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BAB II 

PANDANGAN ULAMA TERHADAP QIRA’AT 

A. Defenisi Dan Hakikat Qira’at 

1.1.  Definisi Qira’at 

Qira’at secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata قرأlalubentuk mashdarnya 

menjadi وقرآنا -قراءة-يقرأ-قرأ  yang berarti menghimpun atau membaca.
24

 Sedangkan secara 

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

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

 القراءات اختالف ألفاظ الوحى وكيفيتها من ختفيف وتشديد وحنوىا

“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”.
25

 

Dari definisi diatas tampak bahwa qira’at al-Quran berasal dari Nabi SAW, 

melalui al-Sima‟ wa al-Naql, maksud dari al-Isma‟ disini adalah bahwa qira’at al-Quran 

itu diperoleh dengan cara langsung mendengar dari bacaaan Nabi SAW.Sementara yang 

dimaksud dengan  al-Naql yaitu qira’at tersebut diperoleh melalui riwayat yang 

menyatakan bahwa qira’at al-Quran itu dibacakan dihadapan Nabi SAW lalu beliau men-

taqrir-kannya.
26

 

Selain itu, ada sebagian ulama yang mengaitkan definisi qira’at dengan mazhab 

atau Imam qira’at tertentu selaku pakar qira’at yang bersangkutan, dan atau yang 

mengembangkan serta yang mempopulerkannya. Muhammad Ali as-Shabuni dalam 

kitabnya al-Tibyan Fi Ulum al-Quran mendefenisikan sebagai berikut: 

ابتو ثت مذىب من مذاىب النطق ىف القرأن يذىب بو إمام من االئمة القراء مذىبا خيا لف غريه ىف النطق باالقرأن الكرمي وىي االقراء
وسلمبأسا نيدىا اىل رسول اهلل صلى اهلل عليو   

 

                                                           
24

 Ibrahim Anis dkk, Mu‟jam al-Wasith, (Cairo: Majma’ al-Buhuts, t.th) halaman 722 
25

 Imam Badr al-Din Muhammad az-Zarkasyi, al-Burhan Fi Ulum al-Quran, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi,t.th) Juz 

ke-1, cet ke-2, Halaman 318 
26

Abdul Hadi al-Fadli, al-Qiraat al-Quraniyyat, (Beirut: Dar al-Majma’ al-“Ilmi, 1979) Halaman 64 
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“qira‟at adalah salah satu mazhab (aliran) pengucapan al-Quran yang dipilih oleh salah 

seorang Imam qurra‟ sebagai salah satu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya 

dalam pengucapan al-Quran, berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung kepada 

Nabi SAW”.
27

 

Sedangkan yang dinamakanal-muqri adalah orang yang alim dengan qira‟ah, 

yang meriwayatkannya secara musyafahah (lisan) melalui jalan talaqqi (berguru 

langsung) dari orang yang ahli dibidang qira’at, demikian terus hingga silsilah 

qiraahbersambung kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, seseorang yang telah 

hafal kitab at-Taisir karya Ibn al-Jazairi dengan berbagai macam model qira’ah yang 

didalamnya misalnya, tidak bisa disebut seorang muqri selama bacaan/qira’at yang dia 

hafal itu tidak diperoleh secara lisan dan talaqqi dari gurunya, hingga sampai kepada 

Rasulullah SAW. Sebab dalam qira’at ada sesuatu yang tidak dapat diperoleh kecuali 

dengan cara sima‟ (mendengar) dan musyafahah (menerima secara lisan).
28

 Qira’at 

bukanlah ciptaan para Imam qira’at, akan tetapi ia datang dari Rasulullah SAW. Qira’at 

diturunkan bersamaan dengan turunnya al-Quran, artinya qira’ah itu termasuk dalam al-

Quran. Kemudian qira’at dinisbahkan kepada seorang imam yang meneliti dan 

menyeleksinya, maka jika ada orang mengatakan qira’ah Qalun, berarti qira’ah tersebut 

adalah hasil penelitian dan penyeleksian Imam Qalun, bukan qira’ah hasil ciptaan dan 

rekayasa Qalun.
29

 

 

1.2. Hakikat Qira’at 

Qira’at yang benar merupakan hal yang memang diperkenalkan oleh Nabi 

Muhammad SAW sendiri, yang berarti merupakan sunnah (hal yang bersifat praktis) 

yang menunjukkan tatacara membaca setiap ayat al-Quran, karena dari sejak awal 

diturunkan, wahyu tersebut adalah dalam bentuk lisan. Bukti atas hal tersebut dapat 

diketahui dari berbagai referensi hadis yang dapat diperoleh dari beberapa sumber. Di 

antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam Kitab Sahih al-Bukhari yang bersumber 

dari Umar bin Khatthab sebagai berikut: 

                                                           
27

Ibid, Halaman 84 
28

 Nuruddin ‘Iter, Ulum al-Quran al-Karim, (Damaskus: Matba’ah al-Shalah, 1996) Cet. VI, Halaman. 146 
29

Anshori, LAL, Ulumul Quran, Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 

Halaman. 144 
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َثِِن ُعَقيْ  َثِِن اللَّْيُث قَاَل َحدَّ ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ قَاَل َحدَّ َثِِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَ رْيِ أَنَّ اْلِمْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة َوَعْبَد الرَّْْحَِن ْبَن َحدَّ َعْبٍد ٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدَّ
ْعُت ِىَشاَم ْبَن َحِكيٍم يَ ْقرَأُ ُسوَرَة الْ  طَّاِب يَ ُقوُل َسَِ َعا ُعَمَر ْبَن اْلَْ ثَاُه أَن َُّهَما َسَِ ُفْرقَاِن ىِف َحَياِة َرُسوِل اللَِّو  صلى اهلل عليو وسلم  اْلَقارِىَّ َحدَّ

سلم َفِكْدُت ُأَساِورُُه ىِف الصَّاَلِة فَ َتَصب َّْرُت َحَّتَّ َسلََّم فَاْسَتَمْعُت لِِقرَاَءتِِو فَِإَذا ُىَو يَ ْقرَأُ َعَلى ُحُروٍف َكِثريٍَة ََلْ يُ ْقرِْئِنيَها َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو و 
ْعُتَك تَ ْقرَأُ . قَاَل أَقْ رَأَنِيَها َرُسولُ ف َ  اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم . فَ ُقْلُت َكَذْبَت َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى  َلبَّْبُتُو ِبرَِدائِِو فَ ُقْلُت َمْن أَقْ رََأَك َىِذِه السُّورََة الََِّّت َسَِ

ْعُت َىَذا يَ ْقرَأُ ِبُسوَرةِ اهلل عليو وسلم َقْد أَقْ رَأَنِيَها َعَلى َغرْيِ َما قَ رَ   اْلُفْرقَاِن ْأَت ، فَاْنطََلْقُت ِبِو أَُقوُدُه ِإىَل َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم فَ ُقْلُت ِإِّنى َسَِ
ْعُتُو يَ ْقرَأُ  « .أَْرِسْلُو اقْ رَأْ يَا ِىَشاُم » َعَلى ُحُروٍف َلَْ تُ ْقرِْئِنيَها . فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو « . فَ َقرَأَ َعَلْيِو اْلِقرَاَءَة الََِّّت َسَِ

