
91 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Qira’at secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata قرأ lalu bentuk mashdarnya 

menjadi وقرآنا -قراءة-يقرأ-قرأ yang berarti menghimpun atau membaca.
117

Sedangkan secara 

terminologi, ada banyak pendapat para ulama diantaranya adalah: Imam az-Zarkasyi 

dalam kitab al-Burhan Fi Ulum al-Quran, qira’at adalah: 

القراءاتاوكيفيتها من حتفيف وتشديد وحنوهاختالف ألفاظ الوحى  

 “Qira‟at yaitu perbedaan lafaz-lafaz al-Quran, baik yang menyangkut huruf-

hurufnya maupunn cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydyid, dan 

lain-lainnya”.
118

 

Secara umum, puncak timbulnya perbedaan qira’at terjadi pada pemerintahan 

khalifah Usman bin Affan. Dimana pada waktu itu banyak para penghafal al-Quran yang 

tinggal dan berpencar diberbagai daerah . Hal ini disebabkan daerah Islam pada waktu itu 

sudah semakin luas. Pada waktu itu para pemeluk Islam didaerah masing-masing 

mempelajari dan menerima bacaan al-Quran dari sahabat yang ahli qira’at yang tinggal 

didaerah yang bersangkutan. Penduduk Syam misalnya, berguru dan membaca al-Quran 

dengan qira’at Ubay bin Ka’ab, penduduk Kufah berguru dan membaca al-Quran dengan 

qira’at Abdullah bin Mas’ud, sementara penduduk yang tinggal diBashrah berguru dan 

membaca al-Quran dengan qira’at Abu Musa al-‘Asy’ari dan lain seterusnya.
119

 

Salah satu ulama tafsir yang memuat qira’at didalamnya  adalah Imam Az-

Zamakhsyari dalam kitabnya al-Kasyssyaf an Haqa‟iqi at-Tanzili wa „Uyuni aqawil fi 

Wujuhit Ta‟wil.Wajah qira’at yang ada dalam tafsir Al-Kasysyaf, hanya berada pada 

tasrif, ibdal, i’rab, jiydah wanuqsan, ishim, 
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Kemudian tanggapan Al-Zamakhsyari terhadap perbedaan qira’at yang terdapat 

dalam Al-Quran surah Al-Baqarah adalah :  

1. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi isim : 

 Penulis tidak menemukan adanya perbedaan dari segi isim pada tema yang  

dibahas. 

2. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi tasrif : 

Perbedaan qira’at ditinjau dari segi tasrif sangat kental dalam 

tafsirnya (al-Kasyssyaf). Imam az-Zamakhsyari menjelaskan perbedaan 

qira’at dari segi tasrif tanpa memberikan riwayat bacaan yang terkait 

dengan tema tersebut. Justru beliau terus menjelaskan penafsiran 

berikutnya. Contohnya dapat kita lihat dalam (Q.S. al-Baqarah ayat 85) 

penjelasannya sebagai berikut : (تظبهرون) tajhaharuna dibaca dengan  

berbagai versi yakni : (ظبهرون) jhaaharuna dan lafaz (الظبهرون) yaitu 

dengan membuang huruf thanya dan diikuti dengan idgham. Atau dengan 

menambahkan huruf tha pada lafaz (تظبهرون) tajhaharuna (تتظبهرون) 

tatajhaharuna lafaz keduanya memiliki makna yang sama. Ketika dibaca 

dengan lafaz (تتظبهرون) sesuai dengan wajan (تتعبووىن) thatha’awanununa 

yang bermakna saling tolong menolong.  

3. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi ibdal : 

Sebagaiman yang telah dijelaskan pada bab yang telah lalu, 

keragaman dari segi ibdal yaitu menggantikan suatu kalimat dengan 

kalimat yang lain. Ketika bertemu dengan keragaman ini, Imam az-

Zamakhsari sangat detail dalam membahas masalah ibdal ini. Contohnya 

dapat kita temukan dalam Q.S al-Baqarah ayat 36. Awal ayat tersebut 

dimulai dengan lafaz (فأزلهمبآلشيطبوعىهب) sebagaimana yang dijelaskan dalam 

tafsir al-kasyssyaf, ayat tersebut dimulai dengan fi’il madi yaitu 

 yang berarti turun, dan tergelinjir. Beliau mengumpamakan زل،يسل،زالال

dengan sebuah istilah: karana engkau telah turun dari syurga maka 

hilanglah martabat dan kehormatanmu.  

