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MU'JIZAT AGQUR'AN DAN IJAZ ILMI DALAM ALQUR'AN 

PENDAHULUAN 

Alam yang luas dan dipenuhi makhluk-makhluk Allah ini ; gunung- 

gunungnya yang menjulang tinggi, samuderanya yang melimpah, dan d a r a t a ~ y a  

yang menghampar luas, menjadi kecil di hadapan makhluk lemah, yaitu manusia. 

Itu semua disebabkan Allah telah menganugerahkan kepada makhluk manusia ini 

berbagai keistimewaan dan kelebihan serta memberinya kekuatan berpikir 

cemerlang yang dapat menembus segala medan untuk menundukkan unsur-unsur 

kekuatan alam tersebut dan menjadikannya sebagai pelayan bagi kepentingan 

kemanusiaan. 

Akal merupakan suatu keistimewaan yang diberikan. Allah kepada . ,,. 
1 .  - .. ' 

L 
manusia selaku makhlukNya. Oleh karena itu, aka1 hams digunakan semaksimal 

, a . . 
mungkin termasuk dalam rangka aplikasi Iman kepada AI&, Sasarannya adalah 

' 

agar manusia dapat mensyukuri nikmat Allah. 

Disadari atau tidak, aka1 yang diberikan ~ u h a n  'kepada'.manusi$ 

mempunyai keterbatasan, termasuk dalam persoalan religius, khususnya persoalan 

memahami Al-Qur'an. Ulama juga telah sepakat, bahwa sampai sekarang aka1 

manusia tidak rnampu untuk menjangkau seluruh aspek-aspek kemu'jizatan Al- 

Qur'an, tetapi membatasinya dalam beberapa segi saja. Misalnya, mengadakan 

pengajian Al-Qur'an secara ilmiah tentang rahasia-rahasia alam dan hukum- 

hukumnya, serta berbagai keajaiban makhluk hidup dan makhluk yang tidak 

hidup pada perputaran tahun. Dengan kajian-kajian tersebut, berbagai aspek 

kemu'jizatan Al-Qur'an sebagai bukti bahwa Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah, 

akan semakin jelas (Wahab Khalaf, 1994:25). 

Namun mengingat aka1 manusia pada awal fase perkembangannya tidak 

melihat sesuatu yang lebih dapat menarik hati selain mu'jizat-mu'jizat alamiah 

yang hissi (indrawi) karena aka1 mereka belum mencapai puncak ketingyian 

dalam bidang pengetahuan dan pemikiran, maka yang paling relevan ialah jika 



setiap rasul itu hanya diutus kepada kaumnya secara khusus dan mu'jizatnya pun 

hanya berupa sesuatu ha1 luar biasa yang sejenis dengan apa yang mereka kenal 

selama itu. 

Al-Qur'an yang diturunkan kepada hambaNya yang Ummy, Muhammad 

SAW adalah petunjuk bagi manusia ke jalan yang benar, dan didalamnya terdapat 

penjelasan mengenai petunjuk tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang 

bathil sebagai mana firman Allah dalam Q.S. 2 : 185 yang berbunyi : 
C 

2 . k ~ ~ ~ ~ ~  ; j + \ ~ d ; ' u -  ' I  > i ~  m,/$'~ 
( 
,/,, ;+') LVJ-QJ~~ s/,-"* 

Al-Qur'an menginformasikan beberapa ha1 yang bersifat suprasional yang 

terjadi, atau yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW (Quraish Shihab, 1997:40) 

sebagai contoh : genggaman pasir yang dilontarkan Nabi Muhammad SAW 

kepada kaum musyrik dalam perang badar, dapat menutupi pandangan mereka. 

Hal inidijelaskan oleh Allah dengan firmannya : 

Dari gambaran tersebut di atas, terlihat bahwa mu'jizat Al-Qur'an 

merupakan ha1 yang sangat esensial sekali untuk dikaji lebih dalam. 

PERMASALAHAK 

Membicarakan tentang mu'jizat Al-Qur'an sangat luas cakupannya, 

sehingga tidak mungkin dibahas secara keseluruhan dalam makalah yang 

sederhana ini. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasan pada beberapa 

masalah saja yaitu : Pengertian Al-Qur'an, nama dan sifatnya, pengertian Mu'jizat 

dan macamnya. aspek-aspek Mu'jizat dan Ijaz Ilmi dalam Al-Qur'an. Empat 

pokok masalah inilah yang akan dibahas pada uraian berikut ini. 



PEMBAHASAN 

A. Pengertian Al-Qur'an 

Kata Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang mempunyai arti 

mengumpulkan, dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu 

dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Al-Qur'an juga masdar 

dari kata qara'ah atau quranan artinya bacaan seperti dirman Allah dalam Q.S. 75: 

17- 18 yang berbunyi : 

Artirya : Ses~rnggthrya ata tanggrr~g jmvnb km~ilah mer~g~mrprrlkarinya dari 
nteniblmt kamlr pandni mernbacarya clybila kanri telah selesai 
nienihncary iktrtilah haccmrrrryn. 

Quranah di sini berarti qira'atahu (cara membacanya). Jadi kata itu adalah masdar, 

menurut wazan h ' l a n  dengan vokal u seperti ghufran dan syukran. Kita dapat 

mengatakan qara'tuhu, qira'atahu, qira'atan artinya sama yaitu bacaan (Khalil Al- 

Qattan, 1996: 16). 

Jadi Qur'an adalah penamaan terhadap apa yang dibaca. Al-Qur'an 

dikhususkan sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Nabi h,luhammad SAW. 

Sehingga Al-Qur'an menjadi nama khas kita itu, sebagai nama diri. Dan secara 

gabungan kata itu dipakai untuk nema Al-Qur'an secara keseliin~han, berarti juga 

untuk penarnaan ayat-ayatnya. Maka jika kita mendengar orang menibaca ayat Al- 

Qur'an kita boleh mengatakan bahwa ia membaca Al-Qur'an. seperti firman Allah 

dalam Q.S. 7 : 204 yang berbunyi : 

Sebahagian ulama menyebutkan bahwa penamaan kitab ini dengan Qur'an 

diantara kitab-kitab Allah itu karena kitab ini mencakup inti dari kitab-kitabNya, 

bahkan mencakup inti semua ilmu. Hal ini diisyaratkan firman Allah dalam Q.S. 

16 : 89 yang berbunyi : 



Artinya : Daii kami tmlnkan kepadcrmzr al-Kitab (Al-Qur 'mij sebagai penjelnsnn 
hap' stgala seszratu. Dan firmanNya (Q.S. 6 : 38) yang berbunyi : 

Artinya : " Tiadn kanzi ayakan sesz!attr didalam al - kitah (A l-Otrr - 'an). ( Al-Quttan, 
1996: 17) 

Jumhur ulama telah sepakat dalam mengartikan Al-Qur'an sebagai lafaz 

atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali 

dengan surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Naas. Akan tetapi dalam 

memberikan ta'ref Al-Qur'an mereka berbeda mengemukakannya. Hal ini 

disebabkan oleh karena diantara mereka ada yang memberikan defenisi yang 

panjang dengan menyebutkan semua keistimewaan Al-Qur'an yang 

membedakannya dengan kitab-kitab lain. 

Diantara definisi tersebut adalah : 

"Al-Qur'an ialah kalam yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang ditulus dalam mushaf yang disampaikan (ole11 Nabi) 

secara mutauatir dan menjadi ibadah bagi yang membacanya (Al-Zarqani, 

1997: 19). 

Dari definisi diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa Al-Qur'an itu 

adalah sesuatu yang tercakup didalamnya unsur-unsur sebagai berikut : bahua ia 

merupakan kalam atau wahyu yang ditun~nkan Allah kepada Nabi Muha~nmad 

SAW melalui malaikat Jibril dan ditulis dalam Mushaf, ia adalah merupakan salah 

satu mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW dan ia disampaikan kepada umat Islam 

secara mutawatir serta bagi yang membacanya dicatat sebagai suatu ibadah. 

Kelirna unsur ini merupakan ha1 yang membedakan AL-Qur'an dengan kitab suci 

lainnya, yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAM' 

seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur. 

Di samping sebagai mu'jizat Nabi yang terbesar Al-Qur'an men~pakan 

kumpuland ari dasar-dasar pokok ajaran Islam yang mengatur tentang hubungan 

manusia dengan Tuhan dan antara ~nanusia sesamanya (Al-Zarqani, 1997.19) 



1. Nama dan  Sifatnya 

a. Nama Al-Qur'an 

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mempunyai beberapa nama, 

pengambilan nama ini didasarkan atas ayat-ayat Al-Qur'an, dengan arti kata 

bahwa penamannya itu diberikan oleh Allah sendiri. 

Ulama tafsir berbeda pendapatnya dalam menghitung jumlah nama Al-Qur'an, 

disebabkan olehkarena diantara mereka mencampurkan nama dengan 

sifatnya.Ibrahim Al-Ibyari mengatakan bahwa nama Al-Qur'an itu adalah : AI- 

Qur'an, Al Kitab, A1 Kalam, A1 Furqan, Al Zikru dan Al Qaul (Asy-Syuyuti, 

tt : 52). 