» لم  فَ َقَرْأُت اْلِقرَاَءَة الََِّّت أَقْ رََأِِّن ، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وس« . اقْ َرْأ يَا ُعَمُر » ُُثَّ قَاَل « . َكَذِلَك أُْنزَِلْت » صلى اهلل عليو وسلم 
َعِة َأْحُرفٍ َكَذِلَك أُْنزَِلْت ، ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى  «فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر ِمْنُو  َسب ْ  

 “Sa‟id bin „Ufair telah menceritakan  kepada kami, dia berkata bahwa al-Laits telah 

menceritkan kepadaku, bahwa „Uqail dari Ibnu Syihab telah berkata, telah menceritakan 

kepadaku „Urwah bin al-Qari telah menceritakan kepadanya bahwa mereka berdua 

mendengar dari „Umar bin al-Khattab berkata: aku mendengar Hisyam bin Hakim 

membaca surah al-Furqan pada Zaman Rasululloh SAW. Tiba-tiba dia membaca bacaan 

yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Hampir aku ingin 

menarinya dalam shalatnya, lalu aku bersabar hingga dia memberi salam. Kemudian 

aku menarik bajunya sambil berkata: siapakah yang membacakan perkataan ini 

kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah SAW yang membacakan kepadaku. Maka aku 

berkata: engkau berdusta, sesungguhnya Rasulullah SAW membacakan kepadaku 

bacaan yang berbeda darimu. Maka aku membawanya denganku bertemu Rasululloh. 

Aku berkata sesungguhnya kau mendengar Hisyam membaca surah al-Furqan dengan 

bacaan yang aku tidak pernah mendengarnya. Maka Rasulullah SAW berkata: lepaskan 

dia, bacalah wahai Hisyam. Maka Hisyam membaca dengan bacaan yang aku dengar 

didalam shalat tadi. Maka berkata Rasulullah SAW begitulah al-Quran itu diturunkan. 

Kemudian dia berkata: bacalah wahai Hisyam, maka aku membaca dengan bacaan yang 

diajarkan Rasulullah kepadaku. Rasululloh SAW berkata: begitulah al-Quran itu 

diturunkan. Sesungguhnya al-Quran ini diturunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah apa 

yang mudah bagimu dari bacaan itu”
30

 

 

                                                           
30

Abû Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri,(Beirut: Dâr al-Fikri, 1995),Jilid. III, 

Halaman. 239 
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Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan bahwa perbedaaan Qira’at telah terjadi 

sejak pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hal ini membuktikan bahwa adanya 

perbedaan tersebut bukan hasil karya sahabat, yang mengklarifikasi pendapat orientalis 

bahwa Qira’at adalah hasil karya yang diciptakan. Dikatakan dalam hadis riwayat al-

Bukhari tersebut bahwa, suatu ketika sahabat Umar Bin Khattab menjadi makmum dari 

Hisyam Bin Hakim, namun Umar mendapati bacaan al-Quran Hakim tidak sama dengan 

apa yang ia terima dari Nabi SAW. Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi SAW 

untuk mengklarifikasi masalah tersebut, dan Nabi SAW pun menjelaskan bahwa 

demikianlah al-Quran diturunkan, artinya bacaan keduanya adalah sama-sama benar. 

 

1.3 Perbedaan Antara Al-Quran Dan Qira’at  

Ulama berbeda pandangan tentang perbedaan antara al-Quran dan qira’at. 

Sebagian mereka berpendapat bahwa tiada perbedaan anatara keduanya dengan arti kata 

al-Quran adalah qira’at dan qira’at adalah al-Quran.
31

 Sebagian pula membedakan 

antatara keduanya, Imam az-Zarkasyi menjelaskan tentang perbedaan antara al-Quran 

dan qiraat seperti berikut: 

ىي  واعلم أن القران والقرأءت حقيقتان متغايرتان ، فاالقرأن ىوالوحي املتنزل على حممد صلى اهلل عليو وسلم  للبيننان واالعجاز، والقرأت
 اختالف الفاظ الوىي وكيفيتها من ختفيف وتشديد وحنوه

“Dan ketahuilah bahwa al-Quran dan qira‟at itu dua hakikat yang berbeda. Maka al-

Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk 

menjelaskan dan sebagai mukjizat dan qira‟at itu adalah perbedaan lafaz-lafaz al-Quran 

baik menyangkut huruf-huruf, maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti 

takhfif, tasydyid dan lain-lain”
32

 

Penulis cenderung untuk berpandangan bahwa al-Quran dan qira’at memiliki 

persamaan dan perbedaan tersendiri, hal ini karena bukan semua qira’at itu bisa dikatakan 

sebagai al-Quran. Contohnya qira’at syazzah tidak bisa dianggap sebagai bagian 

dariqira’at karena tidka memiliki persyaratan yang cukup untuk memenuhi kriteria 

sebagai al-Quran. 

 

                                                           
31

Op,Cit, Muhammad Kamil Bin Ralib, Skiripsi, Halaman.  
32

Op,Cit, az-Zarkasyi, Halaman. 318 
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1.3. Hubungan Antara Qira’at Dan Tajwid 

Untuk membedakan antara qira‟at dengan tajwid, perlu diketahui terlebih dahulu 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan tajwid. 

Sebagian ulama mengemukakan pengertuan tajwid sebagai berikut: 

ج كل حرف من َمرجو مع اعطاءه حقو ومستحقو وحق احلرف صفاتو الذاتية الال زمة التجويد ىف اللغة ىو التحسني واصطالحا ىو اخرا 
 ومستحقو صفا تو العرضية 

“Secara bahasa, tajwid yang berarti al-Tahsin atau membaguskan. Sedangkan menurut 

istilah yaitu mengucapkan setiap huruf (al-Quran) sesuai dengan makhraj-nya menurut 

sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun 

berdasarkan sifat-sifatnya yang baru.”
33

 

Sementara itu sebagian ulama lainnya mengemukakan definisi tajwid sebagai 

berikut:diantaranya manna al-Qathtthan memberi ta’rif berikut ketika membahas tentang 

pengertian tajwid: 

اعطاء احلروف حقوقها وترتيبها، ورد احلروف اىل َمرجو واصلو، وتلتيف النطق بو على كمال ىيئتو من غري اسراف وال تعسف وال افراط 
 والتكلف 

“Mengucapkan huruf al-Quran dengan tertib menurut yang seharusnya sesuai dengan 

makhraj serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa berlebihan, 

serampangan, ataupun dibuat-buat”
34

 

Dengan memperhatikan pengertian tajwid sebagaimana disebutkan diatas, maka 

dapat dismpulkan bawa perbedaan qira’at dan tajwid adalah sebagai berikut. Qira’at 

adalah, cara pengucapan lafaz-lafaz al-Quran berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat, 

ataupun dialek kebahasaan. Sedangkan tajwid yaitu, kaidah-kaidah yang bersifat teknis 

dalam upaya memperindah bacaan al-Quran, dengan cara membunyikan huruf-huruf al-

Quran tersebut sesuai dengan makhraj serta sifat-sifatnya. 

Ilmu tajwid merupakan salah satu cabang dari ilmu qira’at. Ummat Islam 

dikebanyakan tempat dipelosok dunia umumnya dan di Indonesia khususnya mempelajari 

tajwid berdasarkan riwayat Hafs dari Imam ‘Ashim berpandukan Tariq as-Syatibi. 

