tercipta hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Pertanyaan yang 
akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana sufisme memandang keberadaan 
manusia di dunia ini, dan tahap-tahap penyucian apa saja yang dibutuhkan manusia 
dalam membebaskan dirinya dari dunia menuju Tuhan melalui jalan Tuhan?  

Konsepsi Mistik tentang Keterpenjaraan Jiwa 
Konsep penting yang harus dipahami dalam tasawwuf adalah ajaran tentang 
keterpenjaraan jiwa (nafs) dalam jasmani manusia. Keterpenjaraan jiwa 
digambarkan melalui simbolisasi jiwa sebagai tempat ketidakpedualian (jahl). Kata 
ini bisa juga diartikan “kebodohan” atau “ketidaktahuan” lawan pengetahuan atau 
ilmu. “Ketidakpedulian” sengaja dipakai juga untuk membedakannya dengan 
maqam dzikr, mengingat Tuhan. Nasehat yang senantiasa diberikan oleh Sahl adalah 
bahwa manusia seyogianya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa dianggap 
menyaingi Tuhan dengan mempersekutukan-Nya. Keterpenjaraan jiwa manusia 
dalam badan yang membungkusnya mengakibatkan seseorang mencari “jalan 
keluar” untuk melepaskan diri. Jalan ini menurut Sahl adalah tasawwuf, yaitu 
mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara bertauhid secara benar. Salah satu 
konsekuensi dari ajaran tauhid ini adalah larangan untuk berbuat syirik, 
menyekutukan Allah.  

Penafsiran corak sufistik Sahl al-Tustarī tentang larangan berbuat syirik 
menegaskan hubungan erat antara konsep etika dan prinsip tauhid. Sahl 
menegaskan bahwa pesaing terbesar Tuhan adalah nafsu kemarahan. Dalam 
menafsirkan QS. 2:22, “Janganlah kamu mengadakan andād bagi Allah, padahal 
kamu mengetahui,” Sahl memaknai kata andād sebagai “lawan” atau “pesaing”. Sahl 
memaknai lawan dan pesaing terbesar Tuhan adalah “nafsu amarah buruk” (al-nafs 
al-ammāra bi al-sū’) yang mendorong manusia mencari petunjuk di luar petunjuk 
Tuhan (TAF, 9).  

Dalam dimensi teologis, nafsu kemarahan yang menjadi lawan Tuhan ini dalam 
pandangan Sahl kerap dikaitkan dengan istilah ṭāghūt, seperti ketika ia mengutip 
QS. 2:257, “Allah adalah pelindung (walī) orang-orang yang beriman. Dia 
mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir 
pelindung-pelindung mereka adalah ṭāghūt.” Menurut Sahl, ṭāghūt di sini adalah 
setan. Derajat tertinggi dari apa yang disebut ṭāghūt ini, dalam pandangan Sahl, 
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adalah nafsu amarah. Alasannya, menurut Sahl, setan hanya bisa menguasai manusia 
melalui bujuk rayu hawa nafsu (TAF, 17-8). 

Sementara dalam dimensi etika dan adab, tingkat kemarahan yang ditunjukkan 
dalam karakter al-nafs  al-ammārah bi al-sū’ disebut Sahl sebagai karakter jiwa yang 
amat menyesal (al-nafs al-lawwāmah). Dalam menafsirkan QS. 75:2, “Dan Aku 
bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal,” Sahl menyamakan jiwa yang amat 
menyesal ini dengan nafsu amarah secara etis, di mana sifat-sifat yang termasuk ke 
dalam kategori ini di antaranya adalah sifat tamak (ḥirs), dan keinginan yang muluk-
muluk (ṭūl al-amal) (TAF, 112). 

Dalam Pengaruh Nafsu, Jiwa Manusia menjadi Kotor 
Nafsu amarah dalam diri manusia pada gilirannya akan menjadi penghalang bagi 
kelangsungan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ketika jiwa manusia menjadi 
kotor penuh dengan dosa.  Dalam pandangannya, dosa diidentikkan dengan sesuatu 
yang awalnya dianggap sepele sehingga manusia sering tidak menghiraukannya. 
Menurut Sahl, meskipun kecil, sebuah dosa akan selalu nampak di mata Tuhan. Sahl 
mencoba memahami kemahatahuan Tuhan dalam QS. 99:7-8, “Barangsiapa yang 
mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihatnya; dan 
barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, maka dia akan melihatnya 
(juga).” Ayat ini, menurut Sahl, berkenaan dengan sebuah khutbah Rasulullah SAW 
ketika beliau mengatakan bahwa dunia adalah kesenangan yang  akan selalu datang 
memakan kebaikan (birr) dengan berbuat dosa; sementara akhirat pasti akan 
datang dengan putusan pengadilan yang datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Seluruh kejahatan akan ditampakkan di dalam neraka, sehingga kalian mesti 
bertindak hati-hati karena Allah mengawasi kalian dan kalian akan mendapat 
balasan atas tindakan yang pernah diperbuat. 