Masing-masing nama ini tentu niempunyai arti dan maksud sesuai dengan 

yang dikehendakiNya. 

1. AI-Qur'an 

Al-Qur'an berasal dari kata "qara'a" dalam pengertian isim maf  111 atau 

yang dibaca. Dinamakan dengan Al-Qur'an karena ia adalah kita suci yang selalu 

dibaca serta difahami isinya oleh umat Islam, dengan deniikian mereka akan 

menegtahui dan memahanii segala petilnjuk yang ada didalaninya. Ayat yang 

menganduns pengertian Al-Qur'an ini adalah diantaranya terdapat dalaln si~ral , . 

(al-lsra' [ 17]:9). yang berbunvi : 
*, L I0 , 

0 - LT?, \A 
- q:,\,y\ - '& $,L5,+- , 

Dan dalam surat Al .A'raf ayat 204 : "Apabila dibaca orang Al-Qur'an hendaklah 

kamu memperhatikan denganbaik agar kamu mendapat petunjuk ". (Asy-Syuyuti. 

tt : 52). 

2. A1 Kitab 

Penamaan Al-Qur'an dengan Al Kitab kerena kitab itu adalah men~pakan 

kumpulan bermacam-maca~ii ilmu, kisah-kisali dan berita-berita dengan 



bentuknya yang sempurna. Sedangkan arti dari kitab itu sendiri adalah kumpulan. 

Ayat yang menyebutkan lafaz A1 Kitab dengan maksud Al-Qur'an sebagaimana 

yang terdapat dalam sural A,L Maidah ayat 48 : "dan kami telah menurunkan Al- 

Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. 

3. A1 Kalam 

Al-Qur'an dinamai dengan A1 Kalam karena berasal dari al Kalim yang 

artinya memberi pengaruh, sebab Al-Qur'an mempengaruhi pendengarnya. Dalam 

surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang pengertian bahwa diantara nama Al- 

Qur'an adalah Al Kalam yaitu "Adalah segolongan diantara mereka orang yang 

mendengarkan kalam (Allah) lalu merubahnya". 

4. A1 Furqan 

Furqan, artinya terpisah, Al-Qur'an dinamai AL-Furqan, karena ia 

membedakan antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang 

salah. Sesuai dengan namanya dalamsalah satu surat AL-Qur'an, yaitu A1 Furqan 

ayat 1 Allah menyatakan bahwa ia telah menurunkan Al Furqan kepada 

hambaNya sebagi peringatan untuk selunlh alam, ayat tersebut berbunyi : 

- \ :dbyJl - 
5. A1 Zikru 

Zikir artinya adalah peringatan. AI-Qur'an dinamai dengan AL Zikr 

karena isinya me~upakan pelajaran-pelajaran dan berita-berita penting yang terjadi 

pada masa yarlp lampau sebagai peringatan bagi manusia. Diantara ayat AL- 

Qur'an yang menyatakan Al Zikru sebagai pengertian dari Al-Qur'an adalah 

terdapat dalam surat A1 Hijr ayat 9 yanp berbunyi : 

Ar fit yo  : "Se.sr~i~ggr~hiya knnti telnh nret~rlrui~kni~ A1 Zikr (A/-Q~lte 'at0 dni~ kumi 
aknt~ .sc./nl~~ n~entelihnrntyn ". 



6.  Al Qaul 

A1 Qaul dengan pengertian bahwa ia merupakan perkataan atau wah1.u 

yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat 

dalam surat Al Qahsas ayat 5 1 yang berbunyi : 

Artinya : " D ~ I I  seslirrgguhrya telah k m ~ i  snmyaikarl perkatnarr (qazll) seccrra 
bertrirtrt-t~ir-lit sentop  rnereka nlendapat pelajara~~ ". (Asy-Syuyutu, tt : 
53). 

Demikianlah diantara nama-nama AL-Qur'an yang terdapat dalam firman 

Allah (A;-Qur'an), jika dapat disimpulkan sebenarnya nama-nama itu merupakan 

bentuk dan isi dari AL-Qur'an itu sendiri. 

b. Sifat Al-Qur'an 

Allah telah melukiskan Qur'an dengan beberapa sifat diantaranya sebagai 

mana dikemukakan oleh Khalil AI-Qattan (1997 : 21). . 

1. Nur (Cahaya) 

Sebalzaimana firman Allah dalam O.S. 4 : 74 berbunvi : 

Ayat ini menjerlaskan bahwa sifat dari isi Al-Quran me~nberikan cahaya yang 

dapat ~nenerangi kehidupan orang yang menyakininya. 

2. Huda (petuiljuk), Syfa' (obat), Rahniah (rahniat) dan Rl;~nziyah (nasehat) 

Seperti fir~nan Allah dalani Q.S 10 : 57 yang berbunyi : 



Artinya : "PVahai mainrsia sesungguhnya telah datang kepadamzr na.sehat dari 
fiiharlmti dan obat bagi penyakit yaig ada didalam dada h l  pettrnj~rk 
serta rahmat bagi orangyang beriman". 

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengandung sifat yang dapat menunjuki, 

memberi nasehat, memberi rahmat dan memberi arahan atau petunjuk bagi orans- 

orang yang mengimaninya. 

3. Mubin (yang menerangkan) 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 5 : 15 yang berbunyi : 

A rfir~j~a : ",';L.srnrgg~~hrya /elah u'atarrg kepadamzi cahnyn clari A llah datr kitcrh 
)*nrrg nretrei-c-rtrgkat~ ". 

Ayat ini menerangkan bahwa AI-Qur'an berhngsi sebagai penerangan dalam 

segala sesuatu dari aspek kehidupan manusia. 

4. Al Mubarak (yang diberkati) 

Sebagairnana dirman Allah dalam Q.S. 6 : 92 yang berbunyi ': 

A r fit ya : "Scrtr A I -  I irri nc-krlah kitcrh yatlg felah kmli bet-kcrhi, 
~irenrheimt~kc~r~ kitah-kifah ya~rg di/zn.~rt~knlr .sehelr~nri!ya". 

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mempunyai sifat yang ~nelnbawa berkah 

didalam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. 

5. Busyra (kllabar genibira) 

Seperti tirman Allah dalam Q.S. 3, : 97 berbunyi sebagai berikut 

e a ) o  C J .  O I I , ~ ,  z 5 .  J 

- 7v:;pJI - .*g. cs>> csh, 24 q L* 



Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an mempunyai sifat yang dapat memberi 

berita gembira bagi oran gyang beriman yaitu dengan memberikan balasan 

(pahala) bagi amal kebajikannya. 

6. Azqmul ia )  

Seperti firman Allah dalam Q.S. 41 : 41 berbunyi : 

- i\:&- . 
Artirya : "Merekn ).crrlg rner~gingkari nzzikrw (A/-Q~rr 'an) ketikn Qlrr 'an i t t ,  

u'ntn~lg kepada nterekn (nrerekn ynsti aknri celnkc) A l-Qzrr 'an nu'nlnh 
kiln jnr~g rnzllin ". 

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an datang untuk memuliakan atau untuk 

mengangkat derajat manilsia tetapi manusia mengingkarinya, sehingga ia jadi 

celaka. 

7. Majid (yang dihormati)  

Seperti firman Allah dalam Q.S S5 : 21 vanw berbunvi : 
. + L o ' . ,  

- 7 l:c,Jl - .&? dl> 9 ,y 
Artijlyn : "Rn/lkmr ~.orrg nrerekn tkvfaknrr i l l /  atlnlcth Ql~r  '01 I r-rrtlg dihot.t~rcrti ". 

(Khalil Al-Qur'amQattan, 1997 : 23). 

Deniikianlah sifat-sifat Al-Qur'an, setiap pelukisan itu adalah men~pakan 

makna yang terkandung dalam Al-Qur'an itu sendiri. 

2. Kandungan / Isi AI-Qur'an 

Menurut Munawar Chalil Al-Qur'an itu mengandun~ pokok-pokok ajaran 

sebagai berikilt : 

Pcrtanza hal-ha1 yang berhubungan dengan kepercayaan atau Irnan kepada Allah, 

kepada malaikatNya, kepada Nabi dan RasulNya, kepada kitab-kitab yang 

diturunkan kepada RasulNya, kepada adanya hari qiamat, kepada ketentuan dan 

kepiltusanNya atas semua makhlukNya yang berhubungan dengan iman dan ilmu 



yang membicarakan ini oleh ulama Islam disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam 

atau ilmu ushuluddin. 

Kedua hal-ha1 yang berhubungan dengan anggota lahir atau yang berkenaan 

dengan urusan ibadat bagi tubuh kasar umat manusia, perintah dan larangan dan 

segala urusan yang berhubungan dengan halal dan haram. Semuanya itu 

berhubungan dengan urusan Islam dan ilmu yang membicarakamya disebut fiqh 

dan yang mengupasnya ushul fiqh. 

