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Abstrak 
 

Cinta boleh dikaji sebagai hubungan, kasih sayang antara ibu dan anak, cinta romantik, 
kasih sayang, cinta kerja, cinta diri, keberahian, dan sub-jenis yang lain. Berdasarkan kajian 
Fehr dan Russell (1984), cinta adalah emosi proto-tipikal yang berada pada kedudukan 
tertinggi dalam mana-mana emosi. Menurut Ekman dan Izard, cinta adalah satu emosi yang 
penting, walaupun kadang-kadang ia telah kurang di perbahaskan daripada senarai 
beberapa ahli psikologi emosi. Berbanding dengan semua pendapat dari sudut pandang 
orientalis, dalam artikel ini, kami akan memberi tumpuan kepada beberapa objektif utama, 
iaitu i) Memperbahaskan cinta menurut ahli falsafah dan orientalis, ii) Memperjelaskan 
pendekatan cinta menurut pandangan Islam dan para Ilmuwannya, iii) Menganalisis 
Perspektif Mengenai Nuktah Cinta Menurut Pandangan Said Nursi dan Imam al-Ghazali. 
Kajian ini akan mengumpul data melalui penyelidikan perpustakaan dan analisis yang akan 
digunakan adalah induktif dan kaedah deduktif. Kesimpulannya, artikel ini mendapati bahawa 
konsep cinta dalam Islam adalah perasaan yang tertinggi yang dikhususkan kepada Tuhan 
yang menciptakan alam. Dalam erti kata lain, walaupun pelbagai definisi dan emosi tentang 
cinta, kesemuanya ditujukan kepada kasih Tuhan, malah istimewanya cinta menurut Islam 
berbanding yang lainnya, ia meletakkan paksi kerinduan dan keinginan untuk hadir bersama-
sama dengan perasaan ikhlas. 
 
Kata Kunci: Cinta, konsep Islam, Badiuzzaman Said Nursi, al-Ghazali 
 
1. PENGENALAN 

Cinta atau Love dalam bahasa Inggeris adalah berasal daripada perkataan 
Greek dengan ertikata eros atau agape, merupakan sebahagian daripada luahan 
emosi yang pelbagai, yang diluahkan bagi menggambarkan perasaan kasih sayang 
dan ketertarikan terhadap seseorang (Oxford University Press, 1998). Ia juga boleh 
menjadi kuasa yang mewakili kebaikan hati manusia, sifat belas kasihan, tulus setia 
dan baik hati yang mengenepikan kehendak diri sendiri untuk kebaikan orang lain, 
selain daripada menggambarkan tindakan belas kasihan dan penyayang terhadap 
manusia lain, diri sendiri atau haiwan. Lebih dari itu, cinta boleh difahami sebagai 
fungsi untuk menjaga manusia bersepakat melawan sifat kejahatan dalam diri 
manusia dan untuk meneruskan kelangsungan spesis di kalangan manusia mahupun 
haiwan (Helen Fisher 2004, 2-4). Berdasarkan perkataan Love yang digunakan di 
dalam bahasa Inggeris, makna cinta digunakan dalam empat jenis amalan dan arti 
iaitu eros yang membawa makna cinta yang cenderung kepada sifat romantis, 
asmara dan hawa nafsu, philia yang bermakna sayang yang lebih cenderung kepada 
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teman-teman dan keluarga, agape ialah kasih yang lebih cenderung kepada keluarga 
dan Tuhan dan storage yang membawa makna semangat nusa yang lebih 
cenderung kepada patriotisme, nasionalisme dan narsisme.  

