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BAB III

PENDAPAT ULAMA TERHADAP QIRAAT DALAM AL-QUR’AN

A. DEFINISI DAN HAKIKAT QIRAAT

1. Pengertian Qiraat

Secara etimologi, lafaz qiraat merupakan jamak bagi ( (قراة yaitu masdar

dari kalimat قرأ) ) yang berarti bacaan.1Secara terminologis, terdapat berbagai

redaksi yang diungkapkan oleh para ulama untuk menjelaskan pengertian qiraat.

Contohnya, Manna’ al-Qaththan mendefinisikan qiraat seperti berikut :2

یخا لف ن یذھب بھ امام من أئمة القراء مذھبا آمن مذاھب النطق في القرمذھب 

هغیر

“Mazhab dari mazhab-mazhab untuk melafazkan Al-quran yang
dipilih oleh salah seorang imam-imam qiraat yang berbeda bacaannya
antara satu sama lain.”

Az-Zarqani pula menukilkan seperti berikut ketika mengulas tentang

pengertian qiraat dari segi istilah:3

مذ ھب یذھب الیھ امام من أئمة ي نطق ھیؤتھاھذه المخالفة في نطق الحروف أم ف

, القراء مخالفا بھ غیره في النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق الریات والطرق عنھ

سواء أكانت

“Mazhab yang dipilih oleh salah seorang imam dari imam qiraat
yang berbeda dengan iman lain, dari segi melafazkan ayat-ayat al-
Qur’an al-Karim dengan menepati riwayat dan turutnya, sama ada
perbedaan ini dari segi melafazkan huruf atau segi bentuknya” .

1 Manna’ al-Qaththan, Mabahis fi Ulum al-Quran, hlm. 162
2 Ibid, hlm. 162.
3 Muhammad Abdul Azhim Az-Zarqani, Manahil Irfan Fi Ulum Al-Quran, hlm. 336
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Penulis setuju dengan kedua-dua pandangan yang dikemukakan oleh al-

Qaththan dan Az-Zarqani. Namun, pada hemat penulis, pandangan kedua lebih

terperinci ketimbang pandangan pertama.

2. Perbedaan Antara Al-Qur’an Dan Qiraat

Ulama berbeda pandangan tentang perbedaan antara al-Qur’an dan qiraat.

Sebagian mereka berpendapat bahwa tiada perbedaan antara keduanya dengan arti

kata al-Qur’an adalah qiraat dan qiraat adalah al-Qur’an.4 Sebagian lagi pula

membedakan antara keduanya. Imam Az-Zarkasyi menjelaskan tentang perbedaan

antara al-Qur’an dan qiraat seperti berikut:5

فالقرآن ھو الحى ألمترل على , واعالم أن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان 

الوحى والقراءات ھي اختالف الفاظ, محم

و كیفیتھا من تخفیف و تشدید و نحوه

“Dan ketahuilah bahwa al-Qur’an dan qiraat itu dua hakikat yang
berbeda. Maka al-Qur’an itu adalah wahyu yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad s.a.w untuk menjelaskan dan sebagai mukjizat, dan
qiraat itu pula adalah perbedaan antara lafaz-lafaz al-Qur’an baik
menyangkut huruf-huruf, maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut
seperti takhfif , tasydid dan lain-lain” .

Penulis cenderung untuk berpandangan bahawa al-Qur’an dan qiraat

memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Hal ini karena bukan semua qiraat

itu bisa dikatakan sebagai al-Qur’an. Contohnya qiraat syazzah tidak bisa

dianggap sebagai bagian dari al-qur’an karena tidak memiliki persyaratan yang

cukup untuk memenuhi kritiria sebagai al-Qur’an.

