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BAB III 

KEMU’JIZATAN AL-QUR’AN 

3.1.   Pengertian Mu’jizat 

Untuk mendapatkan makna I‟jaz Al-Qur‟an (kemu‟jizatan al-qur‟an) 

kita harus memulainya dari pembentukkan kata tersebut I‟jaz dan Al-Qur‟an. 

I‟jaz secara etimologi adalah akar kata dari lafazd  ااعجاز –يعجز  –اعجز  merupakan 

isim masdar yang mempunyai arti “menjadi lemah atau tidak kuasa”. 

Dikatakan “al-jazani al-amru” artinya “perkataan itu melemahkan saya”.
1
 

Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pendapat ulama tentang 

pengertian mu‟jizat diantaranya yaitu: 

3.1.1.   Menurut Imam Al-Suyuthi
2
 mu‟jizat adalah :

3
 

 دة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضةاان المعجزة أمر خارق للع

Kejadian yang luar biasa yang bersamaan dengan adanya 

tantangan, dan tanpa adanya tandingan” 

3.1.2.   Menurut ibn khaldun
4
  

Dalam kitab muqoddimah yang dikutip oleh Muhammad 

Kamil Abdussomad, ia mengatakan “Mu‟jizat adalah perbuatan-

perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusi. Dinamakan mu‟jizat 

                                                           
1
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. Asy-Suyuthi, Al-Itqon fi al-Uluum al-Qur‟an, PDF 645 
 
4
 Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar 

Muhammad bin al-Hasan 

 



35 
 

dikarenakan tidak masuk dalam kategori yang mampu dilakukan oleh 

seorang hamba, dan berada diluar kemampuan manusia”.
5
 

3.1.3.   Mustafa Muslim berpendapat yang dimaksud mu‟jizat adalah:
6
 

 ان المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعرضة يظهره اهلل على يد رسلو

“Kejadian yang luar biasa yang dudahului oleh tantangan, dan tanpa 

ada tandingan yang ditampakkan oleh Allah terhadap utusan-

utusanna” 

3.1.4.    Menurut Manna‟ al-Qattan mu‟jizat ialah:
7
 

Penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. 

yang menunjukkan ketidakmampuan orang arab, yang pada saat itu 

memiliki  tingkat kehebatan dalam aspek bahasa untuk menandingi 

mu‟jizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Qur‟an dan ketidakmampuan 

generasi-generasi setelahnya. Dan Mu‟jizat merupakan hal luar biasa 

yang disertai adanya tantangan dan terhindar dari perlawanan. 

Mu‟jizat merupakan perbuatan pengakuan seseorang bahwa 

ia menjalankan fungsi Ilahiyah dengan cara melanggar ketentuan 

hukum alam dan membuat orang lain tidak mampu melakukan dan 

bersaksi akan kebenaran perkara yang di akuinya. 

Jadi, Pengertian Mu‟jizat al-Qur‟an ialah : pertama sebuah penomena 

adikodrati
8
 disertai dengan tantangan yang tidak tertandingi sebagai bukti atas 

kerasulan. Kedua sebuah perkara luar biasa yang muncul pada diri seorang 

yang mengaku Nabi dalam sebuah kapasitas tertentu yang tidak dapat 

dilakukan oleh siapapun yang mengingkarinya. 

                                                           
5
 Muhammad Kamil Abdussomad, Mu‟jizat ilmiah dalam al-Qur‟an, terj. Alimin dan Ghaneim 

ihsan, (Jakarta: Media Grafika, 2004)  Cet. V, 1 
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Dalil yang menunjukkan bahwa keberadaan al-Qur‟an adalah mu‟jizat bagi 

Nabi Muhammad SAW. terbukti dari ketidakmampuan bangsa arab menandingi 

al-Qur‟an. Hal ini terjadi dengan tiga tahapan yakni:
9
 

1. Menantang mereka membuat seluruh al-Qur‟an, sebagaimana firman 

Allah dalam Surah al-Isra‟ ayat 88 yang berbunyi: 

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن ََل يَْأُتوَن ِبِمْثِلِو َوَلْو كَ   اَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيرً ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

Katakanlah :”Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul 

untuk membuat yang serupa al-Qur‟an ini niscaya mereka tidak akan 

dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka 

menjadi pembantu bagi sebagian yang lain”.[Q.S Al-Isra‟ 88] 

2. Menantang mereka dengan membuat sepuluh surah saja dari al-

Qur‟an, ini termaktub dalam Surah al-Huud ayat 13-14 yang berbunyi: 