Ketigrr hal-ha1 yang berhubungan dengan urusan batin yang berkenaan dengan 

urusan hati dan jiqa, kebaikanbudi pekerti dan yang berhubungan dengan 

kesopanan, dan ilmu yang membicarakan ini disebut ilmu akhlak atau tasawuf 

(Munawar Khalil, tt : 75). 

Demikianlah pengelompokan yang diberikan oleh ulama tersebut, yaitu isi 

kandungan Al-Qur'an itu sendiri dari 3 (tiga) kelompok besar yakni tauhid, ibadah 

datau fiqh dan akhlak. 

Sebagian ahli tafsir berpandangan bahwa pokok-pokok kandungan Al- 

Qur'an terdiri dari : 

1 .  Prinsip-prinsip keimanan, yakni dokstrin kepercayaan untuk nieluruskan dan 

menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan, seperti keinianan kepada Allah, 

malaikat. kitab, Rasul, hari kiamat dan lain-lain. 

2. Prinsip-prinsip syari'ah, yakni mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur 

hubungan nianusia dengan Tuhan (ibadah khusus) seperti shalat, puasa, cakat, 

haji dan lain-lain dan tentang ketentuan-ketentuan yang niengatur hubungan 

rnanusia dengan sesama manusia, ~nanusia  dengan makhluk hidup lainnya dan 

manusia dengan alam. 

3. Janji dan ancaman, seperti janj i Allah kepada orang-orang yang berbuat bai k 

dan ancarnan kepada orang yang berbuat jahat atau dosa. 

4. Sejarah atau kisah-kisat masa lalu, seperti tentang para Nabi dan Rasul 

terdahulu, orang-orang shaleh. orang-orang salah, masyarakat dan bangsa- 

bangsa terdahulu. 

5. Illnu pengetahuan, yakni informasi-informasi tentang ilmu ketuhanan, tentang 

agama, tentang rnanusia, tentang binatang dan tumbuh-tumbulian, tentang 



langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya (Muslim, 

1995 : 54). 

Demikianlah gamabran pokok-pokok isi Al-Qur'an yang telah 

dikemukakan oleh para ahli tafsir. 

B. Pengertian Mu'jizat Al-Qur'an 

I'jaz (kemu'jizatan) adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut 

pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari 

kemampuan. Apabila kemu'jizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan 

mu7jiz (sesuatu yang melemahkan). Yang dimaksud dengan i'jaz dalam 

pembicaraan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya 

sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk 

menghadapi mu'jizatnya yang abadi, yaitu Qur'an, dan kelemahan generasi- 

generasi sesudah mereka. Dan mu'jizat adalah sesuatu ha1 luar biasa yang disertai 

taniangan dan selamat dari perlawanan. 

Untuk memahami pengertian mu'jizat AI-Qur'an secara komprehensif, kita 

harus beranzkat dari pengertian mu'jizat Mu'jizat ( 3~ ), secara etimologis 

berasal dari asal kata 'ujcrzo ( ). kemudian mendapat tambahan Hot~rzlrh 
. r 

menjadi 'qjaza dan bentuk nra . s~~ , - ,~o  a:jcrt. yang berarti "melemahkan". 

Bila dihubungkan kata i.'jn: dengan Al-Qur'an, maka susuanan kata ij'crz 
F 

Al-Qur'an ( + J p\;w' ) dapat diartikan klaim AI-Qur'an terhadap kelemahan 

manusia untuk menandinginya. Kelemahan manusia yang dimaksud disini bukan 

berarti manusia tidak memiliki potensi sama sekali untuk menandingi Al-Qur'an. 

melainkan kekuatan dan kehebatan Al-Qur'an itulah yang menempatkan posisi 

kemampuan nianusia berada dibawah kehebatan Al-Qur'an, terutama dalam 

bidang sastra (Az-Zarqqani, 19SS:33 I). 

Kata ara .'jjza/ ( ~ / s ~ v  ) adalah bentuk isinr.fnil dari kata cr p1:t-r yang 

berarti "melemahkan atau menjadikan tidak mampu". Pelaku yang melemahkan 
.- 

dinamai nrrl(ii=, dan tambahan fa n~ar.hr~t/rah ( ) niengandung niakna 

nt~thollagha/l, yang berarti kemampuan yang sangat menonjol melernahkan pihak 

lain, sehingga mampu menibungkamkan lawan (Quresh Shihab. 1997:23). Secara 



terminologis, mu'jizat berarti sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah 

melalui para Nabi dan RasulNya, sebagai bukti atas kebenaran pengakuan 

kenabian dan kerasulan (Al-Munawar, 1994:43). 

Selanjutnya, Al-Qur'an biasa didefinisikan sebagai firman Allah yang 

disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksiNya kepada Nabi Muhammad 

SAW, dan diterima oleh umat Islam secara tmttafur. Para ulama menegaskan 

bahwa Al-Qur'an dapat dipahami sebagaimana dari keseluruhan firman Allah dan 

bisa juga bermakna sepenggal dari ayat-ayatnya. 

Qur'an al-Karim digunakan Nabi untuk menantang orang-orang Arab 

tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya, padahal mereka sedemikian tinggi 

tingkat fnsnhah dan balagah-nya. Hal ini tiada lain karena Qur'an adalah 

mu'jizat. 

Rasulullah telah meminta orang Arab menandingi Qur'an dalam tiga 

tahapan : 

1 .  Menantang mereka dengan seluruh Qur'an dalam uslub umum yang meliputi 

orang Arab sendiri dan orang lain, manusia dan jin, dengan tantangan yang 

mengalahkan kemampuan mereka secara padu nielalui firmanNya. 

"Ka~nkarrlnh: Se~rrrrggrrhtyn jikn mntrr/sin tlnr~ jitr het.krmlpr/l rrtr~r/k 

tllen~hnnt ymrg srr-[pa Qrlr 'nrr in;, triscnyn rnet.rkn fidak nkntr cfnpc/f nler)rhlrc/f 

j.crt~g .ver.rlpn ~lerrgl~trtyn, .sc.knIiprnr .sehclgiarr nrc.t.cka nrerrjatli yen7hwl1rr hcrgi 

.schcfSinrr j-atrg Inirr. " (Al-Isra' [ 171 : 88). 

2. Menantang inereka dengan sepuluh surah saja dari Qur'an. dalam formanxya. 

"A~ar~knh n1ct.ekn nletrgalakntr: 'Mr/hc/nttnn~i fclnh nlerl~hr~n/-h~/~~/ ( ) I I ~ . ' C I I I  

itrl. ' Kn~trktrrrlcJi: '(Jikcr clenlikinrr). 1 1 1 k n  dn/curgkarrlah scp//lrlh .I.III.CI/I ) . C I I I ~  

dih rta f-hrlol ymrg rnerycrmairycr, chtr ynrrggillnh ornrrg-ormrg yclrrg kcmlrl 

.snrrg;qr/p (nren~mrggiltya) selnirr Allnh, jikcr knnru ntemcrtrg ornrlg-ornlrg ~eltrg 

h~v~crr.. ' .Jikn nrc~r.ekn @ L N I ~  knrni SPI- I I  i l~i) litink nterlet-itna .set.rlalmlrr / I / / ,  

kc~nhuilatt, .s~..sr~r~g~v~hryc~ Qr/r'arr i f / /  dif//r~~trkn~r tfe~rgcrrr ~ I I I I I I  Allcrh. " (Hud 

[ l  I]: 13-14). 



3 .  Menantang mereka dengan satu surah saja dari Qur'an, dalam firmanNya. 

"Atair (pattrtkah) rnereka rnertgatakan, 'Mzrharnrnad niemb~rat-buntnya. ' 

Katakaillah: ' (Xalazr benar yang kamu katakait itti), cobalah datangkau 

sebzrah srrrnh serm~parnartya. ' " (Yunus [ 101 : 3 8). 

"Da?l jika kan~rr (tetap) dalarn keadaan ragr tentnng Qur 'an yang Kami 

wahytkail kepada hnrnba Kami &fr(hnmmad), niaka btratluh satu szrrah (suja) 

yailg semisnl Qrrr- b r l  itrr ... " (Al-Baqarah [2]:23). 

Dalam hubungan dengan kemu'jizatan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an adalah 

kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, memiliki kekuatan luar biasa, 

yang tidak dapat ditandingi oleh umat manusia untuk membuat seperti Al-Qur'an, 

bahkan satu surah sekalipun tantangan tersebut tetap saja berlaku sampai 

kapanpun, sebab Al-Qur'an adalah mu'jizat yang abadi hingga akhir zaman. 

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa AI-Qur'an memiliki kekuatan 

yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Demikian juga halnya 

dengan mu'jizat-mu'jizat yang diberikan Allah kepada Rasul-rasul sebelumnya. 

Semua bentuk mu'jizat yang diperoleh para rasul memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: pertanla, tidak ada yang mampu menciptakannya selain Allah; kedua. 

Keadaannya menyimpang dari aturan alam; ketiga, sebagai bukti kebenaran 

dakwah yang dibawa nabi; keempat, terjadi sesuai dengan tantangan nabi; kelima, 

tidak terkalahkan oleh siapapun (Ash-Shabuni, 19% : 290). 