4 Mohd Rahim Jusoh, Pengenalan Ilmu Qiraat, (Selangor : Mahsuri Timur Sdn. Bhd,
2001), Cet, ke-2, hlm, 10.

5 Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum al-Quran, (Kaherah, Maktabah
Dar at-Turath, t.t), hlm. 318.
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3. Hubungan antara Qiraat Dan Tajwid

Tajwid secara leksikal berarti mengelokkan, mencantikkan. Adapun dari

segi istilah, Manna’ al-Qaththan memberi takrif berikut ketika membahas tentang

pengertian tajwid :

و , و رد الحروف الى مخرجھ و اصلھ , اعطاء الحروف حقھوقھا و تر تیبھا 

وال تلطیف النطق بھ على كمال ھیئتھ من غیر اسراف و ال تعسف وال افراط 

تكلف

“Mengucapkan huruf alquran dengan tertib menurut yang
seharusnya.sesuai dengan makhraj serta melembutkan bacaannya
sesempurna mungkin , tanpa berlebihan , serampangnya , ataupun
dibuat-buat” . 6

Ilmu tajwid merupakan salah satu cabang daripada ilmu qiraat. Umat Islam

di kebanyakan tempat di pelosok dunia umumnya dan Indonesia khususnya

mempelajari tajwid berdasarkan riwayat Hafs dari imam ‘ashim berpandukan

Toriq As-syatibi.

B. Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qiraat

1. Al-Qur’an di zaman Rasulullah s.a.w

Semasa hidup Rasulullah s.a.w, al-Qur’an belum dihimpun di dalam mushaf

seperti mushaf al-Qur’an yang berada di ruang-ruang mesjid kita pada hari ini.

Tiap kali kekasih Allah ini menerima wahyu ,maka wahyu tersebut dihafal secara

berulang-ulang . Terkadang karena terlalu ingin segera menguasai wahyu yang

baru diturunkan, Rasulullah s.a.w terburu-buru dalam mengucapkan ayat-ayat al-

6 Manna’ al-Qaththan, Mabahis fi Ulum al-Quran, Mansyurat al- Asr al Hadis, hlm. 178.
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Qur’an . Sikap ini kemudiannya ditegur oleh Allah melalui ayat 16-19 surah al-

Qiyamah :

ْك بِِھ لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِھ  ) 18(فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَھُ ) 17(إِنَّ َعلَْینَا َجْمَعھُ َوقُْرآنَھُ ) 16(َال تَُحرِّ

) 19(ثُمَّ إِنَّ َعلَْینَا بَیَانَھُ 

“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 bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan
kamilah penjelasannya” .7

Metode penjagaan al-Qur’an yang paling utama semasa hidup baginda

adalah melalui metode hafalan. Dan metode ini jugalah yang diajar oleh baginda

kepada para sahabat. Hal ini wajar saja karena al-Qur’an diturunkan kepada

masyarakat yang ummi melalui nabi yang juga ummi. Hanya segelintir orang

Arab di zaman itu yang bisa membaca dan menulis. Namun, metode penghapalan

bukanlah satu-satunya cara untuk baginda memastikan kelangsungan al-Qur’an.

Terkadang baginda mengarahkan para sahabat tertentu untuk mencatat ayat-ayat

al-Qur’an yang baru diwahyukan. Antara para sahabat yang dikenali sebagai

penulis wahyu baginda adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka’ab, Mu’az bin Jabal,

Mua’wiyah bin Abi Sufyan dan para khalifah yang empat.8 Wahyu-wahyu ini

dicatat di kepingan-kepingan tulang, kulit-kulit binatang, pelepah-pelepah kurma,

dan batu-batu.9

7 DPRI, Syaamil al-Qur’an ,hlm 577.
8 Muhammad ‘Ali as-Shabuni, at-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an, hlm. 47.
9 Ibid., hlm. 48.
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2. Al-Qur’an di zaman Abu Bakar

Setelah wafat baginda, Saidina Abu Bakar mengambil alih tugas

mengendalikan umat Islam sebagai khalifah yang pertama. Sewaktu pemerintahan

beliau, terjadi perang Yamamah yang mengorbankan lebih 70 orang penghafal al-

Qur’an. Maka Umar r.a mengusulkan agar al-Qur’an dikumpulkan dalam satu

mushaf. Maka Saidina Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Tsabit agak mengetuai

kerja-kerja pengumpulan al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an yang telah dikumpulkan

itu kemudiaan dibukukan dalam satu Mushaf dan disimpan oleh saidina Abu

Bakar r.a.10

Setelah wafat Saidina Abu Bakar r.a., Saidina ‘Umar dilantik menjadi

khalifah yang kedua. Sepanjang pemerintahan beliau, tidak ada perselisihan

tentang pengumpulan al-Qur’an. Al-qur’an yang ditulis di zaman Abu Bakar tadi

terus disimpan oleh saidina ‘Umar r.a. Sehinggalah Saidina ‘Umar wafat dan

digantikan oleh Saidina ‘Usman r.a, mushaf itu disimpan oleh anak Saidina ‘Umar

yaitu Hafsah.