Dengan ayat di atas Sahl menegaskan nasehatnya untuk tidak meremehkan dosa, 
termasuk  dosa-dosa kecil. Dalam penjelasannya, Sahl mengutip riwayat Abū Dardā’ 
yang mengatakan bahwa kesempurnaan derajat taqwā bagi seorang hamba adalah 
takut kepada Allah, sehingga ia akan begitu takut kalau-kalau sedikit saja 
perbuatannya yang dia anggap sudah halal menjadi haram; akibatnya, hal itu akan 
menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhan. Sahl pun menambahkan, 
“Janganlah meremehkan dosa apapun, meskipun itu sangat kecil lantaran ada 4 
macam dosa yang sangat buruk: bertindak ngotot (isrār), terlalu gembira (istibsyār), 
menganggap kecil (istisghār), dan berbangga (iftikhār). Nampak bahwa Sahl 
menganggap kesempurnaan taqwa sebagai kondisi terbebasnya seseorang dari 
dosa. Untuk itu, dosa adalah sesuatu yang perlu diwaspadai agar senantiasa 
dihindari. Ia juga mengutip riwayat Ibn Mas‘ud ketika mengatakan bahwa seorang 
yang beriman akan melihat dosanya seperti ia melihat gunung, sehingga ia akan 
begitu ketakutan andai saja gunung itu rubuh menimpanya; akan tetapi orang yang 
ingkar melihat dosanya seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya 
dan menganggapnya sebagai hal sepele dan membiarkannya terbang lagi (TAF, 125). 

Membersihkan Jiwa dengan Menjaga Cahaya Hati 
Ketika ditanya, kapankan seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan dosa? 
Sahl menjawab bahwa hal itu terjadi ketika seseorang tidak mampu menjaga cahaya 
yang ada di dalam hatinya seraya tidak membiarkan sesuatu masuk dan 
merusaknya, tidak juga membiarkan kilauan cahaya itu meredup. Sahl 
menambahkan, siapa saja yang membukakan hatinya untuk kebajikan (hasana), 
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maka Allah akan membukakan 70 pintu taufik; dan siapa saja membukakan hatinya 
untuk kejelekan, maka Allah akan membukakan pula baginya 70 pintu kejahatan 
tanpa ia pernah mengetahui sebelumnya (TAF, 23). Oleh karena itu, seseorang mesti 
waspada sepenuhnya terhadap tindakan yang ia lakukan agar terhindar dari dosa 
dan mencapai derajat kesempurnaan taqwa tadi. Kemampuan untuk menyadari 
dosa yang telah dilakukan, menurut Sahl, hanya bisa dicapai oleh orang-orang 
berpengetahuan (‘ulamā’) yang keberadaannya selalu dekat dengan Allah (‘ulamā’ 
billāh). 

Dengan senantiasa bersikap waspada untuk tidak mengerjakan dosa, atau juga tidak 
meremehkannya, seseorang akan dianggap berhasil dalam memelihara cahaya yang 
memancar di hatinya. Balasannya adalah keselamatan dalam hidupnya di dunia ini 
dan kehidupan mendatang. Setelah kematiannya, dia akan mendapatkan balasan 
surga, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam QS. 9:111, “Allah telah membeli 
orang-orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka, dengan demikian balasan 
bagi mereka adalah surga.” Sahl menjelaskan ayat ini seraya berkata bahwa Allah 
membeli mereka dari keinginan duniawi, dan segala sesuatu yang dapat 
memalingkan mereka dari kondisi mengingat Allah.  

Hati sebagai Lokus Pengetahuan 
Konsep keterpenjaraan jiwa muncul dari pengaruh ajaran filsafat Neo-Platonisme, 
dan tasawwuf menawarkan konsepsi mistik yang bisa membebaskan jiwa dengan 
ilmu. Ilmu dikatakan sebagai cahaya (nūr), yang tempatnya berada di dalam tubuh 
manusia, yaitu di dalam hati. Dalam pandangan Sahl, cahaya yang menerangi hati 
manusia dapat menjadi wahana penghubung antara hamba dengan Tuhannya. 
Dalam menafsirkan kondisi kaum Ahlul Kitab yang akan ditimpakan kehinaan di 
mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegangan dengan tali Allah (habl 
Allāh) dan tali (perjanjian) dengan manusia dalam QS. 3:112, Sahl memberikan dalil 
penguat argumentasinya dengan menyebut QS. 6:1, “...Dan Dia menjadikan 
kegelapan dan cahaya...” Sahl memahami ayat ini melalui analogi yang bersifat 
simbolik, bahwa bahwa cahaya dalam ayat tersebut dimaknai sebagai ilmu 
pengetahuan, sementara kegelapan yang dimaksud adalah kebodohan dan 
ketidakpedulian (jahl). Konsepsi cahaya yang dikaitkan dengan sebutan tali Allah 
dalam QS. 3:112, menurut Sahl, adalah al-Quran dan keimanan kepada Allah (lihat 
TAF, 4). Dalam hal ini, argumentasi yang sering diulang-ulang oleh Sahl guna 
mendukung konsepsi mistiknya bahwa cahaya yang diberikan Allah bagi hambanya 
adalah al-Qur’an dan keimanan kepada Allah didapatkan dalam pernyataan al-Quran 
pada QS. 24:40, “Dan siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah, maka 
dia tidak akan memiliki cahaya sedikitpun.” Kondisi hati yang tercerahkan dengan 
iman dan cahaya al-Qur’an inilah yang bisa membuat manusia terhindar dari 
kehinaan akibat kungkungan nafsu. 