اَن يُرِيُد َمْن كَ  **ْسِلُموَن فَِإلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَنََّما أُْنِزَل ِبِعْلِم اللَِّو َوَأْن ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو فَ َهْل َأنْ ُتْم مُ 
نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها ََل يُ ْبَخُسونَ   اْلَحَياَة الدُّ

Bahkan mereka mengatakan : “Muhammad telah membuat-

buat al-Qur‟an itu”, Katakanlah : “(kalau demikan) maka 

datangkanlah sepuluh surah-surah yang dibuat-buat yang 

menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup 

(memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang 

bernar”. 14. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima 

seruanmu (ajakanmu) itu, maka katakanlah, sesungguhnya al-Qur‟an 

itu diturunkan dengan Ilmu Allah, dan bahwasannya tidak ada tuhan 

selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (Kepada Allah). [Q. S. 

Huud 13-14] 

3. Menantang mereka (Bangsa Arab) dengan membuat satu surah al-

Qur‟an, yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 23 yang 

berbunyi : 

                                                           
9
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ا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن دُ  وِن اللَِّو ِإْن ُكْنُتْم َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّ

 َصاِدِقينَ 

 

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur‟an 

yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad ), buatlah satu 

surat (saja) yang semisal al-Qur‟an itu dan ajaklah penolong-

penolongmu salain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.[Q.S Al-

Baqarah 23] 

2.2.   Syarat-Syarat Mu’jizat 

Dari definisi di atas, tidak menjadikan semua perkara yang luar biasa 

bisa dikatakan menjadi mu‟jizat, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus 

ada dalam mu‟jizat itu sendiri, diantaranya yaitu : 

3.2.1.   Perkara yang Luar Biasa 

Merupakan perkara yang di luar kemampuan manusia, 

maksudnya perkara yang di luar jangkauan sebab dan akibat yang dapat 

diketahui serta dapat dipelajari oleh manusia, baik dari sebgi ucapan 

semisal al-Qur‟an ataupun dari segi perbuatan seperti mengalirnya air 

dari jari-jari Muhammad SAW. bertambahnya makanan yang sedikit 

banyak sehingga cukup untuk dimakan oleh orang banyak. Dengan 

demikian, sihir,
10

 walaupun sekilas tampak perkara yang luar biasa akan 

tetapi dapat dipelajari oleh siapapun yang menginginkannya, maka 

tidak termasuk dalam perkara yang luar biasa dalam definisi di atas.
11

 

3.2.2.  Mu‟jizat berasal dari Allah.
12

 

Allah Berfirman : 

                                                           
10

 Sihir merupakan perkara yang luar biasa akan tetapi dapat untuk dipelajari, bagi siapaun 

yang mau mempelajarinya maka ia akan mendapatkannya. Lihat Ibrahim al-Bajuri, Tahqiq al-

Maqam „ala Kifayah al-„awam, (semarang : Toha Putra, tt), 73 

 
11

 Mustafa Muslim, Mabahis fi I‟jaz al-Qur‟an, 19 
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ُهْم َمْن َلْم نَ ْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكانَ  ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ِلَرُسوٍل َأْن يَْأتَِي  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًًل ِمْن قَ ْبِلَك ِمن ْ

 ِبآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّو فَِإَذا َجاَء َأْمُر اللَِّو ُقِضَي بِاْلَحقِّ َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 

Dan Sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rosul 

sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. 

Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mu‟jizat, melainkan 

atas seizin Allah, maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan 

(semua perkara) dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang 

berpegang kepada yang batil. [Q.S. Al-Ghafir 78] 

Jadi, disini kita dapat menyimpulkan bahwa mu‟jizat 

merupakan pemberian dari Allah yang tak seorangpun bisa menentukan 

waktu dan bentuknya. 

3.2.3.   Merupakan Saksi 

Mu‟jizat menjadi saksi bagi orang yang mengaku menjadi 

Nabi dan sebagai bukti atas kebenarannya sebagai orang yang 

membawa risalah Allah.
13

 Perkara yang luar biasa bisa terjadi kepada 

siapa pun, akan tetapi apabila itu terjadi kepada orang yang tidak 

mengaku Nabi, maka ia tidak dinamakan sebagai mu‟jizat. Dan ada 

beberapa hal yang luar biasa yang terjadi terhadap orang yang tidak 

mengaku Nabi, diantaranya:
14

 

2.2.3.1.    Irhash 

Mu‟jizat Ishash yaitu perkara yang luar biasa yang 

dimiliki oleh orang yang akan menjadi Nabi. 

