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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEMUKJIZATAN AL QUR’AN

A. Pengertian Mukjizat Al Qur’an

Kata Mukjizat berasal dari bahasa Arab adalah isim fa’il dari kata kata

اعجازا - یعجز - ,yang berarti melemahkan, atau menjadikan tidak mampu ,اعجز

ini sejalan dengan firman Allah Swt:







Artinya: “Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu

aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini”.( Al Maidah: 31)

Pelakunya disebut Mukjiz. Jika kemampuan melemahkan pihak lain itu

sangat menonjol dan sehingga mampu membungkam lawan maka disebut

mukjizah, yang dalam bahasa Indonesia disebut dan ditulis “mukjizat”. Adanya

tambahan ta marbuthah pada akhir kata mukjizah mengandung makna

mubalaghah( superlatif) atau bermakna “ paling”.1

Mukjizat menurut istilah adalah “ suatu hal yang luar biasa yang

terjadi oleh seorang yang mengaku Nabi, sebagai bukti kenabiannya yang

dihadapkan kepada orang yang ragu, untuk didatangkan hal yang serupa,

tetapi mereka tidak mampu melayani hal itu.”2

1Ibnu Ahmad ‘Alimi, Menyingkap Rahasia Mukjizat Al Qur’an, Jawa Timur. Mashun,
2008, hlm. 30. lihat juga daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Modern, Surabaya: Apollo, 1994,
hlm. 141

2 Anwar Rosihon, Ulum Al Qur’an, Bandung: Pustaka Setia,2004, hlm. 184
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Manna Al Qhattan mendefenisikan Mukjizat sebagai berikut:

امر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضة

Artinya:“ suatu kejadian yang terjadi diliuar kebiasaan, disertai dengan

unsur tantangan, dan akan dapat ditandingi.”

Dari pengertian di atas mukjizat dapat lebih dirincikan bahwa mukjizat

adalah sesuatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang

yang mengaku Nabi. Sebagai bukti kenabiannya, yang bertujuan untuk

menantang kepada orang- orang yang ragu untuk mendatangkan atau

melakukan hal yang sama namun mereka tidak mapu melakukan tantangan

tersebut.

Dengan demikian dinamakan mukjizat karena manusia lemah untuk

mendatangkan hal yang sama, sebab mukjizat merupakan hal yang

bertentangan dengan adat, keluar dari factor yang telah diketahui. I’jaz Al

Qur’an berarti menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah ataupun

kelompok, untuk mendatangkan sesamanya.

B. Syarat- syarat Mukjizat

Syarat mukjizat itu ada lima. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka

sesuatu itu belum dikatakan mukjizat.

1. Hendaklah mukjizat tersebut merupakan yang tidak dapat dilakukan kecuali

hanya Allah Swt. Syarat pertama ini wajib ada pada sebuah mukjizat, sebab

jika seseorang muncul pada suatu masa yang mengaku sebagai rasul,

3Manna’ Al Qaththan, Mabahits Fii Ulum Al Qur’an, terj, Bogor: Litera Antarnusa, 2009,
hlm. 259
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kemudian menjadikan kemampuannya untuk bergerak, diam, berdiri, dan