Dalam pandangan Sahl, ketika Allah menjadi satu-satunya pemberi cahaya bagi 
manusia, maka Allah juga menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Inilah pondasi 
utama epistemologi sufi. Dijelaskan oleh Sahl bahwa ketika Allah menginginkan 
untuk menurunkan ilmu-Nya, maka Ia akan memberikannya kepada akal manusia. 
Tanpa melalui akal ini, menurut Sahl, tidak akan ada pengetahuan yang 
memungkinkan untuk dicapai (TAF, 55). Sahl memperkuat pandangan 
epistemologisnya tentang asal muasal pengetahuan dengan menyebut QS. 16:8, “Dan 
Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui.” Menurut Sahl, lantaran Allah 
menciptakan sesuatu yang tidak diketahui, maka siapapun di antara makhuknya 
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tidak akan ada yang memiliki pengetahuan selain mereka yang telah diberikan 
pengajaran (ta’līm) oleh Allah SWT (TAF, 54-55). 

Selain memberikan pengetahuan melalui akal, bentuk pengetahuan Tuhan juga 
turun melalui wahyu, seperti yang diterima para Nabi dan Rasul. Dari proses 
pewahyuan maupun ta’līm melalui jalan akal dalam memperoleh pengetahuan 
Tuham dapat ditarik sebuah karakter universal bahwa transfer pengetahuan yang 
dilakukan Tuhan ke dalam hati manusia dapat disimbolkan sebagai “proses 
pencerahan” ketika cahaya yang datang atau timbul menerangi hati melepaskan 
manusia dari kegelapan jiwa, atau jahl (yang sering diartikan kebodohan atau 
ketidak-pedulian).  

Ilmu al-Hāl 
Sebagaimana dijelaskan bahwa jiwa manusia yang terperangkap dalam kondisi 
kejahilan ketika lahir ke dunia, di mana hati kemudian menjadi lokus bagi ilmu 
pengetahuan dengan mencerap cahaya Tuhan, maka pengetahuan menjadi satu-
satunya jalan yang membebaskan manusia dari dunia guna mencapai kehidupan 
setelahnya, yaitu akhirat. Dalam simbolisasi Sahl, dunia dilambangkan sebagai 
kondisi jahiliah, sebagaimana ia menafsirkan QS. 4:77, “Katakanlah, kesenangan 
dunia ini sedikit dan sebentar saja, akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa...” 
Sahl menjelaskan, “Dunia secara umum diumpamakan dengan kondisi 
ketidaktahuan (jahl), kecuali pada tempat yang di dalamnya terdapat pengetahuan. 
Sementara itu, ilmu pengetahuan hanya akan menjadi argumen (hujjah) semata, 
selain dari ilmu yang diamalkan. Dikatakan selanjutnya bahwa semua amal tidak 
akan bernilai selain dari perbuatan yang didasari ketulusan hati (ikhlāṣ). Terakhir, 
menurut Sahl, keikhlasan tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti sunnah. 
Sebagai konklusi, Sahl menegaskan bahwa dunia kita ini adalah gambaran nafsu, dan 
bila kita berhasil memadamkannya, maka kita terbebas darinya (TAF, 30). 

Dalam pandangan mistik Sahl, kehidupan di dunia ini berjalan berdampingan dalam 
dualisme parallel antara ilmu dan ketidaktahuan (jahl). Sahl menjelaskan, “Tuhan 
menciptakan makhluk dan memberi mereka kehidupan yang diberi nama hayāt. 
Kemudian, Dia mematikan mereka dengan ketidaktahuan (jahl). Siapa saja yang 
hidup dengan ilmu, maka dia akan dapat terus bertahan hidup; bila tidak, maka ia 
akan dianggap mati oleh kondisi ketidaktahuannya (TAF, 30). Dari sini, nampak 
bahwa Sahl memandang penting pengetahuan sebagai elemen yang menyelamatkan 
kehidupan, karena berkat pengetahuan ini pulalah manusia mampu meniti jalan 
kembali meraih kebahagiaan akhirat. Meskipun masih bernafas, seseorang dianggap 
telah mati jika ia tidak lagi memiliki cahaya di dalam hati yang menjadi ciri 
keberadaan pengetahuan dan yang menjadi dasar kehidupannya. Maka, akan sangat 
merugi jika hingga saat kematian yang sebenarnya, manusia tidak mampu 
membebaskan jiwanya dari belenggu jasmani dengan menuruti hawa nafsu dan 
meninggalkan ilmu, yaitu ilmul hal. 

Mengutip pandangan al-Ḥasan al-Baṣrī, Sahl menegaskan bahwa tuntutan ilm al-hal  
mengharuskan seorang ahli hukum (faqīh) untuk tetap berlaku zuhud, yaitu dengan 
mengamalkannya untuk kehidupan akhirat, meskipun ia memiliki pengetahuan yang 
mendalam di bidang agama. Dengan kata lain, Sahl nampak ingin mengatakan 
bahwa pengetahuan agama saja tidak cukup, jika tidak diamalkan untuk mencapai 
tujuan akhirat. Sehingga, dengan ilm al-hal, menurut Sahl, seseorang yang menuntut 
ilmu mestilah menjadi seorang ‘ālim yang juga mengenal kondisi-kondisi spiritual 
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(ahwāl). Oleh karena itu, perintah untuk ber-tafaqquh fiddin dalam QS. 9:122, 
menurut Sahl, dimaknai sebagai perintah untuk memiliki pengetahuan tentang 
kondisi spiritual (ilmu al-ḥāl). Sejalan dengan konsep epistemologi mistik ini, maka 
kewajiban untuk menuntut ilmu, seperti dinyatakan dalam hadis, “Menuntut ilmu 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim,” menurut Sahl juga harus dirujuk sebagai 
kewajiban untuk menimba ‘ilm al-ḥāl. (TAF, 45) 