2.2.3.2.    Istidraj 
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 Ibid. h. 73 
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 Ibrahim al-Bajuri, Tahqiq al-Maqam „ala Kifayah al-„awam, 73 
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Yaitu perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh 

orang durhakata sebagai bentuk rangsanagan untuk lebih 

berbuat durhaka. 

Dengan demikian keberadaan Nabi Muhammad 

SAW. Sebagai Nabi yang terakhir, menuntut tidak mungkin 

terjadi mu‟jizat lagi setelah meninggalnya beliau. 

3.2.4.   Terjadi bertepatan dengan permintaan penentangnya.
15

 

Keberadaan mu‟jizat harus sesuai dengan permintaan 

penentangnya, dikarenakan mu‟jizat sebagai bukti kebenaran atas 

kebenaran Rasul. Apabila mu‟jizat tidak sesuai dengan permintaan 

penentangnya maka  mu‟jizat bukanlah atas kebenaran Rasul. Orang 

Arab yang memiliki tingkat kebalaghahan yang sangat tinggi menjadi 

salah satu alasan, bahwa mu‟jizat Nabi Muhammad SAW. berupa al-

Qur‟an al-Karim.  

3.2.5.    Tidak seorangpun dapat membuktikan dan membandingkan.
16

 

Hal ini merupakan suatu keharusan yang menjadi kelemahan 

sang penentang dan kandungan tantangan benar-benar dapat difahami 

oleh orang yang menantang. Biasanya mu‟jizat para Nabi sesuai 

dengan keahlian ummatnya. 

Misalnya mu‟jizat Nabi Shaleh a.s. ketika menghadapi kaum 

Tsamud yang ahli melukis, memahat dan membuat relief-relief yang 

menghiasi gunung-gunung tempat mereka tinggal, kemudian Allah 

memberikan mu‟jizat kepada Nabi Shaleh a.s. yang sesuai dengan 

kehlian mereka, yaitu berupa seekor unta yang benar-benar hidup 

keluar dari batu karang dengan keadaan bisa makan dan bisa minum, 

bahkan mereka bisa meminum susu unta tersebut.
17

 Pada saat itu, 
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 Mustafa Muslim, Mabahis fi I‟jaz al-Qur‟an. 21 
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 Q. S. Al-A‟raf, ayat 73-74. Q.S. Asy-Syuara‟ ayat 155-156 
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relief-relief yang mereka lukis dan pahat tidak memberikan arti apa-

apa lagi dibandingkan dengan mu‟jizat tersebut. 

Begitu juga yang terjadi pada Nabi Isa a.s. yang diutus 

terhadap kaum yang mereka hebat dengan pengobatannya, akan tetapi 

kemahiran mereka tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan mu‟jizat 

Nabi Isa a.s. yang dapat menyembuhkan banyak penyakit kulit seperti 

kusta, belang,
18

 mengembalikan pengelihatan orang yang buta sejak 

lahir, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati.
19

 

Kelima syarat tersebut diatas bila terpenuhi, maka suatu hal 

yang timbul diluar kebiasaan adalah merupakan mu‟jizat yang 

menyatakan atas kenabian orang tersebut. Bila kelima persyaratan 

tersebut tidak tercapai maka  tidak disebut dengan mu;jizat dan bukan 

pula sebagai dalil dari kebenaran seorang yang mengaku Nabi.
20

 

3.3.   Macam – Macam Mu’jizat 

Mu‟jizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
21

 

3.3.1.   Mu‟jizat Hissy 

Mu‟jizat Hissy merupakan mu‟jizat yang dapat dilihat dengan 

mata, didengan oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, 

dirasa oleh lidah. Dengan kata lain mu‟jizat hissy dapat dirasakan oleh 

panca indra. 

Mu‟jizat jenis ini penggunaannya pada kekuatan yang muncul 

dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang Nabi. 

Secara umum dapat diambil contoh adalah mu‟jizat Nabi Musa a.s. 
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 Lihat Q. S. Ali Imran ayat 49 
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 Abdul Al-Rahman bin Abu Bakar Asy-Suyuthi, Al-Itqon fi al-Uluum al-Qur‟an. 
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dapat membelah lautan, mu‟jizat Nabi Daud a.s. yang dapat 

melunakkan besi, serta mu‟jizat Nabi-Nabi dani Bani Israil yang lain.  