Densan kelima ciri mu'jizat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan 

Allah memberikan mu'jizat kepada para rasulNya adalah untuk membuktikan 

kebenaran wahyu yang dibawa oleh para rasul. Begitu pula halnya dengan 

kemu'jizatan Al-Qur'an bertujuan untuk membuktikan, bahwa Nabi Muhammad 

adalah utusan Allah dan Al-Qur'an al-Karim bukanlah ciptaan dan karangan 

Muhammad, tetapi semata-mata kuliah n.ahyu Allah. 

C. Mncam Mu'jiznt 

Secara garis besarnya muljizat it11 dapat dibagi dua : 



1. Mu'jizat Temporal  : Yitu segala macam mu'jizat yang terjadi pada waktu 

tertentu sampai pada batas waktu tertentu, Mu'jizat semacam ini bersifat niis 

atau indrawi, dapat dilihat, dirasa, diraba, dan lain-lain, seperti tongkat 

menjadi ular, membelah laut, menghidupkan orang mati dan lain-lain. Orang 

yang melihat dapat dipercaya tau tidak, dan sesudahnya tidak dapat diulang 

lagi kecuali dengan izin Tuhan lagi. 

2. Mu'jizat Eternal  : Yaitu terjadinya dengan izin Tuhan dan tidak punya batas 

waktu akhir kendatipun nampaknya berawal, seperti Al-Qur'an, isinya 

mengandung nilai universal dan eternal. Pernyataan Al-Qur'an tentang 

"Escafologis" dcm Akhirat, berrtilni kelnl, pnsti nkarl tet;jadi clnrl terblrkti, 

s l~dah dinktli oleh par0 ahli baik m~lslim afnlr r1on mtrslim. 

Pembahagian semacam ini juga kita temui pada pemikiran Syeh hluta~valli 

al-Sya'rawi sebagai berikut : 

Mu'jizat rasul terdahulu juga luar biasa n~enyalahi aturan alam untuk menandinpi 

musuh dan lahir dari tangan rasul sebagai pembuktian dari Tuhan, tetapi sifatnya 

"korrr~iy~r" temporer. Orang-oran3 yang dapat melihatnya dapat beriman. dan 

orang-orang yang tidak melihatnya menjadikan mu'jizat itu sebagai berita saja. 

Kalau dia ingin beriman, imanlah dia, dan kalau tidak, terserah. Seandainya kisah 

rrlu'jizat tersebut terdapat dala~n Al-Qur'an, bisa saja dikatakan bahwa mu'jizat itu 

tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, disebut mu'jizat al-kauniyah al-rissivah 

(indrawi), tetapi rnu'jizat Nabi Muhammad SAW adalah, mu'jizat "I2n.siotrtrl" dan 

Eternal abadi. siapa saja bisa membuktikan dan akhirnya akan mengatakan bahwa 

Muharn~nad SAW betul-betul sebagai Rasulullah (al-Syarawi, 197s : 9). 

Pembahagian mu'jizat, tidak pula sama diantara para ahli, kerena 

tergantung dari sisi tinjauan masing-masing. Seorang ahli bahasa melihatnya lain, 

Mutakallimin lain, Fuqihak lain ,dan Filsof pun lain. 

D. Aspek-Aspek Kemu'jizatan Al-Qur'an 

Para ulama berbeda pendapat tentang aspek-aspek ke~nu'jizatan Al-Qur'an. 

Perbedaan itu disebabkan oleh karena berbeda sudut pandany. AI-Baiquni. 



melihat kemu'jizatan Al-Qur'an dari tiga aspek, yaitu kandungan Al-Qur'an 

mengenai berita-berita ghaid, keutamaan Nabi Muhammad, dan keindahanbahasa 

Al-Qur'an (Baiquni, tt  : 353. Quraish Shihab juga menyebutkan ada tiga aspek 

kemu'jizatan Al-Qurlan, tetapi sedikit berbeda dengan A-Baiquni. Ketiga aspek 

tersebut adalah keindahan dan ketelitian redaksinya, pemberitaan-pemberitaan 

ghaid dan isyarat-isyarat ilmiah (Quresh Shihab, 1992 : 32). Disamping itu 

Hanna' al-Qathan menyebutkan aspek kemu'jizatan Al-Qur'an adalah dari segi 

bahasa, aspek ilmiah dan tasyri'. Dari beberapa kutipan tersebut, tanpa 

mengenyampingkan pendapat-pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa pada 

dasarnya kemu'jizatan Al-Qurlan itu berpusat pada segi keindahan bahasa, dan 

dari segi kandungan AI-Qur'an yang meliputi pemberitaan ghaib, isyarat ilmiah 

dan tasyri'. 

1. Keindahan Bahasa Al-Qur'an 

Para ahli bahasa Arab telah menekuni ilmu bahasa ini dengan segala 

variasinya sejak bahasa itu tumbuh sampai remaja dan lnekar dan menjadi raksasa 

perkasa yang tegas dalam masa kemudaannya. Mereka mengubah puisi dan prosa, 

kata-kata bijak dan masal yang tunduk pada aturan hop, ,  dan diekspresikan 

dalam uslub-uslubnya yans memukau, dalam gaya hakiki dan majazi (metafora), 

i f t ~ o h  dan ~joz, serta tutur dan ucapnya. Meskipun bahasa itu telah meningkat dan 

tinggi tetapi di hadapan Qur'an, dengan kemu'jizatan bahasanya, ia menjadi 

pecahan-pecahan kecil yang tunduk menghormat dan takut terhadap uslub Qur'an. 

Sejarah bahasa Arab tidak pernah mengenal suatu masa di mana bahasa 

berkembang sedemikian pesatnya melainkan tokoh-tokoh dan guru-gurunya 

bertkuk lutut di hadapan bayan Al-Qur'an. 

Para hali Ulum Al-Qur'an menyebutkan bahwa keindahan bahasa AI- 

Qur'an tidak dapat ditandingi oleh siapapun, sebab keunikan dan keintirne~vaan 

Al-Qurlan dari segi bahasa merupakan kemu'jizatan pertama dan utama yang 

ditujukan kepada masyarakat Arab empat belas abad yang silarn. 

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal orang Arab yang hidup pada 

masa turunnya AI-Qur'an benar-benar terpukau oleh gaya bahasanya. hlereka 



berupaya menandingi Al-Qur'an, namun mereka tidak sanggup, sehingga mereka 

berkata "Al-Qur'an bukanlah karya manusia biasa, penyusunannya sudah 

menggunakan kekuatan sihir.". Pernyataan mereka ini diabadikan Allah dalam Al- 

Qur'an (Q.S. 74 : 24-25). 

Menurut Qadi Abu Bakar al-Baiquni sebagaimana dipopulerkan oleh 

Mann'al-Qathan, keindahan bahasa Al-Qur'an mengandung beberapa aspek 

kemu'jizatan; pertama, kata dan kelimat Al-Qur'an berbeda dengan tata dan aturan 

yang dikenal luas di kalangan masyarakat Arab; kedua, macam-macam kalam 

yang berimbangan dan bersajak (Khalil al-Qathan, 1997:383). Senada dengan ini, 

Musthafa al-rafi'i menjelaskan, dari segi puisi dan irama, semuanya selaras dalam 

Al-Qur'an, karena huruf-huruf yang teratur, baik bunyi maupun mahrajnya saling 

bersesuaian dalam berbaga nada (Subhi as-Shalih, 1996:428). Sebagai ilustrasi 

tentang keserasian irama dalam rangkaian kalimat, firman Allah (Q.S. 79 : 1-5). 

Tepat sekali marmaduke Pictall menilai bahwa Al-Qur'an merupakan 

simponi yang tiada taranya, dimana setiap madanya bisa menggerakkan manusia 

untuk menangis dan bersuka cita. Penilaian tersebut agaknya sangat beralasan, 

sebab nada dan langgamnya mempunyai dampak psikologis terhadap 

pendengarnya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Umar bin Khatab masuk Islam 

karena mendengarkan adiknya Fatimah membaca Al-Qur'an (Malik bin Nabi, 

1935:54). 

Selanjutnya dari segi fasafah dan balaghah, dapat dipahami secara 

mendalam bagi orang yang memahami sastra Arab. Untuk n~embuktikan 

keindahan bahasa AI-Qur'an, sebagai salah satu contoh firman Allah (Q.S. 81 : 18): 

"wa al-shublii idzaa tanaffasa" artinya: demi subuh bila bernafas. As-Syayuti 

menjelaskan tentang ayat i i  "kaedah nafas yang keluar sedikit demi sedikit dipakai 

untuk menerangkan keluarnya cahaya d iuhk  timur pada waktu fajar 

menyingsingkan secara ben~rutan dan kontiniu (As-Syuyuti, tt : 130). 

Disamping susunan kata dan kalimat, fasafah dan balaghah yang sanyat 

indah, keindahan bahasa Al-Qur'an juga terletak pada keseimbangan redaksi Al- 

Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Abdu Razaq Naufal dalani bukunya nl- l~jcrz 



al-Adab al-qm'an a!-Karim yang dirangkum oleh Quraish Shihab (1992 : 434) 

sebagai berihwt : 

Pertama : kesimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antoninya, seperti 

diantaranya : 

- ~ a t a ; i G \  . \ kehidupan dan L# kematian, masing-masing sebanyak 

145 kali 

- Kata manfaat dan ,ul kerusakan, masing-masing sebanyak 

150 kali. 