Lebih lanjut, Sahl menjelaskan seputar alasan pentingnya status ilmu ḥāl dalam 
penafsiran QS. 9:122. Menurut Sahl, Tuhan ada bersama kita dalam kondisi 
sembunyi-sembunyi (sirr) maupun terbuka (‘alāniyya). Dia juga bergerak bersama 
dengan gerakan kita, atau Dia juga tinggal bersama ketenangan yang kita rasakan. 
Walhasil, kita tidak bisa berada jauh dari Tuhan, bahkan untuk satu detik saja. Sahl 
mendasarkan argumennya pada QS. 13:33, “Maka apakah Tuhan yang menjaga 
masing-masing diri terhadap apa yang diperbuatnya?” dan juga QS. 58:7, “...Tidak 
ada pembicaraan rahasia antara tiga orang,, melainkan Dialah yang keempatnya...;” 
serta QS. 50:16, “...Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri.” 
Dengan dasar argumen tiga ayat ini, seorang hamba yang mengerti tentang ‘ilm al-
aḥwāl akan selalu menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya, dan juga merasa 
bahwa ia senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Inilah dimensi iḥsan yang 
disebut dalam hadis Jibril berkaitan dengan 3 dimensi agama selain rukun iman dan 
ibadah melaksanakan rukun Islam. 

Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita bisa mengenali kondisi spiritual, lalu 
mempraktekkannya? Menurut Sahl, jika kita berbicara, maka ḥāl kita adalah 
kerja/aktivitas berbicara itu, begitu juga bila kita duduk, maka kondisi duduk itulah 
ḥāl kita. Untuk mengerti suatu hal, dalam pandangan sufi, adalah dengan menyadari 
bahwa kondisi-kondisi spiritual ini diarahkan kepada Tuhan, karena jika kondisi 
spiritual ini diperuntukkan bagi Tuhan, maka hal itu bisa sampai kepada-Nya 
sebagai bagian dari ibadah. Jika tidak ditujukan kepada Tuhan, maka kerja kita akan 
dianggap sia-sia, sehingga lebih baik untuk dihentikan saja. Inilah yang disebut 
sebagai tindakan “introspeksi diri” (muḥāsabah) seperti yang diperintahkan oleh 
‘Umar RA ketika ia mengatakan, “Periksalah dirimu sendiri sebelum kamu diperiksa, 
dan baguskanlah dirimu sebelum kamu diperbagus.” (TAF, 45) 

Dengan melihat signifikansi pengetahuan bagi keselamatan hidup manusia, kita 
dapat mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan ini pulalah yang menjadi faktor 
penentu keberhasilan ruhani manusia mencapai Tuhan. Sahl menjelaskan bahwa 
keberhasilan mencapai kehidupan mendatang adalah berdasarkan pengetahuan 
(ilm), yang buahnya merupakan bentuk perlawanan terhadap hawa nafsu, yaitu 
dengan menjaga jarak dengan apa yang dilarang; dan terus berusaha mendorong 
jiwa untuk menjalani perintah untuk menyucikan jiwa dari kekotoran yang 
menempel padanya.  

Tahap-tahap Penyucian Jiwa (maqāmāt) 
Dalam menjawab pertanyaan tentang faktor apa yang menyebabkan seseorang 
mesti disucikan jiwanya, Sahl menjawab dengan menafsirkan QS. 51:21, “...Dan pada 
jiwa-jiwa kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan?” Ia mengatakan 
bahwa Allah telah membentuk jiwa manusia secara khusus. Di dalamnya terdapat 
sekitar 1080 peringatan (‘ibra) yang dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: 
ẓāhir (yang sangat jelas), bāṭin (yang tersembunyi), dan ghāmid (yang tersamarkan). 
Menurutnya, setiap kelompok terdiri dari 360 peringatan. Sahl menjelaskan lebih 
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lanjut bahwa peringatan yang tergolong ke dalam kelompok batin dapat dilihat oleh 
manusia ketika peringatan-peringatan itu tersingkap. Sementara yang tersamarkan 
dalam kelompok ‘ibra yang disebut ghāmid hanya dapat dilihat oleh pribadi-pribadi 
khusus seperti kaum anbiya’ dan ṣiddiqūn. Menurutnya, mereka yang 
memberdayakan akalnya akan mampu menangkap peringatan yang bersifat batini, 
sehingga mereka juga akan merasakan ketulusan hati (ikhlāṣ) melalui berbagai 
macam ‘ibrah yang ditampakkan dalam aktivitas mengingat Allah (dzikr). Hanya 
kepada orang-orang yang tidak peduli (jahl) saja Allah akan menutup hati mereka, 
lantaran mereka terperosok ke dalam nafsu. Allah akan membuka hati orang-orang 
yang mampu mencapai derajat ma‘rifat sehingga mereka dapat mencapai 
ketersambungan (waṣāla) dengan Tuhannya (TAF, 94). 