Menurut Erich Fromm di dalam bukunya bertajuk The Art of Loving 
menyenaraikan bahawa terdapat lima syarat untuk mewujudkan cinta kasih, iaitu 
perasaan, pengenalan, tanggungjawab, perhatian dan saling menghormati (Erich 
Fromm 2006, 24). Menurut Thomas, beliau menyatakan bahawa cinta seharusnya 
mempunyai undang-undangnya dan memiliki prinsip yang tersendiri (Thomas Lewis 
et.al 2000, 5) 
 
2. PERSPEKTIF CINTA MENURUT PANDANGAN AHLI FALSAFAH DAN 

ORIENTALIS 
Persepsi dan perspektif tentang cinta telah diperbahaskan oleh para ahli falsafah 

dan orientalis seumpama Plato, Empedokles, Kierkegaard, Fromm, Stendhal, hingga 
filosof India Vatsyayana melalui cara pandang yang berbeza-beza. Setiap dari 
mereka memperbahaskan isu cinta menurut sains psikologi, antropologi, neurosains, 
dan biologi.  

Menurut Plato di dalam merangka konsep ideal tentang cinta telah menyatakan 
beberapa pendapat penting. Melalui perbahasan bersama tokoh-tokoh lain 
seumpama Phaedrus, Pausanias, Eryximachus, Aristophanes, Agathon, Socrates, 
dan Alcibiades, mereka masing-masing saling memaparkan pendapat mereka 
tentang cinta. Phaedrus memperbahaskan cinta dengan menyatakan “cinta adalah 
Tuhan yang teragung, indah dalam pelbagai cara untuk tuhan-tuhan dan manusia, 
dan yang paling mengagumkan dari semua adalah cara dia wujud” (A.W.Price 1989, 
55-60). Selain itu, Plato juga telah memperkenalkan istilah “soulmate” yang 
bermaksud buah hati atau pengarang jantung dan istilah ini digunakan secara 
meluas sehingga hari ini. Plato melalui pidato Pausanias lebih lanjut lagi 
memaparkan bagaimana cinta dapat dimengerti melalui dua perspektif, Common 
Aphrodite dan Heavenly Aphrodite . Common Aphrodite adalah cinta yang erotis dan 
vulgar, pemuasan tubuh serta kepemilikan menjadi tujuan utamanya. Cinta semacam 
ini menurut Plato adalah cinta yang hedonistik, yang mencari momentum kepuasan. 
Sementara itu Heavenly Aphrodite mengejar wujud cinta yang berbeda, tidak ada 
penaklukan disini. Cinta tertinggi dipandang sebagai bentuk persahabatan dua hati, 
yang tidak ada dorongan nafsu ragawi. Dimana dua orang ini saling menghormati, 
menikmati saat-saat bersama secara intelektual. Bagi Plato cinta semacam inilah 
cinta yang terhormat, yang tidak mencari kepuasaan sesaat, tetapi mengejar 
kebijaksanaan di dalam cinta (A.W. Price 1989, 236-239). 

Analogi dalam pidato Plato menjelaskan teori cinta, bahwa setiap manusia 
memiliki reaksi serta sangkaan yang berbeza-beza tentang cinta. Tetapi apapun 
reaksi itu, konsep utamanya adalah cinta merupakan kekuatan yang mampu 
merubah sesuatu, mampu mentransformasi sesuatu. Eryximachus pula menjelaskan 
pula bahawa terdapat dua jenis dari cinta, dimana tubuh manusia berada di 
persimpangan dua kecenderungan ini, “The point is that our very bodies manifest the 
two species of love.” Tubuh menurut Plato merespon secara berbeza mengikut 
peristiwa cinta, ada yang merespon secara buruk sehingga cinta berubah menjadi 
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racun, merusak tubuh dan menyebabkan kematian, tetapi ada pula bentuk cinta yang 
bekerja sebagai ubat dan menyegarkan tubuh serta pemikiran.  

