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Pendahuluan

1

pertama kali dilakukan oleh 

2

3 penyelidikan 

4

5

6

dengan 

al-
), ataupun kemu‘jizatan dari segi ajaran dan aturan (al-

).
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) dalam diskursus 

7 yang sudah pernah 
dilakukan ke dalam lima kategori: 1) upaya untuk menemukan 

jumlah ayat; 3) upaya untuk menemukan keserasian matematis dari 

Sejak 8

mukjizat suatu 
angka atau bilangan itu sendiri
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9 

10 Keistimewaan 

11  (surat yang 
pertama kali diwahyukan),12

 (huruf ) dalam 
yang diawalinya,13

jumlah kata  dan .14 

Mudatstsir 15 

16  

al-Tawbah

konsisten dengan keistimewaan angka 19.17 Dengan satu kasus ini 

18

19 dan penjumlahan nilai 
20 Keistimewaan 

penjumlahan nomor surat dan jumlah ayat kelompok surat tertentu 

langit tunggal), surat atau ayat istimewa seperti , , 
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, kata ).21

22 

angka 19 dan angka 7.23

24

25 Keistimewaan angka 7 yang 

26

27  

Rahasia Urutan Surat

mushaf yang kita kenal sekarang: tersusun dalam 114 surat dengan 
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yang terkait nomor surat dan jumlah ayat setiap surat. Di antara 

28 

dalam ganjil dan genap) yang menjadi jumlah ayat suatu surat (yang 

114);29 2) menghitung surat yang nomor surat dan jumlah ayatnya 

nomor surat kelompok pertama dan menjumlahkan nomor surat 
kelompok kedua;30

31

32

33 Di luar itu, keselarasan 
matematis urutan surat (seperti tentang surat 34) juga terkait 
dengan keadaan atau fenomena alam tertentu, atau (seperti tentang 
surat al-Naml35
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ketentuan Ilahi. Tentu menyandarkan semua peristiwa dalam sejarah 

Keserasian Jumlah Kata

Nawfal,36 37 Mereka, dan yang lain, 

  
 

 

 5) kelipatan jumlah suatu 
38 6) kesesuaian 

jumlah suatu kata dengan keadaan atau kenyataan tertentu;39 dan 
40 

41
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dan kata al-bard 
al-raghbah dan al-rahbah 

adanya kaitan makna yang kuat antara kata dan  
, al-baghy 

dan 
keserasian jumlahnya. 

kekuatan 

dari hasil 
pendekatan yang lain.

 
Kode Teka-teki

42

nilai numerik 14 huruf 
Mu .43

 yang  sering mengungkap  kode dari al  
adalah Fahmi Basya. Ia, misalnya, dengan menggunakan isyarat 

 dan makna ayat ayat al ,   
hipotesis  istana Ratu Balqis adalah , dan negeri 
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terletak di Tanah Jawa.44

Menganggap nomor surat dan ayat   dari peta” 
yang menuntun  kita  suatu teka teki” layaknya 
dalam  harta karun dalam   atau , 
tentulah mengasyikkan. Namun tak jarang kegiatan ini  
pemahaman atau penafsiran   terhadap ayat ayat al

, seperti kerap tampak dalam  Fahmi Basya. 
 pendekatan ini   risiko untuk 

meninggalkan penafsiran penafsiran yang sudah umum demi  
 yang menjadi petunjuk menuju  atas misteri atau 

teka teki tertentu.

mudah saja untuk menganggap 

pendekatan ini dalam 
pendekatan ini 

45 

diupayakan menjadi disiplin keilmuan tersendiri.

46 dan 
47

48
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(di samping huruf, nama surat dan tanda dalam mushaf ) dilatari oleh 

antar ayat, antar surat, antara surat dan juz, dan seterusnya, dan 

makna keilmuan.49

 di 
pinggir halaman mushaf ).50 Banyak di antara keterkaitan ini tampak 
pula didasarkan pada pengamatan yang tak sekilas pada kandungan 

Simpulan
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uthak-athik gathuk

16), dan juga dengan 

keselarasan matematis menjadi hujjah, dalil, petunjuk atau mungkin 

ranah keilmuan.

peta kajian keselarasan 

hanya dengan 
angka 19. Kini siapa saja tentu dipersilakan untuk memanfaatkan 

Catatan Akhir:
1 Tentang ini lih. misalnya  al , Al-  dan Rahasia Angka-

Angka, terj. Agus  (Bandung:  Hidayah, 1996), . Soal 
menghitung hitung  al ,  monopoli orang zaman 
modern.  ulama klasik pun  yang melakukan, meskipun mereka 
tidak mengungkap adanya rahasia” di  jumlah  itu.  
klasik  misalnya juga sudah menghitung kata” dan huruf” paling 
tengah dalam al , dan jumlah titik” dalam al . Tentang masalah 
ini lih. misalnya karya ulama seklasik  al ,  al-   

 al-  (Beirut:  al ir al , 1987).
2 Bermula dari niatnya menerjemahkan al  ke  Inggris pada 1968, 

