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ABSTRAK 

 

Nama  : St. Aisyah 

NIM  : 30300108007 

Judul Skripsi : Qira>’a>t Al-Qur’a>n (Kajian Deskriptif Terhadap Qira>’ah H{amzah 

Riwayat Khalaf ) 

 

Tema yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan Qira>’a>t al-Qur’a>n 

yang lebih diarahkan pada qira>’ah Imam H{amzah riwayat Khalaf, hal ini 

dimaksudkan untuk mengungkap secara deskriptif beberapa hal mengenai qira>’ah 

Imam H{amzah riwayat Khalaf. Untuk itu, permasalahan dibatasi seputar asal-

usul, kaidah-kaidah, bentuk dan cara pembacaan al-Qur’a>n qira<’ah  Imam 

H{amzah riwayat Khalaf tersebut. 

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena 

itu, data yang dibutuhkan adalah data tulisan yang diperoleh melalui metode 

library research, yaitu penelitian melalui kepustakaan dari berbagai literature, 

kemudian menganalisanya melalui analisis isi dalam pola deduktif dan induktif. 

Penelitian ini akhirnya menampilkan asal-usul, kaidah-kaidah, bentuk dan 

cara pembacaan al-Qur’a>n qira<’ah  Imam H{amzah riwayat Khalaf dalam bentuk 

relasi guru-murid yang terpola dalam ketersambungan sanad sampai pada 

Rasulullah saw. Dan bahwa qira>’a>t al-Qur’a>n versi Imam H{amzah riwayat Khalaf 

ini tidak jarang tampil dalam kaidah-kaidah, bentuk dan cara pembacaannya yang 

berbeda dari sebagaimana lazimnya bacaan al-Qur’a>n. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’a>n al-Kari>m adalah mukjizat keislaman yang kekal dan 

mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Allah 

menurunkannya kepada Rasulullah saw. untuk mengeluarkan manusia dari alam 

kegelapan menuju alam yang terang benderang, serta membimbing ke jalan yang 

lurus.1 

Al-Qur’a>n adalah kitab suci umat Islam yang mengandung pesan sosial 

dan spirit keragaman. Al-Qur’a>n adalah kitab suci yang merupakan penyempurna 

dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya2 dan juga sebagai 

petunjuk bagi manusia yang terlahir ke dunia tanpa dibekali ilmu pengetahuan. 

Al-Qur’a>n merupakan referensi dan sumber inspirasi utama bagi umat Islam yang 

tidak akan kering dan tidak akan ada habisnya sampai akhir zaman.3 

Oleh karena itu, sebagai umat yang berpedoman teguh kepada al-Qur’a>n, 

maka salah satu kewajiban umat Islam adalah menaruh perhatian yang khusus 

terhadap al-Qur’a>n dan senantiasa berinteraksi dengan al-Qur'a>n semasa 

hidupnya baik dalam  proses mempelajari, memahami maupun mengajarkan serta 

mengamalkannya. Dan salah satu aspek yang tidak terlepas dalam proses-proses 

tersebut ialah aspek qira>’a>t (bacaan)4. Karena dalam memahami dan mempelajari 

sesuatu dibutuhkan suatu proses pembacaan. Terlebih lagi sesuatu yang hendak 

                                                        

1 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> 'Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. III; t.tp.: Mansyu>ra>t al-
'Ashr al-Hadi>s\, t.th.), h. 9. 

2Sa’dullah, Metode Prak tis Menghafal Al-Qur’an, (Sumedang: Ponpes Al-
Hikamussalafiyah, 2005), h. I. 

3 Afzalur Rahman, Indeks Al-Qur’an, (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. v. 

4 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 170.  
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dipahami ini merupakan “kala>mulla>h”5 yakni al-Qur’a>n yang menurut bahasa 

berarti “bacaan”.6 

Dalam membaca al-Qur’a>n tidaklah sekedar membacanya tetapi harus 

dibaca sesuai dengan kaedah yang telah ada dan terbentuk dalam suatu ilmu yang 

disebut dengan ‘ilmu al-qira>’ah. ‘Ilmu al-qira>’ah termasuk bagian dari ‘ulu>m al 

Qur’a>n  yang sejak awal tumbuhnya Islam telah mendapat perhatian yang besar 

dari para sahabat sebagaimana beberapa riwayat yang menjelaskan tentang 

betapa besar perhatian yang diberikan sahabat dalam menjaga keotentikan al-

Qur’a>n itu sendiri sebagai petunjuk dalam kehidupan. Diantaranya ialah hadis 

dari 'Umar ibn Khat}t}ab r.a, ia berkata: 

ْسَتَمْعُت ِلِقَراَءتِِه َفِإَذا َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم يـَْقَرأُ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِن ِفي َحَياِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفا

َوَسلََّم َفِكْدُت ُأَساِورُُه ِفي الصََّالِة ُهَو يـَْقَرُأ َعَلى ُحُروٍف َكِثيَرٍة َلْم يـُْقرِْئِنيَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َرَأَك َهِذِه السُّوَرَة الَِّتي َسِمْعُتَك تـَْقَرأُ  َتَصبـَّْرُت َحتَّى َسلََّم فَـَلبَّْبُتُه ِبرَِدائِِه فَـُقْلُت َمْن َأقـْ َرَأِنيَها َرُسوُل اللَِّه  فـَ َقاَل َأقـْ

َرَأِنيَها َعَلى َغْيِر َما قـََرْأَت َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت َكذَ  ْبَت َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َأقـْ

َعَلى  ِبُسوَرِة اْلُفْرَقانِ َفاْنطََلْقُت ِبِه َأُقوُدُه ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت ِإنِّي َسِمْعُت َهَذا يـَْقَرُأ 

َرْأ يَا ِهَشاُم فَـَقَرأَ  َعَلْيِه اْلِقَراَءَة الَِّتي َسِمْعُتُه  ُحُروٍف َلْم تـُْقرِْئِنيَها فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرِسْلُه اقـْ

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذِلَك ُأنْزِ  َلْت ُثمَّ َقاَل اقْـَرْأ يَا ُعَمُر فَـَقَرْأُت اْلِقَراَءَة الَِّتي َأقْـَرأَِني يـَْقَرُأ فـَ

َعِة  َأْحُرٍف َفاقْـَرُءوا َما تَـَيسََّر فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذِلَك أُْنزَِلْت ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُأنِْزَل َعَلى َسبـْ

  7  خارى)(رواه الب ِمْنهُ 

 
 
 
                                                        

5 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 20. 

6 Rahmat Taufik Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur’an, (Cet. V; Bandung: Mizan, 1995), 
h. 114. 

7Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad ibn Isma>'i>l ibn Ibra>hi>m ibn al-Mugi>rah ibn Bardizbah al-
Bukha>riy al-Ju>fiy, Shah{i>h al-Bukha>riy, dalam [CD ROM: al-Maktabah al-Sya>milah], Juz 23, h. 
86, hadis no. 6995. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu> Da>wu>d, al-Nasa>’iy, al-
Tirmiz\iy, Ahmad dan Ibnu Jari>r. Hadis ini juga merupakan  salah satu dalil tentang turunnya al-
Qur’an dengan tujuh huruf. Menurut al-Suyu>t}iy sebagaimana yang dikutip oleh Manna>’ al-Qat}t}a>n 
bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua puluh satu sahabat. Lihat Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. 
cit.,  h. 158. 
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Artinya:  
“Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqa>n di masa 
hidup Rasulullah saw., lalu aku sengaja mendengarkan bacaannya. Tiba-
tiba ia membacanya dengan bacaan yang bermacam-macam yang belum 
pernah diajarkan oleh Rasulullah saw kepadaku. Hampir saja aku 
menyerangnya dalam shalat, tetapi aku bersabar (menunggunya) sampai dia 
salam. Ketika dia salam aku menarik leher bajunya seraya berkata:  “Siapa 
yang telah mengajarkan kepadamu surah yang kau baca tadi?”. Hisyam 
menjawab: “Rasulullah yang telah mengajarkannya kepadaku”. Kukatakan 
padanya: “Kamu berbohong, sesungguhnya Rasulullahpun telah 
membacakan (mengajarkan)-nya kepadaku (tetapi) tidak seperti yang 
Engkau baca”. Lalu aku menuntunnya untuk menghadap kepada Rasulullah 
saw. Kemudian aku berkata “Sesungguhnya aku telah mendengarkan orang 
ini membaca surah al-Furqa>n dengan huruf-huruf yang tidak pernah Engkau 
bacakan (ajarkan) padaku”. Lalu Rasulullah saw. bersabda “Wahai Umar, 
lepaskan dia! Wahai Hisyam, bacalah surah itu!”. Lalu dibacakanlah surah 
itu sebagaimana yang telah aku dengarkan sebelumnya. Rasulullah saw. 
lalu bersabda: “Beginilah surah ini diturunkan”, kemudian Rasulullah saw 
bersabda lagi “Bacalah wahai Umar!”. Akupun membaca surah itu sesuai 
dengan yang pernah Rasulullah bacakan (ajarkan) kepadaku. Lalu 
Rasulullah saw bersabda: “Beginilah surah ini diturunkan, sesungguhnya al-
Qur’a>n ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah yang mudah 
bagimu”.8  

Riwayat tersebut menggambarkan betapa besarnya perhatian dan antusias 

yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah saw. dalam hal menjaga keotentikan 

al-Qur’a>n yang terkait dengan qira>’a>t yang berbeda-beda di kalangan mereka. 

Mereka sangat berpegang teguh dengan bacaan mereka masing-masing yang 

telah didengarkan langsung dari Rasulullah saw. dan mereka tidak menerima 

bahkan menolak qira>’a>t yang dibacakan oleh sahabat-sahabat yang lain karena 

menganggap qira>’a>t tersebut berasal dari orang yang tidak memiliki otoritas 

(bukan dari Rasulullah saw.). Hal ini disebabkan karena besarnya tingkat 

kesakralan dan kesucian kitab suci al-Qur’a>n bagi umat Islam sehingga harus 

disandarkan kepada orang yang betul-betul memiliki otoritas terhadapnya. 

Dalam catatan sejarah, orang Arab mempunyai aneka ragam lahjah 

(dialek), suara dan huruf-huruf  yang timbul dari fitrah mereka. Apabila orang 

                                                        

8 Bandingkan dengan Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an, (Cet. I; 
Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 339., dan Khadijatus Shalihah, Perkembangan Seni Baca al-
Qur’an dan Qira’at Tujuh di Indonesia, (Cet. I;  Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983), h. 64-65.     
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Arab berbeda lahjah dalam pengungkapan sesuatu makna dengan beberapa 

perbedaan tertentu, maka al-Qur’a>n menyempurnakan makna kemukjizatannya 

karena ia mencakup semua huru>f dan model qira>’ah pilihan di antara dialek-

dialek itu. Dan ini merupakan salah satu sebab yang memudahkan mereka untuk 

membaca, menghafal dan memahaminya.9 

Peristiwa yang disebutkan dalam  riwayat tersebut, merupakan gambaran 

nyata bahwa mereka yang mendapatkan bentuk qira>’ah dari Rasulullah saw. 

(penyampaian bacaan al-Qur’a>n oleh Rasulullah saw.) berdasarkan atas 

kemampuan mereka masing-masing, dan merekapun berpegang teguh dengan 

qira>’ah  yang mereka terima. Di sisi lain, pembenaran dan pengakuan Rasulullah 

saw. terhadap qira>’a>t para sahabat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan-

perbedaan dalam pembacaan al-Qur’a>n telah eksis di kalangan para sahabat 

Rasulullah saw. dengan dasar yang disandarkan atas ketidakmampuan umat 

Islam untuk membaca kitab sucinya dengan satu huruf.10 Perbedaan-perbedaan 

itu diletakkan di bawah bingkai sab’ah ah{ru>f yang oleh Rasulullah saw. 

kepadanya al-Qur’a>n diturunkan. Sehingga seluruh umat mudah membacanya 

sesuai dialek yang mereka miliki. 

Penyampaian tersebut terus berlangsung sampai Rasulullah saw. wafat. 

Selanjutnya, sahabat menyampaikan dan mengajarkannya kepada ta>bi’i>n, 

diteruskan lagi kepada ta>bi’ al-ta>bi’i>n hingga sampai ke generasi berikutnya dan 

seterusnya.11 Namun, qira>’a>t  yang disampaikan itu tentunya sesuai dengan apa 

                                                        

9 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 156 

10 Ahmad Muh}ammad Yah}ya> al-Muqri', Tafsi>r al-Baya>n li Ahka>m al-Qur’a>n: Disertasi, 
Juz I, (Makkah al-Mukarramah: Rabi>t}ah al-Isla>miy, 1418 H), h 77-79. 

11 Hasanuddin Af., Anatomi Al-Qur’an; Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap 
Istinbat Hukum, edisi I, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 5-6. 
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yang telah diajarkan Rasulullah saw. kepada mereka masing-masing,12 

sebagaimana yang telah diketahui bahwa semua sahabat itu adalah adil.13 Namun 

demikian, qira>’a>t yang disampaikan itu tidaklah sama karena mereka 

menyampaikannya sesuai qira>’a>t yang telah diajarkan kepada mereka.  

Perbedaan qira>’a>t  terus berlangsung hingga Rasulullah saw. wafat seiring 

semakin meluasnya kekuasaan Islam pada masa ‘Us\ma>n ibn 'Affa>n ra. Banyak 

bangsa-bangsa Arab yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Kaum Muslimin 

pun semakin bertambah jumlahnya. Bermacam-macam pula jenis kebangsaan 

pengikut Islam. Lidah dan logat mereka berbeda menurut suku dan kabilah 

masing-masing.14 

Penyebaran Islam bertambah luas dan para qurra>' (ahli qira>'ah) pun 

tersebar di berbagai wilayah, dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari 

qira>’a>t  dari qa>ri’ yang diutus kepada mereka. Sehingga apabila mereka 

berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagian dari 

mereka merasa heran akan adanya perbedaan qira>’a>t. Sehingga lambat laun 

mereka saling menentang orang yang menyalahi bacaannya bahkan mereka saling 

mengkafirkan. Dalam proses tersebut, para sahabat merasa sangat prihatin atas 

kenyataan ini sehingga mereka sepakat untuk mengambil suatu tindakan dengan 

                                                        

12 Salah satu pernyataan yang menyatakan tingkat pengakuan terhadap sahabat ialah 
riwayat dari ‘Abdulla>h ibn Mas’u>d r.a., Rasu>lulla>h saw. bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah 
(yang hidup) di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya”.  
al-Bukha>riy al-Ju>fiy, op. cit., juz. 9, h. 133, hadis no. 2458. 

13 Secara istilah, adil ialah orang yang mempunyai sifat ketaqwaan dan muru'ah. Ibn 
H{ajar al-As{qala>niy, Nuzhatun Naz}ar Syarah} Nukhbat al-Fikar, (t.tp.: Maktabat T{ayibah, 1404 H), 
hal. 29. Adapun kelompok ahlussunnah bersepakat bahwa seluruh sahabat adalah orang yang adil. 
Menurut Ibn Hajar, tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal ini kecuali segelintir orang –
yang di sebutnya ahli bid’ah-, maka wajib bagi muslimin untuk meyakini sikap sahabat tersebut 
karena telah ditetapkan bahwa seluruh sahabat adalah ahli surga, tak seorangpun dari mereka 
yang akan masuk neraka. Ibn Hajar al-As{qala>niy, Al-Isha>bah fi Tamyi>z al-Shah{a>bah, (Da>r al-Fikr, 
Beirut : 1985), hal. 9-10. 

14 Abduh Zulfidar Akaha, Al-Qur’an dan Qira’at, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
1996), h. 36. 
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memerintahkan agar menyalin dan memperbanyak mushaf dengan bacaan yang 

tetap pada satu huruf15 (yang kemudian disebut dengan Mushaf ‘Us\ma>ni). Para 

sahabat ini terwakili oleh team bentukan ‘Us\man ibn ‘Affa>n yang dipimpin oleh 

Zaid ibn S|a>bit.16 

Selanjutnya ‘Us\ma>n memerintahkan untuk mengirimkan mushaf baru 

tersebut ke setiap wilayah dan memerintahkan agar membakar semua mushaf 

lainnya,17 sebagai proses standarisasi. 

Upaya standarisasi teks al-Qur’a>n ini, dalam kenyataannya juga mengarah 

kepada unifikasi bacaan al-Qur’a>n. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika 

itu msih berupa scriptio devectiva (ortografi lama) atau belum mencapai tingkat 

yang sempurna, maka standarisasi teks serta pemusnahan mushaf-mushaf non 

Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra>’.18 

Pada awal abad III Hijriah, timbul kekacauan dalam hal qira>’a>t,19 

sehingga tampillah sejumlah ulama yang membulatkan tenaga dan perhatiannya 

terhadap masalah qira>’a>t secara sempurna karena keadaan menuntut demikian, 

dan menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.20 

Selanjutnya, pada generasi berikutnya masih ada yang tetap memelihara 

bacaan-bacaan non ‘Us\ma>ni meskipun berangsur-angsur melemah dan akhirnya 

menghilang dari sejarah al-Qur’a>n. Hingga pada akhirnya teks ‘Us\ma>ni berhasil 

                                                        

15 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 128. 

16 A. Muhaimin Zen, et al., Bunga Rampai Mutiara al-Qur’an: Pembinaan Qari Qari’ah 
dan Hafizh Hafizhah, (Jakarta: Pimpinan Pusat Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh (JQH), 2006), h. 
187. 

17 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 129. 

18 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, (Cet; I, Jakarta: Pustaka 
Alvabet, 2005), h. 346-347. 

19 T. M Hasbi ash-Shiddieqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir, (Cet. XV; 
Jakarta: Bulan Bintang 1994), h. 79-80. 

20 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 171. 
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memapankan diri sebagai satu-satunya teks al-Qur’a>n yang disepakati (textus 

receptus), sementara dalam teori bentuk-bentuk riwayat bacaan non ‘Us\ma>ni 

juga diakui keberadaannya sebagai bacaan al-Qur’a>n. Sebagaimana kebolehan 

memilih bacaan para sahabat Nabi yang bersesuaian dengan salah satu harf 

mushaf ‘Us\ma>ni yang disepakati (ijma>’) yakni salah satu bacaan yang tujuh 

(qira>'ah sab'ah). Kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan al-Qur’a>n 

semakin mengental dengan penerimaan teks us\mani sebagai satu-satunya teks al-

Qur’a>n pada tataran praksis. 21 

“Selanjutnya, penemuan mesin cetak oleh Johanes Guetenberg di Mainz, 

Jerman, pada abad XV telah mempercepat penyebaran naskah yang dicetak 

menurut suatu sistem bacaan. Sekalipun bacaan yang tujuh disepakati dalam 

teorinya sebagai bacaan-bacaan otentik al-Qur’a>n, dalam kenyataannya hanya 

dua dari empat belas versi (riwayat) bacaan tersebut yang dicetak dan digunakan 

dewasa ini di dunia Islam. Versi pertama Warsy ‘an Na>fi’digunakan sejumlah 

kecil kaum muslimin di daerah barat dan barat laut Afrika serta di Yaman, 

khususnya di kalangan sekte Zaydiyah. Sementara versi kedua, H{afsh ‘an ‘A>shim 

digunakan mayoritas muslimin hampir di seluruh dunia Islam, termasuk 

Indonesia. Percetakan al-Qur’an edisi Mesir pada 1923 yang disalin dengan 

bacaan H{afsh ‘an ‘A>shim telah menjadikannya semacam supremasi kanonik, dan 

dapat dibayangkan bahwa pada masa-masa mendatang bacaan H{afsh ‘an ‘A>shim 

akan mengeliminasi eksistensi tertulis bacaan lainnya yang tersisa”22 dan terlebih 

lagi bacaan yang tidak tertulis pastinya akan lebih fatal lagi tingkat 

perhatiannya. 

                                                        

21 Taufik Adnan Amal, op. cit., h. 348-349. 

22 Ibid, h. 370. 
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Oleh karena kurang populernya jenis bacaan yang lain di kalangan umat 

Islam dewasa ini khususnya di Indonesia membuat beberapa kalangan merasa 

heran akan adanya perbedaan bacaan dengan riwayat yang telah umum 

digunakan khusus di Indonesia (Qira>'ah 'A<shim riwayat H{afsh). Serta mereka 

menganggap bahwa bacaan yang baru mereka dengar itu adalah salah. Padahal 

mereka sendiri yang tidak mengetahui bacaan tersebut.  Di sisi lain, sebagian 

mereka ada yang ikut-ikutan menggunakan bacaan tersebut tanpa mengetahui 

dasarnya. 

Maka dari itu, tidaklah berlebihan bagi kita apabila salah satu qira>’a>t  

tersebut diangkat dalam pembicaraan akademis sebagai bentuk usaha dalam 

menghidupkan kembali qira>’a>t yang telah tenggelam serta menjadi apresiasi 

terhadap wawasan keilmuan Isl am terkhusus dalam bidang qira>’a>t  itu sendiri. 

Terkhusus untuk qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf yang pada dasarnya mencakup 

sebagian besar kaidah dan memiliki banyak perbedaan dengan qira>’ah ‘A<shim 

riwayat H{afsh. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tulisan ini, maka pokok 

permasalahan yang dapat penulis angkat sebagai objek pembahasan dalam skripsi 

ini ialah menyangkut qira>’a>t al-Qur’a>n yang terkhusus pada qira>’ah H}amzah 

riwayat Khalaf. 

Adapun pokok permasalahan tersebut akan dibagi ke dalam batasan 

permasalan berikut: 

1. Bagaimana asal usul qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf ? 

2. Bagaimana bentuk atau model qira>’a>h H{amzah riwayat Khalaf ? 
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C. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul “Qira>’a>t Al-Qur’a>n Kajian Deskriptif  Terhadap 

Qira>’ah H{amzah Riwayat Khalaf.” 

Agar penulisan skripsi ini terarah kepada makna atau artian yang 

diinginkan serta demi menghindari kesalahpahaman dan penafsiran para pembaca 

terhadap variable-variabel dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul 

penulisan ini, maka penting bagi penulis untuk mengemukakan pengertian yang 

terkait dengan judul yang dimaksud. 

Secara etimologi kata qira>’a>t (jamak dari qira>’ah) dan al-Qur’a>n berasal 

dari kata yang sama yaitu dari pola fu’la>n yang merupakan mashdar dari kata 

dasar qara’a - yaqra’u - qira>’atan wa qur’a>nan yang berarti membaca, 

mengumpulkan dan menghimpun.23 Qira>’ah yang berarti “bacaan” secara istilah 

ilmiah, adalah salah satu mazhab (aliran) pengucapan al-Qur’a>n yang dipilih oleh 

salah seorang imam qurra>’ sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab 

lainnya.24 Namun, qira>’ah al-Qur’a>n yang dimaksud dalam penulisan ini adalah 

bacaan atau cara membaca al-Qur’a>n itu sendiri berdasarkan bentuk atau model 

bacaan yang ada. Adapun bentuk bacaan tersebut penulis membatasinya pada 

qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf. 

Kata kajian berasal dari kata kaji, mengkaji yang berarti belajar, 

mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan.25 Jadi kata kajian dalam 

                                                        

23 Pengertian ini dapat dilihat dalam surah al-Qiya>mah (75): 17-18: “Sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah mengumpulkanya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu". Departemen Agama RI, 
Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: t.p., t.th.), h. 999. 

24 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 170. 

25 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.  (29 November 2011). 
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penulisan ini dimaksudkan sebagai proses penyelidikan tentang bacaan al-Qur’a>n 

menurut qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf. 

Deskriptif yaitu bersifat deskripsi yakni menggambarkan apa adanya 

dengan kata-kata secara jelas dan terinci.26 Dalam hal ini menggambarkan dan 

menjelaskan bagaimana kaidah atau model bacaan versi H{amzah riwayat Khalaf 

melalui tulisan. 

Khalaf adalah Khalaf bin Hisya>m al-Bazza>r. Ia diberi sapaan Abu> 

Muh}ammad, wafat di Baghdad tahun 229 H.27 Merupakan salah satu periwayat  

qira>’a>t dari tujuh qira>’a>t yang mutawatir. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka judul skripsi ini dapat dipahami 

sebagai upaya mempelajari atau meneliti bacaan al-Qur’a>n yang dikhususkan 

pada qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf, kemudian dideskripsikan dalam bentuk 

tulisan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Mengenai literatur yang akan dipergunakan sebagai rujukan utama kajian 

skripsi ini diantaranya: 

1. Kitab-kitab 'Ulu>m al-Qur’a>n seperti Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya 

Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya Subh}i al-

Sha>lih} yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang sejarah qira>’a>t 

serta para Imam qira>’a>t al-Qur’a>n secara umum tanpa membahas kaidah-

kaidah qira>’a>t itu sendiri. 

