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{َواإلْكَرامِ  الْـَجاللِ  ُذو}  Dzul Jalaali wal lkraam 

(Yang memiliki kebesaran dan karunia) 

 

Yang memiliki kebesaran dan keagungan, memiliki 

rahmat, pemurah, dan kebaikan yang umum dan khusus. 

Yang memuliakan wali-wali-Nya dan kekasih-kekasih-Nya. 

Mereka yang membesarkan-Nya, mengagungkan-Nya, dan 

mencintai-Nya.1 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

 َواإلْكَرامِ  الْـَجاللِ  ِذي رَبِّكَ  اْسمُ  تـََباَركَ 

"Mahaagung nama Rabbmu Yang mempunyai kebesaran 

dan karunia." (QS. Ar-Rahmaan/55: 78) 

 

 

 

 

                                                           
1  Taisiiril Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan (V/626). 



 

{ِفيوِ  بَ رَيْ  َل  لِيَـْومٍ  النَّاسِ  َجاِمعُ }  

Jaami'un Naasi liyaumin laa raiba fiih 

(Yang menghimpun manusia pada 

hari yang tidak diragukan lagi) 

 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

 اْلِميَعادَ  ْخِلفُ ـيُ  َل  اّللََّ  ِإنَّ  ِفيوِ  رَْيبَ  َل  لِيَـْومٍ  النَّاسِ  َجاِمعُ  ِإنَّكَ  رَبَـَّنا

"Ya, Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan 

manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang 

tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak 

menyalahi janji" (QS. Ali 'Imran/3: 9) 

Allah  ّعّزوجل, Dialah Yang mengumpulkan manusia. Yang 

mengumpulkan amal dan rizki mereka. Dia tidak 

meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali Dia akan 

menghitungnya. 

Dia yang mengumpulkan yang bercerai berai dan telah 

berubah, baik mayat-mayat orang yang terdahulu maupun 

yang kemudian dengan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan 

keluasan ilmu-Nya.2 

                                                           
2  Taisiiril Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan (V/627). 



 

{َواألْرضِ  السََّماَواتِ  َبِديعُ }  Badii'us Samaawaati wal Ardhi 

(Pencipta langit dan bumi) 

 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

َا أَْمًرا َقَضى َوِإَذا َواألْرضِ  السََّماَواتِ  َبِديعُ   فـََيُكونُ  ُكنْ  َلوُ  يـَُقولُ  فَِإَّنَّ

"Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak 

(untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia 

hanya mengatakan kepadanya: 'Jadilah'. Lalu jadilah 

ia."(QS. Al-Baqarah/2: 117) 

Artinya, Yang menjadikan dan menciptakan keduanya 

pada kesudahan yang baik dan penciptaan yang indah, 

pengaturan yang mantap lagi mengagumkan. 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

 ...يُِعيُدهُ  مَّ ـثُ  َخْلقَ ـالْ  يـَْبَدأُ  الَِّذي َوُىوَ 

"Dan Dialah Yang menciptakan (manusia) dari 

permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)-

nya kembali..." (QS. Ar-Ruum/30: 27) 

Memulai penciptaan mereka untuk menguji siapa yang 

terbaik amalnya, kemudian mengembalikan mereka, agar 

membalas orang-orang yang berbuat baik dengan Surga dan 



 

membalas orang-orang yang berbuat kejahatan sesuai 

dengan kejahatan mereka. 

Memang seperti itulah, Dia yang memulai penciptaan 

semua makhluk tahap demi tahap kemudian 

mengembalikannya kapan saja Dia kehendaki. 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

 يُرِيدُ  ِلَما فـَعَّالٌ  رَبَّكَ  ِإنَّ  ...

"... Sesunggubnya Rabbmu Maha Pelaksana terhadap apa 

yang Dia kehendaki " (QS. Huud/11: 107) 

 يُرِيدُ  ِلَما فـَعَّالٌ . اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو

"Yang mempunyai singgasana, lagi Mahamulia, 

Mahakuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-

Buruuj/85: 15-16) 

Ini merupakan bagian dari kesempurnaan kekuatan-Nya, 

guna terlaksananya keinginan dan kekuasaan-Nya. 

Bahwasanya tiap perkara yang diinginkan-Nya, Dia pasti 

melakukannya tanpa ada yang dapat mencegah dan tidak 

ada pula yang dapat menentang (menghalangi). Tiada bagi-

Nya yang membantu dan yang menolong terhadap perkara 

apa pun juga. Bahkan, kalau Dia menghendaki sesuatu, Dia 

berfirman: "Jadilah, maka jadilah ia." Selain itu, Dia Maha 



 

Melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya. Kehendak-Nya 

selalu berlaku menurut hikmah dan pujian-Nya. Dia Yang 

disifati dengan kekuasaan yang sempurna dan terlaksananya 

keinginan; disifati dengan hikmah yang mencakup segala 

sesuatu bagi setiap hal yang telah dilakukan dan yang akan 

dilakukan-Nya.3[] 

                                                           
3  Taisiiril Kariimir Rahmaan (V/628-629). 