Bahkan secara umum bila melihat komentar Imam Jalaluddin al-

Suyuthi, dimana beliau berpendapat bahwa kebanyakan mu‟jizat yang 

ditampakkan Allah kepada diri seorang Nabi yang di utus kepada Bani 

Israil adalah mu‟jizat jenis fisik. Beliau menambahkan hal itu, 

dikarenakan atas lemah dan keterbelakangan tingkat intelegensi
22

 kaum 

Bani Israil.
23

 

3.3.2.   Mu‟jizat ma‟nawi (Rasional)  

Mu‟jizat Ma‟nawi yaitu mu;jizat yang tidak mungkin dapat 

dicapai dengan kekuatan panca indera, akan tetapi harus dicapai dengan 

kekuatan “aqli” dan kekuatan fikiran. Mu‟jizat ini lebih banyak 

ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus al-

Qur‟an dengan mu‟jizat Nabi Muhammad SAW. atas umatnya, dapat 

dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional. Oleh karena itu mu‟jizat 

al-Qur‟an abadi sampai hari kiamat. Jalaluddin al-Suyuthi kembali 

berpendapat, bahwa sebab yang melatarbelakangi diberikannya mu;jizat 

rasional atas Nabi Muhammad SAW. adalah keberadaan mereka yang 

sudah relatif matang dan mahir dibidang intelektual. Beliau 

menambahkan, oleh karena itu al-Qur‟an adalah mu‟jizat rasional atau 

disebut ma‟nawi, yang sisi kemu‟jizatannya hanya bisa diketahui 

dengan kemampuan intelektual, berbeda dengan mu‟jizat fisik yang 

hanya bisa diketahui dengan cara indrawi. Meskipun al-Qur‟an 

diklasifikasikan sebagai mu‟jizat rasional, akan tetapi tidak serta merta 

menafikan mu‟jizat-mu‟jizat fisik yang telah dianugerahkan Allah 

kepada Nabi Muhammad SAW. dalam memperkuat dakwahnya.
24
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 Kemampuan manusia dalam berfikir rasional dalam  menghadapi lingkungan 
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 Asy-Suyuthi, Al-Itqon fi al-Uluum al-Qur‟an, 483 
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3.4.   Bentuk Bentuk Kemu’jizatan Al-Qur’an 

Bentuk-bentuk kemu‟jizatan al-Qur‟an dapat diklasifikasikan 

menjadi: 

3.4.1.   Segi Isyarat Ilmiah 

Bentuk Segi Isyarat Ilmiah Ialah adanya bentuk 

kemu‟jizatan dalam al-Qur‟an ditinjau dari ilmu pengetahuan 

yang terkandung didalamnya (ilmu pengetahuan umum). 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan 

manusia kepada jalan yang benar (hidayah) dan mengajak untuk 

menempuhnya. Cara yang ditawarkan al-Qur‟an bermacam-

macam, diantaranya mulai dari membicarakan tentang fitrah 

manusia, kejadian yang bisa di indera sampai dengan 

membicarakan tentang kisah-kisah terdahulu. Ketika yang diseur 

oleh al-Qur‟an semua manusia yang memiliki watak, peradaban 

dan pemikiran berbada-beda, maka al-Qur‟an menawarkan 

bentuk-bentuk rasional sesuai dengan pemikiran manusia. Dengan 

demikian al-Qur‟an sesuai dengan kondisi orang yang menerima 

wahyu dan kondisi setelahnya.
25

 

Diantara bentuk penawaran al-Qur‟an yang rasional, 

didalamnya menyebutkan ayat-ayat kauniyah, yang berhubungan 

dengan alam semesta, kejadian manusia, dan lain-lain. Akan 

tetapi pemaparannya singkat dan memiliki beberapa intepretasi 

makna sekaligus tidak terlepas dari tujuan utamanya sebagai 

petunjuk bagi manusia. 

Berikut adalah contoh ayat-ayat yang berbentuk isyarat 

ilmiah : 

                                                           
25

 Mustafa Muslim, Mabahis fi I‟jaz al-Qur‟an 157 
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ْرنَاُه َمَناِزَل َحتَّى َعادَ   َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ   َواْلَقَمَر َقدَّ

Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, 

sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) 

kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”. [Q.S. Yasiin, 

39] 

Makna ayat kebanyakan ulama tafsir “kami menjadikan 

manzilah-manzilah terhadap bulan” yakni membesar, mengecil 

seperti tandun yang meruncing atau tandun kering yang berubah 

sesuai dengan keadaan sampai akhirnya menjadi kering. 