Proses penyucian jiwa ini, dalam pandangan Sahl, tidak dilakukan dengan cara 
membunuh jiwa itu sendiri. Proses purifikasi jiwa lebih merupakan sebuah proses 
restorasi, yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi, dan bukan untuk 
mematikannya. Hal ini sejalan dengan perintah al-Quran, “Janganlah kalian 
membunuh jiwa-jiwa kalian...” yang dimaknai, “Jangan hancurkan jiwa kalian 
dengan maksiat, sombong, dan menarik diri dari pertobatan pada saat jiwa tengah 
menuju kembali kepada keadaan istiqāmah.” (TAF, 30)  

Tahap-tahap pembersihan jiwa yang dituangkan Sahl dalam tafsīrnya menekankan 
uraian seputar maqam-maqam tertentu dalam tasawwuf, seperti taubat sebagai titik 
balik seseorang menuju jalan kebajikan, taqwā sebagai proteksi jiwa terhadap dosa, 
tawakkal, sabar, dan ikhlas yang menandai kedekatan hubungannya dengan Tuhan. 
Masing-masing maqam itu, dalam beberapa uraian Sahl, tidak berdiri sendiri; akan 
tetapi memiliki keterkaitan erat dengan maqam lainnya. Keterikatan antara satu 
dengan yang lainnya inilah yang menjadi faktor mengapa maqam-maqam khusus 
tersebut menjadi pilar utama ajaran mistiknya.  

1. Taubat 

Dalam pandangan Sahl, taubat melekat dalam sikap waspada seseorang ketika ia 
mengelola kesehatan jiwanya. Ia bahkan menegaskan bahwa taubat menjadi 
kewajiban bagi manusia dalam setiap tarikan nafasnya. Di sini, seperti pandangan 
sufi pada umumnya, maqam taubat menjadi prasyarat utama dalam upaya 
pembersihan jiwa. Dalam konsepsi mistik Sahl, taubat diartikan sebagai titik balik, 
atau turning point. Sahl menguraikan konsep ini melalui penafsiran QS. 24:31, “...Dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya 
kamu beruntung.” Sahl menjelaskan bahwa taubat dilakukan dengan cara merubah 
ketidaktahuan dengan ilmu, sifat lupa dengan mengingat Allah, dan maksiat dengan 
ketaatan.” (TAF, 68) Selain itu, bagi Sahl, taubat dilakukan dengan tidak melupakan 
dosa-dosa. Dengan kata lain, taubat menjadi tahapan pertama yang harus ditempuh 
oleh seorang pemula (mubtadi’) untuk beranjak dan berbalik arah dari ketercelaan 
menuju terwujudnya sifat-sifat dan tindakan yang terpuji. Dalam hal ini, Sahl 
mensyaratkan bahwa taubat tidak akan dianggap sah selain dengan menjaga sikap 
diam (ṣamt) (TAF, 44). 

Sahl menjelaskan tahap lanjutan yang harus dilakukan setelah taubat, seperti sikap 
diam (ṣamṭ) yaitu bahwa taubat harus disertai dengan tindakan menyendiri dengan 
melakukan kontemplasi secara berkesinambungan. Syarat lain yang turut 
disertakan sebagai kelengkapan kontemplasi ini adalah memakan makanan yang 
halal dalam kerangka melaksanakan perintah Allah (adā’i haqq Allāh). 



13 

 

Melaksanakan perintah Tuhan, pada gilirannya, harus disertai pula dengan sikap 
menjaga badan dan hati agar tetap suci. Terakhir, semua sikap dan tindakan yang 
disebutkan tadi harus disertai dengan permohonan bantuan (isti’anah) yang tulus 
kepada Allah. Kesimpulannya, terkait dengan semua tahapan yang harus dilalui 
dalam maqam taubat tadi, Sahl menekankan sebuah sikap yang diungkapkan dalam 
sebuah ekspresi “meninggalkan yang tidak selayaknya” sebagai sikap yang 
menandai taubat yang benar (TAF, 44). Di sini, apa yang disebut sebagai “taubat yang 
sebenarnya” menurut Sahl dengan memaknai QS. 66:8, “Hai orang-orang yang 
beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang setulus-tulusnya...” adalah 
dengan tidak kembali (berbuat dosa), meskipun sedikit saja. Alasannya, karena 
dengan bertaubat seorang hamba telah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan 
sikap seorang dicintai adalah dengan tidak menerima apapun yang tidak disukai 
kekasihnya. Di sini, dengan taubat yang sebenar-benarnya ini adalah bahwa 
seseorang tidak lagi menampung kehadiran orang lain, tidak juga kepada langit yang 
memberikan naungan baginya karena hatinya lekat sepenuhnya dengan Tahta 
Tuhan (arsy), dan Tuhan sendiri sebagai Pemilik Tahta itu hingga kematian 
menjemput (TAF, 105). Sebuah isyarat yang jelas bahwa sufisme mengantarkan 
preskripsi etika menuju manifestasi tauhid, yaitu kebersamaan dengan Tuhan.  

2. Taqwa  
Taqwa didefinisikan sebagai sikap membebaskan diri (tabarrī) yang berarti 
mengutuk sepenuhnya perbuatan dosa sampai kepada hal yang seringan-ringannya 
sekalipun. Dalam QS. 74:56, “Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran 
daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia adalah Tuhan yang selayaknya 
(kita bertakwa) kepadan-Nya, dan yang paling berhak memberi ampun.” Sahl 
memberikan penjelasan bahwa Allahlah yang berhak memberikan perlindungan 
terhadap orang-orang yang bertakwa dari tindakan berbuat dosa, dan sebagai 
jaminannya Dia juga yang memberikan pengampunan bagi mereka yang bertaubat. 
Kata taqwā dalam ayat ini dimaknai oleh Sahl sebagai, “meninggalkan semua yang 
dianggap tercela” (tarku kulla syai’in madzmūm). Memberikan penekanan pada 
makna teologis yang lebih mendalam, Sahl menambahkan, “Takwa adalah 
membebaskan diri dari segala sesuatu selain Tuhan. Siapa saja yang terus 
melakukan hal ini, maka dia akan digolongkan ke dalam kelompok orang yang 
mendapatkan ampunan.”( TAF, 29)  