2. Al-Qur’a>n al-Kari>m Riwa>yat Khalaf ‘an H}amzah yang menggambarkan 

perbedaan penulisan dengan al-Qur’a>n yang digunakan secara umum di 

                                                        

26 Ibid. 

27 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 183. 
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Indonesia (riwayat H{afsh), dan secara umum belum menggambarkan 

kaidah-kaidah yang digunakan dalam riwayat Khalaf dengan utuh. 

3. Al-Budu>ru al-Za>hirah fi> al-Qira>’a>t al-‘Asyr al-Mutawa>tirah dan al-

Wa>fiy fi> Syarh} al-Sya>t}ibiyyah karya 'Abdu al-Fatta>h} al-Qa>dhiy yang 

menjelaskan kaidah-kaidah qira>’a>t dengan t}ari>q al-Sya>t}ibiyyah yang 

digunakan oleh seluruh imam qira>’a>t tujuh. Namun, pembahasannya 

masih menjelaskan kaidah-kaidah yang digunakan seluruh imam secara 

umum, belum secara spesifik terhadap setiap riwayat. 

4. Faidh al-Baraka>t fi> Sab’i al-Qira>’a>t yang disusun oleh K.H. Arwani 

(salah satu pengajar qira>’a>t di Jawa Timur), kitab ini menjelaskan 

kaidah-kaidah setiap imam dalam setiap lafadz yang terdapat perbedaan 

padanya, pembahasannya secara tahlily menurut susunan al-Qur’a>n,  

5. Kaidah Qira’at Tujuh karya Ahmad Fathoni. Lc, MA., yang sifatnya 

masih menjelaskan secara menyeluruh kaidah-kaidah bacaan yang 

digunakan oleh setiap riwayat sehingga masih bercampur antara kaidah 

setiap imam sebagaimana kitab Al-Budu>ru al-Za>hirah fi> al-Qira>’a>t al-

‘Asyr al-Mutawa>tirah dan al-Wa>fiy fi> Syarh} al-Sya>t}ibiyyah.  

Dari beberapa kajian literatur tersebut, ternyata belum ada yang secara 

spesifik mengkaji dalam bentuk ilmiah tentang qira>’a>t al-Qur’a>n yang terkhusus 

qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf yang disertai sejarah, kaidah khusus dan 

perbedaan penulisan antara Al-Qur’a>n al-Kari>m Riwa>yat Khalaf ‘an H{amzah 

dengan al-Qur’a>n yang digunakan secara umum di Indonesia (riwayat H{afsh). 

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji serta menulisnya dalam 

bentuk skripsi. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 

Kajian yang digunakan bersifat deskriptif, sebuah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mendekripsikan dan mengeksplorasikan objek yang 

dikaji. 

2. Metode Pendekatan 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis28 yaitu mengkaji sejarah munculnya qira>’a>t, 

perkembangan maupun pelaku dan peristiwa yang berkaitan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk kajian 

skripsi ini adalah metode Library Research, yaitu penelitian melalui 

kepustakaan dari berbagai buku yang layak dijadikan sebagai sumber 

informasi. Kemudian dilakukan klasifikasi dan pengelompokan data 

yang sesuai permasalahan yang sedang dikaji. Adapun jenis data yang 

digunakan bersifat kualitatif yang dirujuk dari kitab-kitab qira>’a>t baik 

sumber primer seperti al-Wa>fiy fi> Syarh} al-Sya>t}ibiyyah karya 'Abdu al-

Fatta>h al-Qa>dhiy, dan kitab-kitab lain yang disusun berdasarkan t}ari>q al-

Sya>t}ibiyyah (t}ari>q yang merupakan sumber rujukan populer dan masyhur 

di lembaga-lembaga pendidikan Ilmu al-Qur’a>n di seluruh dunia)29. 

Adapun sumber sekunder penulisan ini adalah kitab-kitab yang 

membahas tentang sejarah maupun kaidah-kaidah yang digunakan dalam 

                                                        

28 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet,V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000), h. 46. 

29 Ahmad Fathoni, Kaidah Qira’at Tujuh: Menurut Thari>q al-Sya>thibiyyah, (Cet. II; 
Jakarta: Institut PTIQ & Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) dan Darul Ulum Pers Jakarta, 2009), Jil. 1, 
h. 14. 
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qira>’a>t serta buku-buku lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini 

dan yang lebih penting lagi melihat secara langsung al-Qur’a>n yang 

menggunakan qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf. Adapun teknik kutipan 

yang dipergunakan dalam penulisan ini di antaranya: 

a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai 

literatur tanpa ada perubahan sedikitpun. 

b. Kutipan tak langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari 

berbagai sumber bacaan yang redaksinya berbeda dari sumbernya 

namun tidak mengurangi maknanya. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data 

adalah metode analisis deskriptif atau content analysis (analisis isi), 

yaitu penulis berusaha untuk memilah dan mempertajam permasalahan 

yang luas lalu memproyeksikannya agar dapat menggambarkan dalam 

bentuk tulisan yang jelas dan terinci. Metode ini dipergunakan secara 

deduktif dan induktif. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bentuk atau 

model dan cara-cara pelafalan qira>’a>t al-Qur’a>n khususnya qira>’ah H{amzah 

riwayat Khalaf sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’a>n al-Kari>m versi Khalaf 

‘an H{amzah sehingga dapat dikenal di masyarakat. Selanjutnya dapat menjadi 

referensi dalam dunia akademik terkhusus pada bidang yang mengkaji ilmu 

qira>’a>t itu sendiri. 

Adapun hasil penelitian ini mempunyai arti yang penting dalam rangka 

pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang qira>’a>t al-Qur’a>n khususnya 
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qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf serta menjadi salah satu upaya untuk 

melestarikan ragam qira>’a>t al-Qur’a>n baik dalam tataran teori maupun praktek. 

G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang rinciannya adalah satu bab pertama 

merupakan pendahuluan, tiga bab selanjutnya pembahasan dan satu bab terakhir 

sebagai penutup. 

Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan memuat beberapa 

sub bab diantaranya; latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, 

pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta garis-garis besar isi skripsi. Secara garis besar, bab ini 

menggambarkan isi penulisan ini. 

Adapun bab kedua memuat tentang sejarah qira>’a>t al-Qur’a>n yang 

meliputi qira>’a>t pada masa Rasulullah saw., qira>’a>t pada masa sahabat, qira>’a>t 

pada masa ta>bi’i>n dan generasi berikutnya serta qira>’a>t di Nusantara. 

Pembahasan ini sebagai pengantar pada bab-bab selanjutnya. 

Selanjutnya pada bab ketiga memuat tentang term-term qira>’a>t al-Qur’a>n 

yang meliputi perbedaan makna al-Qur’a>n, qira>’a>t, riwa>yah, thari>q, wajh dan 

kaitannya dengan tajwi>d dan tila>wah, kemudian dipaparkan pula macam-macam 

qira>’a>t al-Qur’a>n, syarat-syarat qira>’a>t yang benar serta istilah-istilah umum 

yang digunakan dalam ilmu qira>’a>t. Bab ini sebagai pedoman untuk membahas 

bab empat. 

Pada bab keempat yang merupakan bab inti pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini, di dalamnya akan dibahas tentang kajian deskriptif terhadap qira>’ah 

H{amzah riwayat Khalaf yang meliputi; asal usul qira<’ah H{amzah riwayat Khalaf, 



15 
 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam qira<’ah H{amzah riwayat Khalaf, bentuk serta 

cara pembacaan al-Qur’a>n berdasarkan qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf. 

Kemudian pada bab kelima merupakan bab penutup yang memuat 

kesimpulan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, dan adanya 

implikasi dari tema yang dibahas. 
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BAB II 

SEJARAH QIRA<’A<T AL-QUR’A<N 

A. Qira>’a>t Pada Masa Rasulullah saw. 

Membahas sejarah qira>’a>t al-Qur’a>n secara umum berarti sebuah proses 

take and give dari imam-imam terpercaya yang berasal dari Rasulullah saw. 

tetapi tidak ada satupun jejak rekam sejarah yang dicatat tentang awal mula 

perbedaan qira>’a>t, yang diketahui secara pasti adalah turunnya al-Qur’a>n di gua 

Hira, yang terjadi 13 tahun sebelum Hijriyah, sedangkan awal mula perbedaan 

qira>’a>t diperkenalkan oleh Rasulullah saw. para ulama terbagi menjadi beberapa 

pendapat:1 

1. Perbedaan qira>’a>t pertama kali diperkenalkan di Makkah al-Mukarramah, 

alasannya karena pembagian ayat al-Qur’a>n menjadi Makki dan Madani, 

dan tidak ada satupun dalil tentang permulaan turunnya qira>’a>t maka 

dikembalikanlah sesuai dengan keadaan asalnya. 

2. Qira>’a>t pertama kali diturunkan di Madinah untuk mempermudah umat 

disebabkan karena perbedaan dialek berbahasa, perbedaan ini disebabkan 

masuknya kabilah-kabilah Arab dan juga kesulitan mereka memahami 

sebagian kata-kata yang terdapat dalam al-Qur’a>n. Ditambah lagi karena 

perbedaan para sahabat dalam qira>’a>t terjadi di Madinah, dan tidak ada 

penetapan satupun bahwa hal tersebut terjadi di Mekkah. 

3. Sedangkan kelompok terakhir adalah mereka yang mengambil jalan 

tengah dengan pendapat, bahwa benar turunnya qira>’a>t bersamaan dengan 

turunnya al-Qur’a>n, tetapi di Mekkah belum terjadi keragaman kabilah 

                                                        
1 Fahd ‘Abdul al-Rah}ma>n Sulaima>n al-Ru>miy, Dira>sa>t fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. XIV; 

Riya>dh t.p., 2005), h. 344-345. 
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seperti yang terjadi di Madinah maka barulah ketika di Madinah baru 

terjadi perbedaan qira>’a>t. 

 Namun, dari beberapa pendapat tersebut, terdapat penjelasan hadi>s\ oleh 

Imam Muslim dalam kitab shah}i>h}nya, demikian juga Ibnu Jari>r al-T{abariy dalam 

kitab tafsirnya. Adapun hadi>s\yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

َنا ُغْنَدٌر َعْن ُشْعَبَة ح و َحدَّثـََناه اْبُن اْلُمثـَنَّى َواْبُن َبشَّ  وَ  ثـَ َنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ ثـَ نَّى َحدَّ اٍر َقاَل اْبُن اْلُمثـَ

ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّثـََنا ُشْعَبُة َعْن اْلَحَكِم َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َأِبي  َلى َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعبٍ َحدَّ َأنَّ النَِّبيَّ  َليـْ

 اللََّه َيْأُمُرَك َأْن تـَْقَرَأ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِعْنَد َأَضاِة بَِني ِغَفاٍر َقاَل َفأَتَاُه ِجْبرِيُل َعَلْيِه السََّالم فَـَقاَل ِإنَّ 

َأُل اللََّه ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه َوِإنَّ ُأمَِّتي َال ُتِطيُق َذِلَك ُثمَّ َأَتاُه الثَّانَِيَة فَـَقاَل ِإنَّ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َحْرٍف فـََقاَل َأسْ 

ْقَرَأ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َحْرفـَْيِن فَـَقاَل َأْسَأُل اللََّه ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه وَ  ِتي َال ُتِطيُق َذِلَك ثُمَّ ِإنَّ ُأمَّ اللََّه يَْأُمُرَك َأْن تـَ

ْقَرَأ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َثَالثَِة َأْحُرٍف فـََقاَل َأسْ  َأُل اللََّه ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه َجاَءُه الثَّاِلَثَة فَـَقاَل ِإنَّ اللََّه يَْأُمُرَك َأْن تـَ

َعِة َأْحُرٍف َفَأيَُّما َوِإنَّ ُأمَِّتي َال ُتِطيُق َذِلَك ثُمَّ َجاَءُه الرَّاِبعَ  َة فـََقاَل ِإنَّ اللََّه يَْأُمُرَك َأْن تـَْقَرَأ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َسبـْ

َقْد َأَصابُوا  2(رواه مسلم) َحْرٍف قـََرُءوا َعَلْيِه فـَ

Artinya: 
“Dari Ubay bin Ka’ab r.a., bahwasanya Nabi saw. Ketika berada di tempat 
sumber air Bani Gifar mengatakan: “Sesungguhnya Allah memerintahkan 
Engkau untuk mengajarkan al-Qur’a>n kepada umatmu dalam satu huruf.” 
Lalu Nabi saw. berkata: “Aku bermohon kepada Allah ampunan dan 
kemurahan-Nya sesungguhnya umatku tidak sanggup yang demikian itu”. 
Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya dan berkata: “Sesungguhnya 
Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur’a>n kepada 
umatmu dalam dua huruf. Lalu Nabi berkata: ”Aku memohon kemurahan 
dan ampunan kepada Allah, sesungguhnya umatku tidak sanggup yang 
demikian itu.” Kemudian Jibril datang untuk ketiga kalinya dan berkata: 
”Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur’a>n 
kepada umatmu dalam tiga huruf. Lalu Nabi berkata: ”Aku memohon 
kemurahan dan ampunan kepada Allah, sesungguhnya umatku tidak 
sanggup yang demikian itu.” Kemudian Jibril datang untuk keempat 
kalinya dan berkata: ”Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk 
mengajarkan al-Qur’a>n kepada umatmu dalam tujuh huruf. Maka yang 
manapun mereka baca mereka tetap benar.” 

                                                        
2 ‘Abdu al-H{usain ibn al-H{ajja>j ibn Muslim ibn Kausya>z\ al-Qusyairiy al-Naisabu>riy, 

Shah}i>h} Muslim, Dalam [CD ROM: al-Maktabah al-Sya>milah],  Jil 4, h. 257, hadi>s\ no. 1357. 
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Masa pewahyuan al-Qur’a>n kepada Rasulullah saw. selama dua puluh 

tahun lebih. Selama proses pewahyuan tersebut berlangsung, berlangsung pula 

proses tranmisi al-Qur’a>n dari Rasulullah saw. kepada para sahabat. Setiap kali 

Rasulullah saw. menerima wahyu, beliau membacanya di tengah-tengah para 

sahabat. Antusias para sahabat untuk mempelajari dan menghafal al-Qur’a>n 

didukung oleh dorongan Rasulullah saw. ke arah itu dan beliau memilih orang 

tertentu yang akan mengajarkan al-Qur’a>n kepada mereka.3 Adapun yang 

dijadikan pengambilan al-Qur’a>n ketika itu-sampai sekarang- adalah periwayatan 

dan talaqqiy dari orang-orang yang s\iqoh dan dipercaya. Talaqqiy dan riwa>yah 

inilah yang menjadi kunci utama dalam membaca al-Qur’a>n secara benar dan 

tepat  sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabatnya.4 

Namun, di masa Rasulullah saw. sebagai penerima wahyu langsung dari 

Allah swt. telah terjadi peristiwa mengenai qira>’a>t al-Qur’a>n di kalangan para 

sahabat sebagaimana dalam beberapa riwayat.5 Peristiwa tersebut menjadi suatu 

penjelas bahwa al-Qur’a>n betul-betul diturunkan dengan tujuh huruf sebagaimana 

penjelasan dari Rasulullah saw. dalam sabdanya " َكَذلَِك أُنِْزلَتْ   ". Yang menguatkan 

pendapat pertama sebagaimana turunnya wahyu pertama di Makkah. 

Namun, berdasarkan riwayat tersebut, maka dapatlah menjadi dalil bahwa 

Rasulullah saw. dalam mengajarkan al-Qur’a>n kepada para sahabatnya, beliau 

menyampaikannya berdasarkan lahjah mereka masing-masing.  

Dalam tahap ini para ahli memberikan gambaran bahwa bisa saja 

Rasulullah saw. mengajarkan satu jenis qira>’a>t pada sahabat tertentu dan 

mengajarkan qira>’a>t yang lain pada sahabat yang lain pula, hal tersebut terjadi 

                                                        
3 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> 'Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. III; t.tp.: Mansyu>ra>t al-

'Ashr al-Hadi>s}, t.th.),  h. 121. 

4 Abduh Zulfidar Akaha,  Al-Qur’an dan Qira’at, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
1996), h. 129. 

5 Lihat Salah Satu Teks Hadi>s\ Pada Bab Pendahuluan. 
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pula bagi mereka yang baru memeluk Islam, para muallaf kemudian diantarkan 

ke salah seorang sahabat mengajarkan apa yang diketahuinya tentang al-Qur’a>n.6 

Sehingga pendapat yang keduapun tidak tertolak, karena terdapatnya perbedaan 

lahjah itu disebabkan telah meluasnya ajaran Islam yang menyebabkan 

banyaknya jumlah kabilah. Adapun dalil tentang perintah untuk mengajarkan al-

Qur’a>n dalam tujuh huruf di atas menurut hemat penulis, lebih mengarah kepada 

kebolehan untuk memilih qira>’a>t yang mudah bagi umat Islam di kala itu. 

Adapun mengenai tulisan al-Qur’a>n sendiri, Rasulullah saw. mengangkat 

para penulis wahyu al-Qur’a>n dari sahabat-sahabat terkemuka. Di samping itu 

sebagian sahabat pun menuliskan al-Qur’a>n yang turun itu atas kemauan mereka 

sendiri, tanpa diperintahkan oleh Rasulullah saw. Para sahabat senantiasa 

menyodorkan al-Qur’a>n kepada Rasulullah saw. baik dalam bentuk hafalan 

maupun tulisan. Tulisan-tulisan al-Qur’a>n pada masa Rasulullah saw. tidak 

terkumpul dalam satu mushaf. Tetapi telah tertulis dalam tujuh huruf hingga 

beliau wafat.7 

B. Qira>’a>t Pada Masa Sahabat 

Di masa Abu Bakar r.a. sebagai khalifah yang menjalankan urusan Islam 

sesudah Rasulullah saw. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar 

berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu ia segera 

menyiapkan pasukan dan mengirimnya untuk memerangi orang-orang yang 

murtad itu. Peperangan Yama>mah itu melibatkan sejumlah besar sahabat yang 

hafal al-Qur’a>n. Dalam peperangan ini tujuh puluh qa>ri’ dari para sahabat gugur.8 

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan dan pembukuan al-Qur’a>n. 

                                                        
6 Fahd ‘Abdul al-Rah}ma>n Sulaima>n al-Ru>mi>, op. cit., h. 345. 

7 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., 124. 

8 Ibid., h. 125. 
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Kemudian Abu Bakar r.a. menunjuk Zaid ibn S|a>bit untuk mengemban 

tugas pengumpulan al-Qur’a>n ini. Namun demikian Zaid tidak sendiri, Abu 

Bakar meminta ‘Umar ibn Khat}t}ab untuk membantu Zaid dalam melaksanakan 

tugas ini. Setelah al-Qur’a>n terkumpul dalam satu mushaf, ‘Umar mengumpulkan 

semua huffa>dh, qurra>’ dan seluruh sahabat. Kemudian ‘Umar membacakan pada 

mereka mushaf yang baru ditulis dari awal sampai akhir. Dan tidak ada 

seorangpun yang protes ketika dibacakan dan tidak pula sesudahnya.9 

Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar sampai akhir masa 

kekhalifahannya. Kemudian berpindah ke tangan ‘Umar hingga beliau wafat. 

Terakhir dipegang oleh H}afshah binti ‘Umar dengan wasiat dari ayahnya.10 

Kebijakan Abu Bakar yang tidak mau memusnahkan mushaf-mushaf lain, 

selain yang disusun Zaid ibn S|a>bit, seperti mushaf yang dimiliki Ibn Mas’u>d, 

Abu Mu>sa> Al-Asy’ariy, Miqda>d ibn Amar, Ubay ibn Ka’ab, dan ‘Ali bin Abi 

Tha>lib, mempunyai andil besar dalam munculnya qira>’a>t yang kian beragam. 

Perlu dicatat bahwa mushaf-mushaf itu tidak berbeda dengan yang disusun Zaid 

ibn S|a>bit dan kawan-kawannya, kecuali dalam dua hal saja, yaitu kronologi surah 

dan sebagian bacaan yang merupakan penafsiran yang ditulis dengan lahjah 

tersendiri. Hal ini karena mushaf-mushaf itu merupakan catatan pribadi mereka 

masing-masing. Masih adanya mushaf-mushaf itu disertai dengan penyebaran 

para qa>ri’ ke berbagai penjuru, pada gilirannya melahirkan sesuatu yang tidak 

diinginkan, yakni timbulnya qira>’a>t yang semakin beragam.11 

Seiring semakin meluasnya kekuasaan Islam pada masa ‘Us\ma>n ibn 

'’Affa>n ra. Banyak bangsa-bangsa Arab yang tunduk di bawah pemerintahan 

                                                        
9 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 30-33. 

10 Ibid. 
11 Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 150-

151. 
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Islam. Kaum Muslimin pun semakin bertambah jumlahnya. Bermacam-macam 

pula jenis kebangsaan pengikut Islam. Lidah dan logat mereka berbeda menurut 

suku dan kabilah masing-masing.12 

Penyebaran Islam bertambah luas dan para qurra>' (ahli qira>’a>t) pun 

tersebar di berbagai wilayah, dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari 

qira>’a>t dari qa>ri’ yang diutus kepada mereka. Sehingga apabila mereka 

berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagian dari 

mereka merasa heran akan adanya perbedaan qira>’a>t. Terkadang sebagian mereka 

merasa puas karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan itu semuanya 

disandarkan pada Rasulullah saw. Tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak 

akan mengakibatkan keraguan kepada generasi baru yang tidak melihat 

Rasulullah saw. Sehingga lambat laun mereka saling menentang orang yang 

menyalahi bacaannya bahkan mereka saling mengkafirkan. Dalam proses 

tersebut, para sahabat merasa sangat prihatin atas kenyataan ini sehingga mereka 

sepakat untuk mengambil suatu tindakan dengan memerintahkan agar menyalin 

dan memperbanyak mushaf dengan bacaan yang tetap pada satu huruf13 (yang 

kemudian disebut dengan Mushaf ‘Us\ma>niy). 

‘Us\ma>n kemudian mengirimkan utusan kepada H{afshah (untuk 

meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya) dan H{afshah pun mengirimkan 

lembaran-lembaran itu kepadanya.14 Kemudian ‘Us\ma>n membentuk panitia 

penyalinan al-Qur’a>n yang beranggotakan empat orang, yaitu Zaid ibn S|a>bit, 

Sa’i>d ibn al-‘Ash, Abdulla>h ibn Zubair dan Abdurrah}ma>n ibn al-Ha>ris\ ibn 

Hisya>m. Dan menunjuk Zaid ibn S|a>bit sebagai ketua.15 Merekapun menyalinnya 

                                                        
12 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 36. 

13 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 128. 

14Ibid., 129. 

15 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 40. 
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menjadi beberapa mushaf. Mushaf-mushaf itu ditulis dengan satu huruf (dialek) 

dari tujuh huruf al-Qur’a>n seperti yang diturunkan agar orang bersatu dalam satu 

qira>’a>t.16  

Selanjutnya ‘Us\ma>n memerintahkan untuk mengirimkan mushaf-mushaf 

baru tersebut ke setiap wilayah dan memerintahkan agar membakar semua 

mushaf lainnya,17 sebagai proses standarisasi. 

Tatkala ‘Us\ma>n mengirimkan mushaf-mushaf ke pelosok negeri yang 

dikuasai Islam, beliau menyertakan orang yang sesuai qira>’ah-nya dengan mushaf 

tersebut. Dan qira>’a>t orang-orang ini berbeda satu sama lain. Sebagaimana 

mereka juga mengambil al-Qur’a>n dari sahabat yang berbeda. Sedangkan para 

sahabat juga berbeda dalam mengambil al-Qur’a>n dari Rasulullah saw. kemudian 

mereka menyebar ke daerah-daerah dalam keadaan seperti ini.18 

Perlu diketahui, bahwa ragam penulisan al-Qur’a>n dalam mushaf yang 

dikirim oleh ‘Us{ma>n ibn ‘Affa>n ke berbagai daerah waktu itu, adalah sebagai 

berikut:19 

1. Lafaz}-lafaz} al-Qur’a>n yang tidak mengandung versi qira>’a>t yang 

berbeda, ditulis dalam berbagai mushaf dengan tulisan yang sama. 

2. Lafaz}-lafaz} al-Qur’a>n yang mengandung versi qira>’a>t yang berbeda dan 

bisa ditulis dalam bentuk tulisan yang sama, maka ditulis dalam 

berbagai mushaf dalam bentuk tulisan yang sama tetapi bisa dibaca 

dengan qira>’a>t yang lain yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena 

yang ditulis pada al-Qur’a>n masa itu belum memakai tanda huruf (al-

                                                        

16 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit.,  130-131. 

17 Ibid, h. 129. 

18 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 129. 