Ahli falak
26

 berpendapat bahwa bulan pada awalnya 

kecil, kemudian menjadi satu perempat pertama, menjadi bulat 

utuh, seanjutnya menjadi satu perempat kedua dan kembali 

mengecil.
27

 

3.4.2.   Segi Petunjuk Penetapan Hukum Syara‟ 

Diantara hal-hal yang menggumkan akal dan tak 

mungkin dicari penyebabnya selain bahwa al-Qur‟an adalah 

wahyu Allah, adalah terkandungnya syari‟at paling ideal bagi 

umat manusia, undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan, 

yang dibawa al-Qur;an untuk mengatur kehidupan manusia yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 

Secara garis besar bentuk kemu‟jizatan al-Qur‟an ini 

mencakup beberapa unsur, yaitu:
28

 

3.4.2.1.  Mendidik 

                                                           
26

 Ahli Falak adalah orang yang mahir dalam hal perbintangan. 

 
27

 Al-Jamily, al-I‟jaz al-Ilmy fi al-Qur‟an, (Beirut : Daar al Wasam, 1992) Cet. 

II, h. 21-22 
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 Mustafa Muslim, Mabahis fi I‟jaz al-Qur‟an, 238 
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Al-Qur‟an memulai mendidik individu manusia dengan 

mengarahkan terhadap aqidah ke-Esahan Allah dan memberi 

isyarat bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang akan 

kembali kepada-Nya. 

Keabsahan aqidah muslim yang mendorongnya untuk 

melakukan untuk melakukan syariat-syariat islam yang bersifat 

wajib, melakukan berbagai ritual ibadah yang intinya untuk 

mencetak pribadi manusia yang baik. Didikan al-Qur‟an terhadap 

pribadi muslim mencakup kepada sholat, zakat, haji dan lain –

lain. 

3.4.2.2.Hubungan keluarga 

Keluarga merupakan cikal bakal dalam masyarakat. 

Maka al-Qur‟an mensyariatkan pernikahan untuk mendapatkan 

keturunan dengan dasar kasih saying. Allah berfirman dalam al-

Qur‟an yang berbunyi : 

َنُكْم َمَودًَّة َورَْحمَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ

ُرونَ   ََليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di 

jadikan-Nya diantaranya rasa kasih saying, sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir. [Q. S. Al-Ruum, 21] 

 

3.4.2.3.Penetapan Hukum yang Adil Atas Dasar Musyawarah 

ا َرزَقْ َناُىْم يُ ْنِفُقونَ  نَ ُهْم َوِممَّ  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصًََّلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka 

menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka. [Q. S. Al-Syuro, 38] 

3.4.2.4.Penetapan hukum untuk menjaga aspek penting 

Penetapan hukum untuk menjaga aspek pentingdalam 

kehidupan manusia, yatu, agama, nyawa, kewibawaan, akal dan 

harta. Yang semuanya dijelaskan dalam ilmu fiqih bab jinayah 

dan had, diantaranya : 

3.4.2.4.1. Keadilan 

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي  َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
ُرونَ   يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi mereka kau 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. [Q. S. An-Nahl, 90] 

3.4.2.4.2. Mencegah pertumbahan Dara 

َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنَُّو َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ
ْرِ  َفَكأَنََّما قَ َتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َولََقْد َجاَءتْ ُهْم اْلَ 

ُهْم بَ ْعَد َذِلَك ِفي اْلَْرِ  َلُمْسرُِفونَ  َناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيًرا ِمن ْ  ُرُسُلَنا بِاْلبَ ي ِّ

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hokum) bagi bani 

Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang 

manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang 

lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka 

bumi, maka seakan-akan dia telah membunh manusia 

seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara 

kehidupan seorang manusia, dan sesungguhnya telah 
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datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 

kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 

kerusakan di muka bumi. [Q. S. Al-Maidah 32] 

3.4.2.4.3. Pertahanan dari fitnah dan Agresi 

يُن لِلَِّو فَِإِن انْ تَ َهْوا َفًَل ُعْدَواَن ِإَلَّ َعَلى  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفت ْ
 الظَّاِلِمينَ 

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 

ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya 

semata-mata untuk Allah , jika mereka berhenti (dari 

memusuhi kamu) maka  tidak ada permusuhan (lagi) 

kecuali terhadap orang – orang yang zalim. [Q.S. Al-

Baqarah 193] 

Al-Qur‟an meriwayatkan aturan-aturan syariat 

yang bagitu sempurna, yang dapat mengatur kehidupan 

manusia dalam tataan yang paling ideal. Semua berntuk 

syaiat yang ada dakan al-Qur‟an  sebagai bentuk 

kemu‟jizatan al-Qur‟an yang berlaku sepanjang masa 

dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. 