Pada pidato Agathon, Plato menjelaskan bahwa kita bisa melihat gejala-gejala 
cinta. Gejala-gejala itu adalah bukti yang benar bahwa cinta itu adalah kekuasaan. 
Seseorang yang jatuh cinta sesungguhnya ia memiliki kekuasaan. Mereka yang 
memberi cinta yang tulus juga memiliki kekuatan dan kekuasaan. Selain itu dalam 
pidato Agathon, Plato menegaskan lagi bahawa cinta bukan hanya indah dan 
menyenangkan tetapi ia juga menginginkan kebaikan dan keadilan. Bagi Agathon 
cinta adalah serum yang diperlukan dalam dunia yang penuh dengan kekerasan. 
Cinta melembutkan jiwa manusia, ia membuat manusia menjadi beradab, “Love 
moves us to mildness, removes from us wildness. Giver of kindess never of 
meaness.” Paparan dari Agathon disetujui oleh pembicara selanjutnya, yakni 
Socrates, ia menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang mencintai sesungguhnya 
ia menginginkan kebaikan di dalam cinta tersebut. Maka oleh itu, menurut Socrates, 
cinta dan kebaikan seharusnya bersatu. (Andrew Domanski 2013, 1-13).  

Michael Boylan pula dalam menyatakan idea tentang cinta sebagai suatu 
perbuatan atau tingkah laku yang baik dan berterusan kepada mereka 
disekelilingnya. Keadaan ini dapat dlihat misalnya kesanggupan seseorang 
menyerahkan organ badannya kepada mereka yang disayanginya. Seseorang 
individu juga akan cenderung untuk membantu bersungguh-sungguh tentang 
sesuatu isu, yang mana bantuan ini tidak diberi kepada orang yang tidak dicintainya 
(Michael Boylan 2011). 

Helen Fisher, seorang Profesor antropologi pula menjustifikasikan bahwa cinta 
bukanlah suatu bentuk emosi seperti kemampuan emotif kita untuk merasakan 
senang, sedih, marah dan yang lainnya, tetapi beliau meyakini kemampuan kita 
untuk mencintai adalah suatu dorongan. Fisher menjelaskan secara Darwinian, 
bahwa otak kita telah berevolusi menjadi tiga sistem besar, yang pertama adalah 
bahagian otak yang berhubungan dengan dorongan seksual, bahagian kedua adalah 
otak yang berhubungan dengan fantasi atau kemabukan, serta yang ketiga adalah 
yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk berada dalam suatu ikatan yang 
menyangkut toleransi, dan rasa aman. Tiga sistem otak ini dikatakan oleh Fisher 
tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga beberapa haiwan mamalia, itulah 
mengapa ia menyebutkan sebagai tiga sistem besar dari otak mamalia. Melalui 
pemahaman dari tiga sistem otak inilah maka sesungguhnya kita dapat memahami 
kecenderungan aktiviti cinta dari seseorang. Mereka yang menganggap seks sebagai 
cinta maka akan lebih sering menggunakan bahagian otak pertama, yang dikatakan 
oleh Fisher sebagai bagian otak yang merembeskan testosteron. Sementara mereka 
yang menganggap cinta adalah komitmen dan kesetiaan maka akan lebih sering 
menggunakan sistem otak bahagian ketiga iaitu bahagian otak yang merembeskan 
endorphin. Sistem otak bahagian kedua adalah yang paling unik dikatakan oleh 
Fisher, karena muara segala pembahasan kita tentang cinta yang kompulsif, obsesif, 
agresif, dan penuh dengan infatuasi dapat dijelaskan melalui aktiviti sistem otak ini. 
Otak dibahagian ini difahami oleh Fisher sebagai otak yang memproduksi dopamine, 
yang menurut beliau sebagai “…dopamine can produce feelings of ecstasy, as well 
as focused attention, enormous energy and intense motivation to win a reward”. 
(Helen Fisher 2006,185). 
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Beliau juga membahagikan emosi cinta kepada 3 bahagian utama, keinginan 
nafsu, ketertarikan dan kebersamaan. Nafsu adalah merujuk kepada perasaan 
keinginan seksual, tarikan romantis di antara individu yang saling mencintai, dan 
kebersamaan yang melibatkan perkongsian hidup, menjalankan tugas dan 
tanggungjawab ibu bapa, pertahanan bersama yang melibatkan perasaan dan 
keselamatan diri  Nafsu adalah keinginan awal atau ghairah seksual yang 
mendorong proses mengawan/persetubuhan, dan melibatkan rembesan bahan kimia 
seperti testosteron dan estrogen. Kesan bahan kimia ini jarang bertahan lebih 
daripada beberapa minggu atau bulan. Kajian di dalam neurosains menjelaskan 
bahawa apabila seseorang jatuh cinta, otak secara konsisten akan mengeluarkan 
satu set bahan kimia tertentu, termasuk hormon neurotransmitter, dopamine, 
norepinephrine dan serotonin, yang bertindak merangsang pusat keseronokan otak 
dan membawa kepada kesan sampingan seperti peningkatan kadar denyutan 
jantung, hilang selera makan dan tidur, dan perasaan kegembiraan yang amat. 
Penyelidikan telah menunjukkan bahawa peringkat ini biasanya akan bertahan dari 
satu setengah hingga tiga tahun. 