19 Hasanuddin AF., Anatomi Al-Qur’an (Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Terhadap 
Istinbath Hukum Dalam Al-Quran), (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995),  h. 133-
134. 
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Nuqt}) dan tanda baca (al-Syakl). Sebagai contoh, lafaz} نـُْوا يـَّ  bisa dibaca فَـَتبـَ

 bila ditulis tanpa tanda huruf نـُْنِشُرَها dapat dibaca نـُْنِشُزَها {dan lafaz فَـَتثَبَّتُـْوا

dan tanda baca. 

3. Lafaz}-lafaz} al-Qur’a>n yang mengandung versi qira>’a>t yang berbeda dan 

tidak bisa ditulis dengan bentuk tulisan yang sama, maka dalam satu 

mushaf ditulis menurut versi qira>’a>t tertentu, sementara mushaf lainnya 

ditulis menurut versi qira>’a>t yang lain pula. Sebagai contoh, lafaz}  َوَوّصى

 .َوَأْوَصى ِبَها dalam Q.S. al-Baqarah (2):132 ditulis dengan ِبَها

Mushaf-mushaf hasil kerja tim yang dipimpin oleh Zaid ini, tidak 

memiliki titik dan h}araka>t dengan maksud untuk menampung semua bentuk 

qira>’a>t yang diterima secara mutawatir dari Rasu>lulla>h saw. yang mencakup 

tujuh huruf dan lafaz}-lafaz}nya ditulis dengan pembacaan terakhir Rasu>lulla>h saw. 

sebelum wafatnya. Kemudian khalifah memerintahkan kepada para qurra>’ dan 

seluruh kaum muslim dimanapun berada untuk berpegang pada mushaf tersebut 

dan meninggalkan bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengannya.20 

Selanjutnya, Al-Z|ahabiy menyebutkan bahwa sahabat yang terkenal 

sebagai guru dan ahli qira>’a>t al-Qur’a>n ada tujuh orang, yaitu ‘Us\ma>n, ‘Ali, 

‘Ubay, Zaid ibn S|a>bit, Abu Darda>’ dan Abu Mu>sa> al-Asy’ariy. Segolongan besar 

sahabat mempelajari qira>’a>t dari ‘Ubay, diantaranya Abu Hurairah, Ibn ‘Abba>s 

dan Abdulla>h ibn Sa’ib. Ibnu ‘Abba>s belajar pula kepada Zaid. Kemudian kepada 

para sahabat itulah sejumlah besar ta>bi’i>n di setiap negeri mempelajari qira>’a>t.21 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Mushaf ‘Us\ma>niy 

tidak mempunyai tanda baca, seperti titik dan syakl, karena semata-mata 

                                                        
20 Abu al-Khair Muh}ammad bin Muh}ammad al-Dimasyqiy al-Jazariy, Al-Nasyr fi> 

Qira>’at al-‘Asyr, Dalam [CD ROM: al-Maktabah al-Sya>milah],  Juz 1, h. 16. 

21 Manna>’ Khali> al-Qat}t}a>n, op. cit.,  h. 170. 
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didasarkan pada watak pembawaan orang-orang Arab murni, sehingga mereka 

tidak memerlukan syakl, titik dan tanda baca lainnya seperti yang kita kenal 

sekarang ini. Pada saat itu, tulisan hanya terdiri atas beberapa simbol dasar, 

hanya melukiskan struktur konsonan dari sebuah kata yang sering menimbulkan 

kekaburan, sebab hanya berbentuk garis yang lurus.22  

Ketika bahasa Arab mulai mengalami kerusakan karena bersentuhan 

dengan bahasa non Arab, maka para penguasa pemerintahan Islam mulai 

melakukan usaha-usaha yang membantu cara baca yang benar. Seperti yang 

dilakukan oleh ‘Ali Ibn Abi T{a>lib yang memerintahkan Abu Aswa>d al-Du’a>liy 

untuk memberikan syakl. Abu Aswa>d al-Du’a>liy memberi tanda fath}ah dengan 

titik di atas huruf, tanda kasrah dengan titik di bawah huruf dan dhammah 

dengan tanda titik disamping huruf serta sukun dengan dua titik.23 Kemudian 

terjadi perubahan pada masa al-Khali>l.24 Beliau berpendapat bahwa asal usul 

fath}ah adalah al-alif, kasrah adalah al-ya>’ dan dhammah adalah al-wa>w. 

Kemudian, fath}ah dilambangkan dengan tanda sempang di atas huruf, kasrah 

dengan tanda sempang di bawah huruf dan dhammah dengan tanda huruf wa>w 

kecil di atas huruf, sedangkan tanwin dengan mendobelkan tanda baca-tanda 

baca tersebut. Beliau juga memberi tanda pada alif yang dibuang dengan warna 

merah, pada tempat hamzah yang dibuang dengan hamzah warna merah tanpa 

huruf. Pada nu>n dan tanwi>n yang berhadapan dengan huruf ba’ diberi tanda iqla>b 

dengan warna merah. Nun mati dan tanwin berhadapan dengan huruf h}alqiyah 

diberi tanda sukun dengan warna merah. Huruf Arab seperti yang kita kenal 

                                                        
22Kusmana dan Syamsuri, ed. Pengantar Kajian al-Qur’an, Tema Pokok, Sejarah dan 

Wacana Kajian, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2004), h. 11. Ahmad Von Denffer,  
Ulumul Qur’an: An Introduction To The Scinces Of The Qoran, terj. Ahmad Nasir Budiman, 
Ilmu Al-Qur’an, Pengenalan Dasar, (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1998), h. 53. 

23 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 150. 

24 Ibid., h. 151. 
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sekarang ini, terbentuk atas titik dan garis. Tanda-tanda dalam bentuk titik ini 

kemudian disebut dengan A’jam. Huruf Arab kuno tidak memiliki tanda-tanda 

tersebut melainkan hanya bentuk-bentuk dasar saja. Penambahan dan pemakaian 

A’jam ini dilakukan pada masa pemerintahan Bani Uma>yah yang ke lima, ‘Abdul 

Malik ibn Marwa>n dan pada masa pemerintahan al-Hajja>j, gubernur Irak.25 

C. Qira>’a>t Pada Masa Tabi’in dan Generasi Berikutnya 

Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qira>’a>t dimulai pada masa 

ta>bi’i>n, yaitu pada awal abad II H. tatkala para qa>ri’ telah tersebar di berbagai 

pelosok. Mereka lebih suka mengemukakan qira>’ah gurunya daripada mengikuti 

qira>’a>t imam-imam lainnya. Qira>’ah-qira>’ah tersebut diajarkan secara turun 

temurun dari guru  ke murid, sehingga sampai kepada para imam qira>’a>t, baik 

yang tujuh, sepuluh, atau yang empat belas.26 Seperti qira>’ah  Abu ‘Amr dan 

Ya’qu>b di Bashrah, qira>’ah H{amzah dan ‘A<shim di Kufah, qira>’ah  Ibnu ‘A<mir di 

Syam, qira>’ah  Ibnu Kas{i>r di Makkah, qira>’ah  Na>fi’ di Madinah.27 Sebab–sebab 

perbedaan itu diantaranya pendengaran dan lugat satu kabilah (suku) berbeda 

dengan yang lain.28 

Ta>bi’ al-ta>bi’i>n pun juga berbeda dalam mengambil al-Qur’a>n dari ta>bi’i>n. 

keadaan terus demikian sampai munculnya para imam qurra>’ yang masyhur. 

Mereka mengkhususkan diri dalam qira>’ah-qira>’ah tertentu kemudian 

                                                        

25 Ahmad Von Denffer, op.cit., h. 59.  

26 Rosihon Anwar, loc. cit. 
27 Muh}ammad ‘Ali  al-Sha>bu>niy, al-Tibya>n fi> ‘Ulum al-Qur’a>n, (Jakarta: Dar al-Kutub 

al-Islamiyah, 2003), h. 233. 

28 Khadijatus Sahalihah, Perkembangan Seni Baca Al-Qur’an Dan Qira’at Tujuh Di 
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983), h. 65. 
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mengajarkan dan menyebarkan al-Qur’a>n dengan qira>’ah mereka masing-

masing.29 

Setelah itu datanglah masa pembukuan ilmu qira>’a>t. Orang yang pertama-

tama mengarang dalam bidang ini adalah Abu ‘Ubaid al-Qa>sim ibn Salla>m, Abu 

H{a>tim al-Sajastaniy, Abu Ja’far al-T{abariy dan Isma>’i>l al-Qa>dhiy.30 Pada masa 

pembukuan ini, istilah al-Qira>’ah al-Sab’ah belum dikenal. Tetapi mereka telah 

memperkenalkan banyak sekali hal-hal dalam masalah qira>’a>t. Bahkan mereka 

menyebutkan riwayat-riwayat lebih dari imam qurra>’ yang tujuh itu. Kemudian 

setelah tahun dua ratusan, mulai terkenallah qira>’a>t para qurra>’ yang tujuh itu 

diberbagai kota-kota Islam.31 

Kajian qira>’a>t semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah 

disiplin ilmu baru ketika seorang ulama yang bernama Abu ‘Ubaid al-Qa>sim ibn 

Salla>m (157-224/774-838) menulis sebuah kitab qira>’a>t yang membahas khusus 

tentang disiplin ilmu qira>’a>t.32 Inovasi yang dilakukan oleh Abu ‘Ubaid menjadi 

preseden bagi para ulama ahli qira>’a>t yang lain untuk merekam ide-ide mereka 

tentang disiplin ilmu qira>’a>t dalam karya tulis.33 

Sampai permulaan abad III H, belum dikenal terminologi qira>’ah sab’ah 

di kalangan kaum muslimin. Masa itulah yang menjadi masa keemasan dan 

kematangan disiplin ilmu qira>’a>t. Jumlah para imam ahli qira>’a>t bisa dibilang 

sangat banyak dan suasana cukup menggembirakan. Banyak sekali para pelajar 

yang memaksimalkan keberadaan para ulama terkemuka. Mereka sengaja belajar 

                                                        
29 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 129-130. 

30Al-Sha>bu>niy, loc. cit.  
31 Abduh Zulfidar Akaha, loc. it.. 
32 Subh}i al-Sha>lih}, Maba>h}is\ fi> ‘ulu>m al-Qur’a>n, (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Mala>yi>n, 

1988), h. 66. 

33 Wawan Djunaedi, Sejarah Qira’at Al-Qur’an di Nusantara, (Cet. II; Jakarta: Pustaka 
Satinu, 2008), h. 57. 
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qira>’ah al-Qur’an kepada mereka, baik secara musya>fah}ah maupun secara 

sima>’iy. Sampai akhirnya banyak sekali pelajar yang berhasil mewarisi ilmu 

gurunya dengan sangat baik. Mereka inilah yang akhirnya disebut perawi qira>’a>t 

dari para imam qira>’a>t. Mereka ini juga yang akhirnya meneruskan mata rantai 

sanad qira>’a>t sang guru pada generasi berikutnya. Semangat keilmuan yang 

begitu luar biasa hanya mampu bertahan sekitar satu abad lamanya. Sekitar 

permulaan abad ke III H. Animo dan atensi para pelajar untuk menguasai bidang 

qira>’a>t menjadi lemah. Pada akhir abad III H, di kota Baghdad muncul seorang 

ulama ahli qira>’a>t yang reputasinya sangat luar biasa. Dialah Abu Bakar Ah}mad 

ibn Mu>sa> al-‘Abba>s ibn Muja>hid (w. 245-324/859-935) yang lebih terkenal 

dengan julukan Ibnu Muja>hid. Popularitasnya mengungguli para ulama 

segenerasinya, karena kadar keilmuan beliau yang sangat luas, pemahamannnya 

terhadap disiplin ilmu qira>’a>t sangat mendalam, lahjah-nya dalam 

mengartikulasikan qira>’a>t sangat baik, dan rutinitas ibadahnya sangat 

mengagumkan.34 

Pada masa berikutnya, sekitar awal abad IV H, berbagai bentuk variasi 

bacaan mulai disaring dengan menyalaraskan bacaan-bacaan al-Qur’a>n itu 

dengan teks ‘Us{ma>niy disamping kaidah-kaidah utama lainnya seperti 

keselarasan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta mutawa>tir. Hasilnya, 

dengan dukungan penuh otoritas politik, pada akhirnya (qira>’ah al-Sab’ah) yang 

dihimpun oleh Abu Bakar Ah}mad ibn Mu>sa> al-‘Abba>s ibn Muja>hid35 disepakati 

sebagai bacaan-bacaan otentik al-Qur’a>n. Tujuan qira>’a>t yang dihimpun Ibnu 

Muja>hid, dalam rangka membantu program unifikasi bacaan al-Qur’a>n yang 

diucapkan oleh Wazir dinasti Abbasiyah, Ibnu Muqlah (w. 940 M.) dan Ibnu ‘I<sa> 

                                                        
34 Ibid., h. 57-58. 

35 Al-Sha>bu>niy, loc.cit. 
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(w. 946 M.) pada faktanya bukanlah pilihan yang bersifat arbitrer. Di samping 

relatif memenuhi kriteria yang lazimnya digunakan ketika itu dalam 

penghimpunan dan penyaringan bacaan, tujuh qira>’a>t tersebut. Pada faktanya 

juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan al-Qur’a>n yang populer dan 

berlaku diberbagai wilayah utama Islam. Ketujuh sistem qira>’a>t itu adalah 

qira>’ah Na>fi’ (w. 169 H), qira>’ah Ibnu Katsi>r (w. 120 H.), qira>’ah Abu> ‘Amr (w. 

154 H.), qira>’ah Ibnu ‘A>mir (w. 118 H.), qira>’ah ‘A>shim (w. 127 H.), qira>’ah 

H{amzah (w. 156 H.), dan qira>’ah al-Kisa>’i (w. 189 H.).36 

Penisbatan qira>’ah al-Qur’a>n pada imam qira>’ah sab’ah ataupun kepada 

imam qira>’a>t yang lainnya bukan berarti bahwa qira>’ah al-Qur’a>n tersebut 

merupakan hasil ijtihad hasil ciptaan mereka. Qira>’a>t yang dinisbatkan kepada 

mereka itu merupakan hasil penelitian dan seleksi mereka terhadap berbagai 

qira>’a>t yang ada, kemudian mereka secara rutin dan berkesinambungan 

mengamalkan, mengajarkan dan melestarikan.37 

Kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan al-Qur’a>n semakin 

mengental dengan penerimaan teks ‘Us\ma>niy sebagai satu-satunya teks al-

Qur’a>n pada tataran praksis. 38 

“Selanjutnya, penemuan mesin cetak oleh Johanes Guetenberg di Mainz, 

Jerman, pada abad XV telah mempercepat penyebaran naskah yang dicetak 

menurut suatu sistem bacaan. Sekalipun bacaan yang tujuh disepakati dalam 

teorinya sebagai bacaan-bacaan otentik al-Qur’a>n, dalam kenyataannya hanya 

dua dari empat belas versi (riwayat) bacaan tersebut yang dicetak dan digunakan 

dewasa ini di dunia Islam. Versi pertama Warsy ‘an Na>fi’ digunakan sejumlah 

                                                        
36 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2005), h. 351. 

37 Hasanuddin AF., op. cit., h. 137 

38 Taufik Adnan Amal, op. cit., h. 348-349. 
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kecil kaum muslimin di daerah barat dan barat laut Afrika serta di Yaman, 

khususnya di kalangan sekte Zaydiyah. Sementara versi kedua, H{afsh ‘an ‘A>shim 

digunakan mayoritas muslimin hampir di seluruh dunia Islam, termasuk 

Indonesia. Percetakan al-Qur’a>n edisi Mesir pada 1923 yang disalin dengan 

bacaan H{afsh ‘an ‘A>shim telah menjadikannya semacam supremasi kanonik, dan 

dapat dibayangkan bahwa pada masa-masa mendatang bacaan H{afsh ‘an ‘A>shim 

akan mengeliminasi eksistensi tertulis bacaan lainnya yang tersisa”.39 

Namun, bukan berarti qira>’a>t selain ini derajatnya lebih rendah dari 

riwayat H{afsh ‘an ‘A>shim. Diperkirakan pada masa khilafah daulah ‘Us\ma>niyah-

lah yang menyatukan umat Islam dalam satu qira>’a>t. Meskipun masih ada juga 

daerah yang mempertahankan qira>’a>t-nya.40 Selain demi persatuan umat Islam, 

barangkali yang menyebabkan khalifah menyeragamkan qira>’a>t  umat Islam 

dalam riwayat H{afsh adalah karena riwayat H{afsh -lah yang beliau anggap paling 

mudah di antara sekian qira>’a>t.41 

Perkembangan bacaan qira>’a>t seluruh dunia Islam bolehlah disimpulkan 

bahwa qira>’a>t Na>fi’ ibn Abdul Rah}ma>n melalui riwayat Qa>lu>n terdapat di Libya 

dan sebahagian di Tunisia (0,7%). Adapun melalui riwayat Warsy terdapat di 

Jazair, Maghribi, sebahagian di Tunisia dan sebahagian di Sudan (3%). Qira>’ah 

Abu> ‘Amr al-Basri terdapat disebahagian wilayah di Sudan (0,3%). Qira>’ah Ibn 

‘A>mir al-Dimasyqi terdapat di Yaman (1%). Dan selain daripada itu, kesemuanya 

mengamalkan qira>’ah ‘A<shim ibn Abi Najud melalui riwayat H{afsh bin Sulaima>n 

al-Ku>fiy (95%). Bagi bacaan Imam H{amzah dan Imam Kisa>iy sudah pupus dalam 

                                                        
39 Ibid., h. 370. 

40 Sampai sekarang Libya dan Maroko masih membaca dengan qira’at nafi’ dari dua 
perawinya: Qalun dan Warsy. Sedangkan penduduk Sudan dan Yaman memakai riwayat al-Du>riy 
‘an Abi> ‘Amru. Lihat Syeikh H}usni Syeikh Us{ma>n, Haq al-Tila>wah, (t.tp: Maktabah al-Mana>r, 
t.th), h. 13. 

41 Abduh Zulfidar Akaha, op. cit., h. 190-191. 
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artian tidak ada lagi masyarakat atau kumpulan yang mengamalkannya. 

Walaupun begitu kedua bacaan ini masih dipelajari di institusi yang menawarkan 

pelajaran ilmu qira>’a>t agar tidak pupus ditelan zaman.42 

Majma>’ul Buhu>s (Lembaga Riset) Al-Azhar Cairo dalam muktamarnya 

tanggal 20-27 April 1971 telah memutuskan bahwa qira>’ah al-Qur’a>n itu 

bukanlah hasil ijtihad, melainkan sebagai tauqi>fiy (ketentuan Tuhan) yang 

berpegang kepada riwayat-riwayat yang mutawa>tir. Muktamar mendorong dan 

menggalakkan para pembaca al-Qur’a>n agar tidak hanya membaca dengan 

qira>’ah H}afsh saja, demi untuk menjaga qira>’ah- qira>’ah yang lain yang telah 

diyakini kebenarannya agar jangan terlupakan dan musnah. Muktamar juga 

menghimbau seluruh negara-negara Islam agar menggalakkan mempelajari 

qira>’a>t ini di lembaga-lembaga pendidikan khusus yang dikelola para pakar ilmu 

qira>’a>t yang terpercaya keahliannya.43 

D. Qira>’a>t di Nusantara 

Berawal dari pendapat para ulama bahwa hukum mempelajari dan 

mengajarkan ilmu qira>’a>t adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, tepatlah apabila 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya tanggal 2 Maret 1983 

memutuskan bahwa: 

Qira>’ah sab’ah (Qira>’at tujuh) adalah sebagian ilmu dari ‘ulu>mul Qur’a>n 

yang wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. 

Oleh karena itu, keprihatinan MUI dan ulama al-Azhar tersebut telah 

diterjemahkan oleh bangsa Indonesia melalui Menteri Agama RI dengan 

mengadakan Musabaqah Cabang Qira>’at al-Qur’a>n, baik Tujuh maupun sepuluh 

                                                        
42 http://balliqul-ilm.blogspot.com/2008/10/perkembangan-bacaan-qiraat-seluruh.html 

43 Ahmad Fathoni, Kaidah Qira’at Tujuh, (Cet. II; Jakarta: Institut PTIQ & Institut Ilmu 
Al-Qur’an (IIQ) dan Darul Ulum Pers), h. 14. 
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pada STQ/MTQ Nasional mulai tahun 200244 dan tetap dilaksanakan sampai saat 

ini. Bahkan, untuk menunjang prestasi para peserta, Lembaga Pengembangan 

Tilawatil Qur’an (LPTQ) Nasional terus menerus menerbitkan diktat yang 

berjudul Tuntunan Praktis Maqra’ Babak Penyisihan & Babak Final Musabaqah 

Cabang Qira’at Al Qur’an Mujawwad MTQ Tingkat Nasional seusai pelaksanaan 

MTQ itu sendiri sebagai pedoman untuk MTQ berikutnya. Dalam diktat tersebut 

terangkum beberapa hal diantaranya permasalahan mengenai qira>’a>t itu sendiri 

dan hal-hal yang terkait dengannya serta maqra’ babak penyisihan, babak final 

dan maqra’ ceremonial. Setiap maqra’ tersebut dicantumkan lafaz} yang terdapat 

perbedaan qira>’a>t padanya yang disertai dengan penjelasan kaidah qira>’a>t 

masing-masing imam qira>’a>t pada lafaz} tersebut. 

Adapun masalah keilmuan bidang qira>’at, berdasarkan dokumentasi 

sejarah maupun bukti fisik berupa sanad qira>’a>t, ulama Nusantara yang disebut-

sebut berhasil mendapatkan sanad qira>’a>t adalah KH. Muhammad Moenauwir-

Yogyakarta dan KH. Munawar-Gresik. Mereka inilah para tokoh ilmu qira>’a>t 

Nusantara yang kemudian mengembangkan disiplin ilmu qira>’a>t sesuai dengan 

pengertian istilah tersebut yang sebenarnya.45 

Adapun perkembangan ilmu qira>’a>t selanjutnya dapat kita lihat 

diberbagai pondok pesantren yang khusus mendalami ilmu al-Qur’a>n dan 

beberapa penerus ulama qira>’a>t yang melanjutkan dan mempertahankan 

keberadaan qira>’ah al-Qur’a>n baik di Pondok Pesantren maupun Perguruan 

Tinggi di Indonesia. 

                                                        
44Ahmad Fathoni, Tuntunan Praktis Maqra’ Babak Penyisihan & Babak Final 

Musabaqah Cabang Qira’at Al Qur’an Mujawwad MTQ Tingkat Nasional 2010, (Jakarta: 
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Nasional, 2010). h. 16. 

45 Wawan Djunaedi, op. cit., h. 152-153. 
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BAB III 

TERM-TERM QIRA<’A<T AL-QUR’A<N 

A. Perbedaan Makna Al-Qur’a>n, Qira>’ah, Riwa>yah, T{ari>q dan Wajh serta Kaitannya 

dengan Tajwi>d dan Tila>wah 

Terdapat beberapa definisi dalam memaknai kata al-Qur’a>n secara etimologi. 

Perbedaan tersebut secara garis besarnya disebabkan oleh cara pandang terhadap 

kata-kata al-Qur’a>n ditinjau dari segi ke-mahmu>z-annya.1 

Menurut al-Sya>fi’iy, lafaz} al-Qur’a>n bukanlah kata musytaq (pecahan kata) 

maupun kata yang mahmu>z, akan tetapi merupakan kata (nama) untuk kalam Allah 

sebagaimana Taurat dan Injil. Sedangkan menurut al-Asy’ariy, lafaz} al-Qur’a>n 

merupakan kata musytaq dari qarana al-syai’ yang berarti menghubungkan atau 

merangkaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dinamakan al-Qur’a>n karena 

merupakan rangkaian surah-surat dan ayat-ayat. Selanjutnya menurut al-Farra>’ yaitu 

lafaz} al-Qur’a>n merupakan musytaq dari kata qara>in karena ayat-ayat al-Qur’a>n satu 

sama lain saling membenarkan.2 

 Adapun pendapat lain, yaitu menurut jumhur ulama, lafaz} al-Qur’a>n 

merupakan kata mahmu>z.3 Secara etimologi lafaz} al-Qur’a>n sama dengan qira>’ah. Ia 

merupakan bentuk mashdar menurut pola fu’la>n, seperti halnya lafaz} ghufra>n. Bentuk 

kata kerjanya adalah qara’a yang bermakna tala> yang berarti membaca.4 Dapat pula 

bermakna al-jam’u wa al-dhommu yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. 

Dengan demikian, lafaz} al-Qur’a>n dan qira>’ah secara etimologi berarti menghimpun 

                                                        
1 Mahmu>z adalah kata yang salah satu huruf pada kata dasar/asalnya merupakan huruf 

hamzah atau alif. Lihat Subh}i al-Sha>lih}, Maba>h}is\ fi> ‘ulu>m al-Qur’a>n, (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-
Mala>yi>n, 1988), h. 18. 