- ~ a t a  Jz' \ panas dan dingin, masing-masing sebanyak 4 kali. 
' . I  

Kedua : Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang 

dikandungnya, seperti diantaranya : 

- Kata s/l (membajaWsawah) dan 9 / j) (bertani) masing-masing 

14 kali 

- Kata \ (membanggakan diri) angkuh) masing-masing 

27 kali 

Ketiga : Keseimbangan antara jumlah kata dengan jumlah kata yang menunjut 

kepada akibatnya, misalnya : 

- Kat$ &v' (menafkahkan) dan 9 I (kerelaan), masing-masins 

73 kali. 

Keempat: Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan penyebabnya. 

seperti qiantaranya : 
\ '  

- Kata&d\  (nasehat) dan kata;@ (lidah) masing-masing 25 kali. 

kemudian 

- Kata \ (kedamaian).>l (kebajikan) masing-masing 60 tali. 
C # 

Kelima : Keseimbangan khusus, seperti kata lebarkan (hari) dalamb entuk 

tunggal, sejumlah 365 kali, kata dan I/\ dalam bentuk C 
jamak. berjumlah 30 kali, bilangan pertama menunjuk kanjumlah hari 

setahun, dan bilangan kedua menunjukkan jumlah hari sebulan. Dan 

kata yang berarti bulan terdapat 12 kali, sama dengan jumlah 

bulan setahun 



Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa Al-Qur'an 

betul-betul indah dan menakjubkan jika dikaitkan dengan proses turunnya Al- 

Qur'an. Kadangkala Al-Qur'an turun secara spontan untuk menjawab pertanyaan 

atau mengomentari peristiwa yang terjadi, tentunya spontanitas tidak memberi 

peluang kepada Muhammad yang Ummy untuk berfikir dan menyusun jawaban 

dengan redaksi yang indah. Agaknya ha1 ini membantu memahami kemu'jizatan 

Al-Qur'an dari sudut keindahan bahasa Al-Qur'an. 

2. Kandungan Al-Qur'an 

Isi kandungan Al-Qur'an banyak memberikan informasi mengenai hal-ha1 

yang tidak diketahui ilmuwan yang hidup pada masa empat belas abad yang lalu. 

Diantara isi kandungan Al-Qur'an yang menunjukkan kemu'jizatannya adalah 

tentang : 

2.1. Peniberian Ghaib Al-Qur'an 

Berita-berita ghaib yang diberitahukan Al-Qur'an adalah peristiwa . a n g  

telah terjadi sebelum Al-Qur'an diturunkan, seperti berita tentang Nabi Musa as 

(Q.S. 28:44-46). berita tentang Maryam ketika melahirkan Isa as (Q.S. 19: 15-31). 

Cara Nabi Ibrahim menyeru kaumnya pada agama Tauliid (Q.S. 6:74-51). 

Selamatnya jenazah Fir'aun (Q.S. 10:90-92). Semuanya itu disampaikan kepada 

Nabi Muhammad SAW untuk memperteguh hatinya, dan peringatan bagi orany- 

orang mukniin. Sebelum mendapat wahyu, Nabi haluhammad tidak tahu dengan 

berita-berita tersebut (Q.S. 1 1:49). 

Disamping itu, Al-Qur'an juga mengimformasikan tentans peristiwa yang 

akan terjadi (setelah tilntnnya wahyu) seperti akan menangnya tentara Romawi 

melawan Persia (Q.S. 30: 1-6). Nabi akan memasuki kota Mekah dengan aman 

(Q.S. 48:27), Allah akan melestarikan jenazah Fir'aun sebagai bukti sejarah (Q.S. 

10:90-92). 

Sebagai ilustrasi, peristiwa tenggelamnya Fir'aun pada abad ke duabelas 

sebelum Masehi dan selamatnya jasad Fir'aun (Q.S. 90-92) dibuktikan dengan 

peneniuan arkeologi Loret (1896), nienemukan jenazah Fir'aun dalam bentuk 



mumi di daerah Thaba seberang Sungi Nil. Dan Eliot Smith (1907) melihat jasad 

Fir'aun masih utuh setelah membuka pembalut mumi. Kemudian ahli bedah 

Perancis Dr. Maurice Bucail.le dari penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut : 

Alangkah agungnya contoh ayat Al-Qur'an tentang tubuh Fir'aun yang sekarang 

berada di ruang Mumi Musem Mesir di kota Kairo (Quresh Shihab, 1992 : 202). 

Inilah diantara berita ghaib yang telah dibuktikan melalui penyelidikan dan 

penemuan modern sebagai bukti kebenaran Al-Qur'an. 

2.2. Isyarat Ilmiah dan Al-Qur'an 

Isyarat-isyarat ilmiah Al-Qur'an, menurut Manna' a!-Qathan terletak pada 

dorongan Al-Qur'an untuk senentiasa berfikir. Artinya Al-Qur'an membangkitkan 

pada diri setiap manusia kesadaran ilmiah dengan menggunakan aka! untuk 

memikirkan dan memahami dirinya dan alam semesta (al-Qathan, 1997 : 386) 

Hakikat-hakikat ilmiah yang disinggung Al-Qur'an dikemukakan dalam 

redaksi yang singkat dan sarat makna melalui renungan dan analisa para pemikir, 

ternyata isyarat ilmiah Al-Qur'an tidak berlawasan dengan pengetahuan. 

Berikut ini, sebagian pembuktian ilmiah dari ayat-ayat Al-Qur'an : 

a. Perbedaan sidik jari manusia. 

Allah memilih jari jemari manusia buat dalil kebangkitan (Q.S. 75:2-3). Untuk 

niengenali seseorang melalui sidik jarinya mulai diperkenalkan lnggris pada 

tahun lSS4. 

b. Berkurangnya oksigen di ruang anskasa, membuat nafas orang sesak dan 

dadanya terasa selnpti (Q.S. 6: 12.5.). Oleh karenanya para penerbang hams 

me~nakai oksigen buatan. 

c. Perkawinan tumbuh-tunibuhan (penyerbukan) dengan angin (Q.S. 15:22). 

d.  Atom bi~kanlah partikel terkecil (Q.S. 10:621), tetapi masih dapat dipecahkan 

lagi ke dalam unsur terkecil proton, neotron dan politron (as-Shabuni, 1983 : 

356). 

e. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan caliaya birlan merupakan 

pantulan. 

f Yang merasakan nyeri adalah kulit (Q.S. 4:56). (Quresh Shiliab, 1992 : 190) 



Dernikianlah diantara isyarat-isyarat ilrniah Al-Qur'an sebagai bukti bahwa 

Al-Qur'an al-Karirn adalah wahyu dan rnenjadi penguat atas kebenaran kerasulan 

Muhammad. Untuk lebih riqci dibahas dalarn ajaran Islam dan hakikatnya. 

2.3. Kesempurnaan Tasri' 

Imam al-Qurthubi, dinilai sebagai ulama pertarna yang menggarisbawahi 

aspek kemu0izatan AI-Qur'an dari segi petunjuk atau syari7at. Petunjuk yang 

tersimpul dalam Al-Qur'an mengandung tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah 

dan ibadag. Rasyid Ridha dengan tegas menyatakan bahwa petunjuk Al-Qur'an 

tentang awidah, persoalan rnetafisika, sosial dan politik merupakan pengetahuan 

yang sangat tinggi nilainya. 

Dalam bidang aqidah Al-Qur'an telah memperkenalkan satu bentuk 

awidah yang menyelematkan manusia dari tahyul dan khurafat, agar rnenjadi 

hamba Allah yang hanya tunduk kepada yang maha pencipta (Q.S. 6 : 102) 

danmaha kuasa (Q.S 33 : 27). AI-Qur'an memperkuat kecsaan Allah dengan 

hujjah dan argumentasi yang didasarkan pada logika yang sehat. sehingga tidak 

dapat dibantah dan diraguka lagi. 

Kewajiban melaksanakan syari'at dalam hubunganny dengan Allah 

(ibadah) baik yang fardhu maupun sunat, bukan hanya untuk kebaikan individu 

tetapi juga berdimenasi positif dalam kehidupan masyarakat. 

Dala~n bidan3 syari'ah, Al-Qur'an menetapkan ketenti~an yang mengatur 

hubungan ~iianusia dengan sesamanya, mulai dalaln kehidupan berkeluarga (Q S. 

30 : 21), sampai pada kehidupan berrnasyarakat. Dalarn memenuhi kebutuhannya 

manusia rnembutuhkan orang lain, oleh karenanya kerjasa~na men~pakan tuntutan 

sosial yang dihan~skan, sebab orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam sistim 

pemerintahan, Al-Qur'an menetapkan kaedah-kaedah yang paling ideal, yakni 

dilaksanakan secara musyawarah (Q.S. 3 : 159). 

