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  ’As-Samii اَلسَِّمْيعُ 
(Yang Maha Mendengar) 

  

Firman Allah ّّعّزوجل: 

يًعاّاّللَُّّوََكانَّ  َّبِصريًاَّسَِ

"Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. An-

Nisaa'/4: 134) 

Seringkali Allah ّّعّزوجل menyertakan antara sifat sam' dan 

bashar, keduanya meliputi segala sesuatu, yang tampak dan 

yang tersembunyi. As-Samii' adalah yang pendengaran-Nya 

meliputi segala sesuatu yang didengar. Segala suara yang 

ada di alam atas (langit) dan yang di alam bawah (bumi), 

Dia mendengarnya yang rahasia dan yang tidak. Di sisi-Nya 

semuanya seperti satu suara. Suara itu tidak ada yang 

tercampur atas-Nya. Semua bahasa tidak ada yang samar 

bagi-Nya. Suara yang jauh dan dekat, yang rahasia dan 

nyata, di sisi-Nya semua adalah sama. 

Firman Allah ّّعّزوجل: 

ِِّبللَْيلُِّّمْسَتْخفٍُّّهوََّّوَمنّّْبِهَِّّجَهرََّّوَمنّّْاْلَقْولََّّأَسرََّّمنِّّْمْنُكمَّّْسَواءٌّ

 ِِّبلنَ َهارَِّّوَساِربٌّ



"Sama saja (bagi Rabb), siapa di antaramu yang 

merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang 

dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di 

malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di 

siang hari. " (QS. Ar-Ra'd/13: 10) 

Firman-Nya: 

عََّّقدّْ َّيْسَمعَُّّواّللَُّّاّللَِِّّإَلَّّوَتْشَتِكيَّزْوِجَهاِّفُُّّتَاِدُلكَّّاَلِتّّقَ ْولَّّاّللََُّّسَِ

 َّبِصريٌّّيعٌَّسَِّّاّللََِّّإنَََّّتَاُورَُكَما

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang 

mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, 

dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah 

mendengar soaljawab antara kamu berdua. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." 

(QS. Al-Mujaadilah/58: 1) 

'Aisyah اهنع هللا يضر berkata: "Mahasuci Allah yang pendengaran-

Nya meliputi segala suara. Sungguh telah datang seorang 

wanita yang mengajukan gugatan dan mengadu kepada 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, sementara saya berada di samping kamar, dan 

sungguh tidak jelas bagi saya sebagian dan perkataannya. 

Maka Allah ّّعّزوجل menurunkan ayat: 

عََّّقدّْ  َزْوِجَهاِّفُُّّتَاِدُلكَّّاَلِتّّقَ ْولَّّاّللََُّّسَِ



"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang 

mengaju-kan gugatan kepada kamu tentang suaminya..." 

(QS. Al-Mujaadilah/58: 1) 

Pendengaran Allah ّّعّزوجل meliputi dua bagian: 

Pertama: Pendengaran-Nya bagi segala suara, yang 

nyata dan tersembunyi, yang samar dan jelas. Dia 

meliputinya dengan sempurna. 

Kedua: Pendengaran yang berarti pengabulan bagi orang 

yang meminta, berdo'a dan beribadah kepada-Nya. Dia 

mengabulkan dan memberi pahala kepada mereka. 

Sebagaimana firman Allah ّّعّزوجل: 

َعاءَِّّسِميعَُّلَّّربِِّّّإنَّ  ّالدُّ

"... Sesungguhnya Rabbku, benar-benar Maha Mendengar 

(memperkenankan) do'a. " (QS. Ibrahim/14: 39) 

Adapun perkataaan orang yang shalat "Sami’ allahu liman 

hamidah", maksudnya adalah Allah ّّعّزوجل mengabulkan bagi 

orang yang memuji-Nya. 

 

 



رُ   Al-Bashiir  اَْلَبِصي ْ
(Yang Maha Melihat) 

 

Penglihatan-Nya meliputi segala yang dilihat di penjuru 

bumi dan langit, hingga sesuatu yang paling tersembunyi 

yang ada di sana. Dia melihat gerakan semut hitam di atas 

batu yang keras di malam yang gelap gulita, seluruh anggota 

tubuhnya yang tersembunyi dan yang tampak serta 

perjalanan makanan dalam anggota tubuhnya yang terkecil. 

Dia juga melihat perjalanan air didahan-dahan pohon dan 

akarnya serta seluruh tumbuhan yang berbeda jenis, kecil 

dan halusnya. Dia melihat tubuh semut yang bergantungan, 

lebah, lalat, dan yang lebih kecil dari itu. Mahasuci Dia yang 

membuat takjub semua orang pada kebesaran-Nya, luasnya 

ta'alluq (hubungan) sifat-Nya, kebesaran-Nya yang 

sempurna, kelembutan-Nya, pengetahuan-Nya terhadap hal 

gaib dan nyata (tampak). Dia melihat curian mata (mata 

yang khianat), gerakan kelopak mata, dan gerakan hati. 

Firman Allah ّّعّزوجل: 

 ّاْلَعِليمُّّالَسِميعُُّّهوَِّّإنَهُّ.ّّالَساِجِدينَِّّفَّّوتَ َقلَُّبكَّ.ّّتَ ُقومُِّّحيَّّيَ َراكَّّاَلِذي

"Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat), 

dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara 

orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Yang 



Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Asy-

Syu'araa'/26: 218-220) 

Firman-Nya: 

ّّالصُُّدورُُُّّتِْفيَّوَماّاألْعُيَِّّخائَِنةَّّيَ ْعَلمُّ

"Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan 

apa yang disembunyikan oleh hati. " (QS. Al-Mu'min/40: 

19) 

Firman Allah: 

 َّشِهيدٌَّّشْيءٍُّّكلَِّّّعَلىَّواّللَُّ

"...Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. "(QS. Al-

Buruuj/85: 9) 

Ilmu, penglihatan, dan pendengaran-Nya memperhatikan 

dan meliputi segala sesuatu.1[] 

 

                                                           
1  Al-Haqqul Waadhihul Mubiin, hlm.34-36. Syarh an-Nuuniyyah oleh al-

Harras (II/72) 