Dalam kerangka makna esoterik takwa yang menekankan pentingnya nilai tauhid 
yang mendalam di atas, istilah muttaqūn, orang-orang yang bertakwa, dimaknai  
sebagai orang-orang yang membebaskan diri mereka dari pengakuan bahwa diri 
mereka memiliki daya dan kekuatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan kalangan 
sufi bahwa segala daya dan kekuatan itu hanya milik Tuhan semata. Nah, jika taubat 
menjadi titik balik seorang hamba untuk kembali ke jalan Tuhan, maka takwa dapat 
dianggap sebagai upaya menjalani fase peralihan dengan benar-benar meneguhi 
jalan Tuhan, di mana mereka secara mutlak hanya membutuhkan daya dan 
kekuatan-Nya saja.”( TAF, 8) 

Mengingat pentingnya tahapan takwa ini dalam proses pembersihan jiwa, maka Sahl 
nampaknya cenderung menganggap bahwa proses pembersihan jiwa secara khusus 
sebenarnya merupakan perwujudan dari tahapan takwa itu sendiri. Dalam 
memahami QS. 3:92, “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...” Sahl menandai kata birr 
(kebajikan) dengan makna taqwā. Secara implisit Sahl menyatakan bahwa tahapan 
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takwa tidak dapat dicapai sepenuhnya kecuali dengan melawan hawa nafsu. Dalam 
kaitan ayat ini pula ia menegaskan bahwa memberikan sesuatu yang dicintai 
merupakan contoh nyata dari apa yang dimaksud sebagai perbuatan takwa yang 
sesungguhnya. Sahl juga menambahkan bahwa tidak ada pemberian sedekah atas 
nama Allah yang menyerupai perbuatan yang diwujudkan dengan memberikan jiwa 
sepenuhnya untuk melawan hawa nafsu dan mencari kepuasan (ridā) dari Tuhan 
(TAF, 26-7). 

3. Sabar 

Sahl menjelaskan bahwa kesabaran merupakan perbuatan mulia yang akan dibalas 
dengan pahala yang sangat besar. Dalam menafsirkan QS. 103:3, “...Dan mereka 
saling menasehati dalam kesabaran,”Sahl menjelaskan, “Tidak ada sikap yang lebih 
besar kedudukannya dibandingkan dengan sikap sabar, dan tidak ada pahala yang 
lebih besar selain pahala berbuat sabar.” Menjelaskan keutaman sabar, Sahl 
menambahan, “Tidak ada bekal (zād) selain taqwā, dan tidak ada ketakwaan tanpa 
kesabaran; serta tidak ada yang akan menolong kesabaran demi kepentingan Allah, 
selain Allah sendiri yang akan menjadi penolong.” (TAF, 127) 

Melalui ayat ini, Sahl menunjukkan keterkaitan yang erat antara takwa dan 
kesabaran. Menurutnya, ketakwaan dapat diumpamakan seperti tubuh, sementara 
sabar adalah kepalanya. Di sini, kedudukan sabar sangatlah vital dalam maqam 
taqwa. Atas dasar peran penting ini maka, menurut Sahl, kesabaran berpengaruh 
besar pada jiwa dalam mewujudkan ketaatan, mengikuti aturan hukum, 
menghormati sanksi hukuman, dan menjaga jiwa untuk selalu berada jauh dari 
maksiat (TAF, 127).  

Dalam ibadah, maqam sabar identik dengan ibadah puasa. Dikatakannya pula bahwa 
karakter utama kesabaran adalah konsistensi dalam mewujudkan ketaatan. 
Menafsirkan QS. 2:45, “Jadikanlah sabar dan ṣalat sebagai penolongmu...” Sahl 
memahami term sabar di dalam ayat ini dengan makna simbolik “puasa”. 
Menurutnya, baik ibadah puasa maupun salat merupakan jalan menuju tercapainya 
ma‘rifa. Siapa yang salatnya sah, maka dia akan mencapai hubungan langsung 
(wuṣla), dan tak ada lagi apapun yang akan  menghalanginya dari Allah dalam hal ini 
(TAF, 13). Menurut Sahl, hubungan langsung yang tercipta antara seorang hamba 
dengan Tuhannya baru bisa dirasakan ketika seseorang merasakan buah manis 
ibadah puasa dengan berbuka pada saat terbenam matahari.  

Terakhir, bersabar dalam kondisi sehat, menurut Sahl, lebih tinggi nilainya 
dibandingkan dengan bersabar saat menerima malapetaka (balā’). Sahl mengatakan, 
“Mencari kedamaian (salāma) dalam situasi yang aman lebih sulit dibandingkan 
dengan mencari kedamaian pada saat terjadinya kekacauan (khawf) (TAF, 17). 
Secara ringkas, maqam sabar merupakan sebuah tahapan mistik dalam penyucian 
jiwa yang merefleksikan ketaatan penuh manusia kepada Allah, dan kepada-Nyalah 
manusia menyerahkan rasa percaya dirinya. 

