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        Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengenal Allah ( tauhid ) sebelum kita beribadah & 
beramal karena suatu ibadah itu diterima jika Tauhid kita benar & tidak tercampur dengan  
kesyirikan ( menyekutukannya dalam peribadatan ) , maka tegaknya ibadah & amalan kita 
harus didasari terlebih dahulu dengan At Tauhid sebagaimana akan kita jelaskan dibawah ini  : 
  

 Allah ta'alaa berfirman kepada Rasulullah dalam QS Muhammad : 19 
   

���������	
���� ��������	
���������������� ������������ 	���� ����  �����  ��� 	�!��" �#���$��% 
" Ketahuilah ( ya Muhammad ) sesungguhnya tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah, & 

mohonlah ampun bagi dosa-dosamu, dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan 
perempuan. ( muhammad : 19 ) 

             Ketahuilah – semoga Allah merohmatimu- sesungguhnya Allah menegaskan & 
mendahulukan serta  mengutamakan untuk mengetahui dan berilmu tentang  At tauhid  dari 
pada beribadah yaitu beristifghfar, dikarenakan " mengenal tauhid menunjukkan ilmu 'usul ( 
dasar pokok & pondasinya agama ), adapun beristighfar menunjukkan ilmu furu' ( cabang dan 
aplikasi dari ilmu usul tersebut  )", dan dalam Qaidah : 


 	�� ا���ع ��) ا��� ��� �� ) , 
ilmu usul wajib di dahulukan atas ilmu furu' 

karena sesungguhnya dikatakan : 
(  
��
 و ��	��� ,( ���& �'�& و%$د ا�"�!� ا�� � ا����م 

 
" siapapun yang tidak mengenal penciptanya maka terhalang baginya untuk mentha'ati & 
beribadah kepadaNya dengan baik dan benar"  
dan hal yang senada & sesuai dengan ayat ini banyak sekali di sebutkan dalam Al Qur'an. 
 

 Sesungguhnya nabi Ibrahim tatkala beliau berdo'a lebih mengutamakan untuk 
ma'rifah ( berilmu ) dari pada keta'atan ( ibadah) beliau berdo'a :  

 ���&���!'���( )���*�&���"�� �+
��	, )�� �-�. /0�1 

Ya Allah karuniakanlah kepadaku hikmah ( ilmu ) dan masukanlah  aku kedalam golongan 
orang-  orang yang sholeh ( as su'aro : 83 ) 



    
 

  

  

    ----    2222    ––––    

Copyleft : 2008 - 1429 * Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety - mail : bizecha06@hotmail.com 
    

Maka kalimat :   �(((�)* +((� �(((ه (karuniakanlah kepadaku hikmah ( ilmu)) menunjukkan 
kesempurnaan pemikiran dan pemahaman untuk  berilmu & mengetahui segala sesuatu ( 
ma'rifah ) adapun kalimat:   -�.��"(���  -dan masukanlah  aku kedalam golongan orang) و أ�.� )+ 
orang yang sholeh ) menunjukkan kesempurnaan amalan untuk bisa menjauhi dua hal yaitu 
ifradh ( extrim ) & tafridh ( malas & semaunya ) dalam beribadah, maka beliau lebih 
mengutamakan berilmu dahulu sebelum  beramal.  
 

 Allah ta'alaa berfirman tatkala memilih &  nabi Musa –alihis salam- sebagia 
RasulNya dan Allah mewahyukan kepadanya : 

2���3���� �4���!'� �#�5�"�� )���6	��$��% ����" ����  �����  ��� 	���� ����" )��!��  () 9�,�	: ��
�� �;�
������% �<	=�����> ����"�� "  

Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan 
(kepadamu).Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 
maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku ( QS thahaa 20 : 13-14 ).  
 
Maka kalimat :  �(!ا� ا 
 (tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku )menunjukkan atas ilmu usul � ا�
pondasi dasar  dari  at  tauhid  adapun kalimat :  +!(0	�1 ( maka sembahlah Aku )menunjukkan 
atas ilmu furu' dan aplikasi dari ilmu usul  maka berilmu tentang Tauhid didahulukan dan di 
utamakan  dari pada beramal ,( karena suatu amalan itu akan di terima jika tauhidnya benar 
pent.) .  
 