Oleh kerana peringkat nafsu dan tarikan dianggap sementara, peringkat ketiga 
diperlukan untuk mengambil kira hubungan jangka panjang. Kebersamaan adalah 
ikatan yang menggalakkan hubungan yang berkekalan selama bertahun-tahun, 
malah mungkin berdekad-dekat. Kebersamaan umumnya berlaku berdasarkan 
komitmen seperti perkahwinan dan anak-anak. Peringkat ini akan membabitkan 
rembesan bahan kimia oksitosin dan vasopressin.Enzo Emanuele dan rakan sekerja 
melaporkan molekul protein yang dikenali sebagai faktor pertumbuhan saraf ( NGF, 
nerve grom factor ) berada pada tahap tinggi kepada seseorang yang jatuh cinta kali 
pertama, tetapi keadaan ini akan kembali ini ke tahap yang asal selepas satu tahun. 
 
3. PERSPEKTIF CINTA MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN ILMUWAN 

ISLAM 
Cinta menurut Kamus Dewan memberi maksud sebagai perasaan yang teramat 

sayang kepada keluarga, Negara, masyarakat dan lain-lain (Kamus Dewan 2014). 
Menurut pandangan Islam, kasih sayang adalah identiti dan asas dalam 
pembentukan iman, kerana pembentukan akidah manusia juga adalah bermula 
melalui kesaksiannya kepada Allah sebagai pencipta, mengabdikan diri kepadaNya 
dan beri’tiqad bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruhNya. Pembuktian cinta 
kepada Allah dan Nabi ini juga menunjukkan keunggulan dan tahap iman yang 
tertinggi pada pandangan Allah.  

Dari konteks Islam, cinta boleh ditakrifkan sebagai pandangan hidup Islam dan 
persaudaraan universal yang boleh digunakan untuk semua orang yang beriman 
iman. Konsep Cinta menyeluruh menurut Islam dapat dilihat di dalam 99 nama-nama 
Allah, di antaranya ialah Al- Wadud (Maha Pengasih), sebagaimana yang disebut di 
dalam Surah [Quran 11:90 ] dan juga Surah [Quran 85:14 ]. Allah juga sentiasa 
dirujuk di awal setiap ayat dalam Al-Quran sebagai Ar -Rahman dan Ar -Rahim, atau 
"Maha Pengasih" dan "Maha Penyayang", menunjukkan bahawa tiada siapa yang 
lebih penyayang, belas kasihan dan ihsan daripada Allah. Al-Quran merujuk kepada 
Tuhan sebagai "penuh dengan kasih sayang." 
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Cinta menurut pandangan Islam dipandang sebagai sebahagian unjuran intipati 
Allah untuk alam semesta, yang mana setiap unsur seumpama manusia, haiwan dan 
tumbuh-tumbuhan dicipta dengan sempurna dan indah. Konsep kecintaan ini dapat 
diteliti melalui tiga konsep utama,iaitu; 

