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A. Dua Periode 

1. Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran 

Secara umum masyarakat mengenal dua istilah yang berbeda. Pertama 
istilah lailatul qadar dan kedua istilah nuzulul-quran. Meski keduanya 
dianggap sama-sama terkait dengan turunnya Al-Quran, namun masing-
masing punya konotasi yang berbeda. 

Lailatul Qadar dipahami oleh umat Islam sebagai malam seribu bulan. 
Maksudnya ibadah di malam itu lebih baik dari pada ibadah seribu bulan 
lamanya. Dari segi waktu banyak dicari orang di sepuluh malam terakhir 
bulan Ramadhan, khususnya di malam-malam ganjil.  

Sedangkan istilah nuzulul-quran banyak dikaitkan dengan acara 
seremoni dan peringatan, yang umum diselenggarakan di negeri kita. 
Biasanya ditetapkan pada malam tanggal 17 Ramadhan. Di malam itulah 
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diyakini Al-Quran pertama kali diturunkan ke bumi, yaitu kepada Nabi 
Muhammad SAW yang kala itu sedang berada di Gua Hira. Namun yang 
turun hanya 5 ayat saja, yaitu surat Al-‘Alaq ayat 1 sampai ayat 5.  

Masing-masing istilah mewakli dua periode turunnya Al-Quran. Lailatul 
Qadar mewakili turunnya Al-Quran periode pertama, dari sisi Allah SWT ke 
langit dunia. Sedangkan peringantan Nuzulul Quran mewakili peristiwa 
turunnya Al-Quran periode kedua, yaitu pertama kali diturunkan Al-Quran 
dari langit dunia ke muka bumi. 

2. Nazzala dan Anzala 

Turunnya Al-Quran berulang kali disebutkan dalam banyak ayat Al-
Quran. Namun secara umum ada dua penggunaan lafazh yang berbeda, 
meski berasal dari akad kata yang sama yaitu nazala (نزل). Pertama dengan 
menggunakan lafazh anzala (أنزل) dengan segala turunannya. Kedua 
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menggunakan lafazh nazzala (ََنَّزل) dengan segala turunannya.  

Umumnya para ulama meyakini bahwa dua lafazh yang berbeda itu 
punya pengaruh pada perbedaan makna.  

Lafazh anzala bermakna menurunkan secara sekaligus, sedangkan 
lafazh nazzala itu bermakna menurunkan secara berangsur-angsur. Mari kita 
bandingkan dua ayat berikut ini. 

ّنَا
ِ
 إلْقَْدرِاالَْيَلِاااِفااَأنَْزلْنَاه ااإ

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam 
kemuliaan. (QS. Al-Qadar : 1) 

 Dalam ayat yang menceritakan turunnya Al-Quran di malam Qadar, 
lafazh yang digunakan adalah anzala bukan nazzala. Ini sesuai dengan makna 
bahwa anzala itu turun secara sekaligus.  



 

10 

Namun ketika menceritakan bagaimana Al-Quran diturunkan secara 
berangsur-angsur, lafazh yang digunakan bukan lagi anzala melainkan 
nazzala. Perhatikan ayat berikut : 

ْكث ااعََلىااإلنَاِسااعََلاااِلتَْقَرَأه اافََرْقنَاه ااَوق ْرأ ّنًا  تَْْنِيًلااَونََزلْنَاه اام 

Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar 
kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami 
menurunkannya bagian demi bagian. (QS. Al-Isra : 106) 

 Kalau kita bandingkan dengan kitab Taurat dan Injil yang tidak 
mengalami proses turun berkali-kali namun diturunkan secara sekaligus, 
maka penggunaan anzala dengan nazzala juga nampak terlihat. Perhatikan 
ayat berikut : 

قًااِِبلَْحق ِااِكتَاَباإلْااعَلَْيكَاانََزلَا ِ َصد  يلَااإلتَْوَرإةَااَوَأنَْزلَاايََديْهِاابَْيَااِلَماام  ْْنِ
ِ
 َوإْْل
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Dia menurunkan Al Quran kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan 
kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 
(QS. Ali Imran : 3) 

Ketika menurunkan Al-Quran, lafazh yang digunakan adalah nazzala, 
yang berkonotasi turunnya berulang-ulang sedikit demi sedikit. Namun 
ketika bicara turunnya Taurat dan Injil, lafazh yang digunakan adalah anzala 
yang berkonotasi turun secara sekaligus. 
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B. Urgensi Kajian Nuzulul Quran 

Pertanyaannya adalah : untuk apa kita membahas secara khusus proses 
turunnya Al-Quran?  