3.4.3.   Segi Pemberitaan yang Ghaib 

Surat-surat dalam al-Qur‟an mencakup banyak berita 

tentang alam ghaib.
29

 Kapabilitas al-Qur‟an dalam memberikan 

informasi-informasi tentang hal-hal yang ghaib seakan menjadi 

prasyarat utama penopang eksistensinya sebagai kitab mu‟jizat. 

Akan tetapi pemberian informasi akan segala hal yang ghaib tidak 

memonopoli seluruh aspek kemu‟jizatan al-Qur‟an itu sendiri, 

diantaranya adalah : 

                                                           
29

 Ghaib adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak nyata, atau tersembunyi. 

Lihat Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus bahasa Indonesia Kontenporer, 

(Jakarta : Modern English Press, 1995), h. 431. A. W. Munawwir, Kamus Al-

Munawwir. 1024. 
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3.4.3.1.Keghaiban Masa Lampau 

Al-qur‟an sangat jelas dan fasih sekali dalam menjelaskan 

cerita masa lalu seakan-akan menjadi saksi mata langsung 

mengikuti jalannya cerita. Diantaranya adalah kisah Nabi 

Musa a.s. dan (ingatlah) ketika musa berkata kepada 

kaumnya: 

ِخُذنَا ُىُزًوا قَاَل َأُعوُذ بِاللَِّو َأْن َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بَ َقَرًة قَاُلوا َأتَ تَّ 
 َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِلينَ 

“Sesungguhnya Allah menyeruh kamu menyembelih 

seekor sapi betina”. Mereka berkata : “Apakah kamu 

hendak menjadikan kami buah ejekan?” Musa menjawab : 

“Aku berlindung kepada Allah arag tidak menjadi salah 

seorang dari orang-orang jahil. [Q. S. Al-Baqarah, 67] 

Kisah Fir‟aun yang disebutkan dalam al-Qur‟an 

surah al-Qoshos ayat 4 yang berbunyi : 

ُهْم  يَُذبُِّح أَبْ َناَءُىْم ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعًَل ِفي اْلَْرِ  َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَ ًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمن ْ
 َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

Sesungguhnya Fir‟aun telah berbuat sewenang-

wenang di muka bumi dan menjadikan pendudukanya 

berpecah belah, dengan menindas segolongan dari 

mereka, menyembelih anak laki-laki merekaa dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, 

sesungguhnya Fir‟aun termasuk orang-orang yang 

membuat kerusakan. [Q.S. Al-Qoshos 4] 

3.4.3.3.Keghaiban dimasa akan datang. 

Peristiwa yang akan datang diungkapkan oleh Quraish 

Shihab terbagi menjadi dua begian pokok.
30

 Pertama, 

                                                           
30

 M. Quraish Shihab, Mu‟zijat al-Qur‟an,  198 
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peristiwa pada saat al-Quur‟an menerangkan belum terjadi 

akan tetapi sekarang sudah terbukti kejadiannya. 

Misalnya, berita al-Qur‟an tentang kemenangan Romawi 

atas Romawi : 

( ِفي ِبْضِع 3اْلَْرِ  َوُىْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن )( ِفي َأْدَنى 2( ُغِلَبِت الرُّوُم )1الم )

( بَِنْصِر اللَِّو يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء 4ِسِنيَن لِلَِّو اْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن )

 (5َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

Alif Lam Mim (1) Telah dikalahkan bangsa 

Rumawi (2) Di negara terdekat dan mereka sesudah 

dikalahkan itu akan menang (3) Dalam beberapat tahun 

lagi, bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka 

menang), dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu 

bergembiralah orang-orang yang beriman (4) karena 

pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-

Nya, dan Dialah Maha Penguasa Perkasa lagi 

Penyanyang. [Q.S. Ar-Ruum 1-5] 

Kedua, peristiwa yang akan datang dan belum 

terjadi sampai sekarang. Misalnya : peristiwa akan 

hadirnya seekor binatang yang berbicara sebelum hari 

kiamat. 

