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Isi di luar tanggung jawab percetakan

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang
Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka
ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka
ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian
itu adalah karunia yang amat besar.”(QS. Fathir: 32)

Kutulis buku ini dengan tinta cinta Al-Quran
untuk menyunting seorang wanita permata jiwa,
Nur Fadilah Myanti Efha binti Drs. H. Mabruri Syakur, M.Si.
Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata a’yun
waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa. Amin

Secara khusus penulis persembahkan buku ini untuk kedua orangtua:
ayahanda Mahfudhon dan Ibunda Jumiatun. Juga
untuk para guru kami KH. Sya’roni Ahmadi, KH. Munir
Hisyam, KH. MA. Sahal Mahfudh (Alm.), KH. Ma’mun Mukhtar
(Alm.), Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA (Alm.), dan
Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad.
Jazahum Allah ’an Al_Islam wa Al-muslimin khairan.
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Al-Quran adalah Kalam Allah Swt., yang diturunkan kepada
nabi-Nya, Muhammad saw., menjadi mukjizat baginya dan
dianggap ibadah jika membacanya. Orisinalitas Al-Quran dija
min oleh Allah Swt., sebagaimana termaktub dalam salah satu
firman-Nya. Allah Swt., menjaganya tidak hanya ketika telah
turun di bumi, melainkan sejak di Lauhil Mahfudz.
Kebenaran dan orisinalitas Al-Quran telah teruji dari berbagai
aspek. Kitab ini telah melewati lorong waktu yang demikian pan
jang hingga hari ini. Apa yang kita baca dari Al-Quran hari ini
sama persis dengan apa yang diterima oleh Rasulullah saw., 15
abad yang lalu. Tidak satu huruf pun bertambah atau berkurang
dari Al-Quran. Allah Swt., telah dan akan senantiasa menjaganya
hingga hari kiamat nanti.
Dengan cara-Nya, Allah menjamin orisinalitas Al-Quran. Dia
akan senantiasa menjaganya meliputi seluruh sisi dan keadaan.
Yahya Al-Ghautsani, dalam buku Kaifa Tahfadz Al-Quran, meng
uraikan seluruh sisi penjagaan Allah Swt., terhadap Al-Quran sejak
di Lauhil mahfudz hingga nanti pada hari kiamat. Dalam hal ini,
ia membaginya menjadi lima tahapan sebagaimana yang akan di
uraikan pada bab ini.
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Penjagaan Al-Quran di Lauhil Mahfudz
Lauhil Mahfudz adalah tempat segala hal yang telah dan akan
terjadi tertulis di sana sejak zaman azali. Takdir seluruh makhluk
hidup sejak dulu hingga kiamat nanti telah tercatat di sana dan di
ketahui oleh-Nya. Allah Swt., berfirman:

“Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak
pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab
(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya
yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang
demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa
yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira
terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

(QS. Al-Hadid: 22__23)

Lauhil Mahfudz berada di arsy dan tidak mampu dijangkau
oleh jin, setan, maupun manusia. Di sana pula Al-Quran diturunkan untuk pertama kali. Jika turunnya ke bumi berlangsung secara
berangsur-angsur, maka turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfudz
berlangsung secara utuh satu mushaf. Selama di sana Allah Swt.,
menjamin kebenaran dan orisinalitasnya. Ia berfirman:
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“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang
mulia, yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuzh.” (QS. Al-Buruj:

21__22)

Terdapat dua qiroat (bacaan) dalam membaca lafal
(mahfudz), pada akhir ayat di atas. Pertama dibaca jar atau khafdh.
Jika demikian maka lafal tersebut berstatus menjadi sifat dari
lauh, yang berarti lauh (papan) yang terjaga. Artinya Allah Swt.,
menjaga segala apa yang ada dan tertulis di dalam Lauh, di antara
nya Al-Quran.
Kedua, kata
dibaca rafa’. Artinya lafal tersebut berstatus
sebagai sifat dari kata Quran, yang artinya semakin jelas bahwa
Allah Swt., menjaga Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz.
Baik qiroat pertama maupun kedua, semuanya mengindika
sikan bahwa Allah Swt., menjaga Al-Quran di Lauhil Mahfudz.
Al-Quran memiliki nilai mulia di sisi-Nya, sebagaimana dalam
firman-Nya:

“Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab (Lauh
Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan
amat banyak mengandung hikmah.” (QS. Az-Zukhruf: 4)
Demikianlah penjagaan Allah terhadap Al-Quran selama ber
ada di Lauhil Mahfudz.
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Penjagaan Al-Quran Saat Diturunkan kepada Nabi saw.
Dalam beberapa literatur buku ilmu-ilmu Al-Quran, dijelaskan
bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., terlebih
dahulu Al-Quran singgah di Baitul Izzah dalam suatu malam. Baitul
Izzah sendiri adalah sebuah tempat yang berada di langit dunia.
Artinya, setelah diturunkan oleh Allah Swt., ke Lauhil Mahfudz, AlQuran kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Setidaknya terdapat
tiga ayat yang menjadi dalil atas peristiwa ini:

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam
yang diberkahi.” (QS. Ad-Dukhan: 3)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada
malam kemuliaan.” (QS. Al-Qadar: 1)

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran.”

(QS. Al-Baqarah: 185)
Al-Zarqani menulis tiga ayat ini sebagai dalil bahwa Al-Quran
turun dalam satu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul
Qadar pada bulan puasa. Sementara yang kita tahu adalah bahwa
Al-Quran turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Maka yang
dimaksud turunnya Al-Quran pada ayat-ayat di atas bukanlah
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turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad saw., di bumi, me
lainkan turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Pendapat ini juga di
kuatkan beberapa riwayat hadis mauquf (hadis yang disandarkan
kepada sahabat Nabi), misalnya riwayat Ibnu Abbas berikut:

“Al-Quran diturunkan dalam bentuk satu kesatuan ke langit
dunia pada malam yang dimuliakan (lailatul qadar), setelah itu
diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun. (Allah
berfirman): “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu
(membawa) suatu perumpamaan, melainkan Kami datangkan
kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasan
nya.” (QS. Al-Furqan: 33), “Dan Al-Quran itu telah Kami
turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya
perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian
demi bagian.” (QS. Al-Isra’: 106) (HR. An-Nasa’i, Al-Hakim,
dan Al-Bayhaqi)
Dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad
saw., melalui perantara malaikat Jibril. Saat penurunan ini, Allah
Swt., menyertakan beberapa malaikat lain untuk menjaganya di
semua sisi. Allah Swt., berfirman:
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“(Dia adalah Rabb) Yang Maha Mengetahui yang gaib, maka
Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib
itu. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya
Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di bela
kangnya.” (QS. Al-Jin: 26__27)
Penjagaan Al-Quran ketika proses penurunan ke bumi ini
dimaksudkan untuk menghindari pencurian huruf-huruf Al-Quran
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini
adalah bangsa Jin, sebagaimana dilukiskan dalam sebuah ayat:

“Dan sesungguhnya kami (Jin) telah mencoba mengetahui
(rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penja
gaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami
dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk men
dengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barang
siapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu
akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakar
nya). Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya
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penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang
yang di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi
mereka.” (QS. Al-Jin: 8__10)
Sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., bangsa Jin bebas
berkeliaran di langit, berusaha mencuri berita rahasia langit. Na
mun, sejak diutusnya Nabi Muhammad saw., dan diturunkan AlQuran kepadanya, Allah Swt., memerintahkan para malaikat un
tuk menjaga Al-Quran agar tidak dicuri. Demikianlah penjagaan
Al-Quran oleh Allah Swt., hingga diturunkan kepada Nabi saw.
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