 

B. Pendapat Ulama Mengenai Ahruf as-Sab’ah 

                                                           
33

 Ahmad ‘Adiil Kamal, Ulum al-Quran, (T.tp..,T.pn..,tt), Halaman. 130 
34

 Manna al-Qathtthan, Mabahis fi Ulum al-Quran, Mansyurat al-‘Asr al-Hadis, Halaman. 178 
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a. Penurunan al-Quran dalam tujuh huruf 

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan 

malaikat Jibril. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran surah as-Su’ara ayat 

192-195 sebagai berikut: 

                                        

       

“dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. 

Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). ke dalam hatimu (Muhammad) agar 

kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. 

Dengan bahasa Arab yang jelas.” 

Berbeda dengan tanggapan masyarakat awam, al-Quran tidak sekedar 

diwahyukan dengan satu ragam bacaan saja. Malah terdapat berbagi macam bacaanal-

Quran yang mencapai derajat mutawatir dan bisa diamalkan oleh seorang muslim, 

tapi harus dengan syarat yang ditetapkan oleh ulama tentunya.Adanya berbagai 

macam bacaan ini, disahkkan eksistensinya melalui dalil-dalil yang diakui syara’ 

antara lain dalil-dalil tentang perbedaan qira’at ini adalah:  

1. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hadis riwayatBukhari dan Saidina 

Umar r.a. 

َثِِن ُعرْ  َثِِن ُعَقْيٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدَّ َثِِن اللَّْيُث قَاَل َحدَّ ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ قَاَل َحدَّ َوُة ْبُن الزُّبَ رْيِ أَنَّ اْلِمْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة َحدَّ
َعا ثَاُه أَن َُّهَما َسَِ ْعُت ِىَشاَم ْبَن َحِكيٍم يَ ْقرَأُ ُسوَرَة اْلُفْرقَاِن ىِف َحَياِة َرُسوِل اللَِّو  َوَعْبَد الرَّْْحَِن ْبَن َعْبٍد اْلَقارِىَّ َحدَّ طَّاِب يَ ُقوُل َسَِ ُعَمَر ْبَن اْلَْ

اهلل عليو وسلم  َفِكْدُت  ِو  صلىصلى اهلل عليو وسلم  فَاْسَتَمْعُت لِِقرَاَءتِِو فَِإَذا ُىَو يَ ْقرَأُ َعَلى ُحُروٍف َكِثريٍَة ََلْ يُ ْقرِْئِنيَها َرُسوُل اللَّ  
ْعُتَك تَ ْقرَأُ . قَاَل أَقْ رَأَنِيَها َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل ُأَساِورُُه ىِف الصَّاَلِة فَ َتَصب َّْرُت َحَّتَّ َسلََّم فَ َلبَّْبُتُو ِبرَِدائِِو فَ ُقْلُت َمْن أَقْ رََأَك َىِذِه السُّوَرَة  الََِّّت َسَِ

 َرُسوِل اللَِّو فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّو  صلى اهلل عليو وسلم  َقْد أَقْ رَأَنِيَها َعَلى َغرْيِ َما قَ َرْأَت ، فَاْنطََلْقُت ِبِو أَُقوُدُه ِإىَل  عليو وسلم  . فَ ُقْلُت َكَذْبتَ 
ْعُت َىَذا يَ ْقرَأُ ِبُسوَرِة اْلُفْرقَاِن َعَلى ُحُروٍف َلَْ تُ ْقرِئْ   » ِنيَها . فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو  صلى اهلل عليو وسلم  صلى اهلل عليو وسلم فَ ُقْلُت ِإِّنى َسَِ

ْعُتُو يَ ْقرَأُ « . أَْرِسْلُو اقْ رَأْ يَا ِىَشاُم  ُُثَّ قَاَل « . َكَذِلَك أُْنزَِلْت » صلى اهلل عليو وسلم   -فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو « . فَ َقرَأَ َعَلْيِو اْلِقرَاَءَة الََِّّت َسَِ
َكَذِلَك أُْنزَِلْت ، ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى » فَ َقرَْأُت اْلِقرَاَءَة الََِّّت أَقْ َرَأِِّن ، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  « . ُر اقْ رَأْ يَا ُعمَ » 

َعِة َأْحُرفٍ  «فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر ِمْنُو  َسب ْ  
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 “Sa‟id bin „Ufair telah menceritakan  kepada kami, dia berkata bahwa al-Laits 

telah menceritkan kepadaku, bahwa „Uqail dari Ibnu Syihab telah berkata, telah 

menceritakan kepadaku „Urwah bin al-Qari telah menceritakan kepadanya 

bahwa mereka berdua mendengar dari „Umar bin al-Khattab berkata: aku 

mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan pada zaman Rasulullah 

SAW. Tiba-tiba dia membaca bacaan yang banyak yang tidak pernah dibacakan 

Rasulullah kepadaku. Hampir aku ingin menariknya dalam shalatnya, lalu aku 

bersabar hingga dia memberi salam. Kemudian aku menarik bajunya sambil 

berkata: siapakah yang membacakan perkataan ini kepadamu? Ia menjawab, 

Rasulullah SAW yang membacakan kepadaku. Maka aku berkata: engkau 

berdusta, sesungguhnya Rasulullah SAW membacakan kepadaku bacaan yang 

berbeda darimu. Maka aku membawanya denganku bertemu Rasulullah. Aku 

berkata sesungguhnya kau mendengar Hisyam membaca surah al-Furqan dengan 

bacaan yang aku tidak pernah mendengarnya. MakaRasulullh SAW berkata: 

lepaskan dia, bacalah wahai Hisyam. Maka Hisyam membaca dengan bacaan 

yang aku dengar didalam shalat tadi. Maka berkata Rasulullah SAW begitulah al-

Quran itu diturunkan. Kemudian dia berkata: bacalah wahai Hisyam, maka aku 

membaca dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Rasulullah SAW 

berkata: begitulah al-Quran itu diturunkan. Sesungguhnya al-Quran 

iniditurunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari 

bacaan itu.
35

 

2. Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas 

َثِِن عُ  َثِِن اللَّْيُث قَاَل َحدَّ ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ قَاَل َحدَّ َثِِن ُعبَ ْيُد اللَِّو ْبُن َعْبِد اللَِّو أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َحدَّ  -َقْيٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدَّ
ثَُو أَنَّ َرُسوَل اللَِّو  -رضى اهلل عنهما  يُدُه أَقْ رََأِِّن ِجْْبِيُل َعَلى َحْرٍف فَ رَاَجْعُتُو ، فَ َلْم أََزْل َأْسَتزِ » قَاَل  -صلى اهلل عليو وسلم  -َحدَّ

َعِة َأْحُرفٍ َويَزِيُدِِّن َحَّتَّ انْ تَ َهى ِإىَل  « َسب ْ  

“Sa‟id bin Ufair telah menceritakan kepada kami, bahwa dia berkata, Al-

Laits telah menceritakan kepadaku, dia berkata, „Uqail telah menceritakan 

kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata bahwa „Ubaidullah bin Abdullah 

telah menceritakan kepadaku 

                                                           
35
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 bahwa Ibnu Abbas r.a. menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW 

berkata : Jibril telah membacakan (al-Quran ) kepadaku dengan satu huruf, 

maka aku membaca dengan huruf tersebut dan setiap kali aku meminta 

tambahan kepadanya, lalu ia menambahkan kepdaku sehingga terkumpul 

tujuh huruf”
36

 

Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan diatas, jelaslah bahwa ragam 

dan perbedaan bacaan telah terjadi sejak zaman Rasululloh SAW. Dan 

perbedaan-perbedaan itu bukanlah hasil rekayasa para ulama 

 

b. Pendapatulama tentang pengertian ahruf as-Sab’ah 

Dari hadis diatas mewakili sekian banyak hadis yang berbicara mengenai 

ahruf as-Sab‟ah menunjukkan bahwa al-Quran memang diturunkan Allah dengan 

tujuh huruf. Hal ini sebagai kemudahan bagi ummat Islam dalam membaca al-Quran. 