 Sesungguhnya Nabi 'Isa – alaihis salam - tatkala Allah memberikan kemampuan 
berbicara  di waktu bayi beliau berkata : 

 �?��5����� 	6���$ )/�� �@A���� )�����B�C�� �0������� �)����=DE  

"sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kepadaku kitab ( maryam : 30 ) " 
  
maka kalimat 2ا  ( aku ini adalah hamba Allah) menunjukkan ilmu usul ( tauhid ) adapun ا!+ 	0
kalimat   ءا�)�!+ ا�(�)�ب menunjukkan ilmu furu' karena butuhnya ( diberikan ) kepadanya kitab 
adalah untuk mengetahui hukum-hukum & syariatnya (dalam rangka untuk mengamalkan dan 
mempraktekkan konsekuwensi dari pengakuannya sebagai hamba Allah pent.)   bukan untuk 
mengenal Allah secara lansung . 
 Dan tidak ada perselisihan sedikitpun dikalangan para ulama salaf dan khalaf serta umat islam 
seluruhnya  bahwasanya : paling afdal & utamanya para nabi & rasul  adalah ke empat nabi 
tersebut ( Muhammad, Musa, Isa, & Ibrahim ) , tatkala Allah menetapkan & memerintahkan 
kepada empat rasul yang mulia  ini untuk ma'rifah ( berilmu & mengetahui ) ilmu usul dan dasar 
serta pondasi ad dieen yaitu Tauhid sebelum ilmu furu' ( sebagia aplikasi dari ilmu usul )   
 
Inti dari pembahasan diatas : jadi  telah tetap (syabit) dan benar  (haq) bahwasanya  
berilmu dan mengetahui serta mengenal at  tauhid itu adalah kewajiban yang paling 
pokok & utama sebelum mengenal yang lainya serta beramal  ( karena suatu amalan itu 
akan di terima jika tauhidnya  benar pent.) .  
 
 Adapun dalil-dalil lain yang menguatkan & lebih luas lagi kita paparkan dibawah ini :  
 

 PERTAMA :  
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        Telah sepakat jumhur mufassirin bahwasanya ayat al qur'an yang pertama kali diturunkan 
kepada Nabi muhammad SAW adalah surat al alaq : 1-5 : ( lihat HR : bukhari : 3 dan imam 
muslim : 160 ) :  

 �F���> 2���� �</(�1 �#����( �"���5() �G��H���I�� �F���>  JF���$ �K��() 	L���3�M�� �<N(�1�� �"���5 () �#���*����( �#���$ 2���� () 
 �#���B�: �#�� ��� �G��H���I�� �#���$()  

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan (1) menciptakan manusia dari 
segumpal darah ( 2) bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia (3) yang telah 
mengajar manusia dengan qolam (4) yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang 
tidak diketahuinya(5) ( QS  al alaq : 1-5) 

 
         Jika kita perhatikan dengan teliti  maka didalam ayat ini banyak mengandung dalil dalil 
tentang Tauhid, yang demikian itu diantaranya adalah menetapkan adanya Dzat Maha 
Pencipta : mencitakan manusia dari segumpal darah, kemudian Allah menekankan & 
menegaskan masalah ini dengan lembut tapi pasti, akan lebih jelas lagi kalau kita kemukankan 
disini dengan sistem tanya – jawab :   
               Jika berkata seorang penanya : seharusnya ada hubungan & sambung 
menyambung dalam suatu kalimat / paragfaf, di sini Allah menyatakan : telah menciptakan 

manusia, dan menciptakannya  dari segumpal darah ( 2����JF���$ �K�� �G��H���I�� �F���>  �F���> )  

kemudian setelah itu Allah mengatakan : yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa 

yang tidak diketahuinya  : )�#���B�: �#�� ��� �G��H���I�� �#���$(  

 maka apa & makna hubungan antara kedua perkara ini ?  
 
          Jawabnya : sesungguhnya paling rendahnya & hinanya permulaan dari penciptaan  
manusia adalah  : dari segumpal darah, dan ini sudah Allah tetapkan kepada setiap orang, dan 
paling mulia & tingginya martabat manusia jika sudah berilmu & mengetahui segala sesuatu, 
maka seakan-akan Allah mengatakan : wahai hambaku perhatikan & lihatlah keadaanmu 
waktu  pertama kali kamu diciptakan tatkala  masih berupa segumpal darah, dan itu adalah 
paling rendahnya & hinanya keadanmu sampai akhirnya kamu bisa berbicara, dan bisa 
mengetahui segala sesuatu, dan itu adalah paling tingginya martabat & keadaanmu, maka 
ketahuilah sesungguhnya tidak mungkin itu terjadi begitu saja  dari sesuatu yang hina & rendah 
berkembang menjadi pandai & berilmu kecuali dengan ketentuan Dzat yang maha pencipta & 
maha mampu, yaitu Allah , maka salah jika ada yang mengatakan itu adalah hal yang alami & 
biasa terjadi, ( maha suci Allah atas ucapan-ucapan orang-orang yang dholim ). 
 