duduk sebagai mukjizatnya, maka aktivitas- aktivitas ini tidak dapat

diklaim sebagai mukjizat atas dirinya. Pasalnya, makhluk yang lain pun

mampu melakukan seperti itu. Mukjizat itu haruslah seperti kemampuan

membelah lautan, membelah bulan menjadi dua bagian, atau hal- hal yang

tidak dapat dilakukan oleh manusia.4

2. Hendaknya mukjizat tersebut merupakan perkara yang luar biasa. Syarat ini

wajib diberlakukan kepada Mukjizat, sebab jika seseorang mengaku

sebagai rasul berkata, “tanda –tanda kebenaranku adalah munculnya

malam selepas siang dan terbitnya matahari dari ufuk timur”, maka dapat

diketahui bahwa, apa yang dikatakannya bukanlah suatu mukjizat. Sebab

peristiwa- peristiwa itu, meskipun hanya dapat dilakukan oleh Allah,

namun peristiwa ini tidak diciptakan untuk melegitimasi dirinya.5

Selain itu, peristiwa itu pun telah ada sebelum dia mengaku sebagai

rasul, sebagaimana peristiwa- peristiwa itu ada disaat dirinya mengklaim

sebagai rasul. Lebih dari itu, pengakuannya yang menyatakan bahwa

peristiwa –peristiwa itu menunjukkan atas kenabiannya adalah seperti

pengakuan selain dirinya. Dengan demikian, diperoleh kejelasan bahwa dia

tidak dapat menunjukkan kebenaran dirinya.

Adapun peristiwa yang ditunjukkan oleh rasul sebagai bukti atas

kebenaran dirinya, sesungguhnya peristiwa itu memang menunujukkan atas

kebenaran dirinya. Dalam hal ini, Beliau mengatakan, “ bukti yang

4Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkami Al Qur’an,
Terjemahan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 177

5 Ibid, hlm. 178
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menunjukkan atas kebenaranku adalah, Allah akan menciptakan sesuatu

yang luar biasa untuk membenarkan pengakuanku sebagai rasul (utusan

Allah). Allah mengubah tongkat ini menjadi ular, membelah batu ini

menjadi seekor unta di dalamnya, memancarkan air dari sela- sela jariku

sebagaimana ia memancarkan dari mata air, atau menciptakan hal-hal

lain yang luar biasa, yang hanya dapat dilakukan oleh penguasa bumi dan

langit.”

Contoh dari permasalahan ini, adalah keberadaan sekelompok  orang

dihadapan seorang raja. Salah satu mereka berkata dan sang raja

mendengar perkataannya, “ wahai hadirin sekalian, raja telah

memerintahkan untuk ini dan itu. Bukti hal itu adalah, dia akan

membenarkan diriku dengan perbuatannya. Dia akan mengeluarkan

cincinnya dari jari tangannya yang dimaksudkan untuk membenarkan

ucapanku.” Jika sang raja mendengar ucapan dan pengakuan yang

ditujukan kepada mereka itu, kemudian dia melakukan apa yang dikatakan

orang itu sebagai bukti kebenaran dirinya, maka perbuatannya sama saja

dengan ucapannya-seandainya dia mengucapkan: “ dia benar mengenai

pengakuannya atas diriku”.

Demikian pula jika Allah melakukan suatu pekerjaan yang hanya

dapat dilakukan oleh Dia, atau melakukan suatu perkara yang luar biasa

melalui Rasul, maka perbuatan Allah itu sama saja dengan firmannya: “

Hambaku benar dalam pengakuannya sebagai seorang rasul, aku telah

mengutusnya kepada kalian, maka dengarkan dan taatilah ia.”
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3. Hendaknya mukjizat tersebut dipersaksikan oleh orang yang mengaku

dirinya sebagai rasul Allah. Dalam hal ini dia akan berkata, “ tanda

kebenaranku( mukjizatku) adalah, Allah akan merubah air ini menjadi

minyak, atau mengerakkan bumi ini ketika aku berkata kepadanya, “

berguncanglah”. Jika Allah melakukan apa yang dia katakan itu, maka apa

yang dia jadikan sebagai tantangan (yaitu keberadaan dirinya sebagai rasul)

terjadi.6

4. Hendaknya perkara itu terjadi sesuai dengan orang yang mengeluarkan

tantangan (orang yang mengaku sebagai rasul), yang menjadikan perkara

tersebut sebagai mukjizat bagi dirinya. Syarat ini harus diberlakukan (pada

mukjizat), sebab jika seseorang mengaku sebagai rasul itu berkata: “ tanda

dan bukti kenabianku adalah, tanganku dan hewan ini dapat berbicara.”

Jika tangannya dan hewan itu dapat berbicara dengan mengatakan “Dia

berbohong, dia bukanlah seorang nabi”. Maka, perkataan yang Allah

ciptakan itu menunjukkan kebohongan orang yang mengaku sebagai rasul

tersebut. Sebab perkataan yang Allah ciptakan itu tidak sesuai dengan

pengakuannya sebagai rasul.