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dan pandangan dalam memahami makna 

ahruf as-Sab‟ah. Semuanya berupa menjelaskan defenisinya sehingga mampu 

dipahami. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan ke-dua-nya, 

maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sab‟atu ahruf. Sab’atu ahruf terdiri 

dari dua kata yaitu sab‟ah artinya tujuh dan ahruf yang memiliki banyak makna, 

antara lain: huruf hijaiyyah, bahasa, ujung dari sesuatu, dan segi. Adapun secara 

istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan istilah sab’atu ahruf, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

I. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahruf as-

Sab’ah diatas bukanlah dalam arti yang sebenarnya, yaitu tujuh huruf. Akan 

tetapi ia bermakna keringanan, kemudahan, dan keleluasaan. Dengan 

demikian bila diterima pandangan ini maka istilah ahruf as-Sab‟ah adalah 

sebuah kemudahan bagi manusia untuk membaca al-Quran sesuai dengan latar 

belakang suku dan dialek masing-masing yang saling berbeda. 

 

                                                           
36
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II.    Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ahruf as-Sab’ah adalah tujuh cara 

dalam membaca sebuah lafaz yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. 

Seperti ketika membaca: nahwi, qashdi, asri‟, „ajjil, halumma, ta‟al, dan 

aqbil. Ketujuh kata diatas mempunyai satu makna umum yaitu yang didatangi. 

III. Adapula sebagian ulama yang mengartikan bahwa ahrufas-Sab’ah adalah 

tujuh bahasa dari bahasa-bahasa arab yang tersebar dalam al-Quran. Tujuh 

bahasa arab yang terdapat dalam al-Quran tersebut adalah: bahasa Quraish, 

Hudzail, Tsaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. 

IV. Pendapat yang mengatakan bahwa ahruf as-Sab’ah adalah qira’at sab’ah. Para 

ulama menganggap pendapat yang ke empat ini adalah pendapat orang-orang 

awam. Para ulama telah bersepakat bahwa qira’at sab’ah bukanlah ahruf as-

Sab’ah.
37

 

V. Sekelopok ulama menyatakan, bahwa dalam al-Quran terdapat tujuh aspek 

hukum/ajaran, yaitu berupa perintah, larangan, halal, haram, muhkam, 

mutasyabih, dan amtsal. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud 

tujuh aspek tersebut yaitu: muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh, khash 

(khusus), ‘am (umum), dan qashash. 

VI. Segolongan ulama berpendapat, bahwa kata sab’ah dalam hadis tersebut, 

bukan menunjukkan bilangan tertentu (suatu angka yang berada pada urutan 

satu angka dibawah angka delapan, atau satu angka diatas angka enam), akan 

tetapi menunjukka kepada arti banyak.
38

 

VII. Ulama lain diantaranya Imam Abu al-Fadhal ar-Razi mengatakan, yang 

dimaksud adalah bahwa keragaman lafaz atau kalimat yang terdapat dalam al-

Quran itu tidak terlepas dari tujuh hal berikut: 

a. Keragaman yang berkenaan  dengan isim (kata benda), seperti mufrad, 

mutsanna, jama’, mudzakkar, dan muannats, 
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 sebagai contoh: firman Allah dalam al-Quran surah al-Mu’minun ayat 

8: 

                 

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya.” 

Kata ِِْلَٰمَنِتِهمdalam ayat diatas bias dibaca dalam bentuk mufrad ِِْلَٰمَنِتِهمbisa 

juga dibaca dalam bentuk jamak  ِِْلَٰمَناِِتِم 

b. Keragaman yang berkenaan dengan bentuk fi’il (kata kerja) yaitu bentuk 

madhi (lampau), mudhari’ (bentuk sedang atau akan datang) dan  fi’il 

‘amar. Contohnya firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 

184 

                                

                                 

              

 “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa 

diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 

Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu 

pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): 

memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan 

hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan 

berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 

Kalimat   ََطوَّعَ ت mempunya dua bentuk qira’at yaitu  ََتَطوَّع dan يَ َتَطوَّع 

c. Keragaman dalam segi taqdim (mendahulukan) dan ta‟khir 

(mengakhirkan), seperti firman Allah pada surah Qaf ayat 19 sebagai 

berikut: 
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 “dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang 

kamu selalu lari daripadanya.” 

Ayatdiatas dapat dibaca dengan mendahulukan kata َُّاحلَْقdan 

mengakhirkan kata  ُاَْلَمْوت sehingga ayat tersebut menjadi   ْبِاآْلَمْوتِاحْلَقىَسْكَرُةَوَجاَءت  

d. Keragaman dari segi I’rab yaitu kedudukan atau status suatu kata 

tertentu dalam satu jumlah, seperti firman Allah dalam al-Quran surah 

al-Buruj ayat 15 : 

         

 “yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha mulia,” 

Kata ُاَْلَمِجْيد dalam ayat diatas berkedudukan sebagai sifat dari kata ُْذوyang 

dibaca rafa‟ tapi bisa juga menjadi sifat dari kata ِاَْلَعْرش dibaca jar. 

e. Keragaman dalam bentuk ibdal, yaitu menggantikan suatu kalimat 

dengan kalimat yang lain. Contohnya dalam surah al-Hujrat ayat 6 

firman Allah: 

                                                

 “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Kalimatفَ َتبَ ي َّنُ ْوا bisa diganti dengan kalimatفَ ُتثَبىتُ ْوا  

f. Keragaman dalam bentuk penambahan atau pengurangan seperti firman 

Allah dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 89: 
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“Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan 

yang besar.” 

 Kata ََتِْتَها dalam ayat diatas bisa dibaca dengan menambah kata 

 :sehingga ayat tersebut berbunyiِمنْ 

                     

g. Keragaman yang berkenaan dengan lahjah (dialek) seperti imalah, taqlil, 

raum, isymam, dan sebagainya. Seperti firman Allah dalam al-Quran 

surah ad-Duha ayat 1-3: 

                          

“Demi waktu matahari sepenggalahan naik. dan demi malam apabila 

telah sunyi (gelap). Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) 

benci kepadamu.” 