Ada beberapa hal penting dalam hal ini, antara lain adalah : 

1. Mengagumi Keagungan Al-Quran  

Berbeda dengan semua kitab samawi lainnya, turunnya Al-Quran ada 
ada dua macam. Pertama, turunnya Al-Quran dari sisi Allah atau dari Lauhil 
Mahfuzh ke langit dunia. Kedua, turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada 
Nabi Muhammad SAW.  

Fakta ini menggambarkan bahwa Al-Quran sudah ada dan sudah 
dipersiapkan sejak zaman belum ada kehidupan manusia di bumi.  Ini 
menunjukkan betapa agungnya Al-Quran kita, karena sudah  ada sejak 
segalanya belum ada.  
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Kesan yang kita dapat Al-Quran ini bukan sekedar perkataan Allah SWT 
yang bersifat spontan dan hasil reaksi dari suatu keadaan. Namun Al-Quran 
itu merupakan program yang sangat matang dan  ibarat film, sudah ada 
naskahnya jauh sebelum pengambilan gambar film itu dilakukan.  

2. Turun Berangsur-angsur 

Sedangkan dari periode kedua proses turunnya Al-Quran yang 
berangsur-angsur itu, kita dapati beberapa hikmah, antara lain : 

a. Menguatkan Mental Nabi SAW 

Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan 
menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dan juga dengan 
seringnya Nabi menerima wahyu, hati Nabi semakin kuat menghadapi celaan 
dan tantangan orang-orang kafir.  
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ينَااَوقَالَا واإََّلِ ِلَاالَْوَْلااإَكَفر  َلًااإلْق ْرأ ن ااعَلَْيهِاان ز  ْ ِلَااا اَوإِحَدةًااُج   تَْرتِيًلااَوَرتَلْنَاه ااا اف َؤإَدكَااِبهِااِلن ثَب َِتااَكَذَٰ

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 
diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami 
perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur 
dan benar). (QS. Al-Furqan : 32) 

b. Menjawab Masalah 

Merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan 
tantangan orang-orang kafir.  

c. Memudahkan 

Memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan 
dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya.  Selain itu juga 
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memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan 
memahami Al-Qur’an.  

d. Proses Tayri’ 

Memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan 
pembentukan umat. 
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C. Nuzulul Quran Periode Pertama 

Periode pertama dari turunnya Al-Quran, bisa kita tetapkan beberapa 
point penting, yaitu : 

1. Waktu 

Turunnya Al-Quran periode pertama memang benar terjadinya di bulan 
Ramadhan, namun tanpa data kapan tanggal dan tahunnya. Hanya Allah 
SWT saja yang tahu tanggal dan tahunnya. Yang jelas terjadinya bukan di 
masa Rasulullah SAW, tetapi jauh sebelum itu. Malam inilah yang selama ini 
kita maksud dengan Lailatul-Qadar, dimana tanggalnya tidak pernah 
dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara pasti. 

Setidaknya kita menemukan ada begitu banyak sumber yang berbeda-
beda ketika menetapkan tanggalnya. Ada yang bilang turun pada 10 malam 
terakhir Ramadhan, yang lain bilang hanya malam-malam ganjil, bahkan ada 
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yang bilang malam pertama Ramadhan, malam 17, malam 19 dan juga 10 
malam pertengahan Ramadhan. 

Para ulama ketika berbicara tentang kapan tepatnya jatuh malam Qadar 
itu, telah berbeda pendapat sepanjang zaman. Hal itu bukan karena para 
ulama tidak mampu mendapatkan dalil, tetapi justru karena dalilnya tidak 
ada yang secara tegas menyebutkan kapan waktunya.  

a. Malam Ganjil di Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan 

Pendapat pertama mengatakan bahwa malam Qadar jatuh pada 
malam-malam 10 terakhir Ramadhan, khususnya pada malam-malam ganjil. 
Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya Madzhab Al-
Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, serta Al-Auza’i dan Abu Tsaur. 

Bahkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa malam itu 
tepatnya malam tanggal 27 Ramadhan.   
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b. Tiga Puluh Malam Ramadhan 

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa malam Qadar itu beredar 
sepanjang Ramadhan, sejak malam pertama hingga malam terakhir. 
Maksudnya bisa saja ada di malam-malam yang berbeda.   

c. Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan 

Pendapat ketiga mengatakan bahwa malam Qadar itu adanya di malam-
malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan, tetapi tidak bisa dipastikan pada 
tanggal berapa. Namun meski tidak diketahui, tanggalnya tidak berpindah-
pindah, setiap tahun selalu jatuh pada tanggal yang sama.  

Hanya saja Allah SWT merahasiakan malam itu kepada kita. Sehingga 
tetap dipersilahkan untuk mencarinya di semua malam sepuluh terakhir. 

Pendapat ini merupakan pendapat resmi Madzhab Asy-Syafi’iyah, 
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sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.  

d. Malam Pertama Ramadhan 

Malam Qadar jatuh pada malam awal dari bulan Ramadhan. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Abi Razin Al-Uqaili Ash-Shahabi, yang meriwayatkan 
hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu.  

اِمْناَرَمَضانَالَْيَل ا   اإلْقَْدِراَأَولالَْيَل 

“Malam Qadar itu jatuhnya pada malam pertama bulan Ramadhan.”   

e. Malam Tujuhbelas Ramadhan 

Malam Qadar jatuh pada malam 17 Ramadhan. Pendapat ini didasarkan 
pada hadits berikut : 
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اُأنْزِلااَعْناَزيِْدابِْناَأْرقََماَرِضَا َةاِمْناَرَمَضاَنالَْيَلَ ْبَعاَعْْشَ اس َ اَوَْلاَأْمََتِياَأََّنَاالَْيَل  كُّ اقَالا:اَمااَأش  اَعْنه  اإَّلَل 

 إلْق ْرأ ن ا

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahuanhu berkata, ”Aku tidak ragu bahwa 
malam 17 Ramadhan adalah malam turunnya Al-Quran.” (HR. Ath-
Thabarani dan Abu Syaibah) 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa malam Qadar itu adalah 
malam yang siangnya terjadi Perang Badar, berdasarkan firman Allah SWT : 

اِِبهلِلاَوَمااَأنَْزلْنَااعََلاَعْبِدَّنايَْوَماإلْف ْرقَاِنايَْوَما ْ اأ َمنُْت  ْناك ْنُت 
ِ
 إلْتَقَىاإلَْجْمَعانِاإ

Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa  yang kami turunkan 
kepada hamba Kami  di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua 
pasukan. (QS. Al-Anfal : 41) 



 

21 

f. Sepuluh Malam Tengah Ramadhan 

Pendapat keenam mengatakan bahwa diperkirakan malam Qadar itu 
jatuh pada sepuluh malam yang di tengah-tengah.  

Al-Imam An-Nawawi mengisahkan pendapat ini, dimana sebagian ulama 
di kalangan Madzhab Asy-Syafi’iyah berpendapat seperti ini. Al-Imam Ath-
Thabari mengaitkan pendapat ini kepada Utsman bin Abil ‘Ash dan Al-Hasan 
Al-Bashri.  

g. Malam Kesembilan Belas Ramadhan 

Pendapat ketujuh mengatakan bahwa malam Qadar itu jatuh pada 
malam kesembilan belas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalilnya 
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’anhu.  

Al-Imam Ath-Thabari mengaitkan hadits tersebut kepada Zaid bin Tsabit 
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dan Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhuma. Dan Ath-Thahawi menyambungkan 
hadits itu kepada Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu. 

h. Berpindah-pindah Tiap Ramadhan 

Pendapat kedelapan mengatakan bahwa malam Qadar itu berpindah-
pindah tiap tahun dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan ke malam 
lainnya.  

Pendapat ini berangkat dari begitu banyaknya perbedaan yang kita 
dapat dari banyak riwayat. Dimana semuanya tidak mungkin ditolak, namun 
juga tidak mungkin digabungkan menjadi satu kesimpulan bahwa jatuhnya 
malam Qadar itu pada malam tertentu. 