ا ََل َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن اْلَْرِ  ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتِنَ 

 يُوِقُنونَ 

Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, 

kami kerluarkan sejenis binatang melatadari bumi yang 

akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya 

manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. [Q.S. 

An-Naml 82] 

3.4.4.Segi Kemu‟jizatan Bahasa 
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Kemu‟jizatan Al-Qur‟an dari sspek bahasa, sejarah telah 

membuktikan, bahwa bangsa Arab pada saat turunnya al-Qur‟an 

telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satu 

pun yang ada didunia ini, baik sebelum dan sesudah mereka, dalam 

bidang kefasihan bahasa (balaghah). Mereka juga telah menempuh 

jalan yang belum pernah ditempuh orang lain dalam kesempurnaan 

menyampaikan penjelasan (Al-Bayan), keserasian dalam menyusun 

kata-kata, serta kelancaran logika.
31

  

Oleh karena itu, bangsa Arab telah mencapai taraf yang 

bergitu jauh dalam bahasa dan seni sastra, karena sebab itulah al-

Qur‟an menantang mereka. Padahal mereka memiliki kemampuan 

bahasa yang tidak dapat dicapai oleh bangsa lain, seperti kemahiran 

dalam berpuisi, sya‟ir atau prosa, memberikan penjelasan dalam 

bentuk sastra yang tidak sampai oleh selain mereka. Namunpun 

begitu mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan 

dengan al-Qur‟an.
32

 

Dari sini bisa difahami, bahwa setiap perbuatan yang tidak 

mampu oleh seorangpun, sementara sarana-sarana yang diperlukan 

secara berlimpah, sedang motivasi juga kuat, maka itu telah 

terbukti, serta kita tahu bangsa Arab telah ditantang al-Qur‟an 

namun tak mampu menjawabnya, meskipun mereka sangat ingin 

melakukannya dan memiliki sarana yang kuat untuk itu. Maka 

tahulah kita bahwa tantangan itu merupakan tantangan yang tidak 

mampu mereka layani. 

Selanjutnya apabila ketidakmampuan bangsa Arab telah 

terbukti sedangkan mereka sangat mahir dalam bidang bahasa dan 

sastra, maka terbuti pulalah kemu‟jizatan al-Qur‟an dalam segi 

bahasa dan sastra, itu merupakan argumentasi terhadap mereka 

                                                           
31

 Muhammad Husain at-Thaba‟ Thaba‟I, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur‟an, (Beirut : 

Muassasah al-„Alamy, 1991),  Juz 1, 62 

 
32

 Manna al-Qattan, Mabahis fi Uluum al-Qur‟an, 647. 
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ataupun terhadap kaum-kaum selain mereka. Sebab difahami 

bahwa apabila sebuah pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh mereka 

yang ahli dalam bidangnya tentunya semakin jauh lagi 

kemustahilan itu bisa dilakukan oleh mereka yang tidak ahli 

dibidangnya.
33

 

Letak kemu‟jizatan al-Qur‟an bisa ditinjau dari beberapa 

aspek, diantaranya adalah: 

3.4.4.1.Uslub Al-Qur‟an 

Kata uslub berasal dari bahasa Arab yang akar 

katanya  اسلوبا – يسلب –سلب  yang terjemahnya dalam bahasa 

Indonesia ialah “Jalan, cara, sistem, dan metode”.
34

 

Adapun pengertian (uslub) menurut istilah ialah makna 

yang terdapat dalam suatu lafaz-lafaz (kalimat) agar lebih 

mudah mencapai tujuan yang dimaksud pada diri pendengar 

ataupun pembaca.
35

 

Berbicara tentang uslub al-Qur‟an, berarti kita akan 

membahas tentang metode-metode al-Qur‟an sebagai 

wahyu Allah SWT. dalam menyampaikan hidayah-Nya 

kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, hendaknya 

kita mengenalnya pengertian umumnya terlebih dahulu. 

Diantaranya ada yang mengemukakan :
36

 

لقران الكريم ىو طريقتو التى انفردبها في تأليف كًلمو واختيار ألفاظو وَل غرابة أن فاسلوب ا
 يكون للقران الكريم أسلوب خاص بو فان لكل كًلم الهي أو يشرى أسلوبو الخاص بو

                                                           
33

 Muhammad Abdul „Adzim al-Zarqani, Manahil irfan fi Uluum al-

Qur‟an, (Cairo : Daar al-Hadits, 2001), Juz II, 278 

 
34

 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir,  647 
35

 Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, Manahil irfan fi Uluum al-

Qur‟an,  300 

 
36

 Ibid. 
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Uslub al-Qur‟an al-Karim ialah metode tersendiri 

yang ada didalam al-Qur‟an dari segi susunan kata dan 

pemilih lafaz. Dengan demikian setiap kalam Ilahi kalam 

manusia memiliki metode tersendiri. 