3.1 Cinta Terhadap Sang Pencipta (Hablun Min Allah) 
Cinta yang terunggul dalam pengertian hidup penganut agama Islam ialah hubungan 
cinta sebagai seorang hamba kepada penciptaNya iaitu Allah dengan melakukan apa 
yang disuruh dan menghindarkan diri dari apa yang dilarang olehNya. Mencintai 
Allah Ta’ala adalah ibadah wajib dan sebagai salah satu realisasi tauhid. Orang yang 
beriman akan mencintai Allah Ta’ala lebih dari segalanya. Cinta Allah Ta’ala 
merupakan dasar cinta dari segala bentuk mencinta yang dibenarkan dalam Islam. 
Hubungan ini akan dimanifestasikan melalui ritual ibadah yang meliputi segenap 
aspek kehidupan manusia yang melibatkan soal akidah, iman dan tauhid. Melalui 
sistem dan keinginan cinta ini, seseorang pemeluk agama merasa yakin bahwa 
dengan selalu mengadakan hubungan baik dengan Allah, maka hidupnya akan baik. 
Dengan kata lain, bahagia tidaknya hidup seseorang adalah tergantung kepada 
hubungan baik tidaknya terhadap Allah.  
Bukti-bukti dapat dilihat melalui ayat-ayat Allah di dalam al-Quran, antaranya; 

 
Terjemahannya: Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman mereka sangat 
mencintai Allah.” (Surah al-Baqarah: 165) 

 

 
Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu 
kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang 
bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut 
kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), 
lagi Maha Mengetahui. (Surah al-Maidah: 54) 
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Terjemahnnya: Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah ali-Imran: 31) 

3.2 Cinta Terhadap Alam Sekitar  
Cinta terhadap alam sekitar adalah meliputi segala hidupan dan tumbuh-

tumbuhan yang ada di sekeliling manusia baik udara, air, tumbuh-tumbuhan, haiwan, 
dan lain-lain merupakan prasarana kehidupan yang harus tetap terpelihara 
keserasiannya. Maka segala yang dapat merusak lingkungan harus dicegah, karena 
dapat mengakibatkan kehidupan yang tidak bersih, tidak tertib, dan tidak aman. 
Itulah sebabnya Islam melarang, bahkan mengutuk orang-orang yang melakukan 
kegiatan yang dapat merusak alam sekitar. Selain daripada cinta kepada Alam 
sekitar, Islam juga menyarankan agar cinta kita diarahkan kepada binatang dengan 
tidak menyiksa, melukai hanya untuk bersenang-senang tanpa sebab yang jelas. 
Bahkan sebagai salah satu sumber makanan, kita juga harus menghormati mereka 
dengan berdoa, dengan tidak membunuh mereka lebih dari yang kita makan. 

3.3 Cinta Terhadap Sesama Manusia (Hablun Min al-Nas) 
Dalam ajaran Islam, cinta terhadap sesama manusia tidak bisa lepas dari rasa 

cintanya terhadap penciptanya. Karena dalam ajaran Islam, cinta terhadap Tuhan 
yaitu terhadap Allah SWT, juga berarti cinta terhadap sesama manusia sebagai 
ciptaan-Nya. Karena hal ini berkaitan dengan yang namanya akhlak. 

Rasa cinta terhadap sesama manusia tidak bisa lepas dari kemanusiaan. 
Pandangan Islam menyatakan, bahawa kemanusiaan itu merupakan satu kesatuan, 
berbeza-beza bagiannya untuk membentuk satu masyarakat, berjenis-jenis dalam 
keserasian, dan berlainan pendapat untuk saling melengkapi satu sama lain dalam 
mencapai tujuan, supaya dengan begitu ia akan saling melengkapi dengan alam, 
untuk membentuk wujud yang satu pula. Sebagaimana Allah berfirman, yang ertinya: 
“Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang 
yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling 
takwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. (Surah Al-Hujurat:13). 