Sehingga pendapat yang kedelapan ini mengatakan bahwa malam 
Qadar itu bergonta-ganti jatuh pada tiap tahun, sesuai dengan semua hadits 
yang menyebutkannya. 
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Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Qadar 
itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, hal ini berdasarkan hadits dari 
Aisyah yang mengatakan :  

Rasulullah SAW beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan dan 
beliau bersabda, yang artinya: "Carilah malam Qadar di (malam ganjil) 
pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan" " (HR. Bukhari  Muslim) 

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, lalu beliau 
menjawab,  

“Lailatul Qadar ada pada setiap bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari)  

“Carilah lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir pada 
bulan Ramadhan.”  (HR. Bukhari) 
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2. Ayat Terkait 

Perintiwa ini diabadikan penyebutkannya di dalam 3 ayat Quran yang 
berbeda, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat185), surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 
surat Al-Qadar ayat 1. 

ياُأنْزَِلاِفيِهاإلْق ْرأ ن ا اَرَمَضاَناإََّلِ  َشهْر 

Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran (QS. Al-Baqarah : 
185) 

امباركةا اِفالَْيَلِ َّناَأنَْزلْنَاه 
ِ
 إ

Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi (QS. 
Ad-Dukhan : 3) 
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اإلْقَْدرِا اِفالَْيَلِ َّناَأنَْزلْنَاه 
ِ
 إ

Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar (QS. Al-Qadr : 
1) 

Ketiga ayat ini bicara malam yang disebut Lailatul-Qadar yang 
sebenarnya bukan malam dimana Rasulullah SAW menerima wahyu 
pertama, melainkan turun dari sisi Allah SWT hanya ke langit dunia saja.  

3. Metode Penurunan  

Ciri yang paling penting dari penurunan Al-Quran di periode pertama ini 
bahwa semua ayatnya turun sekaligus. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh 
Ibnu Abbas radhiyallahuanhu : 

ىلاإلسامءاإدلنيااليلاإلقدرمثاُأنزلابعداذلافاعْشيناس نة  ُأنزلاإلقرأ ناُجلاوإحدةاإ 
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Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar, 
kemudian diturunkan sesudah itu sepanjang 20-an tahun.21 

4. Dari Mana dan Ke Mana 

Turunnya Al-Quran di periode ini sebagaimana Ibnu Abbas katakan di 
atas, dari sisi Allah SWT atau kadang disebut dengan lauhil-mahfuzh, tidak ke 
permukaan bumi tetapi hanya sampai ke langit dunia saja.  

Al-Quran itu menunggu sejak Allah SWT turunkan pertama kali entah di 
masa yang mana, sampai datangnya masa kehidupan Rasulullah SAW di abad 
ke-7 Masehi, barulah kemudian turun pertama kali ke Gua Hiro di Mekkah. 
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D. Nuzulul Quran Periode Kedua 

1. Waktu 

Dari segi waktu, turunnya Al-Quran ini sepanjang 23 tahun. Namun 5 
ayat pertama memang diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadhan. 
Tahunnya adalah 40 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara 
hitungan masehi, beliau SAW lahir tahun 571 dan diangkat menjadi utusan 
Allah pada tahun 610 M. 

Maka tanggal 17 memang bisa dianggap sebagai nuzulul-quran juga, 
dengan catatan maksudnya adalah turunnya 5 ayat pertama. 

2. Ayat Quran Yang Menjelaskan 

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu ketika menafsirkan ayat 

اتَْْنِيًلااَوق ْرأ ًّنافََرْقنَاه ا اَونََزلْنَاه  ْكث  اعََلاإلنَاِساعََلام   ِلتَْقَرَأه 
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Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar 
kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami 
menurunkannya bagian demi bagian. (QS. Al-Isra : 106) 

Beliau membacanya dengan farraqnahu yang bermakna kami pisah-
pisahkan ayatnya, maksudnya diturunkan terpisah-pisah. [2] 

3. Turun Selama 23 Tahun 

Ciri paling penting dari penurunan Al-Quran periode kedua adalah 
turunnya yang sedikit demi sedikit dan tidak secara sekaligus. Kadang turun 
5 ayat, kadang 10 ayat, kadang hanya 1 ayat, bahkan pernah pula turun 
hanya beberapa kata.  