Seperti itulah apa yang diriwayatkan bahwa Musailamah Al Kazzab

semoga Allah melaknatnya mengairi sumur agar airnya menjadi banyak.

Alih-alih menjadi banyak, sumur itu justru kering dan yang ada di

dalamnya lenyap. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Allah pada sumur ini,

merupakan tanda yang mendustakan Musailamah. Sebab tanda ini muncul

6 Ibid, hlm. 179
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dalam keadaan yang tidak sesuai  dengan apa yang dikehendaki oleh orang

mengaku nabi yang sangat pendusta itu.

5. Hendaknya tidak ada seseorang yang dapat melakukan apa yang diperbuat

oleh seseorang yang mengaku nabi tersebut, dalam posisi yang berlawanan.

Jika perkara yang dijadikan sebagai tantangan dan bukti kenabian itu sesuai

dengan syarat yang kelima ini, juga sesuai dengan syarat- syarat

sebelumnya, maka perkara tersebut merupakan mukjizat yang

menunjukkkan atas kenabian orang yang memilikinya7.

Tapi jika Allah mengangkat seseorang yang menentang orang yang

mengaku nabi itu, dimana orang inipun dapat melakukan dan mngerjakan

apa yang telah dilakukan oleh orang yang mengaku nabi itu, maka

statusnya menjadi seorang nabi batal. Dan apa yang dilakukannya pun

bukanlah sebuah mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran dirinya. Oleh

karena itu Allah Swt berfirman:





Artinya: ”Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal
Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar”.( QS, At
Thuur: 34)

Dan juga Allah berfirman;










7Ibid, hlm.180



24

Artinya: “Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad Telah membuat-buat
Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), Maka
datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang
menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup
(memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang
yang benar”.( QS, Hud: 13)

Dalam ayat ini, seolah- olah Allah berfirman, “Jika kalian

menganggap bahwa Al Qur’an ini adalah karangan Muhammad dan hasil

perbuatannya, maka datangkanlah sepuluh surat dari jenis karangan yang

sama. Jika kalian semua tidak mampu melakukan hal itu, maka ketahuilah

bahwa Al Qur’an itu bukanlah karangannya, dan bukan hasil

perbuatannya.”

Jangan katakan bahwa mukjizat- mukjizat yang dibatasi oleh

kelima syarat tersebut hanya terjadi kepada orang yang benar, sebab

menurut keterangan yang diriwayatkan dari Nabi, Al Masih Dajjal

memilki tanda- tanda yang agung dan perkara- perkara yang luar biasa,

yang telah diketahui secara luas. Dalam hal ini, kita akan mengatakan

bahwa si Fulan mengaku sebagai rasul, sedangkan Dajjal mengaku sebagai

tuhan. Namun keduanya terdapat perbedaan, seperti perbedaan antara

orang- orang yang dapat melihat dan yang tidak dapat melihat.

Di sisi lain, logika mengatakan bahwa mengutus sebagian makhluk

kepada makhluk bukanlah suatu hal yang terlarang atau mustahil.

Sehingga bukan suatu mustahil bila Allah memberikan bukti- bukti yang

menunjukkan kebenaran makhluk yang mebawa syariat dan agamaNya.

Logika juga mengatakan bahwa Al Masih Dajjal itu memiliki bentuk dan
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perubahan dari suatu keadaan yang lain, dimana kedua sifat ini (bentuk

dan perubahan) hanya pantas untuk sesuatu yang baru, sedang Allah

adalah Maha Tinggi dari menyerupai dan diserupai oleh sesuatu. Tidak ada

sesuatu pun seperti Dia, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat8.

Maka, Jika hal ini sudah ditetapkan ketahuilah bahwa mukjizat itu terbagi

kepada 2 bagian:

1. Mukjizat yang sudah diketahui secara populer (luas), namun masanya

berakhir seiring dengan meninggalnya Nabi Saw.