 , yang seorang pakar , penasaran untuk menemukan 
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penjelasan yang memuaskan mengenai makna huruf huruf inisial misterius 
(  ) di awal 29 surat al . Mulailah ia melakukan 
penyelidikan dengan menempatkan teks surat surat  dalam  
komputer dengan harapan  menemukan suatu pola matematis yang  
menjelaskan arti huruf huruf inisial itu. Ia mulai dari huruf , , dan  
(lihat http://www. .org/ history.html).  mengumpulkan 
data data hitungan, segera ia dikejutkan dengan fakta fakta  yang  

 19. Pertama, huruf  yang terdapat di awal surat al  dan surat 
, ditemukannya terulang 57 (19 x 3) kali di masing masing surat . 

Dengan demikian, jumlah total huruf  dalam kedua surat itu adalah 114 (19 
x 6), sama dengan jumlah surat dalam al . Kedua, surat al  yang 
merupakan surat ke 42 memiliki 53 ayat. Bila kedua  ini , 
hasilnya adalah 95 (19 x 5). Sementara surat  merupakan surat ke 50 dan 
memiliki 45 ayat. 50 + 45 hasilnya juga 95. Ketiga, huruf  yang  di 
awal surat al A‘ , surat Maryam, dan surat ; ditemukan  total 
152 (19 x 8) dalam ketiga surat . Sedangkan huruf  yang mengawali 
surat al , ditemukan  133 (19 x 7). Al-

3  atau , kemu‘jizatan 
) masih sangat jarang dimasukkan 

. Terkesan masih ada keengganan para akademisi untuk memapankan 
posisi 

4 

5 

dalam kelompok submitters

Spray, Ihsan Ramadan, Feroz Karmally, Ismail Barakat, Ahmed Yusuf, Cesar 
A. Majul, Muhtesem Erisen, dan Emily Kay Sterret. Di Amerika terdapat 
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matematika Islam”.
6 

interlocking system Menuju 

7 

mulai dari 1) jumlah huruf, 2) jumlah kata, 3) jumlah ayat, 4) jumlah surat, 

8 

(1973),  
(1981), (1981), 
Miracle (1982), dan (1989).

9 Misalnya lih.  Salma Alif Sampayya, Keseimbangan Matematika dalam al-
 (Jakarta: , 2007), 454. 

10  serius menghimpun  itu dari   misalnya 
dilakukan oleh  Salma Alif Sampayya dalam Keseimbangan Matematika 
dalam al- . 

11 Contohnya:  terdiri dari 19 huruf; jumlah  dalam al  
adalah 114, sama dengan 19 x 6. Basmalah tidak menjadi  surat 9. 
Tetapi,  dihitung dari surat ini, kita akan menemukan   
dua kali, tepat 19 surat kemudian, yakni pada surat 27, pada ayat 30. Nomor 
surat dan ayat ini  dijumlahkan: 27 + 30 = 57 = 19 x 3. Dan  nomor 
surat, mulai dari surat 9 hingga surat 27, dijumlahkan maka total dari 9 + 
10 + 11 + ... + 27 adalah 342, yang sama dengan 19 x 18. Dan  dihitung 
kata kata mulai dari  pada surat 27 sampai  yang kedua 
(ayat 30), maka jumlahnya adalah juga 342. Jumlah masing masing kata pada 

 dalam al ,  juga dapat  dengan angka 19. Kata 
ism terulang 19 (19 x 1) kali. Kata Allah  2698 (= 19 x 142) kali. Kata 
al-  terulang 57 (= 19 x 3) kali. Kata al-  (yang merujuk pada sifat 
Allah)  114 (= 19 x 6) kali. Kata bi ismi  (saja) terulang dalam 3 
ayat: 1:1, 11:41, dan 27:30. Bila angka angka ini dijumlahkan: 3 + 1 + 1 + 11 
+ 41 + 27 + 30 = 114 (= 19 x 6).

12 Contohnya: surat al Alaq adalah surat ke 19 dalam  mushaf,  dihitung 
dari , dan memunyai 19 ayat. Lima ayat pertamanya, yang merupakan 
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wahyu pertama, terhitung memiliki 76 (19 x 4) huruf. Jumlah huruf dalam 
surat ini adalah 304 (19 x 16). 