Pada prinsipnya, cinta terhadap sesama manusia adalah dengan tolong-
menolong, kenal mengenal (saling mengenal) dan keserasian. Menurut pandangan 
Islam, rasa cinta terhadap sesama manusia mampu diwujudkan, salah satunya 
dengan keadilan dan persamaan darjat di antara manusia. 

 
3.4 Perspektif Cinta Menurut Pandangan Ilmuwan Islam 

Ibn Katsir Rahimahullah pula menjelaskan maksud “Orang-orang yang beriman 
sangat mencintai Allah”, beliau mengatakan bahawa karena kecintaan orang-orang 
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beriman kepada Allah, kesempurnaan pengetahuan tentang Allah, pengagungan dan 
pentauhidan mereka kepada Allah, maka mereka tidak berbuat syirik kepada Allah 
dengan sesuatu apapun, bahkan mereka beribadah hanya kepada Allah semata, 
bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah dalam segala urusan mereka. 

Ibn Taimiyyah berkata, “Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka mencintai 
Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik terhadap Allah dan tuhan-tuhan 
mereka, hal itu dikarenakan mereka orang-orang musyrik melakukan kesyirikan 
dalam cinta (mahabbah), sedangkan orang-orang beriman mereka mengikhlaskan 
cinta tersebut hanya kepada Allah semata.” 

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, beliau menggariskan empat macam bentuk 
cinta, iaitu mencintai Allah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah, cinta untuk 
dan karena Allah, serta mencintai sesuatu dan mensejajarkannya dengan kecintaan 
kepada Allah.  
 
 
 
4. PERSPEKTIF MENGENAI NUKTAH CINTA MENURUT PANDANGAN SAID 

NURSI DAN IMAM AL-GHAZALI 
“Cinta tidak tergantung pada kehendak dan ikhtiar kita, tetapi kerana tuntutan 
fitrah kita.” (Said Nursi:Tuntunan Generasi Muda,140) 

Huraian mengenai dasar-dasar falsafah cinta (mahabbah) ini, penulis mengambil 
kira pandangan dari al-Ghazali di dalam perbahasan bab al-Mahabbah, di dalam 
kitab karangan beliau, Ihya Ulumuddin. Menurut beliau, ada tiga hal yang mendasari 
tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitinya, yaitu sebagai berikut: Said Nursi melalui 
nukilan-nukilannya mengenai erti cinta dan kesempurnaan cinta telah 
mengkategorikan ia kepada empat kategori khusus, ianya adalah sebagaimana 
berikut; 

4.1 Nuktah Pertama: Merubah Arah Cinta. 
Menurut pandangan Said Nursi, meskipun rasa cinta tidak muncul kerana 

kehendak dan ikhtiar kita, namun dengan ikhtiar yang ada arahnya, ianya bisa 
diubah dari kecintaan kepada suatu objek menuju objek yang lain. Misalnya ketika 
keburuan dan hakikat dari sesuatu yang dicintai telah tampak, atau ketika diketahui 
bahawa ia menjadi penghalang atau cermin bagi kekasih hakiki yang layak dicintai, 
arah cinta bisa dialihkan dari kekasih kiasan kepada kekasih hakiki (Said Nursi 2014, 
140). 

Pandangan beliau ini dapat dikaitkan dengan dasar falsafah al-Ghazali tentang 
ajaran cinta melalui huraian yang tuntas di dalam kitab al-Mahabbah, Ihya 
Ulumuddin. Menurut beliau, sebelum benar-benar mendasari perasaan cinta, adalah 
penting untuk seseorang itu melalui proses pengenalan (ma’rifat) dan pengetahuan 
(idrak) bagi menuju cinta sebenar. Menurut beliau, manusia hanya akan mencintai 
sesuatu atau seseorang yang telah ia boleh dikenal, disentuh dan dihayati. Cinta 
adalah keistimewaan makhluk hidup dan tidak dimiliki oleh benda yang mati. Jika 
sesuatu atau seseorang telah dikenal dan diketahui dengan jelas oleh seorang 
manusia, lantas sesuatu itu menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi dirinya, 
maka akhirnya akan timbul rasa cinta. Jika sebaliknya, sesuatu atau seseorang itu 
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menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, maka tentu ia akan dibenci oleh 
manusia (Al-Ghazali 1352; Binyamin Abrahamov 2003, 44). 