Uslub al-Qur‟an yang tidak dapat tertandingi oleh 

orang Arab dan membuat mereka gemetar dan penuh 

dengan katakutan. Mereka merasakan kelemahan fitrahnya 

dalam berbahasa, bahkan pembesar mereka mengatakan 

bahwa al-Qur‟an merupakan ungkapan susunan kata yang 

tidak berasal dari kalangan mereka.
37

 

 

 

3.4.4.2.Susunan Kata dan Kalimat Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an memiliki susunan kata yang indah, 

berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa 

orang-orang Arab. Hal ini terjadi dikarenakan huruf dan 

kata-kata dalam al-Qur‟an tersusun dengan sistematis dan 

dapat menimbulkan keserasian bunyi dan irama.
38

 Seperti : 

َماِء َذاِت اْلبُ ُروِج ) ( قُِتَل َأْصَحاُب اْلُْخُدوِد 3اِىٍد َوَمْشُهوٍد )( َوشَ 2( َواْليَ ْوِم اْلَمْوُعوِد )1السَّ
َها قُ ُعوٌد )5( النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد )4) ( َوُىْم َعَلى َما يَ ْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد 6( ِإْذ ُىْم َعَلي ْ
(7) 

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari 

yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang 

disaksikan.Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang 

membuat parit, yang berapi (dinyalakan dengan) kayu 

bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka 

                                                           
37

 Mustafa Shadiq al-Rafi‟i, I‟jaz al-Qur‟an wa al-Balaghah an-

Nubuwah, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2003) , h. 134 

 
38

 M. Quraish Shihab, Mu‟jizat Al-qur‟an, 123 
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menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-

orang yang beriman. [Q.S Al-Buruj 1-7] 

Di samping itu al-Qur‟an memiliki susunan kata 

yang singkat, akan tetapi mengandung sekian banyak 

makna. Kandungan al-Qur‟an dapat difahami sesuai dengan 

kapasitas keilmuan yang memahaminya. Bagi orang awam 

bias merasa puas dan bagi orang intelektual bibisa 

mendapatkan beberapa kefahaman. 

Misalnya dalam suarh al-Baqarah ayat 212 : 

 َواللَُّو يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

“Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang 

dikehendaki-Nya tanpa batas.”[Q. S. Al-Baqarah, 212] 

Dalam ayat ini ada beberapa penelitian, pertama 

Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya, kedua Allah memberikan rezeki kepada 

siapapun yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungkan 

pemberian-Nya, ketiga Allah memberikan rezeki kepada 

seseorang tanpa ada batas, karena Ia maha kaya, keempat 

Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa 

mengurangi rezeki yang lainnya.
39

 

3.4.4.3.Keseimbangan Redaksi Al-Qur‟an 

Sebagai mu‟jizat Allah, al-Qur‟an semua sisinya 

mengandung unsur yang unik yang tidak dapat dijangkau 

oleh manusia secara pasti. Menurut Quraish Shihab, kata 

الَرِحيمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ   terdiri 19 huruf, ternyata penyebutan 
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 Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Hasan bin Husain al-Taimy 

al-Razy (terkenal dengan sebutan al-Razy), Mafatih al-Ghaib, (Beirut : 

Daar al-Fikr, 1981), Juz VI, 9 
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kata-kata tersebut keseluruhannya habis dibagi dengan 

angkat 19
40

 : 

1. Kata اسم dalam al-Qur‟an sebanyak 19 kata 

2. Kata ّللا dalam al-Qur‟an terulang sebanyak 2.698 kali 

yang merupakan hasil dari perkalian 142 x 19. 

3. Kata الرحمن terulang sebayak 57 kali dan itu adalah 

hasil perkalian dari 3 x 19 

4. Kata الرحيم terulang sebanyak 114 kali dan itu juga 

adalah hasil dari perkalian 6 x 19. 

Uaraian diatas menunjukkan bahwa al-Qur‟an 

merupakan satu-satunya kitab yang memiliki sususnan kata 

yang seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 M. Quraish Shihab, Mu‟jizat Al-Qur‟an, 144 