4. Tawakkal 

Tawakkal berarti menyerahkan tubuhnya untuk beribadat sepenuhnya kepada 
Tuhan, menyandarkan hati kepada-Nya, dan membebaskan dirinya dari kepemilikan 
daya dan kekuatan yang bersifat pribadi. Tiga ungkapan tadi menjadi bentuk 
illustrasi Sahl terhadap karakteristik sikap tawakkal, yang juga menjadi bagian dari 
karakteristik takwa. Penjelasan rinci mengenai konsep tawakkal dalam pandangan 
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mistik Sahl al-Tustarī diungkapkan dalam interpretasinya terhadap QS. 4:81, 
“...Berpalinglah dari mereka dan bertawakkallah kepada Allah...” Ia menjelaskan 
kaitan maqam ini dengan aspek teologis, hukum, serta moral. Dalam aspek teologis 
tawakkal dimaknai sebagai “pengakuan terhadap keesaan Allah”, sedangkan dalam 
aspek fiqh, menurut Sahl, tawakkal dimaknai sebagai pengetahuan tentang Hari 
Pembalasan, sedangkan dalam dimensi moral tasawwuf ---yang juga tidak bisa 
dilepaskan dari dimensi teologisnya--- tawakkal dimaknai dengan manifestasi 
Tuhan di dalam hati manusia (mu‘āyana).16 

Ketika ditanya tentang bagaimana sikap tawakkal ini bisa dicapai oleh seseorang 
dari maqam yang terbawah dalam taqwa, Sahl menjelaskan bahwa fase pertama 
adalah dengan mengetahui (ma‘rifa), kemudian dibarengi dengan pengakuan 
(iqrār), lalu mengesakan Allah (tawhīd), berserah diri (islām), berbuat baik (iḥsān), 
memasrahkan keputusan (tafwīd), mempercayakan diri kepada Tuhan (tawakkul), 
dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan (sukūn ilā al-Ḥaqq) dalam 
kondisi apapun. Sebagaimana digambarkan bahwa tahapan-tahapan yang 
membangun maqam tawakkal ini akan memberikan hasil bagi pelakunya, maka 
menurut pandangan Sahl semua tahapan di atas hanya berlaku bagi mereka yang 
bertakwa (TAF, 31).  

5. Ikhlas 
Ikhlas menjadi tahapan purifikasi yang paripurna. Konsep ini dijelaskan Sahl ketika 
seseorang bertanya tentang makna maqam ikhlāṣ terkait dengan penjelasan QS. 
112:1-4, yang juga dinamai surat al-Ikhlāṣ. Dalam menjawab pertanyaan ini, Sahl 
mengidentikkan ikhlas sebagai kebangkrutan manusia (iflās) secara total. Ini juga 
bermakna bahwa seseorang akan benar-benar mengalami kehancuran (maḥq), 
ketika semua bid’ah dan nafsu kotor akan dilenyapkan oleh Allah, jika empat ayat 
yang terkandung di dalam surat ini dibaca secara berulang-ulang. Surat ini dinamai 
al-Ikhlāṣ karena mengandung ayat-ayat yang menunjukkan kemurnian Allah dari 
segala sifat yang tidak layak dikenakan kepada-Nya. 

Ikhlas yang juga menjadi salah satu ajaran pokok dalam pandangan mistik Sahl al-
Tustarī merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan amal. Dalam 
penafsirannya terhadap QS. 59:7, “...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 
terimalah; dan apa yang ia larang, maka tinggalkanlah...” Sahl menjelaskan ajaran 
pokok madzhabnya meliputi 3 hal: memakan yang halal, mengikuti petunjuk Nabi 
SAW tentang perbuatan yang baik, dan ikhlas dalam niat untuk semua aktivitas (TAF, 
110). Di sini, ikhlas menjadi elemen pokok dalam niat yang mendasari aktivitas 
karena dengan keikhlasan itu sebuah amal akan menerima tanggapan dan 
mendapatkan pahalanya dari sisi Tuhan. Hal ini dikuatkan melalui penafsiran Sahl 
terhadap QS. 39:11, “Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi 
orang pertama yang berserah diri.” Sahl memahami sikap ikhlas sebagai tanggapan 
(ijāba); orang yang tidak mendapat tanggapan merupakan bukti kalau dia tidak 
memiliki keikhlasan. 

Ketika sifat ikhlas mampu mengantarkan amaliah seseorang agar mendapatkan 
tanggapan dari Tuhan, maka peran ikhlas menjadi sangat penting dalam dimensi 
Ibadah. Dalam menafsirkan QS. 98:5, “Dan mereka tidak diperintahkan selain untuk 
beribadat kepada Allah dengan ikhlas...” Sahl menjelaskan bahwa semua 
pengetahuan dalam keadaan bergerak-gerak terus sampai mencapai taraf 
keikhlasan. Jika sudah tercapai keikhlasannya, maka pengetahuan itu menjadi 
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berhenti bergerak. Di sini, kepada orang yang memiliki ilmu meyakinkan dan amal 
yang didasari keikhlasan, menurut Sahl, Allah akan menghilangkan baginya tiga hal: 
ketakutan, ketidaktahuan (jahl), dan kerja (‘amal) itu sendiri. Melalui rahmatnya, 
Allah akan mengganti ketakutan dengan sabar, ketidaktahuan dengan ilmu, dan 
amal dengan kepasrahan terhadap pilihan Tuhan (tark al-ikhtiyār). Kesemua 
penggantian ini hanya akan diberikan kepada mereka yang bertakwa. Dalam hal ini, 
sikap ikhlas juga menjadi prasyarat yang mesti ada baik di dalam amal ibadah, amal 
untuk kepentingan Allah (al-‘amal lahu), dan niat di dalam hati. Dengan ikhlas, 
berarti bahwa semua amaliah manusia dilakukannya demi untuk kepentingan Allah 
semata (TAF, 124).  