 KEDUA : 
         Sesungguhnya Allah ta'alaa  telah memuji orang-orang mukmin dalam surat Al baqoroh 
dari ayat pertama sampai pada ayat ke lima yaitu : 

�G�	&����	
�� 	#	. �<�O���P"�� �#�Q/(�1 �K�� R+6	. 9���$ �<�O���P" 
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang 
yang beruntung ( QS AL Baqarah : 05) 
dan Allah mencela orang-orang kafir dalam dua ayat setelahnya(yaitu ayat ke : 6 & 7) dari : 
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���$�� �#�Q�(�P�P5 9���$ 	���� �#���>  �G�	�����	: ��� �#	.�1����	= �#�� �L�" �#	Q�=�1�����"�" �#�Q�A���$ ST���� �	����3 �K:���� �G�  9
 U#A�V�$ U0���$ �#	Q���� W4����X�Y �#�.�1��'�(�" 9���$�� �#�Q�B�
�� 

 
" Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak 
kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan 
pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat 
berat ( QS Al baqarah : 06-07). 
  
kemudian mencela orang-orang munafiq dalam 13 ayat berikutnya : 

�( �#	. ����� ���>DZ�� �L���A����(�� �������( �!���DE P?�P*�: �K�� �[�!�� �K������������	
  

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", 
padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman ( Qs Al Baqarah:08) 
sampai sebelum  ayat ke 21 :  

�� 	#P�!(�1 �	6	��$ 	[�!�� ��QN:�" ��:�G�P*!��= �#P����B�� �#P������5 �K�� �K:������ �#P��*���> 2��  

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang 
sebelummu, agar kamu bertakwa( QS Al Baqarah:21) 
maka tatkala Allah memuji orang yang beriman kemudian Allah mencela & menghinakan 
orang-orang kafir serta munafiqin, seakan akan dikatakan : "pujian & celaan ini tidaklah bisa 
ditegakkan kecuali dengan mengemukakan & menunjukkan dalil-dalil atas penetapan 
Tauhid, Nubuwah ( diutusnya nabi muhammad), dan hari pembalasan ( kiamat ), karena 
pada dasarnya usul &  pokoknya islam adalah terkandung dalam  3 perkara ini".  
              Maka Allah mulai menetapkan adanya Tauhid dan menjelaskan hal ini dengan 
lima macam dari dalil-dalil yang pasti & tak terbantahkan ( dalam dua ayat berikutnya 
yaitu ayat ke : 21-22 ) all : .  

 �G�P*!��= �#P����B�� �#P������5 �K�� �K:������ �#P��*���> 2���� 	#P�!(�1 �	6	��$ 	[�!�� ��QN:�" ��:()  	#P��� �\�B�C 2����
��� ]T��
!H� �K�� �?�̂ ���"�� _T����( DT��
!H��� �+̀ ���% �a�1�M�� ������ �P��B�b�= ����% �#P��� �c5�d�1 �����
�e� �K�� ���( �f���>�M�% _T

 �G�	
���B�= �#	����"�� +g�6���"()  
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang 
sebelummu, agar kamu bertakwa.Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu 
dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 
dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui ( QS Al BAqarah : 21-22) 

 
Pertama :Allah menetapkan tauhid dengan menunjukkan dalil pada pribadi manusia itu sendiri 
sebagaimana firmannya : 

�#P��*���> 2���� 	#P�!(�1 �	6	��$ 
" sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan kalian" ( QS : 02:21) 
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Kedua : dengan menyebutkan keadaan bapak & pendahulu mereka sebagaimana firmannya : 

�G�P*!��= �#P����B�� �#P������5 �K�� �K:������ 

dan juga Tuhannya orang-orang sebelum kalian agar kalian  bertakwa. (QS : 02:21). 
Ketiga : dengan menunjukkan keadaan penciptaan bumi sebagaimana ayat berikutnya : 

 �+̀ ���% �a�1�M�� 	#P��� �\�B�C 2���� 
yang telah menjadikan bagi kalian  bumi yang dihamparkan (QS al baqarah  02:22). 