Dalam ayat diatas, kalimat قلى ,سجى، ,ضحى, bisa dibaca fathah, imalah, 

dan taqlil.
39

 

Sementara istilah qira’at sab’ah(tujuh bacaan) ini muncul pada abad keempat 

Hijiriyah ditangan Imam Ahmad bin Musa bin al-‘Abbas yang masyhur dengan 

sebutan Ibnu Mujahid( w.324 H ). Berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap 

berbagai macam qiraat al-Quran yang berkembang waktu itu, Ibnu Mujahid 

menyimpulkan bahwa hanya ada tujuh macam qira’at yang dianggap memenuhi 

syarat dan layak diterima sebagai qira’at al-Quran. Tujuh macam qira’at itu adalah 

qira’atyang dipopulerkan oleh tujuh orang Imam yaitu Imam Nafi’, Imam Ibnu 

Katsir, Abu ‘Amr, Ibnu ‘Amir, Imam ‘Asyim, Imam Hamjah, dan Imam al-Kisa’i. 

maka sejak saat itulah qiraah tujuh melembaga dan dikenal oleh generasi setelahnya 

dengan  istilah qira‟at as-sab‟ah.
40

 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui perbedaan antara sab‟atu ahruf dan 

qiraah sab‟ah yaitu: qiraah sab‟ah adalah qira’at yang  
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diriwayatkan oleh Imam  tujuh (Nafi’, Ibnu Katsir, Abu ‘Amr, Ibnu ‘Amir, ‘Asyim, 

Hamzah, dan Kisa’I). Sedangkan sab‟atu ahruf adalah tujuh bentuk bacaan yang 

dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW atau yang disebut oleh 

hadis dengan istilah sab‟atu ahruf. 

Seandainya sab’atu ahruf sama dengan qira’at sab’ah maka pemahaman hadis 

yang mengatakan al-Quran diturunkan dengan sab’atu ahruf yang notabenya turun 

pada awal kedatangan Islam akan menunggu kelahiran Ibnu Mujahid dengan buku al-

Qira’at as-Sab’a-nya yang muncul pada abad keempat Hijiriyah. Para ulama sepakat 

bahwa qira’ah maqbulah (yang bisa diterima) harus memenuhi tiga syarat yaitu: (a) 

harus sesuai dengan kaidah bahasa arab, (b) sesuai dengan salah satu rasm utsmani, 

dan (c) bersumber dari Rasululloh SAW secara mutawatirah. Qira’at yang memenuhi 

tiga kriteria inilah yang wajib diterima dan tidak boleh diingkari. Jika ketiga syarat 

atau salah satunya tidak terpenuhi maka qira’at tersebut tidak dapat diterima.
41

 

 

c. Klasifikasi Qira’at 

Para ulama mengklasifikasikan qira’at menjadi enam macam, yaitu sebagai beriku: 

1. Qira‟ah Mutawatirah, yaitu qira’at yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang 

tidak mungkin melakukan dusta hingga sampai rawi paling atas (Rasulullah 

SAW). Qiraah mutawatirah wajib diterima dan dipakai untuk membaca al-Quran. 

Shihabuddin al-Qasthalani membagi qiraah mutawatirah sebagai berikut 

 كانت القراءات باالنسبة للتواتر وعدمو ثالثة أقسام : قسم اتفق على تواتره وىم السبعة املشهورة، وقسم اختلف فيو وىم الثالثة بعدىا،
 وقسم اتفق على شذوذه وىم على العربعة الباقية 

“Qiraah ditinjau dari mutawatir dan tidaknya ada tiga bagian yaitu: satu bagian 

yang telah disepakati kemutawatirannya, yaitu tujuh Imam yang terkenal, bagian 

kedua yang masih diperselisihkan kemutawatirannya yaitu tiga Imam setelah 

tujuh Imam tersebut,  
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bagian ketiga telah disepakati sebagai qiraah syadzdzah yaitu empat Imam 

qiraah yang lainnya”  

Yang dimaksud dengan tiga Imam qira’at setelah tujuh imam adalah Abu Ja’far 

Ibnu Qa’qa al-Madani (w. 120 H), Ya’qub al-Hadrami (w. 205), dan Khallaf al-

Bazzar (w. 229 H). Sedangkan yang dimaksud dengan empat qiraah lainnya 

adalah Ibnu Muhaishin, Ibnu al-Mubarak, Ibnu Abi al-Hasan, dan Ibnu Mahram 

al-‘Amasy. 

2. Qira‟ah mashurah, yaitu qira’at yang sanadnya shahih, tapi tidak mencapai 

derajat mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa arab, dan sesuai dengan rasm 

utsmani. Seperti qira’at yang dinisbahkan kepada tiga imam qira’at setelah tujuh 

imam diatas, walaupunjumhur ulama memasukkan ketiga imam tersebut kepada 

qira’ah mutawatirah. 

3. Qira‟ah ahad, yaitu qira’at yang sanadnya shahih, tapi menyalahi salah satu rasm 

utsmani atau menyalahi kaidah bahasa arab. Seperti riwayat Ibnu Abbas tentang 

bacaan al-Quran surah at-Taubah ayat 128: 

                             

     

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat 

terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang 

mukmin.” 

Kata ْأَنْ َفِسُكم dibaca oleh Ibnu Abbas dengan fathah pada huruf fa‟-nya. 

4. Qira‟ah syadzdzah, yaitu qira’at yang tidak shahih sanadnya, walaupun sesuai 

dengan kaidah bahasa arab dan rasm Utsmani. Secara bahasa kata sadzdzah 

diambil dari kata: 
وكذلك كل شيئ منفرد فهو شاذ، وكلمة شذة شذوذا، -يشذ-شذ  

"segala sesuatu yang berbeda dengan yang laindisebut syadz seperti kalimat 

sadzdzah ( kalimat yang menyalahi aturan ). Contoh qira’at syadzdzah adalah 

bacaan surah al-Fatihah ayat 4: 
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“yang menguasai di hari Pembalasan” 

Kata  ِِلك  dibaca fathah يَ ْومَ sementara kata َمَلكَ  pada ayat ini dibaca fi’il madhi مَٰ

(nasab). Qira’at seperti ini tidak bisa diterima karena sanadnya tidak sahih. 

Adapun hukum qiraah syadzdzah adalah: 

a. Haram dipakai dan tidak sah shalat yang menggunakan qira’at ini, karena ia 

bukan termasuk bagian dari bacaan al-Quran. 

b. Sebagian besar fuqaha, termasuk Imam Syafi’I, berpendapat tidak boleh 

berhujjah dengan qira’at syadzdzah, karena ia tidak termasuk model bacaan 

al-Quran. Tapi menurut mazhab Hanafi dibolehkan berhujjah dengan qira’at 

ini dalam masalah hukum, karena qira’at syadzdzah termasuk bagian dari 

tafsir. 

c. Berhujjah dalam masalah bahasa dibolehkan dengan menggunakan qira’at ini. 

5. Qira‟ah mudrajah, yaitu kata atau kalimat yang ditambahkan atau diselipkan pada 

ayat al-Quran. Seperti bacaan Ibnu Abbas berikut ini: 

6. Qiraah maudhu‟ah, yaitu qira’at yang tidak bersumber dari Nabi SAW, hanya 

merupakan buatan seseorang.
42

 Contohnya, surah an-Nisa’ ayat 164: 

                                        

 “Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan 

tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan 

tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan 

langsung.” 