3. Al-Qur’an di zaman ‘Usman

Setelah meluasnya kawasan Islam, masuklah berbagai manusia dari pelbagai

bangsa ke dalam agama Islam secara beramai-ramai. Maka ‘Usman mengutus

guru al-Qur’an untuk mengajarkan al-Qur’an di wilayah-wilayah Islam. Maka

penduduk di wilayah itu membaca al-Qur’an dengan qiraat yang diajar oleh guru

al-Quran itu kepada mereka. Penduduk Syam membaca dengan qiraat Ubay bin

10 Ibid., hlm. 49.
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Ka’ab, penduduk Kufah membaca dengan qiraat’Abdullah bin Mas’ud dan

penduduk lain membaca dengan qiraat  Abu Musa al-asy’ari. Maka perbedaan

ragam bacaan ini menimbulkan perselisihan antara mereka sehingga sebagian

orang mengkafirkan sebagian yang lain. Oleh karena itu, ‘Usman memerintahkan

Zaid bin Tsabit, ‘Abdullah bin Zubair, Sa’id bin al-Ash dan ‘Abd ar-rahman bin

Hisyam untuk mengumpulkan al-Qur’an.11

Al-Qur’an dikumpulkan dalam satu mushaf dan dihantar salinannya ke

wilayah-wilayah Islam. Semua penduduk Islam diwajibkan hanya menggunakan

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

diperintahkan untuk dibakar. Walaupun mushaf ini telah dijadikan sebagai satu-

satunya mushaf yang diakui di zaman ‘Usman, perbedaan qiraat masih terjadi

karena mushaf tersebut tidak mengandungi titik atau syakal. Maka untuk

mengetahui sama ada bacaan al-Quran itu diakui, harus berpedoman kepada

kesahihan suatu sanad. Apabila silsilah bacaan itu sampai kepada Rasulullah

s.a.w, maka qiraat itu adalah sahih dan bisa diamalkan.

4. Al-Qur’an di zaman pasca ‘Usman hingga sekarang

Oleh karena Mushaf ‘Usman tidak mengandungi titik atau syakal,

pembacanya tebagi kepada pelbagai ragam bacaan. Namun hal ini bukan

merupakan masalah yang besar bagi orang Arab karena bahasa Arab adalah

bahasa asli mereka. Masalah timbul apabila semakin ramai orang ajam yang

memeluk Islam. Untuk menghindari kekeliruan kepada orang’ ajam yang tidak

11 Ibid, hlm. 55.
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bisa membaca al-Qur’an tanpa bimbingan guru al-Qur’an yang benar-benar

mampu, maka penggunaan titik diperkenalkan dalam penulisan mushaf . Orang

pertama yang meletakkan dasar untuk perkara ini adalah Abu aswad ad-Du’ali.12

Seterusnya, upaya pembaikan al-qur’an diteruskan atas prakasa Khalil bin

Ahmad yang meletakkan syakal pada huruf-huruf al-Qur’an . semasa

pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam, beliau telah memerintahkan al-Hajjaj

bin Yusuf as-Saqafi untuk meletakkan  tanda pada huruf-huruf al-Qur’an . Al-

Hajjaj kemudiannya menugaskan Yahya bin Ya’mar dan Nasr bin ‘Ashim untuk

menyempurnakan tugas ini. Begitulah seterusnya, penulisan al-Qur’an itu terus

diperbaiki hingga ke hari ini.