Cara yang dipergunakan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, Aqil Husin 

al-Munawarah (1991 : 19-20), menyebutkan; pertama, secara mujmal untuk 

masalah ibadah; kedua, agak jelas dan terperinci tentang hukum jihad (Q.S. 9 : 

41); dan ketiga, jelas dan terperinci, seperti masalah hutang pilltang (Q.S. 3 . €2) 



Untuk membukikan kemu'jizatan A!-Qur'an baik dari segi keindahan 

bahasa, berita ghaid. isyarat ilmiah dan aspek tasyri' akan terbantu dengan 

memahami kepribadian Muhammad SAW sebagai orang Ummy, untuk 

menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, disamping proses dan cara turunnya wahyu, 

serta keadaan masyarakat Arab yang hanya mempunyai pengetahuan terbatas, 

kecuali bahasa dan sastra, maka adalah suatu ha1 yang mustahil A!-Qur'an 

merupakan karangan lluhammad (Quresh S hi hab, 1992:64). 

E. Ijaz Ilmi dalam XI-Qur'an 

A!-Qur'an banyak membicarakan masalah kehidupan dunia dan akhirat 

dari segala macam aspeknya, sehingga sebahagian umat Islani yakin betul bahwa 

dalam A!-Qur'an terdapat segal-galanya. 

Keyakinan ini tentu berdasarkan kepada pengagungan dan penghormatan 

kepada kitab suci. Akan tetapi, sebahagian ahli meneliti dan menyatakan bahwa 

segala-galanya terdapat dalam Al-Qur'an adalah kurang benar. hlemang secara 

rinsi A!-Qur'an tidak berbicara seperti itu. Al-Qur'an adalah kitab suci yang 

mengandung nilai-nilai "universal" dan dengan keuniversalannya itu secara 

fleksibel Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar pokok segala sesuatu. Kalau Al- 

Qur'an itu berbicara secara sistimatis ilmiah, maka nilainya menjadi kecil dan 

kerdil, seperti karangan ilmiah dalam satu buku, biasanya hanya memuat satu 

teori. Misalnya kedokteran. biologi, psychology dan lain-lain. OIeh karena itu. 

kitab suci Al-Qur'an berbicara secara lengkap dalam ben t~~k  dasar-dasarsaja. 

sehingga dapat dikembangkan oleh umat sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kreatifitas manusia menggunakan akalnya. Tuhan dalam ayat 

diatas mengenaskan bahwa "Kami tidak meluputkan sedikitpun di dalam Al- 

Qur'an itu". 

Terlepas dari pro dan kontra yang jelas Al-Qur'an telali banyak berbicara 

mengenai berbagai masalah alam dan isinya. Khusus hal-ha1 yang bermanfaat 

bagi manusia, dan hal-ha1 yang berbahaya, sehingga manusia dapat mengambil 

manfaat dan menghindarkan hal-ha1 yang berbahaya. 



Di bawah ini penulis akan memaparkan "I'jaz Ilmi dalam Al-Qur'an. 

Semoga kajian ini akan dapat memberikan sumbangan fikiran dan merangsang 

untuk kajian yang lebih dalam selanjutnya. Untuk tujuan ini penulis membagi- 

bagi bahasan kepada sub bahasan : 

1. Ontotolo Al-Qur'an 

2. Pernyataan Ilmiah 

3 .  Ilmu dan fbturologi membuktikan I'jaz Al-Qur'an 

1. Ontologi AI-Qur'an 

Ontologi berasal dari kata "ontos" artinya sesuatu yang wujud atau ada, 

bukan dalarn arti kata eksistensi, tetapi dalam arti "substansi" karena eksistensi 

berkonotasi atau mengacu kepada pengertian tentang hal-ha1 yang bersifat luar 

(gejala luar), sedang ontos kajian wujud dari sisi hakikat. Maka bila kita lihat AI- 

Qur'an dari sisi Filsafat Ontologis, betul-betul kita tidak dapat menyanskal 

keberadaannya dari segala macam aspek kelebihannya, tanpa ada kekurangan 

yang bisa dikeniukakan. "Logos" berarti ilmu. Jadi ontologi Al-Qur'an maksudnya 

adalah : "Suatu kajian Filosofis terhadap keberadaan Al-Qur'an untuk 

membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan sembarang kitab, tetapi betul-betul 

berasal dari yang maha mutlak, sehingga keberadaannya sendiri sudah me~upakan 

ijaz yang sampai hari kiamat tidak akan pernah dapat ditolak. 

Ontologi adalah suatu ilmu yang me~nbahas sesuatu dari sudut 

substansiyang terlepas dari keadaan luarnya (fenomenanya)(Harun Nasurion, 

19S3:53). Kalau kita lihat Al-Qur'an berbeda dengan kitab satnawai yans lain, 

kendatipun it11 juga kalam ilahi. Al-Qur'an adalah kitab suci sebagai rnu'jizat 

abadi, yang dapat kita lihat dari pernyataan ayat : 

Hanya kitab Al-Qur'an saja diantara kitab-kitab yang banyak, yang dengan 

gamblang nienyatakan keterpeliharaannya. Hal itu merupakan sebuah tantangan 

sejak dari zaman Nabi Muhammat SAW sampai hari kiamat. Sekiranya ada ilpaya 



untuk menyingkirkan atau melenyapkan eksistensinya, maka upaya tersebut tidak 

akan pernah bisa terjadi. Sampai sekrang eksistensinya masih tetap utuh, 

kendatipun banyak orang yang benci, dan berusaha mencarikcbutukannya, seperti 

yang dilakwkan oleh kaum orientalis. Malah banyak diantara mereka yang 

akhirnya masuk Islam setelah mempelajari Al-Qur'an. Salah seorang misionaris 

Eristen Ibrahim Kholol yang sering mengikuti sidang-sidang Gereja dunia dalam 

usaha Kristenisai, berusaha menggali dan meneliti Al-Qur'an. Tujuannya adalah 

untuk mencari kalau-kalau ada diantara ayat-ayatnya yang tidak sesuai dengan 

kenyataan ilmiah. Akhirnya dia mengakui kesemputnaan dan kemurnian AI- 

Qur'an. 

Kalau dilihat dari keterpeliharaannya dari perubahan, maka Al-Qur'an 

adalah satu-satunya kitab samawi yang tidak pernah dapat diusik kemurniannya. 

Sudah banyak usaha baik sengaja atau tidak untuk merobah-robah isinya. Namun 

akhirnya ketahuan bahwa perobahan itu sudah dilakukan orang. Kemudian yang 

dirobah itu disingkirkan dari peredaran. Kemurnian Al-Qur'an dapat terpelihara 

dengan baik karena : 

a .  .Al-Qur'an mu'jizat 

b. Sudah banyak orang yang ditakdirkan penghafal Al-Qur'an sejak dari 

mulai turunnya sampai hari kiamat, malali makin lama makin banyak 

para hufaz.. 

c .  Keadaannya tidak asama dengan kitab samawi yang lain, dimana kitab 

samawi yang lain kendatipi~n dicoba dihafal oleh para rahib dan 

pendetanya, akhirnya mereka juga lupa dan kalau tidak lupa mereka 

sengaja menyembunyikati bahagian dari ayat-ayatnya atau sengaja 

mereka robah isinya (al-Sya'rawi, 1978: 10). 

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan nielihat Al-Qur'an dari sudut 

ontologis. dapat kita yakini bahwa "eksistensi" Al-Qur'an dan "kemurnian" AI- 

Qur'an tidak akan pernah dapat ditolak oleh siapapun dan kapanpun. 



2. Stateman nmiah 

Yang dimaksud dengan pernyataan ilmiah disini ialah "pernyataan- 

pernyataan Al-Qur'an yang bermuatan ilmiah", baik fisika, kimia, genetika, 

astronomi, kosmologi, sejarah, antropologi dan lain-lain . Pernyataan-pernyataan 

itu dapat diteliti dalam Al-Qur'an dan ayat itu dapat dijadikansumber informasi 

untuk penelitian ilmiah. Banyak kajian-kajian ilmuwan Muslim atau non-Muslim 

yang dapat menambah keyakinan kita bahwa pernyataan-pernyataan Al-Qur'an itu 

benar. Hingga kini belum ada orang , baik Muslim atau non-Muslim yang 

menyampaikan dan membuktikan bahwa ada diantara pernyataan Al-Qur'an yang 

tidak benar. Yang banyak adalah pengakuan kelemahan dan keterbatasan 

kemampuan manusia untuk memahami pernyataan itu, seperti pernyataan Al- 

Qur'an dalam pemakaian kata-kata "Man fi al-Samawati". Siapa orang yang 

sesungguhnya, begitu juga "al-Samawati al-Sab'i". "al-Ruh" dan lain-lain. yang 

masih sangat misteri bagi kita. 

Di antara pernyataan Al-Qur'an yang bermuatan ilmiah dalaln berbayai 

bidang dikeniukakan berikut ini : 

a. Bidang Kosmologi 

Kosmologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang aturan umum yans 

berlaku di alamini. termasuk asal kejadiannya, baik ditinjau secara eskperimen 

atau tinjauan filsafat (Jamil Sholiba. 1983:247). 