2 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}iy, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Kutub al-
S{iqa>fiyyah, 1996), Jil. I, h. 144. Bandingkan dengan Subh}i al-Sha>lih}, op. cit., h. 18-19.  Muh}ammad 
Abd al-‘Az}i>m al-Zarqa>niy, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1988), Juz I, h. 16. 

3Ibid.  Lihat pula Subh{i al-Sha>lih{, loc. cit.  

4 Subh}i al-Sha>lih}, Ibid., h. 19. 
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dan memadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya dalam 

suatu ucapan yang tersusun rapi.5 

 Sedangkan secara terminologi, menurut jumhur ulama bahwa al-Qur’a>n 

adalah kalam Allah swt yang mempunyai kekuatan mukjizat yang diturunkan kepada 

penutup para Nabi dan Rasul (Muhammad saw.) melalui perantara malaikat Jibril a.s. 

yang tertulis pada mushaf, yang disampaikan kepada kita semua secara mutawa>tir, 

membaca merupakan ibadah, yang diawali dengan surah al-Fa>tih}ah dan diakhiri 

dengan surah al-Na>s.6 

 Adapun definisi qira>’ah secara etimologi merupakan bentuk mashdar dari 

qara’a yang berarti bacaan.7 Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa 

definisi. 

 Qira>’ah menurut al-Zarkasyiy merupakan perbedaan lafaz}-lafaz} al-Qur'a>n, 

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

seperti takhfi>f, tasydi>d dan lain-lain. 

 Dari pengertian di atas, tampaknya al-Zarkasyi hanya terbatas pada lafaz}-

lafaz} al-Qur'a>n yang memiliki perbedaan qira>’ah saja. Ia tidak menjelaskan 

bagaimana perbedaan qira>’ah itu dapat terjadi dan bagaimana pula cara mendapatkan 

qira>’ah itu. Ada pengertian lain tentang qira>’ah yang lebih luas daripada pengertian 

dari al-Zarkasyi di atas, yaitu pengertian qira>’ah menurut pendapat al-Zarqa>niy. Al-

Zarqa>niy memberikan pengertian qira>’ah sebagai : “Suatu maz\hab yang dianut oleh 

seorang imam dari para imam qurra>’ yang berbeda dengan yang lainnya dalam 

                                                        

5 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> 'Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. III; t.tp.: Mansyu>ra>t al-'Ashr al-
Hadi>s\, t.th.), h. 20. Hasanuddin AF., Anatomi Al-Qur’an (Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya 
Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Quran), (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995),  h. 13 

6 Muhammad ‘Ali>  al-Sha>bu>niy, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Jakarta: Da>r al-Kutub al-
Isla>miyyah, 2003), h. 8. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa 
al-Syari>’ah wa al-Manha>j, Juz I, (Cet. X; Damakus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 15. Subh}i al-Sha>lih}, op. cit.,  
h. 21. 

7 al-Sha>bu>niy, op. cit., h. 229. Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 170. al-Zarqa>niy, op. cit., 
h. 410. Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r, Lisa>n al’Arab, Dalam [CD ROM: al-Maktabah al-
Sya>milah], Jil I, h. 128. Pada penelusuran lafaz} قرء. 
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pengucapan al-Qur’a>n al-Kari>m dengan kesesuaian riwa>yah dan t}uru>q darinya. Baik 

itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya.”8 

 Atau dapat pula bermakna suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu 

orang dapat mengetahui tata cara membaca kata atau kalimat al-Qur’a>n baik yang 

dibaca dengan cara yang sama maupun yang dibaca secara berbeda (oleh para qurra>’) 

yang disandarkan kepada orang yang memindahkannya (menyampaikannya) kepada 

kita.9 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa al-Qur’a>n dan 

qira>’ah bukanlah dua hal yang berbeda atau berlainan sama sekali dan bukan pula 

merupakan dua hal yang hakikatnya satu, akan tetapi antara keduanya terdapat 

hubungan yang sangat erat yaitu hubungan antara bahagian dari sesuatu dengan 

sesuatu itu sendiri secara menyeluruh. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

al-Qur’a>n adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muh}ammad saw. sebagai 

penjelasan dan mukjizat, sementara qira>’ah adalah tata cara membaca lafaz}-lafaz} 

wahyu itu sendiri. Dengan kata lain, sasaran ilmu qira>’a>t adalah kata atau kalimat al-

Qur’a>n dilihat dari segi membahas beberapa cara membaca. 

 Sehubungan dengan hal ini, dalam pembahasan ilmu qira>’a>t terdapat beberapa 

istilah tertentu dalam menisbatkan suatu qira>’ah al-Qur’a>n kepada salah seorang 

imam qira>’a>t dan kepada orang sesudahnya. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai 

berikut:10 

1. Qira>’ah adalah suatu bacaan yang dinisbatkan kepada seorang imam dari 

imam-imam qira>’ah  yang disepakati oleh para rawi sesuai dengan bacaan 

yang diterimanya secara musya>fah}ah dari orang-orang yang ahli sebelumnya 

yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah saw. 

                                                        

8 al-Zarqa>niy, loc. cit., h. 410. Lihat pula  Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 170. Dan al-
Shabu>niy, op.cit., h. 229. 

9 Muhsin Salim, Ilmu Qira’at Tujuh: Bacaan Al-Qu’an Menurut Tujuh Imam Qira’at dalam 
Thariq Asy Syathibiyyah, (Cet. 2; Jakarta: Yayasan Tadris Al-Qur’ani YATAQI Pusat, 2008), h. 20. 
Bandingkan dengan Abduh Zulfidar Akaha,  Al-Qur’an dan Qira’at, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 1996), h. 118.  

10 Muhsin Salim, op. cit., h. 30. 
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2. Riwa>yah adalah bacaan yang dinisbatkan kepada seorang yang 

meriwayatkan bacaan seorang imam dari para imam qira>’a>t. Masing-masing 

dari imam qira’a>t memilki dua rawi. 

3. T{ari>q adalah suatu bacaan yang dinisbatkan kepada orang yang 

memindahkan bacaan riwayat rawi baik langsung maupun tidak. 

4. Wajh adalah cara baca yang dipilih oleh pembaca dari cara-cara yang ada 

dan boleh. 

Dengan kata lain, bacaan suatu lafaz} al-Qur’a>n bila dinisbatkan kepada 

seorang imam qira>’a>t, dinamakan “Qira>’ah”. Dan oleh karena yang disebut imam 

qira>’ah-nya, maka berarti bacaan kedua perawinya tidak ada ikhtilaf, sama 

bacaannya. Sebaliknya, bila bacaan suatu lafaz} al-Qur’a>n dinisbatkan kepada salah 

satu perawinya, maka dinamakan “Riwa>yah”, berarti dalam bacaan lafaz} tersebut 

pasti ada ikhtilaf (perbedaan bacaan) antara kedua perawi dari imam qira>’ah-nya. 

Adapun bacaan yang dinisbatkan kepada murid-murid perawinya sampai 

dibawahnya, disebut “T{ari>q”.11 

Suatu kesatuan dalam membaca al-Qur’a>n, sebagaimana telah dikemukakan. 

Pengetahuan tentang qira>’ah, riwa>yah, t}ari>q dan wajh memiliki keterkaitan langsung 

dengan tajwi>d12. Demikian pula dalam hal tila>wah13. Karena pengetahuan tentang 

qira>’ah dan tajwi>d akan sangat mempengaruhi kebagusan dan keindahan tila>wah 

seseorang. 

                                                        
11 Ahmad Fathoni, Tuntunan Praktis Maqra’ Babak Penyisihan & Babak Final Musabaqah 

Cabang Qira’at Al Qur’an Mujawwad MTQ Tingkat Nasional 2010, (Jakarta: Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Nasional, 2010). h. 14. 

12 Kata tajwid menurut bahasa berasal dari kata جود yang berarti التحسین   (membuat lebih 
bagus), sedangkan menurut istilah berarti tata cara pengucapan lafaz} dalam al-Qur’an dengan 
memberikan setiap huruf hak-haknya, baik dari segi makhraj, sifat, gunnah, ma>d, tarqi>q, tafkhi>m dan 
hukum-hukum tajwi>d lainnya dan diupayakan pengucapannya sebaik mungkin menurut pengucapan 
Rasulullah saw. Lihat Muh}ammad Ah}mad Ma’bad, al-Mulakhkhash al-Mufi>d fi> ‘Ilmi al-Tajwi>d, (Cet. 
VI; Madinah: Maktabah T{ayyibah, 1993), h. 10.  

13 Kata tila>wah berasal dari kata تال  yang berarti membaca. Jadi tila>wah berarti bacaan. 
Namun seiring dengan perkembangan qira>’a>t khususnya dalam hal seni baca al-Qur’a>n istilah tila>wah 
lebih dipahami sebagai pembacaan al-Qur’a>n dengan lagu yang indah dan suara yang merdu.  
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Adapun mengenai perbedaan makna antara al-ah}ruf al-sab’ah dan al-qira>’ah 

al-sab’ah, ada beberapa pendapat soal makna al-Ahruf al-Sab’ah (tujuh huruf). 

Sedangkan yang ra>jih yaitu bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh 

macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan satu makna yang 

sama.14 

Kendati demikian bukan berarti bahwa makna al-ah}ruf al-sab’ah itu otomatis 

berkonotasi al-qira>’ah al-sab’ah yang kita kenal dewasa ini. Menurut ‘Abdul Samad 

bahwa hal itu karena qira>’ah yang shah}ih} dan digunakan dewasa ini tidak hanya 

tujuh, namun sepuluh (’asyrun) yang merupakan bagian dari al-ahruf al-sab’ diatas. 

Dan pemahaman seperti itu adalah sebuah hal yang lumrah terjadi karena karya yang 

ditulis oleh Ibn Muja>hid yaitu “al-Sab’ah“ yang memilih tujuh para qurra>’ telah 

membentuk opini masyarakat secara luas. Apalagi setelah karya itu banyak lagi para 

penulis yang membahas masalah tujuh qurra>’ tersebut, sehingga mereka menganggap 

yang dimaksud dengan al-Ah}ruf al-Sab’ah adalah al-qira>’ah al-Sab’ah.15 

Dapat dijelaskan bahwa perbedaan prinsipil antara al-ah}ruf al-sab’ah dan al-

qira>’ah al-sab’ah dilihat dari sejarahnya bahwa al-ah}ruf al-sab’ah mulai muncul pada 

masa Rasulullah saw. sedangkan  al-qira>’ah al-sab’ah muncul pada abad kedua, al-

ah}ruf al-sab’ah tidak terlembaga sedangkan al-qira>’ah al-sab’ah terlembaga oleh ilmu 

qira>’a>t, al-ah}ruf al-sab’ah dipopoulerkan oleh banyak imam qira>’a>t sedangkan  al-

qira>’ah al-sab’ah terbatas pada tujuh imam, al-ah}ruf al-sab’ah merupakan embrio dari 

ilmu qira>’a>t sedangkan al-qira>’ah al-sab’ah merupakan produk inovatif dari  ilmu 

qira>’a>t. 

Adapun keterkaitan sejumlah qira>’a>t dengan otentisitas al-Qur’a>n, dapat 

dijelaskan bahwa jika terdapat dua qira>’a>t, maka qira>’a>t tersebut saling melengkapi 

(tidak saling bertentangan), dan saling menguatkan. Maka jika terdapat kandungan 

                                                        
 14 Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 162. 

15http://michailhuda.multiply.com/journal/item/162?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2
Fitem 
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pada keduanya (dua qira>’a>t) maka sesungguhnya hal ini bermakna bahwa tidaklah 

ayat tersebut diturunkan  kecuali dengan dua pemaknaan.16 

B. Macam-Macam Qira>’a>t Al-Qur’a>n 

 Untuk mengetahui macam-macam qira>’a>t yang ada terlebih lagi setelah dikaji 

secara extra mendalam oleh para ulama qira>’a>t berdasarkan riwayat-riwayat yang ada 

yang demikian populernya dikalangan mereka ulama qira>’a>t itu sendiri. Mereka 

mengelompokkan qira>’ah-qira>’ah itu menjadi qira>’ah mutawa>tir, masyhu>r dan 

bahkan karena ada orang-orang yang tidak ahli dan tidak bertanggung jawab tentang 

qira>’a>t, mengatakan bahwa ini dan itu merupakan qira>’a>t padahal ini dan itu tersebut 

tidak termasuk qira>’a>t. Berdasarkan kondisi qira>’a>t seperti disebutkan di atas, para 

ulama qira>’a>t membagi qira>’a>t itu menjadi enam macam sebagai berikut:17 

1. Qira>’ah Mutawa>tir adalah bacaan atau qira>’ah yang diriwayatkan oleh 

sekumpulan orang dari sekumpulan orang sebelumnya yang tidak mungkin 

mereka bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Semua jalur qira>’ah 

berikutnya (t}uruqiy) sepakat memindahkan bacaan tersebut ke jalur-jalur 

selanjutnya sampai kita sekarang. 

Contohnya bacaan atau qira>’ah مالك يوم الدين ayat 4 surah al-Fa>tih}ah dengan 

ada alif atau tanpa alif setelah huruf mim adalah qira>’a>h mutawa>tir. Semua 

ulama sepakat mengatakan bahwa qira>’a>t tujuh (القراءات السبع) yaitu qira>’a>t 

tujuh imam qira>’ah adalah mutawa>tir. 

2. Qira>’ah Masyhu>r adalah bacaan atau qira>’ah yang sanadnya shah}i>h} 

diriwayatkan oleh orang yang adil dan sangat terpercaya العدل الضبط)(  dari 

orang yang sama sebelumnya sampai kepada puncaknya (Nabi) sesuai 

dengan bahasa Arab dan rasm Us\ma>niy. Periwayatan tersebut populer dan 

para imam qira>’a>t menerimanya dengan sepenuhnya. Contohnya bacaan atau 

                                                        
 16 Al-Ima>m al-Muba>rak ibn al-H{asan ibn Ah}mad ibn ‘Ali ibn Fath}a>n ibn Manshu>r, Al-
Mishba>h} al-Za>hiru Fi> al-Qira>’a>t al-‘Asyr al-Bawa>hir, Juz I, (al-Qa>hirah; Da>r al-Hadi>s\, 2007), h. 55. 

17 Muhsin Salim, op. cit., h. 21-24. Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op. cit.,  h. 178. 
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qira>’ah Abu Ja’far (salah satu dari imam qira>’a>t tiga) pada surah al-Kahfi 

ayat 51. 

 ما اشهد (نا) هم خلق السموات و االرض وال خلق انفسهم و ما (كنت) متخذ المضلين عضدا 

Dengan nun اشهدناهم dan dengan baris atas ta’ كنت. Para ulama berbeda 

pendapat tentang qira>’a>t tiga, sebahagian mereka mengatakan mutawatir, 

sebahagian lainnya mengatakan masyhur (populer) tidak sampai derajat 

mutawa>tir. Para ulama menegaskan dua macam qira>’at di atas wajib di-

i’tiqad-kan sebagai al-Qur’a>n dan tidak dibenarkan untuk diingkari 

sedikitpun. Tujuh qira>’a>t imam tujuh ditambah dengan tiga qira>’at tiga 

imam yaitu Abu Ja’far (130 H), Ya’qu>b (117H-205 H) dan Khalaf al-‘Asyir 

(150-229 H), menyebabkan jumlah keseluruhannya menjadi sepuluh qira>’a>t. 

3. Qira>’ah Ahad adalah bacaan atau qira>’ah yang sanadnya shah}i>h} namun 

menyalahi rasm Us\ma>niy atau bahasa Arab dan periwayatannya tidak 

masyhu>r seperti ke-masyhu>r-an qira>’ah tersebut di atas. Contohnya, qira>’ah 

Ibnu Muhaishin salah satu imam qira>’a>t dari empat imam qira>’a>t lainnya 

yaitu,  Ibnu Muhaishin (123 H), al-Yazidi (128-202 H), al-Hasan al-Bashri 

(21-110 H) dan al-A’masy (60-140 H). Qira>’ah Ibnu Muhaishin yang 

dimaksud adalah surah al-Rahma>n ayat 76. 

  ُمتَِّكِئيَن َعَلى َرفاِرَف ُخْضٍر َوَعَباِقِريَّ ِحَسانٍ 

Macam ini tidak boleh dinyatakan dan tidak wajib di-i’tiqad-kan sebagai al-

Qur’a>n. 

4. Qira>’ah Sya>z\ah adalah bacaan atau qira>’ah yang sanadnya tidak shah}i>h } 

seperti qira>’ah  َِمَلَك يـَْوَم الدِّْين bentuk fi’il ma>dhi  ََمَلك dan baris atas mim  َیَْوم. 

Macam ini juga tidak boleh dinyatakan dan tidak wajib di-i’tiqad-kan 

sebagai al-Qur’a>n. 

5. Qira>’ah Maudhu>’ adalah bacaan atau qira>’ah yang tidak ada sumbernya 

sama sekali atau qira>’ah palsu. Dalam uraian ini, kata palsu dikaitkan 

dengan kata qira>’ah karena ada orang yang mengatakannya sebagai qira>’ah. 
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Contoh qira>’ah maudhu>’ yang diketengahkan para ulama adalah dalam surah 

Fa>thir ayat 28. 

  ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 

huruf ha’ lafaz}  َاللَّه dengan baris dhammah dan huruf hamzah lafadz   ُاْلعُلََماء 

dengan baris atas (fath}ah). 

6. Qira>’ah Mudrajah adalah bacaan atau qira>’ah yang dalam bacaan itu 

diselipkan tafsiran dari ayat bersangkutan seperti qira>’ah Sa’ad ibn Abi 

Waqash. Contohnya, dalam surah al-Nisa>’ ayat 12 menambahkan kata  ٍِّمْن ُأم 

sehingga dibaca َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت ِمْن ُأم ٍ◌◌ّ . 

C. Syarat-Syarat  Qira>’at Yang Shahih 

  Bacaan Al-Qur’a>n disampaikan dan diterima melalui periwayatan dan 

musya>fah}ah. Para qurra>’ meriwayatkannya dari guru-guru mereka dan sanad mereka 

bersambung kepada Rasulullah saw. Bacaan al-Qur’a>n dalam berbagai macam cara 

membaca yang mereka riwayatkan dinyatakan benar apabila memenuhi tiga syarat 

sebagai berikut: 18 

1. Keabsahan sanad dan kemutawatirannya yang datang dari Nabi. Maksud dari 

keabsahan sanad telah ditegaskan oleh imam Ibnu al-Jazariy (w. 833 H) yakni 

suatu bacaan yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan terpercaya yang 

diterima dari orang yang sama dengannya dan demikian seterusnya berakhir 

sampai puncak sumbernya yaitu Rasulullah saw. Sejalan dengan itu 

keadaannya adalah masyhu>r di kalangan ulama yang menekuni ilmu qira>’a>t 

ini. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang salah atau asing menyangkut 

bacaan tersebut. Sa’i>d ibn Manshu>r mengetengahkan pernyatan dari Zaid ibn 

S|a>bit (w. 45 H) bahwa bacaan itu merupakan sunnah yang harus diikuti (al-

qira>’ah al-sunnah muttaba’ah). 

                                                        
18 Muhsin Salim, Ibid., h. 28-31Bandingkan dengan Abu al-Khair Muh}ammad bin 

Muh}ammad al-Dimasyqiy al-Jazariy, Al-Nasyr fi> Qira>’at al-‘Asyr, Dalam [CD ROM: al-Maktabah al-
Sya>milah],  Juz 1, h. 19. 
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2. Keadaan suatu bacaan sejalan dengan kebahasaan dari bahasa Arab itu sendiri 

baik ditinjau dari kaidah yang sangat fasih atau fasih disepakati atau tidak 

dari keberadaan kebahasaannya selama bacaan itu populer dan diterima oleh 

para imam qira>’a>t dengan sanad yang shah}i>h}. Contoh qira>’ah Ibnu ‘A<mir pada 

surah al-An’a>m ayat 137. 

 وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن قـَْتَل َأْوَالِدِهْم ُشرََكاُؤُهم

Dengan baris dhammah zai bentuk fi’il majhu>l pada زين dan huruf lam dengan 

baris dhammah pada قتل sebagai na>’ib al-fa>’il. Sedangkan huruf dal أوالدهم 

dibaca nashab (baris atas) sebagai maf’u>l dari mashdar dan huruf hamzah 

 dibaca dengan baris bawah sebagai mudha>f dari mashdar. Dalam شركاؤهم

mushaf yang dikirim oleh khalifah ‘Us\ma>n ke negeri Syam telah tertulis 

dengan rasm ya>’ شركائهم. Sebahagian pakar gramatika bahasa Arab 

mempertanyakan keberadaan bacaan ini dengan alasan bahwa pemisah antara 

mudha>f dan mudha>f ilaih hanyalah bisa dengan z}arf dan khusus berlaku pada 

syair. Akan tetapi manakala keberadaan bacaan Ibnu ‘A<mir diterima dengan 

jalan mutawa>tir secara pasti maka bacaan tersebut tidak membutuhkan 

persetujuan kebahasaan bahasa orang Arab. Melainkan sesungguhnya bacaan 

itulah yang menjadi alasan kuat yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

kebahasaan bahasa mereka.  

3. Suatu bacaan sesuai dengan bentuk tulisan (rasm) salah satu dari mushaf-

mushaf ‘Us\ma>niyah secara tersurat. Demikian pula nilai bacaan yang tersirat 

(ih}tima>lan) mengingat kesesuaian rasm kadang-kadang bisa tah}qi>qan (persis 

seperti bunyi bacaan) atau taqdi>ran (ukuran nilainya atau hakekat cara baca 

itu telah tercakup di dalamnya). Contoh pada firman-Nya surah al-Fa>tih}ah 

ayat 4 ملك يوم الدين, maka cara membaca tanpa alif adalah tahqi>qan sedangkan 

membaca dengan ada alif adalah taqdi>ran. Kadang-kadang suatu bacaan 

sesuai dengan rasm yang ada pada sebahagian mushaf, sedangkan pada 

sebahagian mushaf lainnya tidak ada, seperti bacaan Ibnu Kas\i>r dalam surah 

al-Taubah ayat 100. 
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   جنات تجري من تحتها األنهار

Dengan ada tambahan من karena memang ada dalam mushaf yang dikirim 

oleh ‘Us\ma>n ibn ‘Affa>n ke Mekkah yang tidak tertera dalam mushaf-mushaf 

lainnya yang dikirim ke tempat-tempat lain. Oleh karena itu, keberadaan 

suatu bacaan harus tertera pada salah satu mushaf-mushaf ‘Us\ma>niyah. 

Keberadaan tiga syarat ini telah dinyatakan oleh Ibnu Jazariy dalam kitab 

T{ayyibat al-Nasyr dengan perkataan: 

  و كان للرسم احتماال يحوى  *   فكل ما واقف وجه نحوى

  فـهـذه الثـالثـة اال ر كـا ن  *    و صح اسنادا هو القران

  شـذوذه لو انه فى السـبعة  *    و حيثما يختل ركن أثببت

Artinya: maka semua bacaan yang sesuai dengan kaidah nah}wu (bahasa Arab), 
keberadaannya tersurat atau tersirat dalam rasm, sanadnya benar maka 
itulah yang dinamakan al-Qur’a>n. Inilah tiga rukunnya sehingga kapan saja 
cedera (tidak sesuai dengan tiga rukun) tetapkan keadaannya menjadi 
qira>’ah sya>z\ah sekalipun ia diatasnamakan dari imam tujuh. 

Apabila salah satu rukun dari tiga rukun yang dijadikan sebagai syarat mutlak 

keabsahan suatu bacaan kurang (tidak sesuai dengannya) maka bacaan itu dinyatakan 

sya>z\ah atau jarang atau kurang syarat. Membaca al-Qur’a>n dengan bacaan sya>z\ah 

adalah tidak boleh. 

D. Istilah-Istilah Umum Yang Dipakai Dalam Qira>’a>t 

Dalam ilmu qira>’a>t terdapat beberapa istilah tertentu yang perlu diketahui. 

Istilah-istilah ini setidaknya sebagai petunjuk sekaligus berfungsi untuk 

memudahkan penelusuran dan pemahaman lebih mendalam tentang qira>’a>t itu 

sendiri. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:19 

1. Mi>m Jama’ (ميم الجمع) yaitu mi>m yang menunjukkan jama’ muz\akkar baik 

mukha>t}ab (orang kedua jama’) seperti لكم dan أنتم maupun gaib (orang 

ketiga jama’) seperti هم. 

                                                        
19 Ahmad Fathoni, op. cit., h. 16-23. 
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2. Sukun Mi>m Jama’ (سكون ميم الجمع) yaitu mi>m jama’ dalam keadaan mati 

atau di-sukun. Misalnya, َلُهْم َعَذاب. 

3. Shilah Mi>m Jama’  (صلة ميم الجمع)  yaitu mi>m jama’ di dhammah dan 

dihubungkan (di-shilah-kan) dengan wa>w sukun lafz}iyyah20. Misalnya,  لهم

dibaca عذاب َعَذابَلُهُم ْو  . 