C. PENDAPAT ULAMA TENTANG PENGERTIAN AHRUFUS SAB’AH

1. Penurunan al-Qur’an dalam tujuh huruf

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad s.aw melalui

perantaraan malaikat Jibril. Hal ini dijelaskan oleh Allah taala dalam

surah As-Syu’ara’ [26}ayat 192-195 yang berikut:

وُح اْألَِمیُن ) 192(ُل َربِّ اْلَعالَِمیَن َوإِنَّھُ لَتَْنِزی َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِریَن ) 193(نََزَل بِِھ الرُّ

) 195(بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِیٍن ) 194(

“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” .13

Berbeda dengan tanggapan masyarakat awam, al-Qur’an tidak sekadar

diwahyukan dengan satu ragam bacaan saja. Malah terdapat pelbagai ragam

12 Manna’ Al-Qathtan, Mabahis,Op,Cit  hlm. 143.
13 DPRI, Syaamil Al-Qur’an, Op,Cit hlm. 375.
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bacaan al-Qur’an yang mencapai derajat mutawatir dan bisa diamalkan oleh

seseorang Muslim, tapi harus sesuai dengan pensyaratan yang ditetapkan oleh

ulama tentunya.

Adanya pelbagai ragam bacaan ini, disahkan eksistensinya melalui dalil-

dalil yang diakui syarak. Antara dalil- dalil tentang perbedaan qiraat ini adalah :

a. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Saidina. ‘Umar r.a

حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنیي اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شھاب قال 

ر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثني عروة بن الزبیر أن المسو

سمعت ھشھام بن  حكیم یقرأ سورة :حدثاه أنھما سمعا عمر بن الخطاب یقوت 

ستمعت لقراءتھ  لقراءتھ ف الفرقان في حیاة رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فا

فاذا یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیھا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فكدت 

في الصالة فتصبرت حتى سلم فلببتھ بردائھ فقلت من أقرأك ھذه السورة أساوره 

التي سمعتك تقرأ ؟ قال أقرأنیھا رسول هللا صلى هللا و سلم فقلت كذبت فان 

رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قد أقرأنیھا على غیر ما قرأت فانطلقت بھ أقوده 

ھذا یقرأ بسورة الفرقان ني سمعتألى رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فقلت ا

أرسلھ اقرأیا (على حروف لم تقرئنیھا فقال رسول هللا صلى هللا وعلیھ و سلم 

فقرأعلیھ القراءة التي سمعتھ یقرأ فقال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم ) . ھشام 

فقرأت القراءة التي اقرأني فقال رسول ). اقرأیا عمر (ثم قال ) . كذلك أنزلت (

كذلك أنزلت ان ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف (علیھ و سلم هللا صلى هللا

).سر منھ فاقرؤوا ماتی

“Sa’id ‘ufair telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa
al-Lais telah menceritakan kepadaku, bahawa ‘Uqail dari Ibnu
Syihab telah berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Urwah bin
Zubair bahwa Miswar bin Makhramah dan ‘Abd ar-Rahman bin ‘Abd
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
s.a.w. Tiba-tiba dia membaca bacaan yang banyak yang tidak pernah
dibacakan Rasulullah kepadaku. Hampir aku ingin menarinya dalam
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solatnya, lalu aku bersabar hingga dia memberi salam. Kemudian aku
menarik bajunya sambil berkata : siapakah yang membacakan
perkataan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah s.a.w yang
membacakan kepadaku.Maka aku berkata: engkau berdusta,
sesungguhnya rasulullah s.a.w membacakan kepadaku bacaan yang
berbeda darimu. Maka aku membawanya denganku bertemu
Rasulullah. Aku berkata sesungguhnya aku mendengar Hisyam
membaca surah al-Furqan dengan bacaan yang aku tidak pernah
mendengarnya. Maka rasulullah s.a.w berkata : lepaskan dia ,
bacalah wahai Hisyam. Maka Hisyam membaca dengan bacaan yang
aku dengar didalam solat tadi. Maka berkata Rasulullah s.a.w :
Begitulah al-Qur’an itu diturunkan. Kemudian dia berkata : Bacalah
wahai Hisyam. Maka aku membaca dengan bacaan yang diajarkan
Rasulullah kepadaku. Rasulullah s.a.w berkata : Begitulah al-Qur’an
itu diturunkan. Sesungguhnya al-Qur’an ini diturunkan dalam tujuh
huruf , maka bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan itu” . 14

b. Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu’Abbas

حدثن سعید بن عفیر قال حدثني اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شھاب قال 