Keikhlasan dalam ibadah, sebagai konsekuensinya dalam pandangan Sahl 
mendapatkan julukan sebagai ibadat terbaik (khayr ‘ibāda). Sebutan ini muncul 
dalam penafsiran Sahl terhadap QS. 36:22, “Mengapa aku tidak menyembah Tuhan 
yang telah menciptakan aku?” Penafsiran ayat ini merupakan jawaban Sahl terhadap 
pertanyaan yang diajukan kepadanya, ketika seseorang menanyakan, “Ibadah apa 
yang paling baik?” Sahl menjawab bahwa amal ibadah itu adalah keihklasan. Ia 
menambahkan bahwa amal seseorang tidak dianggap memiliki keikhlasan, tidak 
pula dianggap telah mencapai kesempurnaan dalam hal ibadat, kecuali dipenuhinya 
4 hal: merasa lapar (ju‘), terbebaskan (‘arā), membutuhkan (faqīr), dan rendah diri 
(dzulla) (TAF, 78). Menurut Sahl, keempat karakter tadi merupakan syarat utama 
untuk mencapai derajat keikhlasan di mana amal perbuatan seseorang sepenuhnya 
diserahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Di sini, seseorang berada 
sepenuhnya dalam kaeadaan tergantung kepada Tuhan secara mutlak (al-ṣamad). 
Seraya menandai pentingnya kondisi merasakan lapar, Sahl menegaskan bahwa 
makanan ideal bagi orang yang bertakwa adalah Tuhan sendiri. Menurut Sahl, jika 
makanan memberikan kekuatan bagi tubuh manusia yang memakannya, maka 
dengan menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan nutrisi sehari-hari, maka hal itu akan 
menjadikan seluruh tubuh menyatu bersama-Nya (TAF, 15). 

Kesimpulan 
Dengan membuka lembaran-lembaran tafsir sufi terhadap ayat-ayat al-Qur’an, kita 
sudah barang pasti akan menemukan “semangat” atau “spirit” sufisme yang banyak 
dipertentangkan asal muasalnya, apakah terdapat di dalam al-Qur’an itu sendiri 
ataukah hanya cara berfikir seperti yang telah dilakukan dalam tradisi-tradisi pra-
Islam (sebut saja Kristen, Hindu, Budha, dan Neoplatonisme) yang kemudian 
dicocokkan ke dalam al-Qur’an. Bahkan lebih dalam lagi, uraian penjelasan dan 
pemahaman melalui tafsir corak sufistik mengantarkan para pembacanya pada 
bukti-bukti tentang anasir-anasir pembentuk (ingredients) ajaran-ajaran tasawwuf 
itu sendiri di dalam al-Qur’an. Jika kaum fundamentalis muslim yang cenderung 
anti-sufi atau sebagian kaum orientalis yang cenderung sepenuhnya memisahkan 
Sufisme dari bangunan Islam, maka kaum sufi yang mewakili kaum tradisionalis 
muslim melalui tafsir corak sufistik menemukan fakta bahwa tasawuf yang menjadi 
manifestasi iḥsān ditemukan akarnya di dalam al-Qur’an, bukan hanya “spirit”-nya 
saja. wallahu a’lam.  
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Jurayrî memiliki pengaruh yang luas dalam aktivitas sufi pertengahan abad ke-4/10 di Basra. Ia 
meninggal dunia sekembalinya dari perjalanan ke Mekkah, ketika ia mengalami kehausan dan 
kepanasan di tengah padang pasir setelah sebelumnya terluka di Habir akibat serangan kelompok 



18 

 

                                                                                                                                                        
pemberontak Qarâmitha terhadap karafan haji yang membawanya (Bowering 1980:82-3). 
Sementara itu Muzayyin juga menjadi murid al-Junayd di Baghdad yang diakui sebagai anggota 
lingkaran sufi Baghdad, dan diberikan gelar sebagai guru yang paling wara‘, dan salah seorang mistik 
terbaik. Ia kemudian tinggal di Mekkah selama bertahun-tahun dan wafat di sana pada tahun 
328/939 (Sulami 1960:396-400). 

13 Karya Sulami yang terkenal di bidang corak penafsiran Sufi adalah Haqa’iq al-Tafsir (2001) 2 volume.  
Qusyairi menulis kitab tafsir yang diberi judul Lata’if al-Isyarat (1971) 6 volume, sedangkan studi 
analisis tentang penafsiran Qusyairi lihat Basyuni (1976). 

14 Dengan silsilah matarantai isnad selanjutnya menyebut nama Yûnus b. ‘Ubayd, Sufyân (b. ‘Uyainah), 
dan Firyabî. Varian isnad yang cukup banyak dan beragam berimplikasi pada perbedaan redaksi 
matan yang menandai isi kandungan hadits ini, seperti ditunjukkan oleh Zâbidî dalam Ithâf Sâdat al-
Muttaqîn. 

15 Hadis ini diriwayatkan melalui jalan ‘Abd Allah b. Abî Maryam, dari Muhammad b. Yûsuf al-Firyabî, 
dari Sufyân, dari Salima b. Kuhayl, dari ‘Abâ’ al-Ahwâz, dari Ibn Mas’ūd.  

16 TAF, 31. Berkaitan dengan pengaruh doktrin mistik Sahl tentang tawakkal terhadap murid-muridnya 
dapat dilihat pada pengakuan ekstatik Hallâj merujuk konsep tentang wahdat al-syuhûd. Lihat L. 
Massignon, The Passion of Hallâj, i, 63. 