4. Dhammah Mi>m Jama’ tanpa shilah (ضمة ميم الجمع من غير صلة) yaitu mi>m 

jama’ yang di-dhammah saja. Misal, ِمنـُْهُم اْلُمؤمنون. 

5. Idga>m Kabi>r اإلدغام الكبير)(  yaitu peristiwa idga>m-nya huruf pertama yang 

hidup ke dalam huruf kedua yang juga hidup; dengan cara men-sukun-kan 

lebih dahulu huruf pertama, kemudian di-idga>m-kan/dileburkan menjadi 

huruf kedua, sehingga praktek bacaannya menjadi huruf kedua yang di- 

tasydi>d. Misalnya ا dibaca oleh al-Susiy -seakan-akan tertulis  َما يـَْعَلمُ    يـَْعَلمَّ

(ya’lamma>). 

6. Idga>m Shagi>r (اإلدغام الصغير) yaitu peristiwa idga>m-nya huruf pertama yang 

mati ke dalam huruf kedua yang hidup. Misal, من ربك (mir robbika) –  ِإْذ

 .dibaca Abu Amr dan Hisyam (ij ja’alakum) َجَعَلُكم

7. Ha>’ Kina>yah (هاء الكناية) yaitu ha’ tambahan yang menunjukkan mufrad 

muz\akkar gaib (orang ketiga tunggal) biasa juga disebut ha>’ dhami>r. 

Misalnya,  يؤده - أهله  –عليه . 

8. Shilah Ha>’ Kina>yah21 (صلة هاء الكناية) yaitu menghubungkan (men-shilah-kan) 

ha’ kinayah dengan waw atau ya’ lafz}iyyah. Misalnya,  له ما –به علم . 

9. Tanpa Shilah Ha>’ Kina>yah22 (عدم صلة هاء الكناية) biasa juga disebut qashar ha>’ 

kina>yah atau ikhtila>s ha>’ kina>yah yaitu ha>’ kina>yah yang tidak dihubungkan 

dengan wa>w atau ya>’ lafz}iyyah. Misalnya, وله الحمد. 

10. Huruf Ma>d, ada 3(tiga) : 

                                                        
20 Wa>w sukun yang hanya di dalam ucapan saja, tidak dalam tulisan. 

21  Shilah Ha>’ Kina>yah biasa juga disebut Isyba>’ Ha>’ Kina>yah atau Ma>d Ha>’ Kina>yah. 

22 Tanpa Shilah Ha>’ Kina>yah biasa juga disebut Qashar Ha>’ Kina>yah atau Ikhtila>s Ha>’ 
Kina>yah. 
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a. Alif (baik ada rasm-nya atau tidak), sebelumnya berupa huruf yang 

berharakat fath}ah, misalnya, alif pada lafaz} َقال dan ملك. 

b. Wa>w sukun (baik ada rasm-nya atau tidak), sebelumnya berupa huruf 

yang berharakat dhammah, misalnya, wa>w pada lafaz} يـَُقْول dan lafaz}  أنه

 .صرح

c. Ya>’ sukun (baik ada rasm-nya atau tidak), sebelumnya berupa huruf 

yang berharakat kasrah, misal ya>’ pada lafaz} ِقْيل dan lafaz}  علمبه . 

Panjang bacaan huruf ma>d adakalanya qashar (2 harakat), tawassut} (4 

harakat), dan t}u>l atau isyba>’ (6 harakat). 

11. Huruf al-Layn (حرف اللين) yaitu huruf wa>w dan ya>’ sukun yang sebelumnya 

berupa huruf dan berharakat fath}ah. Misalnya,  َشْيئاَ  –َسْوَءة . 

Panjang huruf layn sebagaimana huruf ma>d, adakalanya qashar, tawassut} 

dan t}u>l. 

12. Ma>d (المد) menurut bahasa yaitu tambahan, dan menurut istilah mempunyai 

dua arti, yaitu : 

a. Memanjangkan bunyi huruf ma>d atau layn, ketika huruf tersebut 

bertemu huruf hamzah atau huruf mati. 

b. Meng-is\ba>t-kan huruf ma>d dalam satu kata, namun bunyi huruf ma>d di 

sini tidak dipanjangkan melebihi dari aslinya. Misalnya, lafaz} َدَرْست 

dalam surat al-An’a>m ayat 105, Ibnu Kas\i>r dan Abu ‘A<mr membaca 

lafaz} tersebut dengan ma>d, artinya meng-is\ba>t-kan huruf ma>d (alif) 

sesudah د (dal), yakni  َدَرْست. 

13. Qashar (القصر) menurut bahasa ialah tertahan, dan menurut istilah 

mempunyai dua arti, yaitu : 

a. Tanpa memanjangkan bunyi huruf ma>d atau layn. Maksudnya huruf 

ma>d panjangnya sebagaimana aslinya yaitu 2 harakat, dan untuk layn 

tidak memanjangkan sama sekali. 
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b. Membuang huruf ma>d dari suatu kata. Misalnya lafadz َدَرْست bacaan 

Imam tujuh selain Ibnu Kas\i>r dan Abu ‘A<mr adalah qashar, artinya 

membuang alif sesudahnya َدَرْست. 

14. Ma>d Muttashil (المد المتصل) yaitu apabila ada huruf ma>d yang sesudahnya 

berupa hamzah dalam suatu kalimah (kata), misalnya  -  َجاءَ  - ُسْوَء  .ِسْيئـَت 

15. Ma>d Munfashil (المد المنفصل) yaitu apabila ada huruf ma>d yang sesudahnya 

berupa hamzah di lain kalimah (kata), misalnya  :  

ماأنزل –يأيها   

قوا أنفسكم –وأمره إلى اهللا   

فى أمها –به أن يوصل   

16. Ma>d Badal (المد البدل) yaitu apabila ada huruf ma>d yang sebelumnya berupa 

huruf hamzah (baik hamzah s\a>bit atau hamzah mugayyar)23. 

Contoh huruf ma>d yang sebelumnya berupa hamzah s\abit adalah  إليالف قريش

ءامنوا –ُأْوتي  – . 

Contoh huruf ma>d yang sebelumnya berupa hamzah mugayyar adalah  مْن  

 .ketika dibaca al-naql ءامن

17. Tashi>l Hamzah Baina-Baina  / التسهيل بين بين)(تسهيل الهمزة بين بين  yaitu bacaan 

khusus huruf hamzah. Dalam praktek apabila hamzah berharakat fath}ah (َء) 

maka bunyinya antara hamzah dan alif (ha-samar). Apabila hamzah 

berharakat dhammah (ُء) maka bunyinya antara hamzah dan wa>w (hu-

samar). Apabila hamzah berharakat kasrah (ِء) maka bunyinya antara hamzah 

dan ya>’ (hi-samar). 

18. Idkha>l (اإلدخال) yaitu peristiwa masuknya alif antara dua hamzah َءاءِ -(َءاء-

 .sehingga hamzah pertama mempunyai panjang bacaan 2 harakat َءاُء)

Misalnya,  َءاُؤْنزل - َءاِإَذا  –َءاَأنْذْرتهم . 

                                                        
23 Hamzah s\a>bit adalah hamzah yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan hamzah 

mugayyar adalah hamzah yang telah mengalami perubahan. 
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19. Ibda>l (اإلبدال) yaitu peristiwa pergantian huruf. Misalnya, hamzah kedua 

pada من السماِء َءاية di-ibda>l-kan (digantikan) dengan ya>’, sehingga terbaca 

minassama>-iya>yah. 

20. Al-Sa>kin al-Mafshu>l (الساكن المفصول) yaitu apabila ada huruf shah}ih} (bukan 

huruf ma>d) mati di akhir kata, sesudahnya berupa hamzah qat}a’ (asli) yang 

menjadi awal kata berikutnya. Misalnya  تعاَلْواأْمل –من ءامن  –عذاٌب أليم . Arti 

“waqaf” pada al-sa>kin al-mafshu>l adalah waqaf pada kalimah yang awalnya 

berupa hamzah qat}a’, sedangkan arti “washal” padanya adalah menyambung 

bacaan antara kalimah yang awalnya berupa hamzah qat}a’ dengan kalimat 

sesudahnya. 

21. La>m Ta’ri>f/Al Ta’ri>f (الم التعريف/ال تعريف) yaitu apabila ada ال masuk pada 

kata yang awalnya berupa hamzah qat}a’. Misalnya,  في  –اإلنسان  –األخرة

الرحمن –الحمد  {Berarti lafaz .األرض  dan yang semisal tidak disebut lam ta’ri>f/ 

al-ta’ri>f. 

شيئٌ  –شيٍئ  –شيًئا    .22  yaitu hukum bacaan huruf layn yang sesudahnya berupa 

huruf hamzah yang dikhususkan pada 3 lafadz ini. Artinya untuk lafaz} كَهْيـَئة 

walaupun sebelum hamzah berupa huruf layn, tidak disebut hukum شیئ. 

Walaupun untuk bacaan Warsy ada kesamaan. 

23. Tashi>l/Takhfi>f (التسهيل/التخفيف) yaitu peristiwa berubahnya bunyi huruf 

hamzah yang meliputi tashi>l baina-baina, al-Naql, ibda>l dan haz\f 

(membuang hamzah). 

24. Al-Isyma>m (اإلشمام) yaitu memajukan kedua bibir ke depan dengan tanpa 

suara sebagai isyarat bahwa harakat hurufnya adalah dhammah, serta-merta 

sesudah huruf tersebut di-sukun karena  di-waqaf-kan24. Al-Isyma>m ini juga 

dipakai di dalam bacaan huruf ص pada الصراط/صرلط untuk bacaan Khalaf; ص 

sukun yang terletak sebelum د (dal), misalnya َتْصِدَية untuk bacaan H{amzah 

dan al-Kisa>iy; pada lafaz} قيل cs. Untuk bacaan Hisyam dan al-Kisa’i. 

                                                        
24 Ada bacaan isyma>m model ini walaupun tidak diwaqafkan, yaitu bacaan Syu’bah pada  من

 .التأمنا {atau salah satu wajh bacaan Imam sepuluh kecuali Abu Ja’far pada lafaz ;لدنى dan لدنھ
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25. Al-Raum (الروم) yaitu melemahkan suara huruf yang berharakat sehingga 

tinggal 1/3 nya ketika pembaca me-waqaf-kan lafaz} yang akhir kalimahnya 

berharakat dhammah (marfu>’) atau kasrah (majru>r). Digambarkan bahwa 

orang butapun masih dapat mencermati bacaan al-Raum ini. Adapun ikhtila>s 

adalah melemahkan suara huruf yang berharakat sehingga tinggal 2/3 nya, 

misanya dhammah ر (ra’) يأمرُكم dibaca ikhtila>s, artinya suara dhammah ر 

(ra’) dilemahkan sampai tinggal 2/3 nya. 

26. Tashi>l Hamzah Baina-Baina bi al-Raum (تسهيل الهمزة بين بين بالروم) yaitu huruf 

hamzah di akhir kalimah yang dibaca tashi>l baina-baina, namun suaranya 

dilemahkan sehingga sampai tinggal 1/3 nya. 

27. Al-Fath} (الفتح) yaitu terbukanya mulut ketika pembaca al-Qur’a>n 

mengucapkan alif, bukan alif yang berharakat fath}ah-sebab alif tidak pernah 

menerima harakat. 

28. Ima>lah Kubra> (اإلمالة الكبرى) yaitu bunyi alif yang diucapkan antara fath}ah 

dan kasrah, dan antara alif dan ya’. Ima>lah kubra> biasa juga disebut ima>lah 

mahdhah   (اإلمالة المحضة) atau idhja>’ (اإلضجاع). Dalam pemakaian istilah 

sehari-hari ima>lah kubra> hanya disebut al-ima>lah saja. 

29. Ima>lah Sugra> (اإلمالة الصغرى) yaitu bunyi alif yang diucapkan antara al-fath} 

dan ima>lah kubra>. Ima>lah ini juga biasa disebut al-taqli>l (التقليل) atau baina-

baina بين بين)). 

30. Ima>lah Ha>’ Ta’ni>s\ (إمالة هاء التأنيث) yaitu bacaan ima>lah pada ha>’ ta’ni>s\ dan 

huruf sebelumnya ketika waqaf. Misalnya, َكاِشَفة dibaca “ka>syifeh”. 

Kebalikan bacaan ima>lah ha>’ ta’nis\ adalah al-fath} ha>’ ta’ni>s\ (فتح هاء التأنيث). 

31. Tarqi>q Ra>’ (ترقيق الراء) yaitu bacaan tipis pada huruf ra>’ yang berharakat 

fath}ah atau dhammah, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Bacaan ini 

dalam ilmu qira>’a>t populer dengan ciri khas bacaan riwayat Warys. 

Misalnya, َخْيرا (vocal o) dibaca “khaira”. 
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32. Tafkhi>m Ra>’ (تفخيم الراء) yaitu bacaan tebal pada ra>’. Untuk bacaan ini bagi 

orang Indonesia tidak ada kesulitan, sebab H{afsh biasa mempergunakan 

bacaan ini. 

33. Tagli>z} La>m (تغليظ االم) yaitu bacaan tebal pada lam. Misalnya ketika 

pembaca al-Qur’a>n mengucapkan lafaz} اهللا. Namun, dalam ilmu qira>’a>t. 

Tagli>z} la>m ini menjadi ciri khas bacaan Warsy. Misalnya “la>m” pada  عن

 dibaca oleh Warsy dengan tagli>z}, yakni “la>” dibaca seperti lamnya صالتهم

lafaz} اهللا. Lawan dari tagli>z} la>m adalah takhfi>f la>m. 

34. Ya>’ Idha>fah (ياءاإلضافة) yaitu ya>’ tambahan yang menunjukkan mutakallim, 

yakni ya>’ yang bukan sebagai la>m fi>’il dan bukan sebagai kerangka kalimah. 

Misalnya,  َسَتِجُدِنى –إنى  dan lain-lain. Imam qira>’a>t ada yang membaca fath}ah 

dan ada yang membaca sukun ya’ (إسكان الياء). 

35. Ya>’ Za>idah (ياء الزائدة) yaitu ya>’ yang terletak di akhir kalimah. Namun tidak 

ada rasmnya (tidak tertulis). Oleh karena itu diantara bacaan imam qira>’a>t 

berkisar antara membuang/haz\f ya>’ (حذف الياء) dan is\ba>t ya>’ (إثبات الياء). 

Misalnya  ِالداع ada yang membaca haz\f ya>’ (ad da>’i) dan ada yang membaca 

is\ba>t ya>’ (ad da>’i>). 

36. Al-Naql (النقل) yaitu memindahkan huruf hamzah ke huruf mati sebelumnya, 

kemudian hamzah (di dalam bacaan) dibuang. Misal  ََلح  dibaca قدَأفـْ

“qadaflaha”, إن اإلنسان dibaca “innalinsa>na”. 

37. Saktah (السكت) yaitu berhenti selama 2 harakat tanpa nafas. Misalnya,  من

 .”dibaca “filsaktah ardhi فى األرض ,”dibaca “mansaktah a>mana ءامن

38. Al-Tahqi>q (التحقيق) biasa juga disebut التحقيق من غير سكت yaitu bacaan yang 

tidak al-naql atau saktah. Lebih mudah disebut bacaan biasa seperti H{afsh. 

Misal  َقدَأفْـَلح dibaca “qad aflaha”, فى األرض dibaca “fil ardhi” 

39. Dzawa>t al-Ya>’ (ذوات الياء) yaitu setiap alif ashliyah (bukan za>idah) di akhir 

kalimah yang asalnya dari ya>’. Kadang-kadang terdapat pada fi’il  إشترى– 

 baik ketika alif itu tertulis dalam masha>hif المأوى atau isim, misalnya ,أبى
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‘Us\ma>niyah dengan bentuk ya>’sebagaimana  أبى - المأوى , maupun tertulis 

dengan alif, misalnya طغا/ األقصا. 

40. Alif Ta’ni>s\  التأنيث)(ألف  yaitu setiap alif yang terdapat pada wazan (pola) 

فـُْعلى –فَـْعلى  –ِفْعلى  –فـَُعالى   dan فَـَعالى. Misal  ُكسالى   - ِعيسى  –الَموتى  - الُدنيا –الَيتامى

. 

41. Ru’u>s al-A<y (رءوس اآلى) yaitu alif yang terletak di setiap akhir ayat dalam 

sebelas surah berikut: Tha>ha>, al-Najm, al-Syams, al-A’la>, al-Lail, al-Dhuha>, 

al-‘Alaq, al-Na>zi’a>t, ‘Abasa, al-Qiya>mah, dan al-Ma’a>rij. 

42. Z|u al-Ra>’ (ذو الراء) yaitu alif yang di ujung kalimah yang tidak tertulis (tidak 

ada rasmnya) dan terletak sesudah ra>’. Misalnya,  النصارى –الذكرى . 

43. Ra>’ Mutat}arrifah Maksu>rah (راء متطرفة مكسورة) yaitu ra>’ yang berbaris kasrah 

yang terletak sesudah alif yang berada di ujung kalimah. Apabila “waqaf” 

pada lafaz} yang semisal  ِالنار, maka hukum “ra>’” bagi imam qira>’a>t atau 

perawi yang membaca al-ima>lah baik sugra> maupun kubra>, adalah “tarqi>q 

ra>’”. 

Dari istilah-istlah tersebut beberapa diantaranya akan ditransformasikan 

dalam membahas secara deskriptif qira>’at H{amzah riwayat Khalaf pada bab 

selanjutnya. 
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BAB IV 

KAJIAN DESKRIPTIF TERHADAP QIRA<’AH H{AMZAH 

RIWAYAT KHALAF 

A. Asal-usul Qira>’ah H{amzah Riwayat Khalaf 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa qira>’ah H{amzah merupakan salah 

satu dari al-qira>’ah al-sab’ah himpunan Ibnu Muja>hid yang diyakini mutawa>tir 

dinukilkan secara turun temurun sejak zaman Rasulullah saw. sampai sekarang. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai asal-usul qira>’ah 

H{amzah yang diriwayatkan oleh Khalaf. Maka selanjutnya penulis akan 

mengemukakan biografi singkat Imam H{amzah dan salah satu periwayatnya 

yakni imam Khalaf. 

Nama lengkap imam H{amzah adalah H{amzah ibn Ha{bi>b ibn Ima>roh ibn 

Isma>’i>l al-Ku>fi al-Tami>mi. Gelarnya Abu Ima>roh. Dia adalah imamnya orang-

orang qira>’a>t di Kufah setelah ‘A<shim dan A’masy. Seorang yang s\iqah, 

menguasai fara>idh, pakar bahasa dan banyak hafal hadi>s\, dikenal juga dengan 

sebutan H{amzah al-Zayyat karena dia pernah membawa zait (minyak) dari Irak 

sampai ke Hulwan, dan membawa keju serta kelapa dari Hulwan sampai ke 

Kufah. 

Lahir pada tahun 80 H dan sempat bertemu dengan sahabat sehingga 

memungkinkannya untuk dimasukkan dalam golongan ta>bi’i>n. Membaca pada 

Abu Muh}ammad Sulaima>n ibn Mahran Al-A’masy, Abu H{amzah H{amran ibn 

A’yu>n, Abu Ish}a>q ‘Amru ibn ‘Abdulla>h al-Sabi’i, Muh}ammad  ibn ‘Abdurrah}ma>n 

ibn Abu Laila, T{alh}}ah ibn Masrof dan pada Abu ‘Abdulla>h Ja’fa>r al-Sha>diq ibn 

Muh}ammad al-Ba>qir ibn Zain al-‘A<bidin ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Abi T{a>lib. 

H{amzah juga terkenal sebagai ahli ibadah, zuhud, wara’ dan jujur. Banyak orang 

yang mengambil qira>’ah darinya. Diantaranya: Ibra>hi>m ibn Adham, Sufya>n al-
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S|auri dan Sulaima>n ibn ‘I<sa>. Sedangkan perawinya yang terkenal adalah Khalaf 

dan Khallad. 

Khalaf bernama lengkap Khalaf ibn Hisyam ibn Tsa’lab al-Asadi al-

Baghda>di al-Bazza>r. Ia diberi kunyah Abu Muh}ammad. Meriwayatkan qira>’ah 

H}amzah dari Sulaim ibn ‘I>sa> dari H}amzah. 

Dilahirkan pada tahun 150 H. Hafal al-Qur’a>n pada umur sepuluh tahun 

dan mulai menuntut ilmu pada umur tiga belas tahun. Mengambil qira>’ah dari 

Sulaim ibn ‘I<sa>, ‘Abdurrahma>n ibn H}amma>d dan Abu Zaid Sa’i>d ibn Aus al-

Ansho>ri. Meninggal pada bulan Jumadil Akhir tahun 229 H di Baghdad. 

Selain meriwayatkan qira>’ah H{amzah, Khalaf juga memilih qira>’ah 

sendiri untuk dirinya. Jadilah dia salah seorang imam qurra>’ ‘asyroh. 1 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qira>’ah 

H{amzah riwayat Khalaf merupakan qira>’ah yang berasal dari Rasulullah saw., 

Dan qira>’ah tersebut tidak diterima secara langsung oleh Khalaf dari Imam 

H{amzah dalam pengertian melalui perantara guru. 

Adapun qira>’ah H{amzah ini juga populer dengan nama Imam Khalaf, hal 

ini disebabkan karena Imam Khalaf-lah salah seorang yang mempopulerkan 

qira>’ah tersebut. 

B. Kaidah-Kaidah, Bentuk dan Cara Pembacaan Al-Qur’an dengan Qira<’ah 

H{amzah Riwayat Khalaf 

Kaidah-kaidah yang terkait dengan qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf 

meliputi kaidah-kaidah umum, yaitu kaidah-kaidah yang diterima oleh ketujuh 

                                                        

1 Abduh Zulfidar Akaha,  Al-Qur’an dan Qira’at, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
1996), h. 159-160. Lihat pula ‘Abd al-Fatta>h}  al-Qa>dhiy, al-Budu>r al-Za>hirah fi> Qira>’at al’Asyr 
al-Mutawa>tirah min T{ari>q al-Sya>t}ibiyyah wa al-Durrah, (Cet. I; Iskandariyah: Da>r al-Sala>m, 
2008), J. 1, h. 13-14. Lihat pula Abu ‘Amr ‘Us\ma>n ibn Sa’i>d ibn ‘Us\ma>n ibn ‘Amr al-Da>niy, 
Ja>mi’ al-Baya>n fi> al-Qira>’a>t al-Sab’i, Juz. I, (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s\, 2006), h. 151-154. 
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macam qira>’a>t al-Qur’a>n. Kaidah-kaidah ini terkait dengan kaidah isti’a>z\ah dan 

basmalah, dan kaidah-kaidah yang menjadi ciri khas qira>’ah H{amzah riwayat 

Khalaf. Adapun kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut: 

1. Isti’a>z\\ah dan Basmalah 

Seluruh ulama sepakat bahwa membaca isti’a>z\ah diperintahkan bagi 

orang yang mau membaca al-Qur’a>n. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS. 

Al-Nah}l ayat 98. 

ْيطَاِن الرَِّجيم  َفِإَذا قَـَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمَن الشَّ

Namun, terdapat ikhtilaf, apakah amr (perintah) dalam ayat tersebut 

sebagai sunnat atau wajib. 

Jumhur ulama dan ahlul ada>’ (ahli membaca) berpendapat bahwa perintah 

tersebut adalah sunnat dan bila qa>ri’ tidak membaca isti’a>z\ah tidak berdosa. 

Adapun sigat isti’a>z\ah yang terpilih menurut seluruh ulama qira>’a>t 

adalah: 

 ِه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ بِاللَّ  ذُ وْ َأعُ 

Dikalangan ulama qira>’a>t juga tak ada khilaf, bahwa sigat tersebut boleh 

dikurangi seperti: 

 ِه ِمَن الشَّْيطَانِ َأُعْوُذ بِاللَّ 

Atau ditambah seperti: 

 ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ السَِّمْيِع اْلَعِلْيِم َأُعْوُذ بِاللَِّه 

 ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ اْلعِظْيِم السَِّمْيِع اْلَعِلْيِم َأُعْوُذ بِاللَِّه 

ِمْيِع اْلَعِلْيمِ  َأُعْوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ    ُهَو السَّ

Atau semacamnya yang biasa dipakai oleh imam-imam qira>’a>t. 2 

                                                        

2 Ahmad Fathoni, Kaidah Qira’at Tujuh, (Cet. II; Jakarta: Institut PTIQ & Institut Ilmu 
Al-Qur’an (IIQ) dan Darul Ulum Pers), J. 1, h. 21. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>}h  al-Qa>dhiy, 
al-Wa>fiy fi Syarh} al-Sya>t}ibiyyah, (Cet. IV; Mesir: Da>r al-Sala>m, 2006), h. 34-35, idem, al-Budu>r 
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Adapun cara membaca membaca isti’a>z\ah, seluruh imam mempunyai 

rincian. Maksudnya ada tempat-tempat yang disunnatkan membaca dengan suara 

samar dan ada pula  tempat-tempat yang disunnatkan membaca dengan suara 

nyaring. 