حدثني عبید هللا بن عبدهللا أن ابن عباس رضي هللا عنھما حدثن أن رسول هللا 

أقرأني جبریل على حرف فراجعتھ فلم أزل أستزیده : صلى هللا علیھ و سلم قال 

وییزیدني حتى انتھى الى سبععھ أحرف
“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 bahwa Ibnu
Abbas r.a menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah s.a.w berkata :
Jibril telah membacakan ( al-Qur’an) kepadaku dengan satu huruf,
maka aku membaca dengan huruf tersebut dan setiap kali aku
meminta tambahan kepadanya, lalu ia menambahkan kepadaku
sehingga terkumpul tujuh huruf” .15

Berdasarkan hadis-hadis yang disebut tadi, jelaslah bahwa ragam dan

perbedaan bacaan telah terjadi sejak zaman Rasulullah s.a.w lagi. Dan

perbedaan-perbedaan itu bukan hasil rekayasa para ulama atau orang-

orang yang terkemudian.

14 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, hlm. 227.
15 Ibid.
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2. Pendapat ulama tentang pengertian ahrufus sab’ah

Sesungguhnya ulama sepakat bahwa perbedaan qiraat itu memang, ada,

namun mereka berbeda pendapat tentang pengertian tujuh huruf dalam hadis –

hadis tersebut. Hal ini karena Rasulullah s.a.w tidak pernah menjelaskan secara

detail tentang apakah yang dimaksudkan oleh baginda dengan tujuh huruf

tersebut. Para ulama terpaksa menggunakan kekuatan nalar mereka untuk

merumuskan pengertian tujuh huruf tersebut. Berikut adalah beberapa pendapat

ulama tentang pengertian tujuh huruf berdasarkan penelitian Muhammad ‘ali as-

shabuni.16

a. Sebagaimana ulama berpandangan bahwa tujuh huruf yang

dimaksudkan adalah tujuh dialek dari bahasa Arab yang terkenal

tetapi maknanya tidak berbeda. Dikatakan bahwa tujuh dialek itu

adalah dialek Quraish, dialek Huzail, dialek Saqif, dialek Hawazin,

dialek Kinanah, dialek Tamin, dan dialek Yamani,.

b. Sebagian ulama lain pula berpandangan bahwa tujuh huruf yang

dimaksud adalah lafaz-lafaz al-Qur’an tidak dikeluarkan maknanya

dari tujuh dialek yang disebutkan tadi, dengan dialek Quraish lebih

dominan antara semuanya.

c. Sebahagian ulama pula berpendapat bahwa tujuh huruf yang

dimaksudkan adalah tujuh aspek hukum hakam dalam al-Qur’an yaitu

perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan amsal.

16 As-Shabuni, at-Tibyan, hlm. 206-208.
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d. Pendapat Imam ar-Razi tentang ahrufus sab’ah :

1) Ikhtilaf dari segi isim, yaitu sama ada muzakkar , muannas, mufrad

, musanna atau jamak. Contohnya dalam ayat 8 surah al-Mu’minun

[23] :

)8(َوالَِّذیَن ھُْم ِألََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن 

“Dan ( sungguh beruntung ) orang yang memelihara amanat-
amanat dan janjinya” .17

Kalimah المنتھم   ( liamanatihim ) bisa dibaca secara mufrad

ألمانتھم ( liamaanatihim ) atau jamak ألماناتھم ( liamaanaatihim ).

2) Ikhtilaf dari segi tasrif fi’il yaitu sama ada madhi mudhari’ atau

amar.

Contohnya dalam ayat 184 surah al- Baqarah [2] ;

ةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذیَن یُطِ  یقُونَھُ أَیَّاًما َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

َع َخْیًرا فَھَُو َخْیرٌ  لَھُ َوأَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن فِْدیَةٌ طََعاُم ِمْسِكیٍن فََمْن تَطَوَّ

)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” .18

Kalimah ( تطوع )  mempunyai dua bentuk qiraat yaitu ( تطوع )

dan ( یتطوع )

17 DPRI, Syaamil al-Qur’an, Op,Cit hlm. 342.
18 Ibid, hlm. 28.
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3) Ikhtilaf dari segi taqdim dan ta’khir, yaitu mendahulukan sesuatu

kalimahatau mengakhirkannya. Contohnya ayat surah 19 surah Qaf

[50]:

)19(ا ُكْنَت ِمْنھُ تَِحیُد َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك مَ 

“Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya.
Itulah dahulu yang hendak kamu hindari” .19

Kalimah سكرة الموت بالحق وجاءت bisa dibaca dengan :

a) سكرة الموت بالحق جاءت

b) و جاءت سكرة الحق بالموت 

4) Ikhtilaf dari segi I’rab, yaitu sama ada dibaca secara mansub ,

majmur atau marfu’. Contohnya dalam ayat 31 surah Yusuf [12] :

ا َسِمَعْت بَِمْكِرِھنَّ أَْرَسلَْت إِلَْیِھنَّ َوأَْعتََدْت لَھُنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنھُنَّ ِسكِّ  ینًا َوقَالَِت فَلَمَّ

ٌك اْخُرْج َعلَْیھِ 

)31(َكِریٌم 

“Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan
mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi
mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing
mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian Dia
berkata (kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah dirimu)
kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,
mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai
(jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah
manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah Malaikat yang
mulia."20

Kalimah ( ما ھذا ابشرا ) bisa dibaca dengan dua ragam yaitu

dengan rafa’ dan mansub pada huruf (ر).

5) Ikhtilaf dari segi ibdal, yaitu menggantikan sesuatu kalimah dengan

kalimah yang lain. Contohnya dalam ayat 6 surah al-Hujurat [49] :

19 Ibid, hlm. 519.
20 Ibid, hlm. 239.
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ْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِ 

)6(فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمیَن 

“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” .21

Kalimah (فتبینوا ) bisa diganti dengan kalimah ( فتثبتوا )

6) Ikhtilaf dari segi ziyadah dan muqsan, yaitu sama ada ditambah

sesuatu huruf atau digugurkan. Contohnya ayat 3 surah al-Lail [92]:

َكَر َواْألُْنثَى  )3(َوَما َخلََق الذَّ

“Dan penciptaan laki-laki dan perempuan” .22

7) Ikhtilaf dari segi lahjat, yaitu beda dari segi pengucapan dan dialek

seperti imalah, taqlil, raum, isymam dan sebagainya. Contohnya

ayat 1-3 surah ad-Dhuha [93] :

َحى  )3(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) 2(َواللَّْیِل إَِذا َسَجى ) 1(َوالضُّ

“Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah),
dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan
engkau ( Muhammad ) dan tidak (pula) membencimu” . 23

Dalam ayat di atas, kalimah ( والضحى ),( سجي ),( قلى ) bisa dibaca

secara fathah, imalah dan taqlil.

3. Syarat kesahihan qiraat

Tidak semua qiraat al-Qur’an itu diakui eksistensinya. Suatu ragam bacaan

atau qiraat al-Qur’an hanya bisa diakui jika memenuhi tiga persyaratan berikut:

21 Ibid, hlm. 516
22 Ibid, hlm. 595
23 Ibid, hlm. 596
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a. Sanad yang mutawatir, sanad sesuatu qiraat itu haruslah bersambung

hingga ke Rasulullah s.a.w

b. Bersesuaian dengan Mushaf Usmani, dan tidak mengikuti mushaf-

mushaf lain seperti Mushaf Ibnu Mas’ud dan sebagainya.

c. Bersesuaian dengan kaedah bahasa Arab, namun ada beberapa ayat al-

Qur’an yang dikucualikan dari kaedah terakhir itu.

4. Qurra’ yang mahsyur dalam bidang qiraat:

Sejak zaman sahabat hingga ke zaman sekarang, tidak terkira banyaknya

orang yang bisa membaca al-Qur’an. Namun, hanya segelintir saja yang benar-

benar mahsyur dan sering disebut dalam kitab-kitab berkaitan qiraat.Sebahagian

qurra’pula lebih terkenal yang lain sehingga nyaris menenggelamkan langsung

qurra’ yang lain. Antara para qari yang terkenal dalam bidang qiraat adalah :

a. Imam-imam qiraat tujuh:

1) Nafi’, perawinya adalah Qalun dan Warsy.

2) Ibnu Katsir, perawinya adalah Bazzi dan Qunbul.