4.2 Nuktah Kedua: Bagaimana Merubah Cinta kepada Jalan Allah? 
Beliau juga menasihatkan agar cinta yang dimiliki tidak terarah kepada nafsu 

duniawi semata-mata, tetapi hendaknya ianya disandarkan kerana Allah semata-
mata. Menurut beliau, ketika mana cinta itu benar-benar telus dan ikhlas, cinta yang 
dimiliki itu bukan kerana untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi untuk nama al-Rahman, 
dengan erti kata mencari sesuatu rezki (sesuatu nikmat) dalam batas-batas yang 
dibenarkan oleh agama dan peuh perasaan kesyukuran. Selain itu, cinta juga dapat 
dijuruskan kepada jalan Allah melalui penghormatan kita kepada kedua ibu bapa, 
demi kerana Rahmat dan himmah yang menanamkan kepada perasaan kasih 
sayang sehingga mereka mahu mengasuh dan mendidikmu dengan perasaan kasih 
sayang dan bijaksana (Said Nursi 2014, 141).  

Hal ini berkesinambungan dengan huraian lengkap dari al-Ghazali, Cinta kepada 
sifat al-Rahman ini dapat dilihat bila mana seseorang itu berjaya mencari Rabbnya 
dengan mengenal dirinya sendiri. Kewujudan dan kesempurnaan dirinya adalah 
tergantung kepada Tuhan yang menciptakannya. Jika seseorang mencintai dirinya 
dan kelangsungan hidupnya, kemudian menyedari bahawa diri dan hidupnya 
dihasilkan oleh pihak lain, maka tak pelik ia pun akan mencintai pihak lain tersebut. 
Saat ia mengenal bahwa pihak lain itu adalah Tuhan Yang Maha Pencipta, maka 
cinta kepada Tuhan pun akan tumbuh. Semakin dalam dia mengenal Tuhannya, 
maka semakin dalam pula cintanya kepada Tuhan (Binyamin Abrahamov 2003: 45). 

4.3 Nuktah ketiga: Tingkatan Cinta Kepada Asmaul Husna 
Menurut Said Nursi, kecintaan pada Allah juga mampu didorong melalui 

kecintaan penuh kepada Asmaul Husna (nama-nama Allah), yang padanya dapat 
diteliti melalui beberapa tingkatan. Cinta ini dapat diperoleh melalui tingkatan 
kecintaan kepada i) jejak ilahi yang tersebar di alam, ii) melalui Nama-namaNya, 
yang hadir sewaktu manusia ingin meluahkan cinta dan keluh kesah hidupnya 
kepada Allah. Contohnya hal ini dapat dlihat melalui sewaktu mana seseorang 
hamba memerlukan pertolongan secara tidak berdaya, guna menyelamatkan 
kerabat, kaum fakir miskin, makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan 
secara tak berdaya guna menyelamatkan kerabat, kaum fakir miskin, makhluk yang 
lemah yang memerlukan kepada yang dikasihi, tiba-tiba ada orang yang datang 
berbuat kebaikan kepada mereka dengan sejumlah nikmat seperti yang diinginkan. 
Betapa hatimu senang terhadap sifat ‘memberikan nikmat’ dan nama ‘pemurah’ dari 
orang tersebut dan betapa engkau mencintai orang tersebut dengan kedua sifat yang 
dimiliki (Said Nursi 2014, 147). Ini adalah sama anologinya sebagaimana yang 
disebut oleh al-Ghazali dengan huraian beliau “Semakin dalam pengenalan dan 
semakin dalam pengetahuan seseorang terhadap suatu objek, maka semakin besar 
peluang objek itu untuk dicintai. Selanjutnya, jika semakin besar kenikmatan dan 
kebahagiaan yang diperoleh dari objek yang dicintai, maka semakin besar pula cinta 
terhadap objek yang dicintai tersebut. 