Tempat-tempat yang disunnatkan membaca isti’a>z\ah dengan suara samar 

adalah:3 

a. Bilamana pembaca al-Qur’a>n memakai suara pelan 

b. Bilamana pembaca al-Qur’a>n berada pada tempat yang sepi (sendirian) 

c. Bilamana pembaca al-Qur’a>n sedang mengerjakan shalat 

d. Bilamana pembaca al-Qur’a>n berada dalam suatu jama’ah yang 

mengadakan tadarrus, sedangkan dia tidak sebagai pembaca pertama. 

Selain empat tempat ini, pembaca al-Qur’a>n membaca isti’a>z\ah dengan 

suara nyaring. 

Adapun cara pembacaan isti’a>z\ah apabila memulai bacaan al-Qur’a>n dari 

awal surat, disunnatkan memakai bacaan basmalah. Maka dari itu bagi pembaca 

al-Qur’a>n, dalam mewaqafkan4 bacaan isti’a>z\ah atau mewasalkan5 dengan 

basmalah, boleh memakai empat wajh (cara) berikut:6 

a. Waqaf pada isti’a>z\ah, dan juga pada basmalah. Contoh: 

                                                                                                                                                        
al-Za>hirah fi> Qira>’at al- ‘Asyr al-Mutawa>tirah min T{ari>q al-Sya>t}ibiyyah wa al-Durrah, (Cet. I; 
Mesir: Da>r al-Sala>m, 2008), J. 1, h, 21.  

3 Ahmad Fathoni, op. cit., h. 22. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h  al-Qa>dhiy, al-
Wa>fiy, op. cit., h. 36-37,  idem, al-Budu>r, h. 22. 

4 Waqaf adalah memutuskan atau menghentikan sejenak bunyi kata, yang 
memungkinkan untuk bernafas. Biasanya pembaca al-Qur’a>n berniat untuk memulai bacaannya 
lagi pada kata yang terletak sesudah kata yang diwaqafkan atau dari kata yang terletak 
sebelumnya. 

5 Wasal adalah melanjutkan bacaan dengan menyambungkan kata dengan kata 
berikutnya. 

6 Ahmad Fathoni, op. cit., h. 23. Bandingkan dengan Muh}ammad Ah}mad Ma’bad, al-
Mulakhkhash al-Mufi>d fi> ‘Ilmi al-Tajwi>d, (Cet. VI; Madi>nah: Maktabah Thayyibah, 1993), h. 20, 
Lihat pula ‘Abd al-Fatta>h} al-Qa>dhiy, al-Budu>r, loc. cit. 
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  اْلَحْمُد هللا َربِّ العَلِمْينَ     ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيِم      ُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ وْ َأعُ 

b. Waqaf pada isti’a>z\ah, dan mewasalkan basmalah dengan awal surat. 

Contoh: 

 ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيِم     اْلَحْمُد هللا َربِّ العَلِمْينَ      بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ ُذ وْ َأعُ 

c. Mewasalkan isti’a>dzah dengan basmalah dan waqaf di basmalah. Contoh: 

 ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيِم     اْلَحْمُد هللا َربِّ العَلِمْينَ      ُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ وْ َأعُ 

d. Mewasalkan isti’a>z\ah dengan basmalah, begitu juga mewasalkan 

basmalah dengan awal surat. Contoh: 

 ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيِم     اْلَحْمُد هللا َربِّ العَلِمْينَ      ُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ وْ َأعُ 

Keempat wajh ini dipakai oleh semua imam qira>’a>t, ketika mau membaca 

al-Qur’a>n dari setiap awal surat, kecuali surat al-Taubah. Sedangkan bila 

pembaca memulai dari surat al-Taubah, imam-imam qira>’a>t mempunyai dua 

wajh:7 

a. Waqaf pada isti’a>z\ah dan tidak memakai basmalah. Contoh: 

  براءة من اهللا و رسوله     ُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ وْ َأعُ 

b. Mewasalkan isti’a>z\ah dengan awal surat. Contoh: 

براءة من اهللا و رسوله    الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ ُذ بِاللَِّه ِمَن وْ َأعُ   

Bilamana pembaca al-Qur’a>n memulai dari pertengahan surat, maksudnya 

tidak dari awal surat, maka menurut semua imam qira>’a>t, pembaca boleh 

memakai dan boleh juga tidak memakai bacaan basmalah. Dan bilamana 

memakai basmalah, tentunya dapat memberlakukan empat wajh tersebut di atas. 

Namun, bilamana tidak memakai basmalah, maka boleh memberlakukan dua 

wajh berikut:8 

                                                        

7 Ibid. 

8 Ibid. 
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a. Waqaf pada isti’a>z\ah 

b. Mewasalkan isti’a>z\ah dengan awal ayat. 

 Hal ini berlaku baik di surat al-Taubah maupun bukan.9 

Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh membaca 

basmalah di pertengahan surat adalah khusus yang memakai basmalah antara dua 

surat. Sedangkan imam yang tidak memakai basmalah antara dua surat, tidak 

boleh memakai basmalah. Berarti, imam yang membaca saktah10 atau washal 

antara dua surat, tentu tidak boleh memakai basmalah dipertengahan surat.11 

Adapun cara membaca basmalah antara dua surat menurut imam 

H{amzah12 adalah mewasalkan akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa 

memakai basmalah.13 Hukum antara dua surat ini berlaku baik antara dua surat 

yang berurutan maupun yang tidak berurutan. Hanya saja disyaratkan bahwa 

surat yang kedua harus sesudah surat yang pertama dalam urutan tertib surat. 

Bilamana surat kedua tidak terletak sesudah surat pertama dalam urutan tertib 

surat, jelas memakai basmalah menurut seluruh imam qira>’a>t (tidak ada yang 

mensaktahkan atau mewasalkan). Begitu pula bila menghubungkan akhir suatu 

surat dengan awal suratnya, seperti mengulang-ulang surat, juga tetap harus 

memakai basmalah.14 

Kemudian hukum basmalah antara surat al-Anfa>l dan al-Taubah menurut 

H{amzah dan semua imam qira>’a>t ada tiga wajh, yaitu:15 

                                                        

9 Ibid., h. 25. 

10 Saktah adalah berhenti sejenak (+_selama 2 harakat) dengan tanpa bernafas. 

11 Ahmad Fathoni, op. cit., h. 25. 

12 Jika menyebut imam H{amzah, berarti termasuk padanya riwayat Khalaf. 

13 Ahmad Fathoni, loc. it., h. 25. 

14 Ibid., h. 26. 

15 Ibid., h. 27. 
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a. waqaf pada akhir surat al-Anfa>l, tentunya harus bernafas. Contoh: 

براءة من اهللا و رسوله     ِ◌نَّ اهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيمإ  

b. Saktah antara kedua surat, berarti berhenti sejenak tanpa bernafas. 

Contoh: 

ِ◌نَّ اهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيم  إ
س

براءة من اهللا و رسوله    

c. Wasal antara keduanya. Contoh: 

ِ◌نَّ اهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيم     براءة من اهللا و رسولهإ  

Tiga wajh ini berlaku antara surat al-Taubah dan surat mana saja yang 

urutannya terletak sebelum al-Taubah. Tapi bila urutannya terletak sesudah al-

Taubah, tidak didapatkan pembahasan dari imam-imam qira>’a>t. 

Dalam hal ini, syeikh ‘Abdul Fatta>h} al-Qa>dhi, guru besar di al-Azhar dan 

fakultas al-Qur’a>n wa al-Dira>sah al-Isla>miyah Universitas Islam Madi>natul 

Munawwarah, berpendapat harus waqaf dan tidak boleh memakai wasal atau 

saktah. Begitu juga hanya boleh memakai waqaf di akhir surat al-Taubah, 

bilamana pembaca al-Qur’a>n menghubungkan akhir surat al-Taubah dengan awal 

suratnya.16 

2. Hukum Mi>m Jama’17 

Yang dimaksud mi>m jama’ di sini adalah mi>m yang menunjukkan jama’ 

muz\akkar baik mukha>tab (orang kedua jama’) seperti لكم dan أنتم atau jama’ 

muz\akkar gaib (orang ketiga jama’) seperti هم dan عليهم, di mana sesudahnya 

adakalanya berupa huruf hidup dan adakalanya berupa huruf mati. 

a. Mi>m Jama’ terletak sebelum huruf hidup. Bila ada mi>m jama’ terletak 

sebelum huruf hidup, maka H{amzah membaca sukun mi>m jama’. Hal ini 

                                                        

16 Ibid. 

17 Ibid., h. 28-33.  
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berlaku baik sesudah mim jama’ berupa Hamzah qat}a’ atau bukan. 

Misalnya  ٌَلُهْم َعَذاب. 

Adapun bila mim jama’ terletak sebelum huruf hidup yang berupa dhami>r, 

seluruh imam qira>’at sepakat membaca shilah mi>m jama’. Misalnya 

 .َدَخْلُتُمْوهُ 

b. Mi>m Jama’ terletak sebelum huruf mati 

Seluruh imam qira>’at termasuk H{amzah membaca dhammah mi>m jama’ 

dengan tanpa shilah, apabila mi>m jama’ terletak sebelum huruf mati. 

Misalnya  ُاْلِقَتال َعَلْيهم ُ◌ . 

Namun, apabila ada mi>m jama’ sebelumnya berupa ha>’, dan sebelum ha>’ 

berupa kasrah atau ya>’ sukun, seperti  بهم األسباب dan عليهم القتال maka 

H{amzah membaca dhammah ha’ yang semula dikasrah, bila pembaca 

tidak mewaqafkan bacaan  ُهُم اْلَقْتل) –(ِبُهُم اْألَْسَباب َعَليـْ  dan bilamana dia 

mewaqafkannya, seluruh imam qira>’at sepakat membaca kasrah ha>’  ُِبِهم) 

َعَلْيِهُم اْلَقْتل) –اْألَْسَباب  . 

3. Ha>’ Kina>yah18 

Ha>’ kina>yah adalah ha>’ tambahan yang menunjukkan mufrad muz\akkar 

gaib (orang ketiga tunggal) biasa juga disebut ha>’ dhami>r.  

Apabila ada ha>’ kina>yah terletak sebelum huruf mati maka seluruh imam 

qira>’a>t (imam tujuh) tidak membaca shilah ha>’ kina>yah, yakni tidak 

menghubungkan ha>’ kina>yah dengan wa>w atau ya>’ lafz}iyyah baik sebelum ha>’ 

kina>yah berupa huruf hidup seperti  له الملك –وله الحمد  –ربه األعلى , atau berupa 

huruf mati seperti  منه اسمه –فيه القران  –اليه المصير . Bacaan tanpa shilah ha>’ kina>yah, 

biasa juga disebut qashar atau ikhtila>s ha>’ kina>yah. 

                                                        

18 Ibid., h. 61-67. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h. 
55-58.  
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Sedangakan apabila sesudah ha>’ kina>yah berupa huruf hidup dan 

sebelumnya juga berupa huruf hidup, maka seluruh imam tujuh membaca dengan 

shilah ha>’ kina>yah. Misalnya له ما في السموات. Kemudian apabila sesudah ha>’ 

kina>yah berupa huruf hidup dan sebelumnya berupa huruf mati  misalnya جتباهإ 

فيه هدى - وهداه   H{amzah membaca qashar ha>’ kina>yah  ِفْيِه ُهًدى) -(ِإْجَتَباُه َوَهَدُاه , 

termasuk pada lafadz فيه مهانا surat al-Furqan ayat 69. 

Adapun lafaz} يـََره surat al-Zalzalah ayat 7 dan 8 serta surat al-Balad ayat 7, 

dibaca dengan men-shilah-kan ha>’ kina>yah dengan wa>w lafz}iyyah ketika washal 

dan sukun ketika waqaf. Pada lafaz}  ُيـَْرَضه surat al-Zumar ayat 7, H{amzah 

membaca qashar ha>’ kina>yah. 

Sedangkan bacaan ha>’ kina>yah pada lafaz}  فألقه –يؤده  –نوله  –ونصله  –نؤته  

 terdapat di tiga) نؤتھ H{amzah membaca sukun ha>’ kina>yah pada lafaz} .ويتقه

tempat, yaitu 2 tempat di surat Ali ‘Imra>n ayat 145, dan 1 tempat di surat al-

Syu’ara> ayat 20),  نوله –ونصله  (terdapat dalam surat al-Nisa>’ ayat 115), يؤده 

(terdapat di dua tempat dalam surat Ali ‘Imra>n ayat 75),  فألقھ  (al-Naml ayat 28). 

Sedangkan pada lafadz ويتقه surat al-Nu>r ayat 52 Khalaf membaca kasrah ق dan 

isyba>’ ha>’ kina>yah yakni  َهقِ تَّ يَـ و . 

4. Dua Hamzah dalam Satu Kata19 

Dalam al-Qur’a>n sering dijumpai dua hamzah yang berkumpul (saling 

berhadapan) dalam satu kata. Dalam hal ini dijumpai tiga macam peristiwa, 

dimana hamzah pertama pasti difath}ah, dan hamzah kedua adakalanya 

difathah/dikasrah/didhammah, misalnya:  َءَأْعَجِمىُّ  -  َءأُنِْزلَ  –َأئِنَّا  –َءأَْنَذْرتـَُهم . Dalam 

hal ini, Imam H{amzah membaca hamzah kedua dengan tah}qi>q. 

                                                        

19 Ibid., 92-118. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h}  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h. 69-
74. 
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Adapun untuk lafaz}  َأْن َكاَن dalam surat al-Qalam ayat 14, imam H{amzah 

membaca  dengan mendoubel hamzah (dua hamzah), dan men-tah}qi>q-kan  َءَأْن َكانَ  

hamzah kedua tanpa idkha>l. 

5. Al-Naql dan al-Sa>kin al-Mafshu>l20 

Peristiwa pemindahan harakat hamzah ke huruf shah}ih} mati sebelumnya, 

dan kemudian hamzahnya dibuang. Dikenal dengan istilah al-Naql. 

Adapun huruf shahih mati sebelum hamzah qat}a’ ada kalanya berupa:  

a. Tanwi>n, misalnya  ِْالَيِّ يـَْوٍم ُاجَِّلت. 

b. Nu>n, misalnya  ِمْن ِاْسَتبـَْرٍق.  

c. Ta>’ ta’ni>s\, misalnya  ُْهم   .َوِاْذ َقالْت اُمٌَّة ِمنـْ

d. Huruf layn, misalnya  ُتـََعاَلْوا اَْتل.  

e. La>m ta’ri>f, misalnya االخرة.  

f. Selain huruf yang telah disebutkan, misalnya  ََقْد َافْـَلح.  

Keenam huruf shah}ih} mati tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

a. Al-Sa>kin al-Mafshu>l, yaitu bila huruf shahih mati dan hamzah sesudahnya 

terpisah (munfashil) rasamnya (tulisannya), seperti  َمْن اَمن . Atau dengan 

kata lain, huruf matinya terdiri dari selain la>m ta’ri>f. 

b. La>m Ta’ri>f yaitu bilamana huruf shahih mati dan hamzah sesudahnya 

tidak terpisah (muttasil) rasamnya. Seperti خرةاال . 

Adapun bacaan imam Khalaf pada bacaan al-Sa>kin al-Mafshu>l dan La>m 

Ta’ri>f ketika wasal dan waqaf, dan lafadz  ◌ٌ◌ِشىًء sebagai berikut: 

                                                        

20 Ibid., 147-167. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h}  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h. 
85- 90. 
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a. Bacaan pada al-Sa>kin al-Mafshu>l, ketika waqaf imam Khalaf membaca 

dengan 3 wajh yaitu: 21 

1) Tah}qi>q (berdasarkan maz\hab T{a>hir ibn Galbun). Misalnya, َعَذاٌب َأِلْيم ٌ◌  

dibaca ‘az\a>bun ali>m. 

2) Naql. Misalnya, َعَذاٌب َأِلْيم dibaca ‘az\a>bunali>m. 

3) Saktah. Misalnya, َعَذاٌب َأِلْيم dibaca ‘az\a>bun saktah ali>m. 

Sedangkan ketika washal mempunyai 2 wajah bacaan yaitu tah}qi>q 

(berdasarkan maz\hab T{a>hir ibn Galbun) dan saktah. 

b. Selanjutnya pada la>m ta’ri>f, ketika waqaf imam Khalaf membaca dengan 

dua wajh yaitu: 

1) Saktah (berdasarkan maz\hab Abul Fa>ris dan T{a>hir ibn Galbun). 

Misalnya,  ْاْألَ ْرضِ فِي  dibaca filsaktahardhi 

2) Naql. Misalnya,  ْاْألَ ْرضِ فِي  dibaca  ْْرضِ  اَال فِي  filardh. 

Sedangkan ketika wasal membaca dengan satu wajh yaitu saktah 

(berdasarkan maz\hab Abul Fa>ris dan T{ahir ibn Galbun). 

c. Adapun bacaan pada  ◌ٌ◌ِشىًء imam Khalaf membaca dengan saktah 

(berdasarkan maz\hab Abul Fa>ris dan T{ahir ibn Galbun) ketika 

mewashalkan dengan kata berikutnya. Misalnya,  ٌر  ِإنَّ اَهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديـْ

dibaca innalla>ha ‘ala> kulli syaisaktahingqadi>r. 

d. Adapun bacaan pada  ًَلُهْم َاْجرا -dan semisalnya bila ada al-sa>kin al َوَاَعدَّ

mafshu>l, sedang huruf matinya berupa mi>m jama’, imam Khalaf 

mempunyai 2 wajh baik ketika waqaf atau washal, yaitu tah}qi>q 

(berdasarkan maz\hab T{a>hir ibn Galbun) dan saktah  (berdasarkan maz\hab 

Abul Fa>ris). Maka dibaca wa’a’addalahum ajero> (jika tah}qi>q) dan 

wa’a’addalahumsaktahajero> (jika saktah). 

                                                        

21Ibid., 147-149. 
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e. Sedangkan pada lafaz}  َاْلئن Yunus 51 & 91, bila dibaca washal dengan kata 

sesudahnya, imam Khalaf mempunyai 2 wajh, pertama disamping 

membaca saktah pada la>m ta’ri>f, hamzah kedua (hamzah washal) di-ibda>l-

kan dengan alif serta di-isyba>’-kan. Kedua, disamping membaca saktah 

pada la>m ta’ri>f, hamzah kedua (hamzah wasal) dibaca tashi>l baina-baina. 

f. Selanjutnya bacaan pada عادا االولى surat an-Najm 50, bila عادا diwasalkan 

dengan االول, bacaan imam H{amzah adalah men-sukun lam االولى dan men-

kasrah tanwi>n عادا. 

6. Iz}ha>r dan Idga>m22  

Idga>m adalah pengucapan dua huruf menjadi satu huruf, yakni seperti 

huruf kedua yang di-tasydi>d. Idgha>m ada dua jenis yaitu idga>m kabi>r dan idga>m 

sagi>r. Disebut idga>m kabi>r bilamana huruf pertama yang di-idga>m-kan dan huruf 

kedua (dimana huruf pertama di-idga>m-kan kepadanya) sama-sama berupa huruf 

hidup. Dan disebut idga>m sagi>r, bilamana huruf pertama mati dan huruf kedua 

hidup.23 

Adapun Idga>m yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah idga>m sagi>r. 

Sedangkan iz}ha>r yang dimaksud di sini adalah apabila huruf pertama yang mati 

tidak di-idga>m-kan ke dalam huruf kedua. 

Adapun rincian bacaan imam Khalaf pada pembahasan ini sebagai 

berikut: 

a. Pada lafaz}  ِْإذ apabila bertemu huruf ت atau د yakni membacanya dengan 

idga>m, misalnya  َُوإْذ َتْخُلق dibaca wa ittakhluqu. Sedangkan bila bertemu 

dengan huruf  ص –س  –ز  –ج  dibaca iz}ha>r, misalnya  ََوِإْذ زَيَّن dibaca wa iz\ 

                                                        

22Ibid., J. 2, h. 1-27.  Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>}h  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h. 
106-111. 

23 Ibid., J. 1, h. 35 
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zayyana. Dan kesepakatan seluruh imam meng-idga>m-kan ke dalam  ذ– 

 .ظ

b. Selanjutnya pada lafaz} َقد ْ◌  apabila bertemu dengan huruf  س  –ز  –ذ  –ج - 

ظ –ض  –ص  –ش   imam khalaf membaca idga>m, misalnya  َْقْدَجاءَُكم dibaca 

qajja>’akum. Dan kesepakatan seluruh imam meng-idga>m-kan ke dalam  د

ت – . 

c. Selanjutnya, apabila ta’ ta’ni>s\ bertemu dengan huruf  ص  –س  –ز  –ج  –ث

ظ –  imam Khalaf membaca idga>m, misalnya  َُكذَّّبْت َثُمْود dibaca 

kaz\z\bas\s\amu>du. Dan kesepakatan seluruh imam meng- idga>m-kan ke 

dalam  ط –د  –ت . 

d. Pada lafaz}  َْهل dan  َْبل apabila bertemu dengan huruf  س –ث  –ت  imam 

Khalaf membaca idga>m, misalnya َهْل تـََرى dibaca hattaro>. Sedangkan bila 

bertemu dengan huruf   ن –ظ  –ط  –ض  –ز  imam Khalaf membaca iz}ha>r, 

misalnya  َنبُِّئُكمْ نُـ َهْل  dibaca halnunabbi’ukum. Perlu diketahui bahwa pada 

firman Allah تُ َأْم َهْل َتْسَتِوى الظُُّلَما  surat al-Ra’d, imam Khalaf tidak meng-

idga>m-kan, sebab shigat yang digunakan adalah muz\akkar (َيْسَتِوى). Dan 

kesepakatan seluruh imam meng-idga>m-kan ke dalam  ر –ل .24 

e. Ketika dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya saling berhadapan 

(yang awal mati-yang kedua hidup), maka huruf pertama harus di-idga>m-

kan ke dalam huruf yang hidup, misalnya  َِفَال ُيْسِرْف ِفْي اْلَقْتل dibaca 

fala>yusriffilqarl. Kecuali bila huruf pertama dari huruf yang sama makhraj 

dan sifatnya berupa huruf mad, seperti َحتَّى َعَفْوا َوَقالُوا dibaca hatta> 

‘afawwaqa>lu>. Bila huruf pertama  dari huruf yang sama makhraj dan 

sifatnya berupa ha>’ saktah (dalam surat al-Ha>qqah ayat 28). Maka, 

seluruh imam qira>’a>t membaca dengan dua wajh yaitu meng-idga>m-kan 

                                                        

24 Di dalam al-Qur’an tidak terdapat  َْهل yang bertemu dengan ر. 
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huruf pertama ke dalam huruf kedua, atau meng-iz}ha>r-kan huruf pertama 

(ini tidak dapat dipraktekkan kecuali dengan men-saktah-kan huruf 

pertama /ha>’ saktah dengan saktah ringan). 

f. Adapun huruf ذ yang bertemu dengan ت pada firman Allah  ُِإّنْى ُعْذت 

(terdapat dalam surat Ga>fir ayat 27dan al-Dukha>n ayat 20) dan َنَبْذتـَُها  فـَ

(surat Taha ayat 96) imam Khalaf meng- idga>m-kan ذ ke dalam ت, 

Sehingga kedua lafaz} tersebut dapat dibaca inni> ‘uttu dan fanabattu. 

g. Huruf ث bertemu ت pada firman Allah ُتُمْوَها  surat al-A’ra>f ayat 43 dan َأْورِثـْ

al-Zukhruf ayat 72. Imam Khalaf meng-idga>m-kan ث ke dalam ت, 

Sehingga dibaca aurittumu>ha>. 

h. Dal pada ص-nya lafaz} كهيعص (awal surat Maryam) di-idga>m-kan ke dalam 

 maka dibaca ka>fha>ya>’ai>nsho>z\z\kru dan pada ِذْكُر َرْحَمِت رَبِّكَ  \pada lafaz ذ

lafaz\  يُرِْد ثـََوابَ َوَمْن  (2 tempat dalam surat Ali Imran 145) dal di-idga>m-kan 

ke dalam ث-nya  َثـََواب dibaca wamayyuris\s\awa>ba  serta meng-idga>m-kan ث 

yang bertemu ت pada  لَِبْثُتمْ  –لَِبْثُت  –لَِبْثَت , sehingga dibaca labittum – 

labittu – labitta. 

i. Nun pada طسم di awal surat al-Syu’ara>’ dan al-Qashash, imam Khalaf 

membaca dengan iz}ha>r pada nun yang bertemu mi>m (طَا ِسْیْن ِمیْْم) dibaca 

t}o>si>nmi>m. Adapun nun mati pada (طَا ِسْيْن) طس awal surat al-Naml yang 

bertemu ta’-nya  َتِلْك, seluruh imam qira>’a>t tujuh membaca dengan ikhfa>’ 

(t}o>si>n>tilka). 

j. Bacaan اتََّخْذُتم ْ◌  dan  َْأَخْذُتم baik yang berbentuk jama’ maupun mufrad, di 

mana saja berada dalam al-Qur’a>n imam Khalaf meng-idga>m-kan ذ ke 

dalam ت. Sehingga dibaca ittakhottum  dan  akhottum. 

k. Bacaan ba’ pada lafaz\ ارَْكْب َمَعَنا surat Hu>d ayat 42, imam Khalaf membaca 

ba’ dengan iz}ha>r. Sehingga dibaca irkab ma’ana>. 
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l. Bacaan ث pada  َيـَْلَهْث ذِلك surat al-A’ra>f ayat 179, imam Khalaf meng-

idga>m-kan ث ke dalam ذ, yakni dibaca yalhaz\z\a>lika. 

m. Bacaan ba’ pada lafaz}  َْمْن َيَشاءُ  يـَُعذِّب  dalam surat al-Baqarah ayat 284, 

imam Khalaf men-jazam-kan dan meng-idga>m-kan ب ke dalam م. 