 
Keempat : dengan keadaan penciptaan langit sebagaiman kelanjutan ayat tersebut 

_T����( DT��
!H��� 

dan  yang telah menciptakan langit (QS al baqarah 02:22). 
Yang kelima dengan menunjukkan kejadian yang berhubungan dengan langit & bumi 
sebagaimana firmannya : 

�#P��� �c5�d�1 �����
�e� �K�� ���( �f���>�M�% _T��� ]T��
!H� �K�� �?�̂ ���"�� 

dan yang telah menurunkan air hujan dari langit maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut  
buah-buahan sebagai rizki bagi kalian ( Qs :al baqarah 02:22 ) 

karena sesunggunya langit itu seperti bapak dan bumi seperti ibu, keluarlah air hujan dari 
rusuk ( shalbi ) langit masuk kedalam rahim bumi maka melahirkan dan  menumbuhkan dari air 
tersebut bermacam-macam tumbuhan, maka tatakala Allah menyebutkan & menjelaskan lima 
dalil tersebut diatas maka yang di tuntut dari manusia adalah :  

�G�	
���B�= �#	����"�� +g�6���" ������ �P��B�b�= ����% 
maka janganlah kalian menyekutukan Allah itu tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya 

( al baqoroh : 22 ). 
          Yang demikian itu sesungguhnya dalil-dalil diatas menunjukkan & menetapkan adanya 
Dzat yang maha pencipta dari berbagai segi, diantaranya menunjukkan keadaan Allah yang 
esa & tunggal, dari segi lain Allah mampu memcitakan berbagai kejadian & peristiwa dimana 
juga mampu untuk tidak menciptakan peristiwa tersebut ( Maha Berkehendak ), bahkan 
mampu untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan kejadian & peristiwa yang di 
sebutkan diatas, dan itu semuanya menunjukkan adanya Dzat Maha Pencipta & Maha Kuasa, 
sebagaimana pula Allah menciptakan itu semua tidak untuk menjadikan kerusakan & 
kehancuran, dan ini menunjukkan keesaan Dzat yang maha pencipta & maha berkehendak 
sebagaimana Allah jelaskan :  

��=�6�H���� 	���� ����  Wh�Q��DE ��
�QA�% �G��3 ���� 
Kalaulah seandainya di bumi & di langit itu ada dua Tuhan selain Allah sungguh akan rusaklah 
bumi & langit tersebut ( al ambiya : 22) 
  
           Inti dari pembahsan diatas: Oleh karena itu  Allah menjelaskan & menunjukkan 
lima dalil tersebut diatas, maka konsekuwensi dari penciptaan manusia & jin dan di 
tuntut dari shaqolain ( jin & manusia )  ini adalah : 
 Pertama:  untuk menetapkan( mengakui dan mengetahui serta mengenal )  adanya Dzat 
yang mencipta dan   
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Kedua: menetapkan bahwasanya Dzat maha pencipta itu Esa ( satu & tunggal ), karena 
makna dari ayat :  

�G�	
���B�= �#	����"�� +g�6���" ������ �P��B�b�= ����% 
mencakup 2 hal diatas : menetapkan adanya sembahan ( Tuhan ) & menetapkan 
bahwasannya Tuhan itu hanya satu & esa ( tauhid) dengan meniadakan ( menafikan 
semua sembahan selain Allah .  
Ibnu Qayyim  mengatakan : Jika hanya isbath (menetapkan) adanya sembahan maka 
belum di sebut at tauhid , begitu juga sebaliknya, jika hanya menafikan & meniadakan 
semua sembahan , maka ini juga belum di sebut at tauhid , karena at tauhid itu harus 
menisbatkan (menetapkkan ) adanya satu sembahan semata ( yaitu Allah ta'alaa ) dan 
juga menfikan dan meniadakan semua sembahan selain Allah  ( lihat fathul majid bab 1 ) 
  
          Kemudian dari penjelasan ayat diatas, sungguh ada hikmah  yang sangat lembut & 
indah yaitu : "urutan yang berfaedah dalam memberikan penjelasan dan pelajaran  
hendaknya memulainya dari hal-hal yang mudah dipahami & yang nampak ( dhahir ) kemudian 
berlajut dengan hal-hal yang agak tersembunyi ( gha'ib )  & luas sehingga kita bisa mengambil 
faedah & manfat dari ilmu tersebut.  
          inilah keagungan Allah yang dapat kita pahami dalam  ayat ini yang sangat detail dalam 
merinci dalil-dalil untuk menetapkan adanya Dzat maha pencipta, dimana Allah menjelaskan :  