Kata  ُٰمْوَسى dibaca rafa’ dan kata  ُاهلل dibaca nasab. Ini adalah qira’at ahli bid’ah dari 

kelompok Mu’tazilah. Qiraah maudhu’ah haram dipakai dan diakui sebagai 

bagian dari model bacaan al-Quran.
43
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d. Imam Qira’at Tujuh Dan Sepuluh 

Ibnu Mujahid (w. 324 H) telah merumuskan tujuh imam qira’at yang 

kemudian dikenal dengan qurra as’ab. Pemilihan imam qira’at ini didasarkan pada 

syarat yang sangat ketat, ia tidak memasukkan semua qurra’ kecuali mereka yang 

memiliki hafalan kuat, jujur, selalu beranteraksi dengan qira’at sepanjang hidupnya, 

meriwayatkan dan mengajarkan qira’at secara talaqqi. Berdasarkan kriteria tersebut, 

yang memenuhi syarat menurut Ibnu Mujahid ada tujuh imam.
44

 Adapun imam tujuh 

tersebut dan dua orang perawainya adalah: 

 

Imam Nafi, nama lengkapnya Nafi al-Madani Ibnu abdurrahman bin Abu Nu’aim 

Abu Ruwaim al-Laitsi. Dia lahir tahun 70 H dan meninggal pada tahun 169 H. dia 

termasuk Imam tsiqah yang berasal dari Ashbahan. Adapun dua orang perawinya 

yang terkenal adalah: 

1. Qalun, nama lengkapnya, Abu Musa Isa bin Mina az-Zarqa, penguasa Bani 

Zahrah. Dia lahir pada tahun 120 H dan meninggal tahun 220 H. dia seorang 

Qari’ penduduk Madinah dan sekitarnya. 

2. Warsy, nama lengkapnya, Utsman bin Sa’ad al-Qithbi al-Mishri penguasa 

Quraisy. Lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 197 H dimesir. 

 

Ibnu Katsir, nama lengkapnya, Abdullah Abu Ma’bad al-Athar ad-Dari al-Farisi 

al-Makki. Lahir pada tahun 45 H dan wafat pada tahun 120 H. adapun dua orang 

perawinya yang terkenal adalah: 

1. Al-Bazzi, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Abu al-

Hasan al-Bazzi, dia seorang qari’ di Makkah dan Muadzin di masjid al-

Haram. Lahir pada tahun 170 H dan wafat pada tahun 250 H. 

2. Qundul, nama lengkapnya Muhammada bin Abdurrahman al-Makhzumi Abu 

Umar al-Makki, dia lahir pada tahun 195 H dan wafat pada tahun 291 H. 
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Abu Amr bin al-Ala, nama lengkapnya Zabban bin al-Ala at-Tamimi al-Mazani 

al-Bashari, lahir pada tahun 68 H dan wafat pada tahun 154 H. adapaun dua orang 

perawinya yang terkenal adalah: 

1. Ad-Duri, nama lengkapnya Hafs bin Umar abu Umar al-Azdi al-Baghdadi an-

Nahwi adh-Dharir, wafat pada tahun 264 H 

2. As-Susi, nama lengkapnya Shaleh bin Ziad Abu Syu’aib as-Susi ar-Ruqi. Dia 

muqri‟ dhabit dan tsiqah dan meninggal pada tahun 261 H 

 

Ibnu Amir ad-Dimasyqi, nama lengkapnya Abdullah Abu Imran al-Yahshabi. 

Dia seorang Imam qiraah di Syam. Lahir pada tahun 21 H dan wafat pada tahun 118 H. 

adapun  dua orang perawinya yang terkenal adalah: 

1. Hisyam bin Ammar, nama lengkapnya abu al-Walid as-Sullami ad-Dimasyqi. 

Dia seorang Imam, Khatib, dan mufti penduduk Damaskus. Lahir pada tahun 

153 H dan wafat pada tahun 245 H. 

2. Ibnu Dzakwan, nam lengkapnya adalah Abu Amr Abdullah bin Ahmad al-

Fahri ad-Dimasyqi. Dia seorang qari’ di Syam dan Imam di Masjid jami 

Damaskus. Dia lahir pada tahun 173 H dan wafat pada tahun 242 H. 

 

‘Asyim bin Abi an-Nujud al-Kufi, nama lengkapnya Abu Bakar ibnu Bahdalah 

al-Hannath, penguasa bani As’ad, qari‟ tekemuka di Kufah, dia meninggal pada tahun 

127 H. Adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah: 

1. Syu’bah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin ‘Iyasy al-Asadi an-

Nahsyali al-Kufi al-Hannath, dia lahir pada tahun 92 H dan wafat pada 

tahun 193 H. 

2. Hafs bin Sulaiman, nama lengkapnya adalah Abu Umar al-Asadi al-Kufi 

al-Bazzaz, dia lahir paa tahun 90 H dan wafat pada tahun 180 H. 
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Hamzah bin Habibaz-Zayyat, nama lengkapnya adalah Abu ‘Imarah al-Kufi at-

Taimi, dia lahir paa tahun 80 H. dan wafat pada tahun 156 H. adapun dua orang 

perawinya yang terkenal adalah: 

1. Khallaf bin Hisyam, nam lengkapnya adalah Abu Muhammad al-Asadi al-

Bazzar al-Baghdadi, dia lahir paa tahun 150 H. dan wafat pada tahun 229 H. 

2. Khallad, nama lengkapnya adalah Abu Isya bin Khalid asy-Syaibani as-

Syairafi al-Kufi. Dia wafat pada tahun 220 H 

 

Al-Kisa’I, nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Hamzah , asli berdarah 

Persia (Iran) dan menjadi Imam di Kufah dalam bahasa Arab. Dia lahir pada tahun 119 H 

dan wafat pada tahun 189 H. adapun dua orang perawinya yang terkenal adalah:  

1. Abu al-Haris, nama lengkapnya adalah al-Laits bin Khalid al-Baghdadi dan 

dia wafat pada tahun 240 H. 

2. Ad-Duri, nama lengkapnya adalah Hafs bin Umar Abu Umar al-Azli al-

Baghdadi an-Nahwi adh-Dharir, dia wafat pada tahun 256 H.
45

 

 

Kemudian para ulama melakukan kajian terhaap para qurra dan berhasil 

menemukan tiga imam lagi yang disinyalir memenuhi syarat-syarat mutawatir. 

Kemudian tiga imam ini ditetapkan sebagai qiraah mutawatirah dan ditambahkan 

kepada tujuh imam diatas, maka dikenallah istilah qiraah al-„Asyr (qira’at sepuluh)
46

. 

Biodata tiga imam qurra berikut dua orang perawinya adalah sebagai berikut: 

Abu Ja’far, nama lengkapnya adalah Yajid bin al-Qa’qa’ al-Makhzumi al-

Madani al-Qari, dia wafat pada tahun 130 H. adapun dua orang perawinya yang 

terkenal adalah: 

1. Isa  bin Wirdan, nama lengkapnya adalah Abu al-Haris al-Madani al-Hidzai, 

wafat pada  tahun 160 H 
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2. Ibnu   Jammaz, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Muslim bin Jammaz 

Abu ar-Rabi’ az-Zuhri al-Madani, dia wafat pada tahun 170 H di Madinah.   

 

Ya’qub al-Hadhrami, nama lengakapnya adalah Ibnu Ishaq bin Zaid bin 

Abdullah bin Abi Ishaq Abu Muhammad al-Hadhrami, dia seorang penduduk 

Bashrah , dia  lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 205 H. adapun dua orang 

perawinya yang terkenal adalah: 

1. Ruwais, nama lengkapnya adalah Muhammad bin al-Mutawakkil Abu 

Abdullah al-Lu’lu’ al-Bashri, dia wafat pada tahun 238 H 

2. Ruh bin Abdul Mukmin, nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan al-Bashri 

an-Nahwi al-Hazdli, dia wafat pada tahun 234 H. 