Sehingga dibaca  yu’az\z\immayyasya>’ 

n. Hukum nun mati dan tanwi>n, seluruh imam qira>’a>t meng-idga>m-kan nun 

mati yang berada di ujung kata atau tanwin ke dalam ل dan ر dengan 

tanpa gunnah. Sedangkan jika bertemu dengan  م  - ي  –و  dan ن maka 

disertai gunnah. 

Namun, dalam hal ini khusus imam Khalaf meng-idga>m-kan nun mati 

atau tanwin ke dalam  ي dan و dengan tanpa gunnah. 

Apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu ي dan و dalam satu kata, 

seluruh imam qira>’a>t membaca iz}ha>r, sebab khawatir menyerupai mudha>’af yaitu 

pada lafadz  َواٌن َواٌن  –ِصنـْ َياَي  –ِقنـْ َيانٌ  –الُدنـْ ـْ بـُن , dalam hal ini tidak ada tanwi>n yang 

bertemu dengan ي dan و dalam satu kata, sebab adanya tanwi>n pasti diakhir 

kata). 

7. Al-Fath}, al-Ima>lah dan al-Taqli>l25 

Al-Fath} adalah terbukanya mulut si pembaca al-Qur’a>n ketika 

mengucapkan alif, jadi bukan alif yang berharakat fath}ah, sebab alif tidak pernah 

menerima harakat. 

Adapun al-Ima>lah menurut bahasa adalah condong dan menurut istilah 

ada dua macam yaitu, Al-Ima>lah al-Kubra> ialah bunyi antara fath}ah dan kasrah, 

serta antara alif dan ya’. Al-Ima>lah al-Kubra> biasa juga disebut al-Ima>lah al-

                                                        

25 Ibid., J. 2, h. 28-66. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h}  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., 
h. 115-130. 
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Mahdah atau al-Idhja>’. Sedangkan al-Ima>lah al-Sugra> ialah bunyi antara al-fath} 

dan al-ima>lah al-kubra>. Al-Ima>lah al-Sugra> biasa juga disebut al-taqli>l atau 

baina-baina. 

Dalam hal ini, salah satu diantara imam tujuh yang paling banyak 

memakai bacaan al-ima>lah al-kubra> adalah imam H{amzah (termasuk Khalaf 

padanya). Adapun rinciannya bacaan al-ima>lah al-kubra> oleh imam Khalaf 

sebagai berikut: 

a. Bacaan pada z\awa>tul ya>’ (setiap alif ashliyyah -bukan za>idah- yang 

terletak diakhir kata di mana ia berasal dari ya>’). Adapun cara untuk 

mengetahui asal alif (apakah dari ya>’ atau wa>w), apabila pada isim dapat 

dilihat dalam bentuk tas\niyah-nya, dan apabila pada fi’il dapat dilihat 

dalam bentuk mukha>tab-nya, sebagai conttoh lafaz}  اْشتَـَرى –الَهوى  –الُهدى  

dan َهَدى. 

b. Bacaan pada lafaz}  الرِّبـََوا –ُضَحيَها  –َوالضَُّحى  dan الُقَوى, walaupun asal alif dari 

wa>w. 

c. Bacaan pada lafaz} أَْحیَا yang diawali wa>w (an-Najm 44). 

d. Bacaan lafaz} نَئَا dalam al-Qur’a>n hanya terdapat di dua tempat yaitu al-

Isra>’ ayat 83 dan Fushshilat ayat 51, Khalaf membaca al-ima>lah al-kubra> 

pada nu>n dan alif-nya (tentunya berikut hamzah-nya) pada kedua tempat 

tersebut. 

e. Bacaan lafaz} ِإنيُه (al-Ahzab 53) dan َأوِْكَالُهَما (al-Isra>’ ayat 23).  

f. Bacaan pada alif ta’ni>s\ (setiap alif yang terdapat pada wazan (pola)  فـَُعالى

فـُْعلى –فَـْعلى  –ِفْعلى  –  dan 26.(فَـَعالى 

                                                        

26 Termasuk lafaz}  َيْحَيى –ِعْيَسى  –ُمْوَسى  walaupun bukan bahasa Arab (َأْعَجِميَّة) tetapi 
diberlakukan sebagai bahasa Arab yang mengikuti wazan  فـُْعلى –فـَْعلى  –ِفْعلى . Hal ini dikarenakan 
lafaz}-lafaz} tersebut sudah terbiasa dipakai oleh kalangan bangsa Arab, dan juga memang dalam 
mushaf Us\ma>niyyah alif-nya tertulis dengan bentuk ya>’. Begitu pula lafaz} الَحَوايَـا walaupun alif 
ta’ni>s\-nya tertulis di dalam mushaf Us\ma>niyyah dengan bentuk alif, ia tetap dibaca al-ima>lah al-
kubra> oleh Khalaf. 
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g. Bacaan pada َمَتى –َعَسى  -  َأنَّى  dan بـََلى yang dipergunakan untuk istifha>m. 

Adapun lafaz} أَنَّى yang dipergunakan untuk istifha>m dalam al-Qur’a>n ada 

28 tempat dan  َمَتى –َعَسى  serta بـََلى  di mana saja berada dalam al-Qur’a>n 

dibaca al-ima>lah al-kubra> oleh Khalaf. 

h. Bacaan pada alif yang terletak di ujung kata, yang tertulis di dalam 

mushaf ‘Us\ma>niyyah dengan bentuk ya>’ (bukan alif yang berasal dari ya>’, 

tetapi setiap alif yang tidak diketahui asalnya, atau setiap alif yang 

asalnya dari wa>w). Kecuali  َلَدى –زََكى  –ِإَلى  –َحتَّى  dan َعَلى. 

i. Bacaan pada alif yang asalnya dari waw dan menjadi la>m lil kalimah dan 

juga menjadi huruf ketiga, namun kalimah (kata) tersebut dimasuki huruf 

za>idah. Misalnya ابـَْتلى. 

j. Bacaan pada alif yang terletak disetiap akhir ayat pada sebelas surat  ُرُءوُس)

 Maksudnya adalah baik alif yang asalnya dari ya>’ maupun wa>w, dan .اَألِى)

baik yang terdapat di isim maupun fi’il. Berarti alif pengganti tanwi>n di 

mana keberadaannya hanya ketika waqaf, dalam hal ini dikecualikan. 

Adapun surat-surat yang dimaksud yaitu Ta>ha>, al-Najm, al-Ma’a>rij, al-

Qiya>mah, al-Na>zi’a>t, ‘Abasa, al-A’la>, al-Syams, al-Lail, al-Dhuha>, al-

‘Alaq. 

k. Bacaan pada ra’-nya lafaz} تَرَءا dalam surat al-Syu’ara>’ ayat 61, berarti ra>’-

nya lafaz}  ِتـََراَءِت اْلِفَئَتان dalam surat al-Anfa>l tidak termasuk pembahasan ini. 

Apabila yang dimaksud al-ima>lah al-kubra> pada ra’, otomatis alif 

sesudahnya juga dibaca al-ima>lah al-kubra> tentunya berlaku baik ketika 

waqaf maupun washal. Adapun ketika waqaf pada تَرَءا, khusus imam 

H{amzah harus disertai al-Tashi>l baina-baina. 

l. Bacaan pada fi’il ُثَالِثى yang bershigat ma>dhi فعل ماضى)(  yaitu  َخافـُْوا  –َخاَب– 

َشاءَ  –َجاَء  –زَاُغْوا  –َحاَق  –َضاَقْت  –طَاَب   dan  َزَاد, selain   ْزَاَغت. 
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m. Bacaan pada alif-nya  ََبْل َران (al-Mut}affifi>n ayat 14). 

n. Alif yang dibaca al-ima>lah yang terletak sebelum huruf mati dalam satu 

kata (maksudnya berupa tanwi>n) seperti ُمَسم�ى. Khusus lafaz}  ًتْـر اتـَ , oleh 

karena H{amzah tidak membaca tanwi>n yakni َرا تـْ  apabila washal maupun ,تـَ

waqaf tentu membaca alif-nya dengan al-ima>lah al-kubra>. 

Sedangkan untuk bacaan al-Taqli>l oleh imam Khalaf, bacaan pada alif 

yang terletak sebelum ra’ mutat}orrifah maksu>rah seperti lafaz}  ِاْلبـََوار (Ibra>him ayat 

28) dan  ِاْلَقهَّار (banyak tempat dalam al-Qur’a>n) serta bacaan pada alif yang 

terletak antara 2 ra>’ misalnya اْألَبـَْرار. 

8. Ya>’ Idhafah27 

Imam Khalaf membaca sukun ya>’ idha>fah, baik yang sesudahnya berupa 

hamzah qat}a’ yang berharakat fath}ah (pada 99 tempat), yang sesudahnya berupa 

hamzah qat}a’ yang berharakat kasrah (̀pada 52 tempat), yang sesudahnya berupa 

hamzah qat}a’ yang berharakat dhammah (pada 10 tempat), yang sesudahnya 

berupa alif lam (hamzah washal yang disertai la>m ta’ri>f) pada 14 tempat, yang 

sesudahnya berupa hamzah washal yang tidak disertai oleh la>m ta’ri>f (pada 7 

tempat), yang sesudahnya berupa huruf hijaiyah selain hamzah (qat}a’/washal) 

pada 30 tempat. Kecuali pada lafaz} ِعَباِدى surat al-Zukhruf ayat 68, membuang 

ya>’ idha>fah. 

9. Ya>’ Za>idah28 

Kaidah umum ya>’ za>idah yang dimiliki imam H{amzah ialah membaca 

is\ba>t ya>’ za>idah ketika washal dan membuangnya ketika waqaf, kecuali pada 

                                                        

27Ibid., J. 2, h. 115-139. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. 
cit., h. 152-159.  

28 Ibid., J. 1, h. 141-162. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>}h  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. 
cit., h. 159-164. 
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surat al-Naml ayat 36 (َأُتَمدُّوَنِن ِبمَاٍل) H{amzah membaca is\ba>t ya>’ za>idah baik ketika 

washal maupun waqaf. Sedangkan pada lafaz} َفَال َتْسَأْلِنى (al-Kahfi 70) dan ْن أ◌َ

 imam H{amzah juga membaca dengan is\ba>t baik ,(al-Qashash ayat 22) يـَْهِديَِنى

ketika washal maupun waqaf, sebab rasmnya memang demikian. 

Jumlah ya>’ za>idah di dalam al-Qur’an ada 62 tempat. Dan pada lafaz}-lafaz} 

tertentu, imam H{amzah membuang ya>’ za>idah baik ketika wasal maupun waqaf 

yaitu pada lafaz}  ِاع َيْسرِ ِإذَا  ,(al-Qamar ayat 8) ِإَلى الدَّ  (al-Fajr ayat 4),  ِْرَتن -al) َلِئْن َأخَّ

Isra>’ ayat 62),  َِأْن تـَُعلَِّمن (al-Kahfi ayat 66),  َِأْن يـُْؤتَِين (al-Kahfi ayat 40),   َِأْن يَْأتَِين َأْن  , 

◌ِ اْلُمَناد ,(al-Kahfi ayat 24) يـَْهِدَينِ   (Qa>f ayat 41),  ِاْلَجَوار (al-Syu>ra> ayat 32),  َِأالَّ تـَتَِّبَعن 

(Ta>ha> ayat 93),  ِيَْدُع الدَّاع yang terletak sesudah lafaz}  ُيَْدع (al-Qamar ayat 6),  بِاْلَواِد– 

َأَهاَننِ  –َأْكَرَمِن   (surat al-Fajr),  َُفَماَءاتِن َى اهللا (al-An’a>m ayat 36 sebagaimana rasmnya), 

 ِكْيُدْونِ  ,(al-Isra’ ayat 97) اْلُمْهَتدِ  ,(al-Hajj ayat 25) َواْلَبادِ  ,(surat Saba’ ayat 13) َكاْلَجَوابِ 

(al-A’ra>f ayat 195),  َِحتَّى تـُْؤتـُْون (Yusuf ayat 66), َفَال َتْسَأْلِنى (Hu>d ayat 46),  ُِتْخُزْون (Hu>d 

ayat 78),  َِأْشرَْكُتُمْون (Ibra>hi>m ayat 22),  َِقْدَهَدْين (al-An’a>m ayat 80), اتـَُّقْوِن يأُلى (al-

Baqarah ayat 197),  ِاْخَشْون (al-Ma>idah ayat 44),  َِوَخافـُْون (Ali ‘Imra>n ayat 175),  َمْن

َعالِ  ,(Yusuf ayat 90) يـَتَّقِ  ◌ُ التـََّناد - التََّالُق  ,(al-Ra’d ayat 9) الُمتـَ  (Ga>fir ayat 15),  الدَّاِع - 

َأْن  ,(al-Shaffat ayat 56) لَتُـْرِدْينِ  ,(al-Mulk ayat 17)  نَِذْيرِ  ,(al-Baqarah ayat 186) َدَعانِ 

 al-Qamar ayat) نُُذرِ  ,(al-Dukha>n ayat 21) َفاْعَتزُِلْونِ  ,(al-Dukha>n ayat 20) تـَْرُجُمْونِ 

16,18,21,30,37 dan 39),  َِوِعْيد (Ibra>hi>m ayat 14, Qa>f ayat 14 dan 45),  ِيـُْنِقُذْون (Ya>si>n 

ayat 23),  َِأْن ُيَكذِّبـُْون (al-Qashash ayat 34),  ِنَِكْير (al-Hajj ayat 44, Saba’ ayat 45, 

Fa>thir ayat 26 dan al-Mulk ayat 18), ◌ِ فَـَبشِّْر ِعَباد   (al-Zumar ayat 17),  َِواتَِّبُعْون (al-

Zukhruf ayat 61), نـَْرَتع ِ◌  (Yusuf ayat 12). 
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10. Waqaf Pada Huruf Hamzah29 

Pada pembahasan ini, huruf hamzah yang dimaksud adalah hamzah yang 

berada di tengah atau di akhir kata, maka yang awalnya berupa hamzah tentunya 

tidak mengalami perubahan bacaan. Diriwayatkan bahwa imam H{amzah 

membaca tashi>l-baina-baina30 ketika waqaf pada kata yang mengandung huruf 

hamzah di tengah atau di akhir. Adapun kaidah-kaidah yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Hamzah mati yang terletak sesudah huruf hidup 

Imam H{amzah meng-ibda>l-kan huruf hamzah dengan huruf ma>d (ibda>l), 

bila mana dijumpai hamzah mati yang sebelunya berupa huruf hidup. Maka bila 

sebelum hamzah mati berupa huruf yang berharakat fath}ah, hamzah mati di-

ibda>l-kan dengan huruf ma>d alif, misalnya bila di tengah kata  َيَْأُكُلْون menjadi 

 Dan bila sebelum hamzah mati berupa huruf berharakat kasrah, hamzah .يَاُكُلْونْ 

mati di-ibda>l-kan dengan huruf ma>d ya>’, misalnya di tengah kata  الذِّْئب ُ◌  menjadi 

 ,Begitu pula bila sebelum hamzah mati berupa huruf berharakat dhammah .الذِّْيبُ 

hamzah mati di-ibda>l-kan dengan huruf ma>d wa>w, misalnya  َُمْؤِمنـُْون menjadi  َُمْؤِمنـُْون. 

Adapun pada lafaz} ِرْءيًا dan semisalnya, ketika hamzah sukun di-ibda>l-kan 

dengan huruf ma>d ya>’, maka bertemulah dua ya>’. Ya>’ pertama sukun dan ya>’ 

kedua hidup. Dalam hal ini boleh dibaca dua wajh yaitu:31 

1) (Iz}ha>r) ya>’ pertama tidak di-idga>m-kan dalam ya>’ kedua. Yakni dibaca 

 .رِيـًْيا

2) (Idga>m) ya>’ pertama  di-idga>m-kan dalam ya>’ kedua. Yakni dibaca رِي�ا. 

                                                        

29 Ibid., J. 1, h. 169-199. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h  al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. 
cit., h. 90-106. 

30 Yang dimaksud tashi>l baina-baina dalam  pembahasan ini adalah mutlaknya 
perubahan, yakni mencakup 4 macam peristiwa berubahnya bunyi hamzah, baik tashi>l baina-
baina, naql, ibda>l maupun haz\f. 

31 Ibid., J. 1, h. 179. 
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Begitu pula pada lafaz} َوتـُْؤِوى dan semisalnya, ketika hamzah sukun di-

ibda>l-kan dengan huruf ma>d wa>w, maka bertemulah dua wa>w. Wa>w pertama 

sukun dan wa>w kedua hidup.  

Sedangkan pada lafaz}  َرُْءيَاي dan semisalnya, setelah hamzahnya di-ibda>l-

kan dengan wa>w. Maka boleh dibaca: 

1) (iz}ha>r) wa>w pertama tidak di-idga>mkan dalam ya>’. Yakni dibaca ُرْويَاي َ◌ . 

2) (idga>m) wa>w pertama  di-idga>mkan dalam ya>’. Yakni dibaca  َرُيَّاي. 

b. Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf mati 

Apabila ada hamzah hidup, dan sebelumnya berupa huruf mati, maka 

harakat hamzah dipindahkan ke huruf mati sebelumnya, kemudian hamzah 

dibuang (yakni dibaca naql), misalnya َمْسئـُْوال menjadi َمُسْوال. Kecuali bila huruf 

mati yang terletak sebelum hamzah berupa alif. Sebab apabila demikian maka 

hamzah yang berada di tengah kata akan dibaca tashi>l baina-baina, sedangkan 

hamzah yang berada di akhir kata di-ibda>l-kan dengan alif dimana panjangnya 

boleh qashar dan mad. Dan apabila huruf mati berupa wa>w atau ya>’ za>idah, maka 

hamzah hidup sesudahnya di-ibda>l-kan dengan wa>w atau ya>’ kemudian  wa>w 

atau ya>’ za>idah di-idga>m-kan ke dalam wa>w atau ya>’ sesudahnya. 

Dalam hal ini, huruf mati yang terletak sebelum hamzah hidup ada 5 

macam: 

1) Huruf mati shah}ih. Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf mati 

shah}ih} ada kalahnya di tengah, misalnya  ًَمْسئُـْوال dibaca  َمُسْوَال. Atau di 

akhir kata, misalnya فْ دِ  oleh karena waqaf maka dibaca ِدفٌ  dibaca  ِدْفءٌ   . 

Adapun ketika waqaf pada lafaz}  ِبـَْيَن الَمْرء dan semisalnya (hamzah 

menjadi akhir kata dan ber-i’ra>b jer) boleh dibaca dengan 2 wajh yakni: 

a) Naql serta sukun ( ِبـَْيَن الَمْرء dibaca bainal mar). 
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b) Naql serta raum ( ِبـَْيَن الَمْرء) dibaca bainal mari, sedang suara ri 

dilemahkan sampai +- 1/3 nya). 

Adapun ketika waqaf pada lafaz} ِمْلُء dan semisalnya (hamzah menjadi 

akhir kata dan ber-i’ra>b rafa’) boleh dibaca dengan 3 wajh yakni: 

a) Naql serta sukun ( ◌ُ ِمْلء   dibaca  ِمل ْ◌ ).  

b) Naql serta isyma>m ( ◌ُ ِمْلء  menjadi  ُِمل dibaca ِمل ْ◌ ) hanya saja ketika 

mengucapkan la>m sukun harus disertai memonyongkan kedua bibir 

sebagai isyarat asal harakat la>m tersebut. 

c) Naql serta raum ( ◌ُ ِمْلء  dibaca  ُِمل) hanya saja suara lu dilemahkan 

sampai +-tinggal sepertiganya. 

2)  Huruf Layn. Yang dimaksud huruf layn di sini adalah wa>w dan ya>’ 

ashliyyah yang terletak sesudah huruf yang berharakat fath}ah. Hamzah 

hidup yang terletak sesudah huruf layn adakalanya di tengah atau di akhir 

kata. Adapun hamzah hidup yang terletak sesudah huruf layn (berupa 

ya>’), misalnya َشْيًئا menjadi َشَيا. Sedangkan hamzah hidup yang terletak 

sesudah huruf layn (berupa wa>w), misalnya  َمْوِئًال dibaca  َمِوَال. 

3) Huruf ma>d selain alif. Yang dimaksud hurud ma>d selain alif di sini adalah 

wa>w atau ya>’ ashliyyah mati yang terletak sesudah huruf yang berharakat 

dhammah atau kasrah. Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf ma>d 

wa>w atau ya>’ tersebut adakalahnya di tengah atau di akhir kata. Adapun 

hamzah hidup yang terletak sesudah huruf ma>d ya>’, misalnya  َِجْيَئتْ و . 

Sedangkan hamzah hidup yang terletak sesudah huruf ma>d wa>w, misalnya 

 .السُّْواى

4)  Alif. Hamzah hidup yang terletak sesudah alif adakalanya di tengah, 

misalnya الَملِئَكة. Ketika waqaf dibaca tashi>l baina-baina huruf hamzah -
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nya, sedang alif yang terletak sebelum hamzah boleh dibaca dengan dua 

wajh, yaitu qashar dan isyba>’. 

Atau di akhir kata, misalnya ُسَفَهاء ketika waqaf dibaca dengan ibda>l, 

yakni meng-ibda>l-kan hamzah dengan huruf ma>d alif32 sehingga dapat 

dibaca dengan 3 wajh yaitu qashar, tawassut} dan isyba>’. 

Dan khusus di akhir kata, diperbolehkan membaca dengan isyma>m dan 

raum.33 

5) Wa>w za>idah atau ya>’ za>idah. Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf 

mati, bilamana huruf matinya berupa Wa>w za>idah atau ya>’ za>idah, ada 

kalanya di tengah, misalnya  َبَرِيـْئـُْون. Atau di akhir kata, misalnya  ٌبَِرْيء.  Bila 

hamzah hidup terletak sesudah wa>w za>idah, maka dibaca dengan meng-

ibda>l-kan hamzah dengan wa>w, kemudian wa>w za>idah sebelumnya di-

idga>m-kan ke dalam wa>w tersebut. Dan bila hamzah hidup terletak 

sesudah ya>’ za>idah, maka dibaca dengan meng-ibda>l-kan hamzah dengan 

ya>’, kemudian ya>’ za>idah sebelumnya di-idga>m-kan ke dalam ya>’ 

tersebut.34 Dengan demikian, lafaz}  ٌبَِرْيء akan menjadi  ٌّبَِري. Oleh karena 

waqaf, maka dibaca bariy (suara riy agak dihentakkan untuk menunjukkan 

wa>w yang di-tasydi>d). 

 

                                                        

32Oleh karena 2 alif bertemu dalam satu kata, maka untuk menghindarinya adalah 
diperbolehkan membuang salah satu alif atau tetap dibiarkan 2 alif. Maka ketika salah satu alif 
dibuang, boleh membuang alif pertama atau kedua. Dan bila yang dibuang alif pertama, maka alif 
kedua harus dibaca qashar (2 harakat), dan bila yang dibuang alif kedua, maka alif pertama boleh 
dibaca qashar dan ma>d (isyba>’), sebab alif pertama terletak sebelum hamzah mugayyar. Adapun 
bila salah satu dari alif tidak dibuang , menurut kaidah yang sudah mafhum adalah harus 
ditambah satu alif lagi diantara 2 alif. Dengan demikian bertemulah tiga alif, yang mana satu alif 
panjangnya 2 harakat. Maka, oleh karena 3 alif tentunya panjangnya 6 harakat (isyba’). 
Diperbolehkan juga memakai wajh bacaan tawassut}, sebab kata-kata tersebut di atas bila 
diwaqafkan statusnya sebagai ma>d ‘a>rid lissuku>n. 