Kita sebagai makhluk yang berakal sudah meneniukan alam begini 

adanya. Yang bisa dilakukan manusia hanya sekedar mengolah alam yang sudah 

jadi. meneniitkan kandungan yang bergilna bagi kehidupan nianusia, lnencampur 

antara zat yang satu dengan zat yang lain secara kimiawi dan lain-lain sesuai 

dengan tingkat ilmu pengetahuan yang diberikan Tuhan, semuanya sudah 

disediakan Tillian di alam, sedangkan manusia hanya menemukannya. 

Kernudian kita temukan orang yang kredibilitas, dan kejijurannya tidak 

diragukan lagi, metnbawa berita tentang pencipta alam seperti berita dari Nabi dan 

Rasul. Akhirnya penggunaan aka1 dalaln dunia eksperimen dan dunia filsafat 

hertomu deligall pernyataall Rasuld all Nabi itu. klaka kond~r~nasi illnu, filsafat 



dan agama membuat kita percaya, pasti benarlah apa yang dikatakan Rasul itu. 

Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qur'anBaqarah ayat 

55 berikut ini : 

"Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus- 

menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya 

apa yang dilangit dan apa yang dibumi. Siapa yang dapat memberi bantuan disisi 

Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan dan dibelakang 

mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allh dan melainkan apa 

yang dikehendaki-Nya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak 

merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S 

2 : 255). 

Inti sari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah kekuatan yang 

mengendalikan yang menjadi titik pusat jagat raya ini. Titik pusat inilah yang 

secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kewahyuan Islam. di 

samping berhubungan pula dengan metafisika yans terpancar dari ayat-ayat .A]- 

Qur'an serta ajaran-ajaran Nabi sebagai pelengkapnya. Penyelidikan tentang alarn 

jagat raya, akhirnya membawa manusia kembali ke titik tolak semula yaiti~ ilrnu 

pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Dan seluruh alam semesta ini berada 

langsung di bawah perintahNya. Dia kIaha hlengetahui apa yang terjadi di bumi 

dan dilangit (Afzalur Rahman, 1992:s')) 

Kalau kita perhatikan dan kita jajaki pendapat para ahli, kita baca 

bermacam-macam buku dan kitab, maka ternyata bahwa tidak pernah seorangpun 

yang bernai mengatakan bahwa gunung atau iaut adalah ciptaan dia, atau nenek 

rnoyangnya. Apalagi alam raya yang begini besar dan teratur. Kalau ada orang 

yang berani mengatakanhal itu, maka hanya akan menjadibahan ketawaan dan 

cemoohan. Hal itu merupakan suatu bukti bahwa alam jagat raya memang ciptaan 

Ruhan yang Super Natural dan Maha kuasa. Dengan demikian adalah benar apa 

yang dinyatakan Al-Qur'an di atas. Banyak sekali ayat-ayat yang mendukung 

argumentasi itu seperti : "Allah yang meninggikan langit tanpa tiang" (Q.S. 13:2 

dan -3 I : 10) dan lain-lain. 



b. Bidang Astronomi 

Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan gerakan, 

penyebaran, dan sifat-sifat beenda angkasa. Al-Qur'an bukan kitab astronomi yang 

membahas secara rinci sistimatis teori-teori astronomi, tentang susunan dan 

gerakan alam, tetapi AI-Qur'an telah membuat pernyataan yang mengagumkan 

para ahli di saat perangkat ilmu pengetahuan belum mencapai tingkatan itu. Al- 

Qur'an sudah menyebutnya, yang kemudian ternyata kebenarannya, tanpa ada 

kesalahan. Di antara statemen Al-Qur'an itu adalah : "Allah meninggikan langit 

dan membuat aturamya" (Q.S. al-Rahman : 7). "Mata kuliah hari dan bulan 

berjalan menurut aturannya" (Q.S. al-Rahman : 5) dan "Dia lah yang menjadikan 

bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di 

darat dan dilaut, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran 

kami kepada orang-orang yang mengetahui" (Q.S. al-An;Am : 97)  (Afzalur 

Rahman, 1993 : 59). 

c. Bidang Sejarah 

Kalau kita tidak diberi informasi oleh Al-Qur'an tentang sejarah asal 

kejadian kita manusia ini, kita tentu akan terpesosok dengan teori ilmiah Danvin 

yang seolah-olah benar, tetapi tidak pernah terbukti kebenarannya yaitu e\.olusi 

manusia dari kera. Hipotesis ilmiah Danvin yang tidak pernah terbuktiitu 

menyadarkan orang bawah pernyataan kitab suci "samawi Al-Qur'an" sangat 

otentik dan tak niungkin dibatalkan denganteori ilmiah yang eksperimental 

Al-Qur'an dengan jelas menyampaikan kepada manusia sebagai ~iiakhluk 

pelaku sejarah bahwa manusia diciptakan sebagai lnakhluk terlnulia dan dapat 

lnenjadi makhluk terendah bila menyalahi aturan. Firman Allah : "Kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. k e l n ~ ~ d i a n  kami 

kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya" (Q.S. al-Tin : 4-5) dan 

sesungguhnya Aku ciptakan khalifah (Adam) di bumi" (Q.S. al-Baqarali : 30). 

Jadi jelas bali~va asal kejadian manusia bukan dari kera, tetapi dari jenis manusia 

juga yaitu Adan1 dan Hawa. 



Amat aneh teori Darwin dengan perpindahan genetik kera kepada 

manusia, tetapi kalau kita tidak diberi tahu oleh kitab samawi, berangkali kita 

dapat menerima walaupun .salah. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang 

bangsa-bangsa yang hidup pada masa pra sejarah seperti : "Kaum Nuh, Ad dan 

Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak telah mendustakan rasul-rasul, 

begitu pula kaum Samud dan Luth" (Q.S. Shod : 12-14). Di antara sejarah bangsa- 

bangsa yang sudah lenyap itu diceritakan dalam Al-Qur'an pokok-pokoknya, 

sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber informasi sejarah masa lalu 

(Afzalur Rahman, 1992: 1 16). 

d. Bidang A~itropologi 

Antropologi adalah ilmu pengetahuan tentang orgnaisme manusia dan 

manusia sebagai objek sejarah. Kajian tetang manusia di sini bukan ditinjau dari 

sisi kronologisnya tetapi dari segi kemanusiaan dan sebagai pelaku sejarah. 

Kalau diperhatikan bagaimana kedudukan manusia di antara jenis-jenis 

makhluk yang lain yang sudah lebih dahulu diciptakan Tuhan, dapat dilihat dalam 

firman Allah berikut 

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada hlalaikat. Sesungguhnya .4ku 

hendak menciptakan khalifah (Adam) di muka bumi. Malaikat berkata "apakah 

akan Engkau ciptakan di sana orang yang akan nierusaknya dan menumpahkan 

darah, pada ha1 kami bertasbih dengan memiji Engkau. Tuhan menja~kab 

"Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S al- 

Baqarah : 30-3 l). 

Kendatipun sudah ada makhlukyang fitralinya sudah dijadikan untuk 

bertasbih dan niemuji Tuhan. namun Tuhan lebih mengutamakan makhluk yang 

lebih bisa berkreasi, berbudaya, mengalah, berjuang dan mengatiir alam ciptaan 

Tuhan ini, walaupun ada diantara mereka yang akan men~saknya kelnbali. 

Nampaknya nilai orang yang dapat lnelnbuat sejarah kebaikan. memakmurkan 

bumi dan mengolah alam, lebih ditingyikan Tuhan sehingga Allah menyuruh 

Malaikat yalig kerjanya hanya bertasbih dan bersijud kepada Tuhan supaya dia 

sijud dan hormat kepada lnanilsia yang bisa menjadi khalifali di bumi, sepeni 



dalam firman Allah : "Sujudlah kepada Adam, maka merka bersujud" (Q.S. al- 

Baqarah : 34) (Afialur Rahman, 1992: 130). 

3. Futurologi Al-Qur'an 

Futurologi adalah satu kajian tentang masa denpanyang diprediksi 

berdasarkan kepada fenomena-fenomena saat ini. Asumsi-asumsi masa depan itu 

dapat memberikan informasi kepada kita dan estimet-estimet tertentu, sehingga 

dapat diambil lagkah awal menanggulangi kemungkinan dampak negatif dan 

mensuppor kemungkinan positif. Kepastian hasil futurologi ini tidak dapat 

dipastikan, karena hanya sebatas prediksi. Berbeda dengan futurologi Al-Qur'an 

karena informasinya langsung dari kebenaran "Transedental" dari Tuhan yang 

menciptakan kejadian. maka kepastian terjadinya tidak dapat diragukan. Khusus 

mengentai statemen futurologi Al-Qur'an, sudah banyak yang terbukti seperti 

firman AIlh kisah bangsa Romawi yang kalah daribangsa Persi dalam firman 

Allah : "Rurn dikalahkan oleh Persi di daerahyang dekat dan niereka sesudah 

kalah akan mengalahkan pula dalam beberapa tahun. Di tangan Tuhan segala 

keputusan sebelum dan sesudahnya" (Q.S. al-Rum : 2-4). 