Kenikmatan dan kebahagiaan itu bisa dirasakan manusia melalui 
pancainderanya. Kenikmatan dan kebahagiaan seperti ini juga dirasakan oleh 
binatang. Namun ada lagi kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan bukan 
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melalui pancaindera, namun melalui mata hati. Kenikmatan rohaniah seperti inilah 
yang jauh lebih kuat daripada kenikmatan lahiriah yang dirasakan oleh pancaindera. 
Dalam konteks inilah, cinta terhadap Tuhan terwujud. Hal ini berlaku kerana manusia 
ini memiliki esensi yang mulia dan fitrah yang bersifat komprehensif, maka secara 
fitrah ia sangat membutuhkan 1001 nama-namaNya yang mulia dan banyak 
tingkatan dari masing-masing namaNya dengan ribuan jenis kebutuhannya.  

 
4.4 Nuktah Cinta Keempat: Manfaat Cinta kepada Allah dan Hasilnya di Dunia 

Menurut Said Nursi, Cinta yang memberi manfaat adalah sebuah nikmat yang 
tidak disertai oleh kepedihan dan kenikmatan yang penuh syukur. Perkara ini dapat 
diteliti apabila sekiranya seseorang itu mencintai dirinya sendirinya, maka individu 
tersebut akan mengasihi dan mendidik dirinya kepada kebaikan dan menjauhkan dari 
hawa nafsu. Pada tahap ini, nafsunya akan mampu dikawal sesuatu dengan 
kehendak yang mengarah kepada kebaikan sahaja. Seterusnya, manfaat cinta 
kepada Allah dan kepada isteri akan dapat dilihat apabila akhlak isteri dapat 
dibimbing dengan baik, hidup bersamanya menjadi sumber rahmat dan kasih 
sayang. Kehidupan bersamanya juga akan mendapat sikap hormat yang serius. 
Seterusnya, cinta yang tinggi kepada Allah dapat dilihat apabila seseorang individu 
itu makin mencintai dan menghormati kedua kedua ibu bapa, diwaktu orang tuanya 
semakin tua, beliau akan lebih menjaga dan memeliharanya. Kecintaan kepada 
anak-anak pula akan disulami dengan didikan yang baik, malah sekiranya beliau 
terpaksa kehilangan anak-anak yang dicintai, ia tidak akan menjerit dengan kematian 
mereka. Cinta kepada para nabi pula akan membuatkan alam barzah bukan sebagai 
tempat yang gelap dan menyeramkan, tetapi terlihat sebagai tempat yang terang 
sehingga beliau tidak akan takut dengan alam ini, malah menginginkannya (Said 
Nursi 2014, 150-156). 

 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, melalui perbahasan ini, cinta melalui pandangan Said Nursi dilihat 
seiring dan sependapat dengan Imam al-Ghazali meliputi beberapa hal utama, iaitu 
cinta boleh dilihat sebagai suatu konsep yang besar, yang mana kedua-duanya 
bersama-sama meletakkan cinta itu dengan landasan cinta yang akhirnya kembali 
kepada Allah. Menurut kedua-duanya, cinta akan hadir dengan penuh perasaan 
ikhlas jika hambanya mengenal erti cinta kepada penciptaNya iaitu Allah yang Esa. 
Kedua, berdasarkan perbahasan para ahli falsafah sebagaimana, sekiranya tahap 
cinta asyik kepada Allah telah berlaku dalam hidup seseorang, ia adalah refleksi 
tindak balas oleh sistem otak yang kedua, yang membabitkan cinta yang kompulsif, 
obsesif, agresif, dan penuh dengan infatuasi melalui aktiviti otak, dan rembesan 
dopamine dikeluarkan dengan kuantiti yang banyak sepanjang tempoh hidup 
seseorang itu. 
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