�#P��*���> 2���� 	#P�!(�1 �	6	��$ 
" sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan kalian" ( QS : 02:21) 

 
    Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan diri kalian maka Allah menujukkan dalil 
bagi setiap orang berakal untuk melihat diri meraka sebelum melihat kepada yang lainnya, 
karena memperhatikan keadaan diri sendiri lebih sempurna & lebih detail dari pada 
memperhatikan ahwal yang lainnya, maka manusia itu secara pasti  akan mendapati dirinya 
kadang sakit, kadang sehat, kadang bahagia kadang sedih, dulu masih muda kemudian 
berubah menjadi tua, maka perubahan yang terjadi & dialami  diri manusia itu sendiri bukanlah 
kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain akan tetapi adalah kehendak & takdir Allah 
ta'alaa , kadang juga telah bersungguh –sungguh dalam mencari segala sesuatu ( rizki ) & 
tidak mendapatkan apa yang dia cari, kadang juga dengan  santai & ala kadarnya tapi bisa 
mendapatkan keinginanaya,  tatkala dia mengetahui  kekurangan & kelemahan dirinya sebagai 
manusia walaupun telah bersungguh-sungguh : maka seharusnya manusia itu mengakui & 
menetapkan adanya Dzat yang mengatur itu semua diatas kemampuan manusia. 
             Dan kadang pula orang yang pandai & berakal telah bersungguh-sungguh dalam 
mencari rizki & tidak mendapatkannya, ada juga orang yang bodoh dengan mudah & gampang 
mendapatkan apa yang dia cari.  
Kesimpulannya : Maka nampaklah dari penjelasan ini semua bahwasanya semua apa yang 
manusia cari & inginkan  susah ataupun gampang untuk  didapat itu sudah Allah takdirkan & 
tentukan yang tidak mungkin kita membantah & tidak menerima ketentuan Allah tersebut, 
sebagaimana dalil-dalil  berikut ini dari firmanNya :  

��A��N6� �4��A�&�� )�% �#	Q���XA�B�� �#	Q���A�( ����
�H�5 	K�&�� 
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Kami telah membagi ( menentukan ) diantara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia ( az zuhruf:32)   

DT�NH� 	i�X���:�� 	j��$�g �k�  !��l�m	
�� 	-A�b	: �K!��" 
Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa 
kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan ( an naml : 62)  

�� �\�A�����( �#P3	������: �K�� �\P5�1��Q!��  

Katakanlah siapakah yang bisa memelihara kamu diwaktu malam dan siang ( al ambiya: 42 ) 
  
               Secara ringkasnya tatkala setiap orang lebih memperhatikan dirinya sendiri dari 
pada yang lainnya maka akan diutamakan & didahulukan dalam mengambil dalil  dari 
dalil-dalil yang lain. 
 
          Maka setelah mengemukakan dalil ini maka Allah mulai meningkat pada dalil berikutnya 
yaitu : supaya manusia juga memperhatikan keadaan bapak & nenek moyangnya dahulu, & 
penduduk daerahnya sebgaimana dalam firmannya :  

�G�P*!��= �#P����B�� �#P������5 �K�� �K:������ 

dan juga Tuhannya orang-orang sebelum kalian agar kalian  bertakwa. (QS : 02:21). 
kemudian meningkat lagi ke hal yang lebih luas yaitu dengan memperhatikan keadaan bumi 
tempat tinggal semua makluq, yang didalamnya allah menciptakan banyak jenis & macam 
makhluk & tumbuh-tumbuhan sebgaimana dalam firmanNya :  
 
 

 �+̀ ���% �a�1�M�� 	#P��� �\�B�C 2���� 
yang telah menjadikan bagi kalian  bumi yang dihamparkan (QS al baqarah  02:22). 

 
sebagaiman dalam ayat yang lainnya : 

U��1����b��	� U;�l�5 �a�1�M�� )�%�� 

dan dibumi ini allah menciptakan bagian-bagian yang berdampingan ( ar ra'du : 4 ) 
  Allah juga berfirman:  

Ug�	� 	-A�(���Y�� ��Q	������" Ui�����n	� U��
	,�� UoA�( Ug�6	C �?����b�� �K���� 

  Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam 
warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. ( al fatir : 27 )  
          kemudian meningkat lagi  yaitu untuk memperhatikan planet & langit yang diantara 
bintang itu ada yang besar ada yang kecil ada yang dekat ada yang jauh, ada yang cepat ada 
yang lambat:, 