3) Abu ‘Amru, perawinya adalah ad-Duri dan as-Susi

4) Ibnu ‘Amir, perawinya adalah Hisyam dan Ibnu Zakwan

5) ’Ashim, perawinya adalah Syu’bah dan Hafs

6) Hamzah, perawinya adalah Khalaf dan Khallad

7) Kisaie, perawinya adalah Abu al-Harist dan ad-Duri

Selain itu, ada lagi tiga orang imam yang mahsyur dengan nama

qiraat sepuluh termasuk tujuh orang imam tadi yaitu :

1) Abu Ja’afar, perawinya adalah Ibnu Wirdan dan Ibnu Jammaz
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2) Ya’akub, perawinya adalah Ruwais dan Rauh

3) Khalaf al-‘Asyir, perawinnya adalah Ishak dan Idris

Dan ada empat orang imam yang diriwayatkan qiraat syaz dari

mereka iaitu:

1) Ibnu Mahishan, perawinya adalah Bazzi dan Ibnu Syanbuz.

2) Al-Yazidi, perawinya adalah Sulaiman bin Hakam dan Ahmad

bin Farh.

3) Hassan al-Bashri, perawinya adalah al-Balakhi dan ad-Duri.

4) Al-A’masy, perawinya adalah Hassan bin Sa’id dan Abu al-Farj.

Selain itu, terdapat juga qari-qari lain yang meriwayatkan qiraat yang sering

disebut dalam kitab-kitab qiraat seperti Ibnu Mas’ud, Ubay bin Ka’ab dan

sebagainya.

D. IMPLIKASI PERBEDAAN QIRAAT DALAM PENAFSIRAN AL

QUR’AN

Pengaruh perbedaan qiraat terkadang berpengarauh dalam menafsirkan al-

Qur’an sehingga berubah pula dalam menetapkan hokum. Contoh:

a. Surah al-Baqarah ayat 222:

اِكیِن َواْبِن یَْسأَلُونََك َماَذا یُْنفِقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْیٍر فَلِْلَوالَِدْیِن َواْألَْقَربِیَن َواْلیَتَاَمى َواْلَمسَ 
بِیِل َوَما تَْفَعلُ  َ بِِھ َعلِیٌم السَّ ) 215(وا ِمْن َخْیٍر فَإِنَّ هللاَّ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:
"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada
ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan
yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” .
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Berkaitan dengan ayat ini, di antara imam qiraat yang tujuh, yaitu Abu

Bakar Syu’bah(qiraat ‘Ashim riwayat Syu’bah), Hamzah, dan Kisa’i membaca

kata “Yathhurna” dengan memberi tasydid, sehingga bacaannya menjadi

“yuththahhirna” . Berdasarkan perbedaan qiraat ini, para ulama fiqh berbeda

pendapat sesuai dengan banyaknya perbedaan qiraat. Ulama tafsir yang membaca

“yathhurna” berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh berhubungan dengan

istrinya yang sedang haid, kecuali telah suci atau berhenti keluar darah haid.

Sementara yang membaca “yuththahhirna” menafsirkan bahwa seorang suami

tidak boleh berhubungan dengan istrinya kecuali telah bersih(mandi)24.

b. Surah al-Maidah ayat 6:

َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َوامْ  َسُحوا یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

فٍَر أَْو بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْیِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّھَُّروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى سَ 

ُموا َصِعیًدا طَیِّبًا فَاْمَسُحوا َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِِط أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَیَمَّ 

ُ لِیَْجَعَل َعلَْیُكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن یُِریُد لِیُطَھَِّرُكْم َولِ  یُتِمَّ نِْعَمتَھُ بُِوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنھُ َما یُِریُد هللاَّ

)6(َعلَْیُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan
jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat
buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik
(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” .

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Nafi’, Ibnu Amir, Hafs, dan Kisa’i

membaca dengan “arjulakum”, sementara imam-imam yang lain memabacanya “

24 Rosihon Anwar, Ulum al-Qur’an, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm: 158
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arjulikum”. Mayoritas ulama yang membaca “arjulakum”, berpendapat wajibnya

membasuh kedua kaki dan tidak membedakan dengan menyapunya. Sedangkan

ulama yang membaca “  arjulikum” mewajibkan untuk menyapu kaki dalam

wudu’.


