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Disebutkan ada 7_lapis langit, ada 7_lapis bumi:1

o 7_planet dalam system tatasurya (Solar System): Merkurius, Venus,
Bumi, Mars, Jupiter, Satunus dan Uranus2

o 7_lapis atmosfir bumi: troposfir, stratosfir, mesosfir, termosfir,
ionosfir, eksosfir dan magnetosfir

o 7_kali gerak rotasi bumi dalam seminggu: Senin, Selasa, … Minggu.

Menurut tradisi China3, seorang anak, khususnya seorang gadis, konon
akan mengalami tumbuh gigi susu pada hari ke-7, tanggal pada bulan ke-7,
memasuki masa pubertas pada tahun ke 2x7, dan mencapai masa
menopause pada tahun ke 7x7.

Dalam kebudayaan kuno Babilonia, angka 7 menandai keseluruhan (the
wholness) dan kelimpahan (plentitude); dalam kebudayaan kuno Mesir, ada
da 7_jalan ke surga, 7_sapi_suci4.

Tertulis dalam Perjanjian Lama: 7 tangga menuju ke Kuil Solomon; 7_hari
Nabi Nuh terapung ketika 7 hari banjir besar5.

Dalam De septem sepnis6: 7_pengetahuan (erudition), 7 seni pembebasan
(liberal arts), 7_anugrah Holy Spirit, 7 darajat kontemplasi, dan 7_prinsip
dasar Filsafat.

Menurut Rusbbroek, ada 7 pendakian Sufi; menurut ‘Attar, ada 7_lembah
yang dilalui pejalanan burung spiritual; dan menurut Nuri, ada 7_dinding
dalam benteng spiritual yang harus ditembus oleh Salik7.

1 Tercantum dalam semua kitab suci Agama Samawi. Dalam kebudayaan kuno Maya,
juga dikenal 7_lapis langit dan 7_arah mata angin.
2 Sebelumnya, Pluto dianggap bagian dari Sistem Matahari tetapi ternyata bukan
berdasarkan kajian astronomis, terkini.
3 Dikutip dari Annemarie Schimmel (1993:129), The Mystery of Numbers, Oxford
University Press.
4 Op. Cit., 131.
5 Op. Cit., 132.
6 Judul buku yang disusun oleh John of Salibus abad ke-12 (Schimmel, Op.Cit., 137).



Versi Sufi: ada 70,000 selubung membatasi Tuhan dan manusia; 70,000
kepala memuji Tuhan, 70,000 wajah per kepala, 70,000 lidah per wajah, dan
70 000 bahasa per lidah8.

Konon ada 7_latâif: titik subtil dalam tubuh, fokus konsetrasi para sufi; juga
7_cakra dalam tradisi mistis India; 7_derajat sufi: satu derajat tertinggi
(qutb), 4,000 derajat terendah

Dalam upacara haji: 7_kali keling Ka’bah, 7_balik lari kecil ketika Sa’i, dan
7_lemparan batu ketika Jumrah.

o 7_surat Al-Qur’an yang dimulai kata ha mim: konon artinya Habibi
Muhammad, kekasihku Muhammad.

o 7_kata pembentuk ayat prinsip penciptaan Kun Fa Yakun9; nilai 70
untuk kata Kun=kaf(=20)+Nun(=50)10

o 70, nilai untuk nama surat Yasin: Ya (=10)+Sin(=60).
o 7_ayat dalam Surat Al-Fatihah: 4 merujuk Tuhan, 3 merujuk doa

manusia .
o 7_kata dalam syhadatain: la ilaha illa Allah Muhammdu rasul Allah.

Bisa dikatakan

o tahun ke 1x7: mengakhiri masa kanak-kanak,
o tahun ke 2x7: memasuki masa pubertas,
o tahun ke 3x7: matang secara fisik,
o 4x7 siap berkreasi dan berprokreasi,
o tahun ke 5x7 mapan dalam karir,
o tahun ke 6x7 matang secara spiritual,
o tahun ke 7x7 mencapai puncak karir,
o tahun 8x7 siap untuk memasuki masa pensiun, dan
o tahun 9x7 siap untuk memasuki liang lahat.

Wallâhu ’alam …..@

7 Rusbreik adalah ahli mistik dalam tradisi Kristen; Attar dan Nuri, dua orang Sufi
terkenal (lihat Schimmel, Op.Cit., 148).
8 Op. Cit., 133).
9 Dalam surat Yasin
10 Masing-masing Abjad memiliki nilai mulai 1 untuk Alif, 2 untuk Ba, dan seterusnya
sampai 1000 untuk Ghain.