Misalnya dua kata dalam ayat 187 surat Al-Baqarah, yaitu minal-fajri (ََمن
 .yang turun terpisah dari lafadz sebelumnya (الفجر
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4. Dari Mana Ke Mana 

Turunnya Al-Quran pada periode kedua ini turun dari langit dunia ke 
permukaan bumi, yaitu kepada Rasulullah SAW, dimana pun beliau berada. 
Maka ada istilah ayat Makkiyah dan Madaniyah, karena saat itu Rasululah 
SAW berada di Mekkah atau Madinah, meski sesungguhnya kedua istilah itu 
mengacu kepada masa bukan semata-mata tempat. 

Jadi kesimpulannya tidak terlalu keliru kalau saat memperingati tanggal 
17 Ramadhan kita menyebutkan dengan nuzulul-quran juga, walaupun 
maksudnya tidak harus malam yang kita maksud dengan Lailatul Qadar. 
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E. Teknis Turunnya Wahyu 

Tentang bagaimana teknis turunnya wahyu, Allah SWT menegaskan 
setidaknya ada tiga cara, sebagaimana tertuang dalam Surat As-Syûra 
berikut : 

اإ َمه  اَأْناي َك ِ ااَوَمااََكَناِلبََْش  نَه 
ِ
ااإ ْذِنِهاَماايََشاء 

ِ
اِِب وًْلافَي وِِحَ اَأْواي ْرِسَلاَرس  َْلاَوْحيًااَأْواِمْناَوَرإِءاِحَجاب 

ِ
اإ َّلَل 

اَحِكيما  عَِِلٌّ

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata 
dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir 
atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan 
kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia 
Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. Asy-Syûra :51)  

Dari ayat di atas dapat disimpulkan ada tiga cara turunnya wahyu 
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kepada para Nabi, yaitu (1) lewat wahyu alias mimpi, (2) dari balik tabir dan 
(3) lewat malaikat Jibril. 

1.  Melalui Mimpi Yang Benar  

Yang dimaksud dengan perantaraan wahyu dalam ayat di atas adalah 
melalui mimpi atau ilham (ar-ru’ya ash-shadiqah). 

Wahyu dengan cara ini disampaikan langsung kepada para nabi tanpa 
perantara Malaikat. Namun dalam hal ini tidak ada ayat Al-Quran yang turun 
dengan cara seperti ini. Karena semua ayat Al-Quran turun lewat Malaikat 
Jibril ‘alaihissalam. 

Nabi SAW sendiri bisa saja menerima wahyu lewat cara seperti ini. 
Namun isi mimpinya bukan termasuk bagian dari Al-Quran.  

وَل اااإَّلَل اااَصَدَقااالَقَدْا ْؤيَاااَرس  ل نَاااا اِِبلَْحق ِاااإلرُّ نْاااإلَْحَرإمَاااإلَْمْسِجدَااالَتَْدخ 
ِ
َحل ِِقيَاااأ ِمِنيَاااإَّلَل اااَشاءَاااإ وَسك ْااام  ء  اار 
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ِا قَص ِ اف ونَااَْلااينَاَوم   ااََتَ

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang 
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya 
kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan 
aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang 
kamu tidak merasa takut. (QS. Al-Fath : 27) 

Mimpi Nabi SAW masuk Masjidil Haram merupakan isyarat bahwa hal 
itu akan segera terjadi. Namun isi mimpi itu bukan bagian dari Al-Quran.  

Wahyu datang lewat mimpi juga terjadi pada diri Nabi Ibrahim 
alaihissalam ketika diperintah menyembelih puteranya sendiri. 

اَأْذََب كَا اَأَرىاِفاإلَْمنَاِماَأّن ِ ّن ِ
ِ
اإ  َياب ََنَ
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Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu. (Q.S. Ash-Shaffât : 101-112)  

2.  Secara Langsung Meski Dari Balik Tabir  

Cara kedua proses pemberian wahyu adalah proses secara langsung dari 
Allah SWT kepada nabi-Nya tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. 