 

Khallaf bin Hisyam al-Bazzar, nama lengkapnya adalah Abu Muhammad al-

Hasadi al-Bazzar al-Baghdadi, dia lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 229 

H. adapaun dua orang perawinya yang terkenal adalah: 

1. Ishaq al-Warraq, nama lengkapnya adalah Abu Ya’qub al-Marwazi al-

Baghdadi wafat  pada tahun 286 H. 

2. Idris al-Haddad, nama lengkapnya Abu al-Hasan bin Abdu al-Karim al-

Baghdadi, dia lahir pada tahun 189 H dan wafat pada tahun 292 H.
47

 

 

C. Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira’at 

Sebagaimana diketahui, bahwa al-Quran sebagai kalam Allah diwahyukan dan 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril. Hal ini 

berlangsung sejak  turunnya wahyu pertama hingga seluruh al-Quran selesai diturunkan. 

Selanjutnya apa yang disampaikan atau dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi 

SAW,  
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disampaikan serta diajarkan pula oleh beliau para sahabat dan kaum muslimin saat itu. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran sebagai berikut: 

                   

“dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian 

demi bagian.” 

Selanjutnya para sahabat  pun berlomba menyampaikan dan mengajarkannya pula 

kepada para tabi’in dan para tabi’in menyampaikan dan mengajarkannya pula kepada 

para tabi’in al-Tabi’in. Demikianlah seterusnya bacaan al-Quran disampaikan dan 

diajarkan kepada kaum muslimin dari generasi kegenerasi berikutnya. Dengan demikian, 

penyampaian dan periwayatan qira’at al-Quran dilakukan sebagaimana penyampaian dan 

periwayatan al-Hadis.
48

 Berikut al-Quran dari masa Rasululloh sampai hari ini: 

 

1.1 Al-Quran Di Zaman Rasulullah SAW 

Semasa hidup Rasulullah SAW, al-Quran belum dihimpun dalam mushaf 

seperti al-Quran yang berada dirung-ruang masjid kita pada hari ini. Tiap kali kekasih 

Allah ini menerima wahyu, maka wahyu tersebut dihafal secara berulang-ulang, 

terkadang terlalu ingin segera menguasai wahyu yang baru diturunkan, Rasulullah 

SAW terburu-buru dalam mengucapkan ayat-ayat al-Quran. Sikap ini kemudian 

ditegur oleh Allah melalui ayat 16-19 surah al-Qiyamah: 

                                              

             

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak 

cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila 

Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah 
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bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.” 

Metode penjagaan al-Quran yang paling utama semasa hidup baginda adalah 

melalui metode hafalan. Dan metode ini jugalah yang diajarkan oleh baginda Nabi 

kepada para sahabatnya. Hal ini wajar saja karena al-Quran diturunkan kepada 

masyarakat yang ummi melalui Nabi yang juga ummi. Hanya segelintir orang Arab 

dizaman itu yang bisa membaca dan menulis. Namun, metode penghapalan bukanlah 

satu-satunya cara untuk baginda memastikan al-Quran. terkadang baginda Nabi 

mengarahkan para sahabat tertentu untuk mencatat ayat-ayat al-Quran yang baru 

diwahyukan. Antara para sahabat yang dikenal sebgai penulis wahyu baginda Nabi 

adalah Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, Mu’az bin Jabal, Mu’awiyah bin Abi Sufyan 

dan para Khalifah yang empat.
49

  Wahyu-wahyu ini dicatat dikeping-kepingan tulang, 

kulit-kulit binatang, pelepah-pelepah kurma, dan batu-batu.
50

 

 

1.2 Al-Quran Di Zaman Abu Bakar 

Setelah Rasulullah SAW wafat, Saidina Abu Bakar mengambil alih tugas 

mengendalikan ummat Islam sebagai Khalifah yang pertama. Sewaktu pemerintahan 

beliau, terjadi perang Yamamah yang mengorbankan lebih dari 70 orang penghafal 

al-Quran. Maka Umar r.a mengusulkan agar al-Quran dikumpulkan dalam satu 

mushaf. Maka saidina Abu Bakar mengarahkan Zaid Bin Tsabit untuk mengetuai 

kerja-kerja pengumpulan al-Quran . ayat-ayat al-Quran yang telah dikumpulkan itu 

kemudian dibukukan dalam satu mushaf dan disimpan oleh Saidina Abu Bakar.
51

 

Setelah Abu Bakar wafat, maka Saidina Umar dilantik menjadi khalifah yang 

kedua. Sepanjang pemerintahan beliau, tidak ada perselisihan tentang bacaan al-

Quran. Al-Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar tadi terus disimpan oleh saidina 

Umar r.a. sehingga saidina 
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Umar wafat dan kemudian digantikan oleh saidina Usman r.a. mushaf itu disimpan 

oleh anak saidina Umar yaitu Hafsah. 

 

1.3 Al-Quran Di Zaman Khalifah Usman Bin Affan r.a. 

Pada pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, banyak diantara para sahabat 

penghafal al-Quran yang tinggal dan berpencar di berbagai daerah. Hal ini disebabkan 

daerah Islam waktu itu sudah semakin luas. Dalam pada waktu itu, para pemeluk 

Islam didaerah masing-masing mempelajari serta 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 denagn qira’at Abdullah bin Mas’ud, 

sementara penduduk yang tinggal di  Bashrah berguru dan membaca al-Quran dengan 

qira’at Abu Musa al-‘As’ary dan lain sebagainya. 

Perlu diketahui, bahwa versi qira’at yang dimiliki dan diajarkan oleh masing-

masing sahabat ahli qira’at tersebut satu sama lain berlainan. Hal ini rupanya 

menimbulkan dampak negatif dikalangan kaum muslimin waktu itu. Yaitu masing-

masing diantara mereka saling membanggakan versi qiraat mereka, dan saling 

mengaku bahwa, versi qira’at merekalah yang paling baik dan benar. Demikianlah, 

akhirnya dikalangan kaum muslimin terjadi saling menyalahkan terhadapqira’at yang 

tidak sesuai dengan qiraat mereka. Bahkan nyaris saling meng-kafir-kan diantara 

sesama mereka.
52

 

Situasi sebagaimana disebutkan diatas sangat mencemaskan Khalifah Usman 

binAffan, karena itu ia segera mengundang para pemuda sahabat baik dari golongan 

anshar maupun muhajirin. Dihadapan mereka ia mengutarakan maksudnya, yaitu 

bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi masalah yang sangat cukup serius itu. 