2. Mukjizat yang keabsahannya dan keberadaannya disampaikan kabar

yang mutawatir, keberadaan dan eksistensinya tersebar secara luas, dan

orang yang mendengarnya pun akan mengetahuinya secara pasti.

Diantara syarat mukjizat ini adalah:

a. Hendaknya orang- orang yang meriwayatkan keberadaan mukjizat

ini berjumlah banyak.

b. Hendaknya mereka mengetahui apa yang mereka riwayatkan

secara pasti, dan

c. Hendaknya jumlah periwayat disetiap thabaqaht tetap sama

banyaknya, sehingga mereka mustahil untuk melakukan konspirasi

untuk melakukan kebohongan.

Ketiga kriteria ini merupakan sifat dalam periwayatan/ pemindahan

Al Qur’an (dari sahabat kepada kita), juga dalam periwayatan tentang

kebenaran Nabi. Sebab mereka senantiasa meriwayatkan Al Qur’an secara

8Ibid,h.181



26

maraton, dimana generasi yang terakhir mengambilnya dari generasi

terdahulu, dan generasi terdahulu mengambilnya dari generasi yang lebih

terdahulu, sampai kepada Nabi yang keberadaannya telah diketahui secara

pasti, dan keberadaannya sebagai Nabi telah diperkuat oleh adanya tanda-

tanda kemukjizatan.

Di samping itu Al Qur’an mempunyai kemukjizatan tersendiri yang

hingga saat ini tak ada seseorang pun sanggup mengalahkan atau bahkan

hanya untuk menyamainya saja. Ini dikarenakan Al Quran mempunyai

aspek kemukjizatan yang tinggi dalam setiap yang terkandung di

dalamnya.

C. Macam- macam Mukjizat Al Qur’an

Mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bertujuan untuk

membuktikan keabsahannya sebagai rasul bagi umat yang dihadapinya. Karena

itu, sifat mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul-Nya disesuaikan

dengan kondisi umat yang mereka hadapi. Nabi Isa umpamanya yang

menghadapi umat yang menyukai ilmu kedokteran, maka Allah  berikan

mukjizat berupa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dapat

menghidupkan orang yang mati.

Demikian pula halnya dengan Nabi Muhammmad. Beliau diangkat

menjadi rasul ditengah- tengah umat yang menyukai ilmu sastra. Karena itu,

Allah berikan mukjizat berupa Al Qur’an yang memilki nilai sastra yang sangat

tinggi, sehingga tak seorang pun manusia yang sanggup untuk menyamainya.
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Selain dari keindahan sastra yang sangat tinggi, Al Qur’an juga

mempunyai kandungan kemukjizatan yang lain. Di antaranya:

1. Susunannya yang indah yang berbeda dari semua susunan, baik yang

diketahui pada lidah orang arab maupun lidah yang lainnya. Sebab susunan

Al Qur’an bukanlah susunan syair. Demikianlah yang dijelaskan dalam

firman Allah yang maha Perkasa, yang telah merancang susunan Al

Qur’an:









Artinya: “Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan
bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain
hanyalah pelajaran dan Kitab yang memberi penerangan”.( QS:
Yasin: 69)

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwa Unais, saudara Abu Dzar

berkata kepada Abu Dzar, “aku bertemu dengan seseorang yang memeluk

agamamu di Makkah, dan dia mengaku bahwa Allah telah mengutusnya”. Abu

Dzar berkata, “lalu, apa yang manusia katakan tentang dirinya ?” Unais

menjawab, “mereka mengatakan bahwa dia seorang penyair, dukun, dan

penyihir”. Unais sendiri adalah seorang penyair9.

Unais berkata, “aku pernah mendengar perkataan dukun, namun

perkataan itu bukanlah perkataan mereka. Aku pernah mengemukakan

perkataan orang itu (maksudnya Al Qur’an yang diucapkan Nabi Muhammad)

kepada penyair yang paling fasih, namun perkataannya tidak sesuai dengan

9 Ibid, hlm. 185



28

lidah seorang penyair pun setelah aku, bahwa perkataannya adalah syair.

Demi Allah, sesungguhnya dia benar- benar orang yang jujur dan

sesungguhnya merekalah yang pendusta”.

2. Gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa orang Arab.

3. Lafazhnya yang melimpah, yang tidak bersumber dari makhluk.

Renungkanlah ayat Al Qur’an yang terdapat dalam surah Qaaf ayat 1 10:




Artinya: “Qaaf demi Al Quran yang sangat mulia”. (QS, Mukmin: 16)

Ibnu Hishar berkata, “barang siapa yang telah mengetahui bahwa

Allah adalah haq. Maka sesungguhnya dia telah mengetahuia lafazh yang

melimpah itu tidak mungkin pembicaraan selain Dia. Oleh karena itu,

adalah tidak sah bila raja- raja dunia berkata, kepunyaan siapakah

kerajaan pada hari ini ?”.

Ibnu Hishar berkata, “ketiga kemukjizatan ini, susunan, gaya

bahasa, dan lafazh( Al Qur’an) yang begitu melimpah, selalu terdapat

pada setiap surat, bahkan terdapat pada setiap ayat. Dengan ketiga

kemukjizatan inilah kumandang setiap ayat Al Qur’an berbeda dengan

perkataan manusia”.

4. Mengarahkan lidah orang Arab (kepada sebuah bacaan) dengan cara yang

tidak hanya mapu diucapkan orang- orang Arab saja, sehingga terbentuklah

kesepakatan diantara mereka semua untuk menyesuaikan lidah mereka

10Ibid, hlm. 186
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dengan bacaan tersebut, yakni dalam penempatan setiap kata dan huruf (Al

Qur’an) sesuai dengan tempatnya (makhraj)11.

5. Memberitahukan tentang kisah- kisah awal dunia, sampai masa

diturunkannya Al Qur’an, melalui seseorang yang sebelumnya tidak

mampu membaca satu kitab pun, dan juga menulisnya. Dia

memberitahukan kisah- kisah Nabi dan para umatnya, juga abad- abad yang

kosong pada masanya. Dia menjawab pertanyaan Ahli Al Kitab kepada

dirinya.

Al Qadhi Ibnu Thayyib berkata, “kita dapat mengetahui secara pasti

bahwa kisah- kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan

mempelajarinya. Jika telah diketahui bahwa Dia adalah Nabi bukanlah

seorang yang bergaul dengan ahli Arkeologi dan ahli Sejarawan, bukanlah

seorang suka berkunjung kepada kalangan pelajar diantara mereka. Dan

bukan pula mampu membaca dan membuat tulisan. Dengan demikian

dapat diketahui tidak mungkin mengetahui kisah- kisah tersebut kecuali

dengan dukungan wahyu”.

6. Memenuhi setiap janji yang dapat dirasakan oleh panca indra, janji Allah

ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Seperti janji-Nya yang bersifat mutlak, seperti menolong para rasul-Nya

dan mengusir orang- orang yang telah mengusir rasul-Nya.

b. Janji-Nya yang dibatasi dengan syarat, contohnya bagi orang- orang

yang beriman, niscaya akan mendapatkan petunjuk.

11Ibid, hlm. 188
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7. Memberitahukan hal- hal yang ghaib yang akan terjadi di masa mendatang,

yang hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Contohnya, adalah

apa yang dijanjikan kepada Nabi-Nya, yaitu bahwa Allah akan

memenangkan agama-Nya atas agama- agama yang lain. Firman Allah:











Artinya:“Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk

dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua
agama. dan cukuplah Allah sebagai saksi”.( QS, Al Fath: 28)

Allah kemudian memenuhi janjiNya itu.

8. Al Qur’an itu mengandung pengetahuan yang merupakan nilai seluruh

makhluk. Yaitu pengetahuan mengenai sesuatu yang dihalalkan, yang

diharamkan. Dan juga pengetahuan lainnya.

9. Kesesuaian  pada segala sesuatu yang terkandung dalam Al Qur’an. Baik

bagian dalam maupun luar. Tanpa ada pertentangan/ tanpa ada perselisihan

sedikitpun. Allah berfirman:








Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau

kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka
mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”.( QS, An
Nisa: 82)