13 Contohnya: jumlah total ayat dari 29 surat yang diawali huruf tahajji adalah 
5263 (= 19 x 277). Dari surat pertama yang diawali huruf tahajji (al Baqarah), 
sampai surat terakhir yang diawali huruf tahajji (al ), terdapat 38 (= 19 
x 2) surat yang tidak diawali huruf inisial. Jumlah huruf  dan  dalam surat 

 adalah 285 (= 19 x 15). Jumlah huruf  dan  dalam 7 surat yang 
diawali  adalah 2147 (= 19 x 113). Jumlah huruf ayn, , dan  dalam 
surat al  yang ayat keduanya  ayn- - , adalah 209 = 19 x 
11. Terdapat 14 huruf  14  inisial inisial al  dan 
mengawali 29 surat; dan  angka angka ini ; 14 + 14 + 19 = 57 
= 19 x 3. 

14 Misalnya: 1) dalam al   114, sama dengan 19 x 6; 2) Bila 
angka angka (30 angka) yang  al  dijumlahkan, totalnya adalah 
162146 = 19 x 8534; 3) Kata   dalam 38 surat, dan 38 = 19 x 2, 
dan kata al-  (tanpa ) terulang 57 kali, dan 57 = 19 x 3. 

15  penjelasan yang memadai, lih. misalnya  Salma Alif Sampayya, 
Keseimbangan Matematika dalam al- , . 

16   keunikan  19, lih. misalnya  Salma Alif Sampayya, 
Keseimbangan Matematika dalam al- , .  

17 Lih. misalnya  Salma Alif Sampayya, Keseimbangan Matematika dalam al-
, h. 122.  

18 Karyanya adalah Keajaiban Angka 11 dalam al-  (Jakarta:  Al
Kautsar, 2001). 

19  orang mengritik  nilai numerik atau gematris, yang diistilahkan 
 numbering atau al-jumal al- ,  tak  dan tak ilmiah 

karena hanya didasarkan pada mitos orang orang masa lalu, dan ada sejumlah 
 di dalamnya, misalnya dalam sistem numerik yang populer di Andalusia 

dan , dan   dari sistem numerik dalam  yang 
serumpun, seperti  . Lih. misalnya Armansyah, Ramalan Imam 
Mahdi: Akankah Ia Datang   (Jakarta: , 2008), .

20   angka yang dimaksud adalah misalnya,  didapat angka 32 dan 
4,  dimampatkan menjadi angka 9, karena 3+2+4 = 9. 

21 . Dalam 

diawali huruf 
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peristiwa alam semesta.
22 

119 = (36 x 3) + 11; e) 119 – 25 = 94 = 83 + 11; f ) 119 + 25 = 144 = 36 x 4 

11 x 11.  
23 

24 

huruf ini 209; sama dengan 11 x 19.  
25 

575498, yang sama dengan 82214 x 7.
26  

(yang terpuji) dan turunannya, kata qiblah dan turunannya, kata  dan 
turunannya, kata  

, , , dan 
. Kalimat tauhid pun, , terdiri 

27 Toto Tasmara, 

28 Di antara karyanya adalah  

29 
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30 

saja surat heterogen). Jika kita menjumlah nomor surat homogen dan jumlah 

menjumlah nomor surat heterogen dan jumlah ayatnya, hasilnya adalah: 6555, 

31 

19 surat, kita akan dapati: Kelompok I: 9 surat ayatnya ganjil, 10 surat ayatnya 

32 

ayatnya, surat ini adalah urutan 46. 68 + 46 = 114, sama dengan jumlah surat 

33 

Keseimbangan Matematika 
.

34 Kiamat Mendekat: Kronika 
Terobosan Ilmiah dan Peristiwa Akhir Zaman yang Membuktikan Ramalan Nabi 

35 , 

36  (Beirut: 

37 
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. Ia terinspirasi 
oleh para pengaji 

38 Contoh kata 
 dan al-

.
39 Misalnya: kata  yang didahului 

yang tak didahului harf 
yawm (hari) dalam 

Kata yawm mutsanna (yawmayn) dan jamak (
syahr dan 

asyhur 

aqim atau  
(laksanakan/tegakkan) yang diikuti kata 
jumlah rakaat salat fardu. Kata 

dengan jumlah rakaat salat fardu. Kata 
barr

12 kali, sedangkan kata 

 
40 

” dengan 
kalb

al-

”, dan 

dan 

dan 

41 

42 

43 Lih. Fahmi Basya, 
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44 

”, dan mengutamakan juz yang 
sesuai dengan karakter seseorang.

45 Lih. karyanya, 
Mushaf Utsmani

46 Lih. karyanya, 
47 

48 

49 

Bila angka 17 dimampatkan, maka 1+7 = 8. Angka 17 sama dengan rakaat 

Angka 8 padanannya adalah huruf 

langsung terhadap sirkulasi darah (
91). Contoh kedua

huruf , yang 

Pengantar 

misalnya di 
50 

.  


