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Waahhh, sebentar lagi bulan puasa ya. Member Pitimoss yang beragama Islam harus mempersiapkan diri untuk
menyambut datangnya bulan penuh hikmah tersebut, salah satunya dengan membaca buku-buku islami koleksi Pitimoss
karya M. Quraish Shihab.
Ada tiga buku karya M. Quraish Shihab yang direkomendasikan Pitimoss, yaitu Jin dalam Al-Quran, Setan dalam AlQuran, dan Malaikat dalam Al-Quran. Ketiga-tiganya mewakili makhluk gaib Alloh.
Dalam nalar manusia modern, perbincangan tentang jin, setan, dan malaikat dianggap sebagai omong kosong. Ini bisa
dipahami karena keberadaan wujud-wujud yang tersembunyi ini tidak terdeteksi oleh metodologi keilmuan mereka
&ndash; yang popular disebut metode ilmiah. Karena tidak terdeteksi, maka wujud-wujud tersembunyi itu dianggap tidak
ada, dan perbincangan tentangnya dianggap omong kosong belaka. Padahal sesuatu atau wujud yang tidak tertangkap
secara indriawi dan rasional bukan berarti wujud tersebut tidak ada. Benarkah jin, setan, dan malaikat itu memang tidak
ada?
Al-Qur&rsquo;an menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan, mereka
diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat,
ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujudwujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar.
Buku ini menyoal tentang keberadaan jin, setan, dan malaikat dalam kaitannya dengan kehidupan manusia. Di
dalamnya diuraikan pelbagai hal yang berkaitan dengan wujud-wujud yang tersembunyi ini, yang cakupannya meliputi:
&bull; Jin: dari keberadaan, unsur kejadian, jenis dan macam, makanan dan cara makan, tempat dan waktu yang
disukai, kemampuan, hingga tugas keagamaan jin.
&bull; Setan dan Iblis: dari asal usul kejadian, pengertian, nama-nama, kekuatan dan kelemahan, metode yang
digunakan untuk mengganggu manusia, hingga nasib akhir setan dan iblis.
&bull; Bacaan-bacaan yang dianjurkan agar tak mudah tergoda rayuan setan.
&bull; Malaikat: dari mulai mengimani keberadaannya, jumlah dan kemampuan, jenis dan fungsinya, hingga hubungan
malaikat dengan manusia.
Semua uraian tentang wujud-wujud yang tersembunyi tersebut didasarkan pada penafsiran penulis &ndash; yang
dikenal luas sebagai ahli tafsir &ndash; atas keterangan Al-Qur&rsquo;an. Sunnah, dan pendapat para ulama masa lalu
maupun sekarang. Cukup beralasan jika penulis berharap apa yang disampaikan dalam buku ini bisa meluruskan
kekeliruan pemahaman sebagian orang dan mencegah kesesatan lebih jauh sebagian lagi yang sudah terlanjur salah
kaprah. Buku ini memang sangat pantas dijadikan rujukan sehingga pemahaman dan sikap kita terhadap keberadaan
wujud-wujud yang tersembunyi itu bisa sejalan dengan apa yang difirmankan Allah.
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