Akhirnya dicapai suatu kesepakatan, agar mushap yang ditulis pada masa Abu Bakar 

disalin kembali menjadi beberapa mushaf, mushaf-mushaf tersebut nantinya akan 

dikirimkan keberbagai kota atau daerah untuk dijadiakn rujukan bagi 
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kaum muslimin, terutama manakala terjadi perselisihan tentang qira’at al-Quran 

diantara mereka. Berkaitan dengan kodifikasi al-Quran pada masa Khalifah Usman 

bin Affan ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya, bahwa 

yang mendorong Usman untuk melakukan penyalinan mushaf adalah adanya berbagai 

versi bacaan dikalangan kaum muslimin. Bukan karena didorong oleh sifat 

aristokratnya sebagaimana yang didakwakan oleh para orientalis.
53

 

Badan yang bertugas menyalin suhuf al-Quran itu dikepalai oleh Zain bin 

Tsabit. Badan tersebut dibentuk untuk menentukan bahasa dialek mana yang harus 

dipakai. Hal ini dilakukan untukmenghilangkan perselisihan tentang pemakian 

kalimat. Badan tersebut berpegang erat pada penyusunan al-Quran yang dilakukan 

pada masa Khlifah Abu Bakar. Setelah sempurna persesuain terhadap ayat-ayat, baik 

penempatannya didalam surat-surat maupun penertiban surat, maka Khalifah Usman 

menyuruh salin tujuh mushaf. 6 mushaf dikirim ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, 

Bashrah, dan Kufah. Sedang yang satu lagi ditinggalkan di Madinah, dan dinamai 

dengan mushap al-Imam. Tetapi pendapat yang masyhur mushaf yang disalin itu 

hanya lima buah.
54

 

Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf dan diantar salinannya kewilayah-

wilayah Islam. Semua penduduk Islam diwajibkan hanya menggunakan mushaf yang 

dikirim tadi dan semua mushaf yang lain yang masih disimpan deperintahkan untuk 

dibakar. Walaupun mushaf ini telah dijadikan sebagai satu-satunya mushaf yang 

diakui di zaman Khalifah Usman, perbedaan qira’at masih terjadi karena mushaf 

tersebut tidak mengandung titik atau syakal. Maka untuk mengetahui bacaan al-Quran 

itu diakui, harus berpedoman kepada kesahihan suatu sanad apabila silsilah itu sampai 

kepada Rasulullah SAW maka qira’at itu adalah shahih dan bisa dipakai. 
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1.4 Al-Quran Di Zaman Pasca Khalifah Usman Hingga Sekarang 

Oleh karena mushaf Usman tidak mengandung titik atau syakal, pembacanya 

terbagi menjadi berbagai macam bacaan. Namu hal ini bukan merupakan masalah 

yang besar bagin orang Arab karena bahasa Arab adalah bahasa asli mereka. Masalah 

timbul apabila semakin ramai orang ‘azam yang memeluk Islam. Untuk menghindari 

kekeliruan kepada orang ‘azam yang tidak bisa membaca al-Quran tanpa bimbingan 

guru al-Quran yang benar- benar mampu, maka penggunaan titik diperkenalkan 

dalam penulisan mushaf. Orang yang pertama meletakkan dasar untuk perkara ini 

adalah Abu Aswad ad-Du’ali.
55

 

Seterusnya, upaya perbaikan al-Quran diteruskan atas prakasa Khalil bin 

Ahmad yang meletakkan syakal pada huruf-huruf al-Quran. Semasa pemerintahan 

Khalifah Marwan bin Hakkam, beliau telah memerintahkan al-Hajjaz bin Yusuf as-

Saqafi untuk meletakkan tanda pada huruf-huruf al-Quran. Al-Hajjaz kemudian 

menugaskan yahya bin Ya’mar dan Nasr bin ‘Asyim untuk menyempurnakan tugas 

ini. Dan begitulah seterusnya. Penulisan al-Quran itu terus diperbaiki hingga sampai 

hari ini.  

 

D. Implikasi Perbedaan Qira’at Dalam Penafsiran Al-Quran 

Dari segi transmisi periwayatannya, rasm secara tertulis sedangkan qira’at secara 

oral oleh para penghafal al-Quran. Sementara dari segi kemunculannya, rasm mengikuti 

qira’at dan bukan qira’at yang mengikuti rasmyang  dibukukan oleh Khalifah Usman bin 

Affan, sebab kemunculan rasm usmani baru pada periode Khalifah Usman. Sekalipun 

qira’at dan rasm hakikatnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun al-

Quran diturunkan lengkap dengan sab‟atu ahruf bukan dengan rasmnya. Rasm dibuat 

untuk mengakomodasi bacaan al-Quran yang diturunkan dengan sab’atu ahruf. Karena 

untuk melihat keterkaitan ragam qira’at dan rasm utsmani, para ulama kemudian mencari 

kesesuaian bacaan dengan salah satu 
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mushaf usmani sebgai salah satu syarat kesahehan sebuah qira’at (qira‟at mutawatirah).
56

 

Perbedaan qira’at mutawatirah itu kemudian diakomodasi oleh rasm utsmani 

sehingga semuanya bisa tercover dalam enam buah mushaf yang ditulis pada masa 

Khalifah Usman bin Affan itu. Munculnya perbedaan qira’at acapkali menimbulkan 

perbedaan hukum. Beberapa contoh perbedaan qira’at yang berdampak pada perbedaan 

hukum dalam al-Quran. Berikut beberapa contoh tersebut: 

1. Surah an-Nisa’ ayat 43 

                                        

                                    

                                      

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 

Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula 

hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu 

saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau 

datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian 

kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 

(suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi 

Maha Pengampun.” 

Kata َأَْو لٰ ََمْسُتُم النىَسآء pada  surah annisa diatas, Imam Hamzah, Kisa’I, dan Khallaf 

membacanya dengan menghilangkan alif (memendekkan huruf  lam) yang artinya 

menyentuh. Berdasarkan bacaan ini Imam Syafi’I berpedapat bahwa seorang lelaki yang 

menyentuh perempuan wudhunya batal. Sedangkan Imam Nafi’ Ibnu Katsir, Abu Amr, 

Ibnu Amir, ‘Asyim, Abu Ja’far, dan Ya’qub membacanya dengan memanjangkan huruf 

lam yang berarti menjimak. Berdasarkan bacaan ini maka seorang lelaki yang  hanya 

menyentuh perempuan tidak batal wudhunya, karena yang dimaksud dengan bacaan ini 

 adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah berpendapat (اَلَمْسُتمْ )
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bahwa menyentuh perempuan lain tidak membatalkan wudhu, karena yang  dimaksud 

menyentuh dalam ayat tersebut adalah hubungan suami istri.
57

 

Namu demikian, tidak semua perbedaan qira’at akan berdampak pada perbedaan 

hukum, contohnya antara lain: 

1. Surah al-Baqarah ayat 184: 

                                   

                                            

 “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu 

ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan 

wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang 

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik 

baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 

Kata  ِفْديَة َطَعاُم ِمْسِكنْي  pada ayat diatas, Ibnu Katsir, ‘Ashim, Abu Amr, Hamzah, dan 

Kisa’I membacanya dalam bentuk mufrad ( ِمْسِكنْي(sedangkan Nafi’, dan Ibnu Amr 

menjamakkannya  ( َمَساِكنْي), kedua bacaan tersebut tidak berdampak pada perbedaan 

hukum. 

 

2. Surah al-Ahzab ayat 49 
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 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang 

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah 

mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” 

Kata  َِّمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّْوُىنpada ayat diatas Hamzah, dan Kisa’I membacanya dengan 

memanjangkan huruf mim, sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Ashim dan 

Nafi’ membacanya dengan memendekkan huruf mim, kedua bacaan yang berbeda 

tersebut tidak berdampak pada perbedaan hukum.
58
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