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ALAM SEMESTA = KAUNIAH
“Kauniah ialah perkataan arab yang berasal daripada perkataan ََكاَن.
Kaun ( ) َك ْونialah kata terbitan. Kauniyah( ) َك ْو ِنيَّةapabila ditakniskan,
maksudnya kewujudan atau segala yang wujud. Adapun ilmu kaun
ditakrifkan ilmu yang membahaskan tentang alam dari segi hukum,
peraturan yang berlaku di alam ini. Ayat ayat kauniah ialah ayat ayat
al Quran yang membicarakan tentang makhluk Allah s.w.t, langit,
bumi dan segala yang ada di dalamnya, zatnya, sifatnya dan hal
yang berkaitan dengannya.
Tinjauan penulis terhadap kajian lampau mendapati takrifan yang
diberikan begitu umum justeru, penulis berpendapat ayat ayat
kauniah ialah ayat ayat al Quran yang membahaskan tentang
makhluk yang tidak bernyawa seperti langit, bumi, bulan, bintang,
gunung ganang, lautan, angin, awan dan lain lain yang memberikan
pengajaran tentang tanda tanda kebesaran Allah s.w.t.”

Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan
Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas
ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas
kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah
ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup
(bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan
tiap-tiap sesuatu? (Surah Fussilat:53)

Dalam ayat ini dua perkara dinyatakan iaitu “Afaq” dan
“Anfusikum”. “Afaq” ialah yang tidak bernyawa atau tidak
hidup seperti matahari, bulan, bintang, langit, bumi, angin,
lautan dan lain lain. Manakala “anfusikum” ialah yang
bernyawa atau hidup seperti manusia, binatang dan tumbuh

tumbuhan.

Keagungan al Quran….
•Kemukjizatan al Quran…
al Quran
kebenarannya

melemahkan

mereka

yang

mencabar

Keindahan dan keunikan ayat ayat al Quran dari sudut
Bahasa, Kejiwaan, bilangan, saintifik, syariat, perkhabaran
akan datang dan perkhabaran lampau

AL QURAN VS SAINS

Apa jua fakta saintifik alam semesta samada astronomi atau
lainnya, apabila ta’arud dengan kenyataan al Quran maka
wajib berpegang kepada kenyataan al Quran.
Dalam perbahasan “matahari berlari”..... Imam Fakhruddin al
Razi menjelaskan “bahawa Matahari dan bulan menjadi
tanda kebesaran Allah s.w.t. Matahari berlari di peredarannya
bermaksud tempat berlari bukan masa berlari. Allah jualah
yang mentaqdirkan ia berlari, yang pasti ia akan memberi
manfaat kepada makhluk yang lain”

ان أ َ ْيُ
ستَقَ ُِر اُْل َم َك ُُ
ار ُه َُو أَنُ ا ْل ُم َرا َُد ِم َُ
"نَقُو ُُل ا ْل ُم ْخت َ ُُ
ن ا ْل ُم ْ
ستَقَ ِر َها َو ُُه َُو َ
اِل ْن ِخفَ ِ ُ
اض
اع َو ِ ُ
غايَ ُةُ ِاِل ْرتِفَ ُِ
ت َ ْج ِري ِلبُلُ ُ
وغِ ُم ْ
ك يَ ْ
بُ َوا ْل َم ْج َرى ال ِذي َُِل
ش َم ُُل ا ْل َمش َِار َُ
فَ ِإنُ ذَ ِل َُ
ق َُوا ْل َمغَ ِار َ
ان َو ُه َُو السنُ ُةُ َوالل ْي َُل فَ ُه َُو أ َُت َمُ فَا ِئ َدةً،
ف َوالز َم َُ
يَ ْخت َ ِل ُُ
س
ي ِ الش ْم ِ ُ
َار ُةً ِإلَى َج ْر ُ
ن يَ ُُك َُ
ك يُ ْحت َ َم ُُل أ َ ُْ
َوقَ ْولُ ُهُ :ذ ِل َُ
ون ِإش َ
َار ُةً إلى
ن يَك َُ
ّللاِ َويُ ْحت َ َم ُُل أ َ ُْ
ير ُ
ي ت َ ْق ِد ُُ
ك ا ْل َج ْر ُُ
ي ذَ ِل َُ
أ َ ُْ
ُون ُِإش َ
ّللا
ير ُِ
ستَقَرُ ت َ ْق ِد ُُ
المستقر أي لمستقر لها وذلك ا ْل ُم ْ
ام ُُل
يز ا ْلغَا ِل ُُ
َوا ْلعَ ِز ُُ
بَ ،واُْلعَ ِلي ُُم َك ِ
ب َو ُه َُو ِب َك َما ُِل ا ْلقُ ْد َر ُِة يَ ْغ ِل ُ
علَى ا ْل َو ْج ُِه
علَى ِإ ُْ
ا ْل ِع ْل ُِم أ َ ُ
ج َرا ِئ َها َ
ي ِ ال ِذي قَد ََُر َ
ْ
اْل َ ْنفَعُ"...مفتاح الغيب

“AL QURAN IALAH KITAB YANG
MEMBERI HIDAYAH DAN PETUNJUK IA
BUKAN KITAB ASTRONOMI”
“AL QURAN IS A BOOK OF SIGN NOT A
BOOK OF SCEINCE”

KAUNIAH 1:


FENOMENA SIANG DAN MALAM

Dan lagi dalil yang terang untuk mereka
(berfikir) ialah malam; Kami hilangkan
siang daripadanya, maka dengan sertamerta mereka berada dalam gelap-gelita
(Yasin:37)

KAUNIAH 2:


TEORI THE BIG BANG & THE BIG CRUNCH

عدًا
ۡ َهُ و
بِ كَمَا بَدَأۡنَآَ أَوَّلَ خَلۡقَٓ نُّعِيدُ ۥ
ِّ ُلِّ لِلۡكُت
ِّ ِطوِي ٱلسَّمَآَءَ كَطَيِّ ٱلسِّج
ۡ َيَوۡمَ ن
١٠٤ َعَلَيۡنَآَۚ إِنَّا كُنَّا فََٰعِلِين
(Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan;
sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi;
sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap
melaksanakannya (Surah al Anbiya`:104)

KAUNIAH 3:


BULAN DAN MATAHARI BERLARI DAN BERENANG

Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut
ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke
tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah
takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengetahui;

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah
menjadikan malam dan siang, serta
matahari dan bulan; tiap-tiap satunya
beredar terapung-apung di tempat edaran
masing-masing (di angkasa lepas).

KAUNIAH 4:


MATAHARI MEMANCAR DAN BULAN BERSINAR

Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan
bercahaya, dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindahrandah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat
mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu
melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan
ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu
mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikanNya) (Yunus:5)

KAUNIAH 5:


BUMI SEPARA BULAT

Maksudnya:
Dan
bumi
sesudah
dihamparkanNya(Surah al Nazi`at:30)

itu

KAUNIAH 6:


Langit pengembali dan atap yang memelihara

٣٢ َعرِضُون
ۡ ُحفُوظَٓۖا وَهُمۡ عَنۡ ءَايََٰتِهَا م
ۡ َّوَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآَءَ سَقۡفَٓا م

Maksudnya: Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang
mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat
padanya(Surah al Anbiya`:32)

KAUNIAH 7:


GUNUNG PASAK BUMI

٧ِّ وَٱلۡجِبَالَِّأَوۡتَادَٓا٦ِّأَلَمِّۡنَجۡعَلِِّٱۡلَۡرۡضَِّمِهََٰدَٓا
Maksudnya(Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan semula
orang-orang yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang
luas) sebagai hamparan? (Surah al Naba`:6)
Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya? (Surah al naba`:7)

KAUNIAH 8


GUNUNG WARNA WARNI

َ خرَجۡنَا بِهِۦ ثَمَرََٰت
ٓ
ۡ َلَ مِنَ ٱلسَّمَآَءِ مَآَءَٓ فَأ
ِّ َنَّ ٱللَّهَ أَنز
ِّ َ أَلَمۡ تَرَ أ
مُّخۡتَلِفًا أَلۡوََٰنُهَا وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُُۢ بِيضَٓ وَحُمۡرَٓ مُّخۡ َتلِفٌ أ َِّلۡوََٰنُهَا
٢٧ َٓوَغَرَابِيبُ سُود
Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami
keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya; dan
di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong
putih dan merah, yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam
legam(Surah Fatir:27)

KAUNIAH 9


OMBAK DASAR LAUTAN

غشَيَٰهُ مَوۡجَٓ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجَٓ مِّن
ۡ أ َ ِّوۡ كَظُلُمََٰتَٓ فِي بَحۡرَٓ لُّجِّيَِّٓ َي
جَ يَدَهُۥ َلمۡ يَكَ ِّۡد
ِّ َۡض إِذَآَ أَخۡر
ِّ ضهَا فَ ۡوقَ بَع
ُ ۡفَوۡقِ ۦهِ سَحَابَٓۚ ظُلُمََٰتُُۢ بَع
٤٠ جعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورَٓا فَمَا لَهُۥ مِن نُّور
ۡ َۗ وَمَن لَّمۡ ي
يَرَيَٰهَا
Maksudnya: Atau (orang-orang kafir itu keadaannya) adalah umpama keadaan (orang
yang di dalam) gelap-gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih
ombak; di sebelah atasnya pula awan tebal (demikianlah keadaannya) gelap-gelita
berlapis-lapis - apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya
sama sekali. Dan (ingatlah) sesiapa yang tidak dijadikan Allah tidak mendapat cahaya
(hidayah petunjuk) maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya (yang akan
memandunya ke jalan yang benar(Surah al Nur:40)

KAUNIAH 10

Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak
perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya,
kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau
melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan
batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Ia
menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan
menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakiNya. Sinaran kilat yang
terpancar dari awan yang demikian keadaannya, hampir-hampir
menyambar dan menghilangkan pandangan.(al Nur:43)

Kauniah 11: Matahari terbit dari sebelah barat

ُ إِنَّ َرب
ت َو أ
َ اْل َ أَّر
َ ق الس
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َِّ ما َوا
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أ
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ِ
ها ََّر يَ أ
حثِي ًثا َوالشَّ أ
َ ل الن
َ ه
ََّ م
س
َُّ ط َُّل ُب
ََّ شي الل أي
ِ ُي أغ
َسخ َراتَّ بأ
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َو أ
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أ
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َ ق
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ه
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َِّ ر
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ِ ِ
ب أ
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َ ال
)54( ين
ََّ م
َُّّ ّللا َر
َُّ
ََّ ر تَبَا َر
ك
َُّ اْلَ أم
َُّ خ أل
ِ َعال

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan
langit dan bumi Dalam enam masa lalu ia bersemayam di
atas Arasy; ia melindungi malam Dengan siang Yang
mengiringinya Dengan deras (silih berganti) dan (ia pula
Yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintangbintang, (Semuanya) tunduk kepada perintahNya. ingatlah,
kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian
makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Yang
mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.(al a`raf:54)
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