Imam Jalaluddin al-Mahalli menjelaskan, فأزلهمب  artinya maka iblis 

pun menyingkirkan keduanya عىهب (daripadanya) maksudnya dari dalam 

syurga dengan memperdayakan dan mengatakan kepada mereka: maukah 

kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan 

kehidupan kalian? itulah dia syajaratul khuldi atau pohon keabadian. 

Mereka  
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tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak 

menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Maka Adam dan Hawa 

pun memakan buah itu.  

Kemudian penggunaan dengan lafaz (فىسىسلهمبآلشيطبوعىهب). Ini adalah 

bacaan Abdullah. Imam Az-Zamakhsari beralasan dhamir همب yang 

terdapat pada lafaz tersebut kembalinya ke lafaz الشجرة (al-Baqarah ayat 

35). Artinya: syetan telah membisikkan (kejahatan) kedalam dada meraka.  

4. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi dialek : 

Penulis tidak menemukan adanya perbedaan dari segi dialek pada 

tema yang dibahas. 

5. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi I’rab : 

Sebagai seorang yang memang pakar dibidang ilmu Nahwu, Imam 

az-Zamakhsyari begitu serius menjelaskan perbedaan qira’at dari segi 

‘Irab. Ini dapat kita temukan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat tiga 

dan empat. Pendapat Imam az-Zamakhsyari inilah kemudian dikutip oleh 

Syekh Wahbah az-Zuhaili beliau menjelaskan sebagi berikut : الذيىيؤمىىن 

berkedudukan sebagai sifat atau badal dari المتقيه atau ia berkedudukan 

sebagai marfu’ sebagai mubtada’ sedang khabarnya adalah أولئكعلىهدا atau 

sebagai khabar mubtada’ muqaddar, taqdirnya همبلذي atau ia berkedudukan 

mansub dengan mentaqdirkan kata عىي sedang يؤمىىن sebagai shilahnya.  

6. Tanggapan terhadap perbedaan dari segi ziyadah dan nuqsan : 

Perbedaan qira’at adakalanya menambah dan mengurangi kalimat 

dalam rangkain ayat al-Quran. Penambahan dan pengurangan inilah salah 

satunya disebabkan karena adanya sebagian dalam al-Quran yang tidak 

ditulis oleh sebagian sahabat dalam masing-masing mushaf yang mereka 

miliki. Selain itu juga karena adanya penulisan selain al-Quran dalam 

mushaf milik mereka seperti qira’at yang berfungsi sebagai tafsir ayat-ayat 

tertentu. Sebagai contohnya telah penulis ungkap dipembahasan di atas. 

Riwayat Sayyidah ‘Aisyah dan Ibnu ‘Abbas r.hum. menurut riwayar 

keduanya terdapat penambahan kalimat yakni وصالةالعصر , mushaf-mushaf 

yang kita temukan dalam mesjid-mesjid kita semuanya tidak ada 

penambahan kalimat  
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tersebut. Kemudian Imam az-Zamakhsyari menjelaskan berbagai macam 

penafsiran ayat tersebut sebagaiamana yang penulis sampaikan di atas.  

 

7.  Tanggapan terhadap perbedaan dari segi taqdim dan ta’khir : 

Dalam tafsir al-Kasyssyaf penulis tidak menemukan adanya 

taqdim dan ta’khir dalam surah al-Baqarah. 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada rumusan masalah diatas, 

bahwa penulis hanya menemukan 15 ayat yang terindikasi adanya 

perbedaan qira’at pada surah al-Baqarah. Penggunaan qira’at dalam tafsir 

beliau ternyata tidak dipengaruhi oleh sifat ke-Mu’tazilah-annya hanya 

diayat-ayat tertentu saja yang bisa ditemukan dan inipun sudah penulis 

bahas pada bab tiga diatas.  

 

B. Saran 

Karya kecil ini merupakan karangan manusia biasa, tentu masih banyak 

kekurangan disana sini yang mungkin pembaca bisa temukan. Ada beberapa hal yang 

membuat karya ini banyak kekurangan, diantaranya: tentu ilmu penulis yang kurang 

memadai untuk membahas kitab tafsir ini. Kemudian, kurangnya minat para peneliti 

untuk mengkaji kitab tafsir al-Kasyssyaf. Hanya sepengetahuan orang bahwa tasir al-

Kasyssyaf sangat kental dengan nuansa Mu’tazilah. Oleh sebab itu penulis tentu 

mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. 

 