Hal itu dialami langsung oleh Nabi SAW, salah satunya ketika Beliau 
dimi’rajkan ke Sidratil Muntaha. Saat itu malaikat Jibril yang menemani 
Beliau tidak turut serta. Nabi SAW langsung bertemu dengan Allah SWT, 
namun dari balik tabir. 

ْنََتَىى،ااِسْدَرةَاااِبهِاااَجاءَاااَحََتا اافَأَْوَحاااَأْدَناااَأوْاااقَْوَسْيِاااقَاَبااانْه امِاااََكنَاااَحََتااافَتََدىَلاااَوتََعاىَلاااتََباَركَاااإلَْجبَار اااَوَدّنَاااإلْم 

لَْيهِا
ِ
ِسيَاااَأْوَحااِفميَااَشاءَااَمااإ َااُأَمِتهِااعََلااَصَلةًااََخْ  .. َولَْيَل اايَْوم ااك 
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Saat Nabi dihantarkan ke Sidratul Muntaha, Allah Yang Maha Perkasa 
Tabaraka wa Ta’ala mendekat sehingga Dia menjadi dekat dengannya. 
Sampai-sampai jarak Nabi dengan-Nya sejarak dua ujung busur panah 
bahkan lebih dekat lagi. Allah memberikan wahyu yang dikehendaki-Nya. 
Antara lain ialah, ‘Dia wajibkan lima puluh kali shalat setiap siang dan 
malam hari atas umatnya’.” (HR. Bukhari). 

Hadits di atas terkait dengan surat An-Najm yang menceritakan 
peristiwa Nabi SAW mi’raj ke Sidratil Muntaha.  

 َأْدَنىااَأوْااقَْوَسْيِاااقَاَباافَََكنَاافَتََدىَلىااَدّنَاامث َا

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia 
dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat 
(lagi). 
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ااِسْدَرةِااِعْندَااُأْخَرىىاانَْزَلًاااَرأ ه ااَولَقَدْا ْنََتَىىى  إلْم 

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya 
yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. 

Allah SWT pun telah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW 
pada malam Isra’ Mi’raj. Nabi SAW dapat mendengar firman Allah langsung 
tanpa perantara Jibril tetapi tidak dapat melihat-Nya. Namun di dalam Al-
Qur’an tidak ada satu pun ayat yang diterima dengan cara ini. 

Selain Nabi SAW, yang menerima waktu langsung tanpa lewat 
perantaraan Malaikat Jibril adalah Nabi Musa alaihissalam. 

ميًاا وََساتَْكِ ام   َوََكََماإَّلَل 

Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.” (Q.S. An-Nisâ’ 
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164)  

3.  Melalui Perantaraan Malaikat Jibril 

Cara yang ketiga wahyu Allah diturunkan kepada para nabi-Nya adalah 
melalui perantaraan malaikat Malaikat Jibril. Keseluruhan ayat-ayat dari 
Kitab Suci Al-Qur’an diturunkan dengan cara ini, yaitu melalui perantaraan 
Malaikat Jibril alaihissalam. 

Dalam hal ini bagaimana Jibril datang membawakan ayat demi ayat Al-
Quran, kita menemukan beberapa cara, yaitu : 

a. Pertama 

Wahyu yang datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng, yang 
dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak 
jarang sampai kening beliau berkeringat, meski turunnya wahyu itu pada 
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musim hujan. 

Apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat 
memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya 
bagaikan gemerincingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin.” (HR. 
Bukhari) 

b. Kedua 

Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad saw berupa 
seorang lelaki tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi  hafal 
benar.  

Cara ini lebih ringan dari cara yang pertama, karena adanya kesesuaian 
antara pembicara dan pendengar, seperti seseorang yang berbicara dengan 
saudaranya sendiri.  
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Menurut Ibn Khaldun, seperti dikutip Manna‘ Qaththan, dalam keadaan 
yang pertama Rasulullah, melepaskan kodratnya sebagai manusia yang 
bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang rohani sifatnya. 
Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya, malaikat merubah diri dari yang 
rohani semata menjadi manusia jasmani. 

c. Ketiga 

Malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW.  
Dalam hal ini Nabi tidak melihat kehadiran Jibril, namun merasakan 
menerima wahyu dari Allah SWT. 

d. Keempat 

Malaikat Jibril menampakkan diri sebagaimana wujud sebenarnya dan  
mengajarkan firman Allah SWT. 
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4. Al-Quran Turun Berupa Suara Bukan Tulisan 

Berbeda dengan kitab samawi sebelumnya, Al-Quran turun dalam 
format suara dan bacaan saja, tidak dalam bentuk teks atau tulisan di atas 
suatu benda. 