_T����( DT��
!H��� 

dan  yang telah menciptakan langit (QS al baqarah 02:22). 
 
sebagimana Allah katakan dalam QS al ambiya : 33  
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�G�	&���H�: p<���% )�% q\P3 

Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.( al ambiya' : 33) 
  
juga firmanNya:  

�0�����
���� �r���X�
�� N0�1 

                                                                       
 tuhannya timur & barat ( al muzammil: 9)  
 
juga firmanNya : 

�1 �K�A�(�����
�� N0�1�� �K�A�5���X�
�� N0  

 tuhannya dua timur  & tuhannya dua barat ( arrahman : 17 ) 
firmanNya:  

�G�	1�g��*�� �!��  �0�1����
���� �r�1��X�
�� /0���( 	#]H�5P" ����% 
Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, 
bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.( al ma'arij: 40) 
 

�j�����M�( p���!n�H	� �L�	bN���� ���
�*���� �s�
!X��� 

dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk 
kepada perintah-Nya ( al a'raf: 54)  

+t��	� +��
�5�� �+C���� ��QA�% �\�B�C�� �+C�	�	( ]T��
!H� )�% �\�B�C 2���� �u�1����= 
 
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga 
padanya matahari dan bulan yang bercahaya.( al furqon:61) 
 

         �c5����v p����
�� �;���� 	���� �F���> �i�A�3 �����= �#���"()        �+C��w�� �s�
!X� �\�B�C�� +1�	� !K�QA�% ���
�*�� �\�B�C�� . 

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?. 
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai 
pelita? ( nuh : 15-16)  
 
          kemudian meningkat lagi  yaitu untuk memperhatikan dintara faedah dan kegunaan 
langit adalah tempat di turunkannya hujan sehingga dengan hujan tersebut tumbuhlah buah-
buahan sebgaia rizki bagi kita semuanya, sebagimana firmannya :   
 

�#P��� �c5�d�1 �����
�e� �K�� ���( �f���>�M�% _T��� ]T��
!H� �K�� �?�̂ ���"�� 

dan yang telah menurunkan air hujan dari langit maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut  
buah-buahan sebagai rizki bagi kalian ( Qs :al baqarah 02:22 ) 

dan ayat senada dan semisal dengan ayat diatas banyak sekali untuk kita sebutkan disini , wal 
hasil , Allah menciptakan itu semua adalah sebagia penjelasan akan besarnya karunia & kasih 
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sayang Allah kepada makluqnya, untuk itu seharusnya bagi jin & manusia adalah 
mentauhidkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya sebagimana firmanya :  
 
 

�G�	
���B�= �#	����"�� +g�6���" ������ �P��B�b�= ����% 
maka janganlah kalian menyekutukan Allah itu tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya 

( al baqoroh : 22 ). 
 

Akhir dari tulisan ini, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-ornag yang bertauhid dan 
menjauhkan kita dari perbuatan syirik  
 

�x u����H�� y�
�B� �OA` <( u�X� G" K� <( k�B� ��  #Q���
�B� z  .6|" L��} j�1.  
“Ya Allah, kami memohon kepadaMu perlindungan dari perbuatan syirik apapun 

yang kami ketahui. Dan kami memohon kepada-Mu ampunan atas perbuatan (dosa) 
yang tidak kami ketaui.” (Riwayat Imam Ahmad, dengan sanad hasan). 

 

**** Diterj Diterj Diterj Diterjemahkan secara bebas dari awalemahkan secara bebas dari awalemahkan secara bebas dari awalemahkan secara bebas dari awal----awal halaman  kutaib : 'ajaibul  qur'anawal halaman  kutaib : 'ajaibul  qur'anawal halaman  kutaib : 'ajaibul  qur'anawal halaman  kutaib : 'ajaibul  qur'an  (  (  (  ( 
keajaiban & keagungan Al Qur'an )  karya al imam ar razii oleh sulaimankeajaiban & keagungan Al Qur'an )  karya al imam ar razii oleh sulaimankeajaiban & keagungan Al Qur'an )  karya al imam ar razii oleh sulaimankeajaiban & keagungan Al Qur'an )  karya al imam ar razii oleh sulaiman    abu abu abu abu 
syeikha al magetiy .syeikha al magetiy .syeikha al magetiy .syeikha al magetiy .    
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