Pernyataan Al-Qur'an ini disampaikan di awaktu orang Romawi kalah dan 

pada waktu itu dinyatakan bahwa beberapa tahun lagi Romawi akan mengalahkan 

Persi kembali. Memang ternyata kemudian secara pasti,setelah lebih kurang 7 

tahun Romabvi rnenang kembali. Begitu juga fir~nan Allah tentang sikap manusia 

dari anak cucu Adam yang dinyatakan : "Apakah akan Engkau ciptakan manusia 

yang suka menumpahkan darah", ternyata kemudian dan sampai nanti memang 

demikianlah sifat sebahagian manusia. 

Banyak lagi pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang perlu kita perhatikan 

tentang masa depan ini misalnya huruf pembuka surat "densan liuruf-hun~f it11 

Malaikat mendirikan istana di Surga". Ada lagi yang mengatakan dengan jenis 

huruf-huruf itu Allah me~nbuat kitab yang tidak diragukan padanya dan 

dengannya pula kami rnengadakan tantang. Akan tetapi sebahagian besar Mufassir 

hanya mengatakan, "Allah lah yang lebih tahu tentang maksudnya" (Musthafa, 

19S1:61). 



Karena kemisterian maksud dari huruf abjad pembuka surat, timbul 

bermacam-macam tahwilan dan penafsiran, masing-masing dengan niat baik 

untuk mencari dan mengagungkanNYa dan semoga Allah membalasi dengan 

pahala, amin. 

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Prof. Ir. Rasyad Khalifah seorang 

ahli kimia dan ahli komputer, menganalisa surat demi surat, ayat demi ayat, malah 

huruf perhuruf yang dimaksukkan ke komputer dan apa yang terjadi ? Dengan izin 

Allah SWT dia mendapatkan sesuatu yang baru dalam memahami Al-Qur'an dan 

membuktikan kepastian bahwa Al-Qur'an betul-betul diturunkan dari yang Maha 

Agung. - 
Mulai dari p) 1 pada surat Al-Baqarah itu membuktikan bahwa huruf itu 

pada surat itu tersusun dari jumlah berjenjang turun (to~rztllfy). Pada surat itu 7 
adalah huruf terbanyak J huruf kedua terbanyak dan C adalah huruf ketiga 

terbanyak den, oan catatan : 
CI 

1 . .  4592 buah 

J . 3204 buah 

p. 3 195 buah 

Memang demikian kenyataannya pada setiap surat yang didahului oleh 

huruf abjad. Apakah mungkin Nabi hluhammad berencana sedemikian rupa 

dalam berbicara tentang Al-Qur'an yans turunnya selama 23 tahun. Sesuatu yang 

tak mungkin secara rasional. 

Bagitu juga pernyataan tentang - -  19" dalam surat al-Mudatsir 

karena Allah menyebutkan angka sembilan belas apa hubungannya dengan 

pernyataan bahwa Al-Qur'an ini dibuat-buat olehNabi?. Rupanya ditemukannya 

sesuatu yang menakjubkan bahwa angka "19" adalah diantara kunci pemeliliaraan 

Al-Qur'an. Mulai dari "Basmallah" yang merupakan pembuka dari setiap surat 

kecuaali surat al-Taubah. 

Bismillah terdiri dari 19 huruf, sedangkan kata-kata yang ada didala~nnya 

seperti : 

clT \ dalam Al-Qur'an ada sebanyak 19 buah 

\ dala~n Al-Qur'an ada sebanyak 2698 = 142 x I9 



&?l) dalam Al-Qur'an ada sebanyak 57 buah = 3 x 19 fly dalam Al-Qur'an ada sebanyak 114 buah = 6 x 19 

semuanya pas tidak berlebih dan tidak kurang. Ada apa dengan angka sembilan 

belas?. Mungkinkan Nabi merencanakan itu semua? (Musthafa, 1992:61). 

Hal itu merupakan suatu yang sulit dan tidak dapat diterima aka1 kalau 

dikatakan Al-Qur'an perbuatan Nabi Muhammad SAW yang Ummy, sedangkan 

beliau sendiri tidak dapat memastikan kapan ayat itu akan diturunkan dan dimana. 

Di waktu "Fitratal wahyu" beliau ingin sekali ayat turun tapi tidak turun ayat. Jadi 

dengan demikian teknologi komputer telah mengantarkan kita kepada suatu 

pemahaman baru bahwa huruf a/-M~lqorho 'ah rupanya mempunyai rahasia Tuhan 

untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Allahu7alam bi shawab. 

KESMPULAN 

1.  AI-Qur'an kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SALV 

dengan perantaraan malaikat Jibril yang dibacakan kepadanya. lagi mutawatir 

(dikenal secara luas) dan membacanya bernilai ibadag. 

2 Nama-nama Al-Qur'an yang lain diantaranya : Al Kitab, ~ l - ~ u r ~ a n .  Az Ziklu 

dan A1 Qaul. 

3 .  Sifat-sifat Al-Qur'an antara lain ialah : Nur, Mubin, Mubarak, Bus>rra. Aziz 

dan Majid. 

4. Kandungan isi Al-Qur'an antara lain : Tauhid, ibadah. akhlak, janji dan 

ancaman . sejarah dan ilmu pengetahuan 

5 .  Al-Qur'an adalah salah satu mu'jizat Nabi Muhammad SAW yany abadi 

sampai akhir zaman baik dari sisi eksistensi, isi ataupun bahasannya. 

6. l'jaz Iltni Al-Qur'an dapat dilihat dari kandungan isi dan pernyataan- 

pernyataan yanz dikemukakan oleh XI-Qur'an, sehingga dia mencakup segala 

macam dasar pengetahuan dan bukan merupakan rincian analisis dan teori 

sistimatis. Semua pernyataanitu berbobot ilmiah yang hanya dapat dipahami 

bagi mereka yang menguasai disiplin illnu itu. 



7. Perkembangan ilmu dan teknologi modern, khususnya teknologi komputer 

telah menylngkap rahasia pemeliharaan Al-Qur'an dengan formulasi 

matematika yang dapat diuji kebenarannya baik bagi mereka yang dapat 

menguasai bahasa Arab atau tidak. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Ali Muhammad Ash-Shabuni, Peirgairtar Ilmir-(ln~ir AI-Q~rr'ar~, Judul asli, A/- 
ThibyarrJi 11bm A/-Qtrr'crr~. Surabaya, Al-Ikhlas, 1993. 

2. Al-Baqilani, Ijaz Al-Qrrr'nn, Cairo : Dar al-Ma'arif cit IV tt. 

3 .  Ash Shaleh Subni. Mcmhahas IImrl-Zlnii A/-Qrrr'nt~. Judul asli, Mahahisfi fir11111 
Al-Qtrt.'at~. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1996. 

4. Az-Zarqani, Mcn~chil a/-Itfar9 II/IIII A/-Qrrr'm~. Bairu : Dar al-Fibr, 1983. 

5. Husin Aqil al-hlunawar dan Maspur Habim, Ija: Al-Qlrr'ar~ dun M ~ ~ o t i o l o p '  - 
Tqfsit: Semarang : Dina Utama, 1991. 

6. Khafat Abd. Wahab, Ilr11r1 lLsh111 Fikih Judul asli, Ilrnlr a/-ilshrrl a/-Fiqh, terj 
Moh. Zuhri dan Ahmad Qharib, Semarang : Dina Utama, 1994. 

7. Khalil Manua' al-Qattan. Sflrdi IIt?~rl-ilntrl Al-Qi~r'ntr, Judul asli, Mahcrlti.~ f i t  
r11r1t1 Al-l)r~t.'nlr, terj. Muzhakir, Bogor : Pustaka Latera Antara Nusar, 1996. 

8. Muhammad Musthafa, Mitr Azratei AI-C_)r~t.'atr. Cairo : Dari al-Ma'arif, 198 1 

9. Mutawali Muhammall al-Sya'rawi. A411ljizatjizo/ Al-Qrrr'at~, Cairo : al- 
Mukhtar al-Islami. 1987. 

10. Nasution Harun, I;i'l.sqfnf Agtuntr, Jakarta : Bulan Bintang, 1983 

1 1 .  Rahman Afzalur. Al-Qrlt.'mr S~rnrh~>r Ilnrir Pctr~e/nhrmrr, terj. Jakarta : PT. 
Bineka Cipta, 1992. 

12. Shakha Jamli. (11 Mrlhntr a/-firl.sofi'. jilid I Bainlt : Dar al-Kutub al-Libany 
19S2. 

13. Shihab Quresh, hfernhrmiikatr Al-Qirt.'air, Jakarta : Mizam, 1992 

14. Shihab Quresh. h111,'jizat A/-QlrrTrt~ I)itir!jarr d~11.i Ayck  Kehahcrstrtrtr, I.\;l.c~t-cr/ 
llt1111 tfcrtr / ' e t r r /~e t . i /~~~~t~ (ihtrih, Jakarta : Mizam, 19987. 


	1.pdf