Nabi SAW mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan oleh 
Malaikat Jibril dan masuk ke dalam lubuk hati Beliau, lalu Beliau SAW 
mengulangi bacaan itu dan mengajarkan kepada para shahabat.  

Setelah itu baru kemudian Nabi SAW memerintahkan para shahabat 
yang mulia untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja turun itu. Maka 
tulisan teks Al-Quran itu adalah karya tangan para shahabat, meski tetap di 
bawah bimbingan langsung Nabi SAW. 

Kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, 
seperti Taurat misalnya, maka kasusnya memang berbeda. Banyak disebut-
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sebut kitab sebelumnya turun dalam bentuk tulisan, sebagaimana ayat 
berikut ini : 

اَشْا  اِفاإْْلَلَْوإحِاِمْناك  ِ ء اَوَكتَبْنَااَل  اَشْ اَمْوِعَظًةاَوتَْفِصيًلاِلك  ِ  ء 

Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu 
sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu.(QS. Al-Araf : 145) 

اَأَخَذاإْْلَلَْوإَحااَوِفان ْسا وََساإلْغََضب  ْمايَْرَهب ونَاَولََمااَسَكَتاَعْنام  ِ اِلَرّب ِ ْ يَناُه  اِلََّلِ ًدىاَوَرْْحَةم  َخَِتَااه 

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh 
(Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk 
orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (QS. Al-Araf : 154) 

Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan adegan bagaimana Musa 
melempar batu tertuliskan kalam suci itu.  
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اَأْمَراَرب ِا ْ لُْت  وِّناِمْنابَْعِديااَأََعِ ىَلاقَْوِمِهاغَْضَباَناَأِسفًااقَاَلاِبئَْسَمااَخلَْفت م 
ِ
وََساإ ااَوَألْقَىاإلْاَولََمااَرَجَعام  ْ ااْلَوإحَاأَاك 

وإايَْقت ل ونََِنافََلا تَْضَعف وِّناَوََكد  َناإلْقَْوَماإس ْ
ِ
لَْيِهااقَاَلاإبَْناُأَماإ

ِ
اإ ه  اإْْلَعَْدإَءااَوَأَخَذاِبَرْأِساَأِخيِهاََي رُّ ات ْشِمْتاِِبَ

َعلَِْناَمَعاإلْقَْوِماإلَظاِلِميَا  َوَْلاََتْ

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan 
sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu 
kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji 
Tuhanmu Dan Musapun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang 
(rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya, 
Harun berkata: "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah 
menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab 
itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan 
janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang 
zalim" (QS. Al-Araf : 150) 
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Selain Nabi Musa juga ada shuhuf Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan 
dalam Al-Quran : 

وََسا بَْرإِهَياَوم 
ِ
ِفاإ  ُص  

(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa (QS. Al-Ala : 19) 

Sedangkan untuk Nabi Muhammad SAW, Jibril tidak datang dengan 
membawa benda-benda tertentu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang 
terukir.  

Sebab kalau sampai terjadi, maka akan bertentangan dengan keadaan 
Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai ummi, tidak membaca dan tidak 
menulis. Keummiyan Nabi Muhammad SAW ini terkonfirmasi di dalam 
beberapa ayat Al-Quran, antara lain : 
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ْْنِا
ِ
َوإْْل إلتَْوَرإِةا ِفا ا ْ ِعْنَدُه  َمْكت وًِبا ا ونَه  د  ََيِ يا إََّلِ َيا إْْلُم ِ ا إلنَِِبَ وَلا إلَرس  وَنا يَتَِبع  يَنا ر اإََّلِ يَأْم  وِفاايِلا ِِبلَْمْعر  ا ْ ُه 

ْنَكر اَعِناإلْم  ْ  َويَْْنَاُه 

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma´ruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar. (QS. Al-Araf : 157) 
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