33 Ibid., J. 1, h. 194. 

34 Biasa disebut (االبدال مع االدغام). 
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c. Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf hidup 

Pada hakekatnya hamzah hidup yang terletak sesudah huruf hidup terbagi 

menjadi 9 jenis, yaitu: 

1) Ketika hamzah berharakat fath}ah, huruf sebelumnya dapat berharakat 

fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya  ُمَؤجََّال  –َخاِطَئة  –تََأذََّن . 

2) Ketika hamzah berharakat kasrah, huruf sebelumnya dapat berharakat 

fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya,  ُسِئَلتْ  –َخاِسِئْين  –يـَْوَمِئْذ . 

3) Ketika hamzah berharakat dhammah, huruf sebelumnya dapat 

berharakat fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya,   ْهِزُءْوَن  –َرُؤٌف بُِرُءْوِسُكمْ  –ُمْستـَ . 

Bila ada hamzah berharakat fath}ah terletak sesudah huruf yang berharakat 

kasrah, misalnya َخاِطَئة maka ketika waqaf padanya adalah meng-ibda>l-kan 

hamzah dengan ya>’ maka dibaca َخاِطَية. 

Dan bila ada hamzah berharakat fath}ah terletak sesudah huruf yang 

berharakat dhammah, misalnya  ُمَؤجََّال maka ketika waqaf padanya adalah meng-

ibda>l-kan hamzah dengan wa>w maka dibaca  ُمَوجََّال.  

Adapun hukum bacaan selain yang telah dijelaskan adalah tashi>l baina-

baina. 

Sedangkan bila hamzah hidup menjadi akhir kata, dan sebelumnya berupa 

huruf hidup atau alif, disamping bacaan ibda>l masih ada 3 riwayat bacaan lain 

yaitu: 

1) Hamzah di akhir kata yang berharakat kasrah atau dhammah (fath}ah 

tidak termasuk) dibaca tashi>l baina-baina diserta raum. Riwayat bacaan 

ini yang paling masyhur. 

2) Hamzah di akhir kata hanya boleh dibaca ibda>l. Bacaan tashi>l baina-

baina disertai raum dilarang mutlak. 
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3) Hamzah di akhir kata diperbolehkan memakai wajh bacaan tashi>l baina-

baina diserta raum secara mutlak. 

d. Waqaf pada lafaz} ْهِزُءْون  dan semisalnya ُمْستـَ

Ketika waqaf pada lafaz} ُمْستـَْهِزُءْون dan semisalnya, dibaca dengan 3 wajh 

yaitu: 

1) Tashi>l baina-baina (antara bunyi hamzah yang di-dhammah dengan 

wa>w, yakni hu samar). Wajh ini biasanya disebut sebagai maz\hab imam 

Sibawaih. 

2) Ibda>l hamzah dengan ya>’. Wajh ini biasanya disebut sebagai maz\hab 

ima>m Akhfasy. 

3) Naql, membuang hamzah35 dan huruf yang terletak sebelumnya harus di-

dhammah. Yakni ْهُزْون  .ُمْستـَ

e. Hukum hamzah di tengah kata disebabkan masuknya huruf za>idah 

Jenis hamzah di tengah kata disebabkan masuknya huruf za>idah yang 

dimaksud ialah: 

1) Ha>’ tanbi>h, seperti  هُئَالءِ  –هاَءنـُْتْم . 

2) Ya>’ nida>’, seperti  يِابـَْراِهْيم –ياَءيـَُّها .  

3) La>m, seperti ِلَئالَّ  –َألَنـُْتْم  . 

4) Ba>’, seperti بَِأنـَُّهْم  –َلِبِإَماٍم  . 

5) Wa>w, seperti  َوَأبـَْقى –َوأَْبَصارِِهْم .  

6) Fa>, seperti َفاِمنُـْوا  –َفِإَذا   . 

7) Ka>f, seperti  َكَأنـَُّهمْ   –َكَأْلِف َسَنٍة .  

8) Si>n, seperti  . َسَأْصِرفُ  –َساِوى 

9) Hamzah, seperti اََأْنَذْرتـَُهْم  –َأُءنـَبُِّئُكْم  . 
                                                        

35 Sebab hamzah tersebut dalam mushaf Us\ma>niyyah tidak tertulis dalam bentuk 
apapun. 
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10) La>m ta’ri>f, seperti األْرض  –األِخَرة  . 

Adapun ketika waqaf, dibaca dengan 2 wajh: 

1) Takhfi>f hamzah (tashi>l baina-baina/ibda>l/naql, sesuai dengan kaidah-

kaidah sebelumnya). 

2) Tah}qi>q hamzah (mengingat kedudukan sebenarnya adalah di awal kata). 

f. Wajh lain dari bacaan wa>w/ya>’ ashliyyah sukun, yang terletak sebelum 

hamzah hidup 

Riwayat lain mengatakan bahwa membaca hamzah yang terletak sesudah 

wa>w/ya>’ ashliyyah sebagaimana bacaan hamzah yang terletak sesudah wa>w/ya>’ 

za>idah mati, yakni dengan meng-ibda>l-kan hamzah yang terletak sesudah 

wa>w/ya>’ ashliyyah mati dengan wa>w/ya>’. Dan setelah di-ibda>l-kan, wa>w/ya>’ 

ashliyyah sebelumnya di-idgha>m-kan kedalamnya. 

Sehingga dalam hal ini terdapat 2 wajh pada bacaan hamzah yang terletak 

sesudah wa>w/ya>’ asliyyah mati (khusus yang terletak diakhir kata): 

1) Memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya (naql) 

2) Mengibdalkan hamzah dengan huruf yang sejenis dengan huruf 

sebelumnya (idga>m). 

Demikianlah beberapa kaidah yang digunakan dalam qira>’ah H{amzah 

riwayat Khalaf. Adapun bentuk penulisan sejumlah lafaz} al-Qur’a>n yang tidak 

dapat dimasukkan dalam kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, akan 

penulis tuangkan pada tabel berikut yang disertai dengan perbandingan qira>’ah 

‘A>shim riwayat H{afsh (qira>’ah yang digunakan mayoritas umat Islam di seluruh 

dunia termasuk Indonesia). Agar diketahui sejauhmana perbedaan yang ada. 

Adapun penulisan dengan font merah pada tabel merupakan gambaran perbedaan 
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huruf dan tanda baca antara qira>’ah ‘A<shim riwayat H{afsh dan qira>’ah H{amzah 

riwayat Khalaf. 

 

No. Surat  
No. 

Ayat  
Riwayat H{afsh Riwayat Khalaf 

1 Al-Fa>tih}ah 4  ِٰلكِ مَ  ِلكِ م 

2 
 

 مْ هُ َعَليْـ  َعَلْيِهمْ  7

3 
 

 مْ هُ َعَليْـ  َعَلْيِهمْ  7

4 Al-Baqarah 36  َُهَمالَ زٰ َفأَ  ُهَماَأَزلَّ ف 

5 
 

 اْزؤً هُ  ُهُزًوا 67

6 
 

 ْعُبُدْونَ يَـ َال  َالتـَْعُبُدْونَ  83

7 
 

 ًناَحسَ  ُحْسًنا 83

8 
 

 ىرٰ سْ أَ  ىرٰ سٰ أُ  85

9 
 

 ُدْوُهمْ فْ تَـ  ُدْوُهمْ تـُفٰ  85

10 
 

 ْيلَ َرئِ بْـ جَ  ِجْبِرْيلَ  97

11 
 

 لَ ِئيْ ِمْيَكا ِمْيَكالَ  98

12 
 

يٰ َولٰ  102 يٰ  نِ كِ َولٰ  ِطْينَ ِكنَّ الشَّ  ِطْينَ الشَّ

13 
 

 يبـَْيتِ  بـَْيِتيَ  125

14 
 

َلِتِهمْ  142 َلتِ  َعْن ِقبـْ  مْ هُ َعْن ِقبـْ

15 
 

 فٌ ؤُ َلرَ  فٌ وْ َلَرءُ  143

16 
 

 ْعَمُلونتَـ  يـَْعَمُلون 144

17 
 

 وَّعَ َيطَّ  َتَطوَّعَ  158

18 
 

 حَ يْ الرِ  حَ يٰ الرِ  164

19 
 

 مُ هُ يُرِيْـ  يُرِْيِهمُ  167

20 
 

 َواتِ طْ خُ  ُخُطَواتِ  168

21 
 

 َوصٍّ مُ  ُمْوصٍ  182

22 
 

 وَّعَ َيطَّ  َتَطوَّعَ  184

23 
 

 يـُْوتَ بِ ال البُـيُـْوتَ  189

24 
 

 ُلْوُهمْ تـَْقتُـ َوَال  ِتُلْوُهمْ َوَالتـُقٰ  191
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25 
 

 ُلْوُكمْ يـَْقتُـ َحتَّى  ِتُلوُْكمْ َحتَّى يـُقٰ  191

26 
 

ُلوُْكمْ قَـ َفِإْن  تَـُلوُْكمْ َفِإْن قٰـ  191  تـَ

27 
 

 فٌ ؤُ رَ  فٌ وْ َرءُ  207

28 
 

 َواتِ طْ خُ  ُخُطَواتِ  208

29 
 

 ُع اُألُمْورُ جِ رْ تَـ  تـُْرَجُع اُألُمْورُ  210

30 
 

رٌ  219 رٌ بِ ِإْثٌم كَ  ِإْثٌم َكِثيـْ  يـْ

31 
 

 ْرنَ طَّهَّ يَ  َيْطُهْرنَ  222

32 
 

 َخاَفايُ  َيَخاَفا 229

33 
 

 اْزؤً هُ  ُهُزًوا 231

34 
 

 سُّوُهنَّ مٰ تَ  َتَمسُّوُهنَّ  236

35 
 

 سُّوُهنَّ مٰ تَ  َتَمسُّوُهنَّ  237

36 
 

 هُ فُ فَـُيَضاعِ  فَـُيَضاِعَفهُ  245

37 
 

 الَِّذي يرَبِّ  الَِّذي يَ رَبِّ  258

38 
 

 مْ ْعلَ ا َأْعَلمُ  259

39 
 

 ْرُهنَّ صِ فَ  َفُصْرُهنَّ  260

40 
 

َوةٍ  265 َوةٍ رُ بِ  بَِربـْ  بـْ

41 
 

أنَ فّـ  ّفِنِعمَّأ 271  ِعمَّ

42 
 

 َكفِّرُ نُ  يَُكفِّرُ  271

43 
 

 نُواَئاذِ فَـ  َفْأَذنُوا 279

44 
 

 دَّقـُْواصَّ َوَاْن تَ  َوَاْن َتَصدَّقـُْوا 280

45 
 

 َتِضلَّ  ِإنْ  َأْن َتِضلَّ  282

46 
 

رَ  282 ُتَذكِّ  رُ فَـُتَذكِّ  فـَ

47 
 

 ةٌ َحاِضرَ  ةٌ ِتَجارَ  ِتَجاَرًة َحاِضَرةً  282

48 
 

ْغفِ  فَـيَـْغِفرُ  284  رْ فَـيـَ

49 
 

 بْ يـَُعذِّ  يـَُعذِّبُ  284

50 
 

 هبِ ِكتٰ وَ  وَُكُتِبه 285

51 Ali 'Imra>n 5 َما ءِ السََّما  السَّ

52 
 

 ْغَلُبونَ يُـ سَ  َستُـْغَلُبونَ  12

53 
 

 ْحَشُرونيُ  ُتْحَشُرون 12
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54 
 

 يَوْجهِ  يَ َوْجهِ  20

55 
 

 ُلونَ تِ يـُقٰ  يـَْقتُـُلونَ  21

56 
 

 فٌ ؤُ رَ  فٌ وْ َرءُ  30

57 
 

َنادَ  39  هُ ـفَـَنادَ  هُ ـتْ فـَ

58 
 

 اهللاَ ِإنَّ  َأنَّ اَهللا  39

59 
 

 ُركَ يـَْبشُ  يـَُبشُِّركَ  39

60 
 

 َيَشا ءُ َيَشا 40

61 
 

 َعلُِّمهُ نُـ  يـَُعلُِّمهُ  48

62 
 

 يُـْوِتُكمْ بِ  بـُيـُْوِتُكمْ  49

63 
 

 َوفِّيِهمنُـ فَـ  فَـيُـَوفِّيِهم 57

64 
 

 َمالِ  َلَما 81

65 
 

ُغونَ  83  بـُْغونَ تَـ  يـَبـْ

66 
 

 ْرَجُعونتُـ  يـُْرَجُعون 83

67 
 

 ُع اُألُمْورُ جِ رْ تَـ  تـُْرَجُع اُألُمْورُ  109

68 
 

 ِمينوَّ ُمسَ  ُمَسوِِّمين 125

69 
 

 ْرحٌ قُـ  قَـْرحٌ  140

70 
 

 ْرحٌ قُـ  قَـْرحٌ  140

71 
 

 هْ نـُْؤتِ  نـُْؤتِهِ  145

72 
 

 هْ نـُْؤتِ  نـُْؤتِهِ  145

73 
 

 ْغَشىتَـ  يـَْغَشى 154

74 
 

 يُـْوِتُكمْ بِ  بـُيـُْوِتُكمْ  154

75 
 

ْعَمُلون 156  ْعَمُلونيَـ  تـَ

76 
 

 تُّمْ مِ  ُمتُّمْ  157

77 
 

 ْجَمُعونتَ  َيْجَمُعون 157

78 
 

 تُّمْ مِ  ُمتُّم 158

79 
 

 لَّ يـُغَ  َأنْ  َأْن يـَُغلَّ  161

80 
 

 ْرحُ قُ اْل اْلَقْرحُ  172

81 
 

 ْحَسَبنَّ تَ َوَال  َوَالَيْحَسَبنَّ  178

82 
 

زَ  179 زَ  يَِميـْ  يَُميـِّ
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83 
 

 ْحَسَبنَّ تَ َوَال  َوَالَيْحَسَبنَّ  180

84 
 

 بُ تَ كْ يُ سَ  َسَنْكُتبُ  181

85 
 

َلُهم 181  ُهملُ َوقَـتْـ  َوقَـتـْ

86 
 

 ُقولُ يَـ  نـَُقولُ  181

87 
 

ُلوا َوقٰـ  195 ُلواِتُلوا َوقٰـ قُ وَ  َوقُِتُلواتـَ  تـَ

88 Al-Nisa>' 1  َمِ َواْألْرَحا َواْألْرَحام 

89 
 

 ايَّ َمرِ  َمرِيًئا 4

90 
 

 مِّهِ ِألِ فَ  َفِألُمِّهِ  11

91 
 

 ىصِ يُو  يُوَصى 12

92 
 

 يـُْوتِ بِ ال البُـيُـْوتِ  15

93 
 

 ْرًهاكُ  َكْرًها 19

94 
 

 نَّ صَ حْ أَ  ُأْحِصنَّ  25

95 
 

 لِ َبخَ اْل اْلُبْخلِ  37

96 
 

 َسوَّىتَ  ُتَسوَّى 42

97 
 

 ُم اِألْرضُ هُ بِ  ِبِهُم اِألْرضُ  42

98 
 

 َمْسُتمْ لَ  ْسُتمْ مَ لٰ  43

99 
 

أ 58 أنَ  نِِعمَّ  ِعمَّ

100 
 

 ُكنْ يَ َلْم  َلْم َتُكنْ  73

101 
 

 ْظَلُمْونَ يُ َوَال  َوَالُتْظَلُمْونَ  77

102 
 

 مَ لَ السَّ  السََّلمَ  94

103 
 

ُنوا 94 يـَّ  واثَبَّتُ فَـتَ  فَـَتبـَ

104 
 

 ْؤتِيهيُـ  نـُْؤتِيه 114

105 
 

ْلُووا 135  واُلو َوِإْن تَـ  َوِإْن تـَ

106 
 

 لَ نـُزِّ  نـَزَّلَ  140

107 
 

 ْؤتِيِهمْ نُـ  يـُْؤتِيِهمْ  152

108 
 

 ْؤتِيِهمْ يُـ سَ  َسنُـْؤتِيِهمْ  162

109 
 

 بُوِرً◌ازُ  زَبُوِرً◌ا 163

110 Al-Ma>idah 6  ُْكمْ لِ َوَأْرجُ  َوَأْرُجَلُكم 

111 
 

 َمْسُتمْ لَ  لَمْسُتمْ  6
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112 
 

 ةً يَّ سِ قَ  ِسَيةً قٰ  13

113 
 

 ِإَلْيكَ  يَيدِ  ِإَلْيكَ  يَ يَدِ  28

114 
 

 مَ َيْحكُ لِ وَ  َوْلَيْحُكمْ  47

115 
 

 اْزؤً هُ  ُهُزًوا 57

116 
 

 اْزؤً هُ  ُهُزًوا 58

117 
 

 دَ بُ عَ  َعَبدَ  60

118 
 

 تِ الطَّاُغوْ  الطَّاُغْوتَ  60

119 
 

ْوِلِهمْ  63  مْ هُ َعْن قَـْولِ  َعْن قـَ

120 
 

 نُ َأالَّ َتُكوْ  َأالَّ َتُكْونَ  71

121 
 

 ْدُتمقَ عَ  َعقَّْدُتم 89

122 
 

 قَّ ُتحِ اسْ  اْسَتَحقَّ  107

123 
 

 وَّلِينَ اْألَ  اْألَْولََيان 107

124 
 

 يُـْوبِ غِ ال الغُيُـْوبِ  109

125 
 

 رٌ حِ سٰ  ِسْحرٌ  110

126 
 

 ُلَهاْنزِ مُ  ُمنَـزُِّلَها 115

127 
 

 يَواُمِّ  يَ َواُمِّ  116

128 
 

 يُـْوبِ غِ ال الغُيُـْوبِ  116

129 Al-An'a>m 16  ْفْ رِ صْ يَ َمْن  َمْن ُيْصَرف 

130 
 

 ُكنْ يَ َلْم  َلْم َتُكنْ  23

131 
 

َنتُـُهمْ   23 نَ  ِفتـْ  ُهمْ تَـ ِفتـْ

132 
 

 َنابـَّ َواِهللا رَ  َواِهللا َربـَِّنا 23

133 
 

 ْعِقُلْونَ يَـ  تـَْعِقُلْونَ  32

134 
 

 نَُّه َمْن َعِملَ إِ  أَنَُّه َمْن َعِملَ  54

135 
 

 نَّهُ إِ فَ  َفأَنَّهُ  54

136 
 

 ْسَتِبْينَ يَ َولِ  َولَِتْسَتِبْينَ  55

137 
 

 ْقضِ يَـ  يـَُقصُّ  57

138 
 

 هُ يتـََوفَّ  هُ تْ تـََوفـَّ  61

139 
 

ْهوَ  71 ْهوَ  هُ تْ اْستـَ  هُ ـاْستـَ

140 
 

 يَوْجهِ  َوْجِهيَ  79



80 
 

141 
 

 َسعَ لَّيْ َوا َواْلَيَسعَ  86

142 
 

َنُكمْ  94  ُكمْ نُ بـَيْـ  بـَيـْ

143 
 

 ِرهِ ُثمُ ِإَلى  ِإَلى َثَمرِهِ  99

144 
 

 ْؤِمنُـْونَ تُـ  َال  َال يـُْؤِمنُـْونَ  109

145 
 

زَ مُ  ُمنـَزَّلٌ  114  لٌ نـْ

146 
 

 مَ ُحرِّ َما  َما َحرَّمَ  119

147 
 

 ِتهِ ِرَسالَ  رَِساَلَتهُ  124

148 
 

 ْحُشُرُهمْ نَ  َيْحُشُرُهمْ  128

149 
 

 ُكونُ يَ َمْن  َمْن َتُكونُ  135

150 
 

 رِهُثمُ ِمْن  ِمْن َثَمرِه 141

151 
 

 َصاِدهِ حِ  َحَصاِدهِ  141

152 
 

 َواتِ طْ خُ  ُخُطَواتِ  142

153 
 

 ُكونَ تَ َأْن  َأْن َيُكونَ  145

154 
 

 نَّ َهَذاإِ وَ  َوَأنَّ َهَذا 153

155 
 

ُهمْ  158 ُهمْ يَ َأْن  َأْن َتْأتِيـَ  ْأتِيـَ

156 
 

 ُقوارَ فٰـ  فَـرَُّقوا 159

157 Al-A'ra>f 25  َُجونَ رُ خْ تَ  ُتْخَرُجون 

158 
 

 رَبِّي الَفَواِحشَ  الَفَواِحشَ  يَ رَبِّ  33

159 
 

 حُ يـُْفتَ  تـَُفتَّحُ  40

160 
 

 نَّ أَ  َأنْ  44

161 
 

 اللَّهِ  ةَ َلْعنَ  َلْعَنُة اللَّهِ  44

162 
 

 ي اللَّْيلَ َغشِّ يُـ  يـُْغِشي اللَّْيلَ  54

163 
 

 حَ يْ الرِ  حَ يٰ الرِ  57

164 
 

 ْشًرانَ  ُبْشًرا 57

165 
 

 يُـْوًتابِ  بـُيـُْوًتا 74

166 
 

 ِءنَُّكمْ أَ  ِإنَُّكمْ  81

167 
 

 يَمعِ  َمِعيَ  105

168 
 

 رٍ حّٰ سَ  ِحرٍ سٰ  112

169 
 

 نَّ َلَناإِ ءَ  ِإنَّ لََنا 113
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170 
 

ْلَقفُ  117  فُ َلقَّ تَـ  تـَ

171 
 

 َآَمْنُتمْ ءَ  َآَمْنُتمْ  123

172 
 

 ُفونَ كِ يـَعْ  يـَْعُكُفونَ  138

173 
 

 كَّاءَ دَ  دَك�ا 143

174 
 

 الَِّذْينَ  يأيَاتِ  الَِّذْينَ  يَ أيَاتِ  146

175 
 

 دِ رَّشَ ال الرُّْشدِ  146

176 
 

 ِليِِّهمْ حِ  ُحِليِِّهمْ  148

177 
 

 ْرَحْمَناتَـ  يـَْرَحْمَنا 149

178 
 

 ْغِفْر َلَناتَـ  يـَْغِفْر لََنا 149

179 
 

 مِّ أُ  ُأمَّ  150

180 
 

 ةٌ َمْعِذرَ  َمْعِذَرًة  164

181 
 

 ْعِقُلونيَـ  تـَْعِقُلون 169

182 
 

 ُدونيـَْلحَ  يـُْلِحُدون 180

183 
 

 ُهْم رْ َويَذَ  َويََذُرُهْم  186

184 Al-Anfa>l 17  ٰاهللاُ  نِ كِ َولٰ  اهللاَ  ِكنَّ َول 

185 
 

 اهللاُ  نِ كِ َولٰ  اهللاَ  ِكنَّ َولٰ  17

186 
 

 نٌ ُمْوهِ  ُمْوِهنُ  18

187 
 

 دَ َكيْ  َكْيدِ  18

188 
 

 نَّ اللََّه إِ وَ  َوَأنَّ اللََّه  19

189 
 

زَ  ِلَيِميزَ  37  ِلُيَميـِّ

190 
 

 ُع اُألُمْورُ جِ رْ تَـ  تـُْرَجُع اُألُمْورُ  44

191 
 

 َاليَِتِهمْ وِ  َوَاليَِتِهمْ  72

192 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  83

193 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  83

194 Al-Taubah 21  ُْرُهمْ يـَْبشُ  يـَُبشُِّرُهم 

195 
 

 اْبُن اللَّه رُ ُعَزيْـ  ُعَزيْـٌر اْبُن اللَّه 30

196 
 

 ُهونَ ُيضٰ  ِهُئونَ ُيضٰ  30

197 
 

 ْرًهاكُ  َكْرًها 53

198 
 

 ةٍ َورَْحمَ  َورَْحَمةٌ  61
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199 
 

 يـُْعفَ  ِإنْ   ِإْن نـَْعفُ   66

200 
 

 ْب ذَّ عَ تُـ  نـَُعذِّْب  66

201 
 

 ةٌ َطائِفَ  طَائَِفًة  66

202 
 

 ُيوبِ غِ اْل اْلُغُيوبِ  78

203 
 

 فٍ رْ جُ  ُجُرفٍ  109

204 
 

ُلون 111 يـَْقتُـُلوَن َويـُْقتـَ  ُلونَ تُـ قْ يَـ ُلوَن وَ تَـ قْ يُـ فَـ  فـَ

205 
 

 فٌ ؤُ رَ  َرُءْوفٌ  117

206 
 

  َرْونَ تَـ   يـََرْوَن   126

207 
 

 فٌ ؤُ رَ  َرُءْوفٌ  128

208 Yu>nus 5  َفصُِّل نُـ  يـَُفصُِّل 

209 
 

 ْشرُِكْونَ تُ  ُيْشرُِكْونَ  18

210 
 

َيا 23 َيا عُ َمَتا  َمَتاَع الَحَياِة الُدنـْ  الَحَياِة الُدنـْ

211 
 

ُلوا 30 بـْ  ُلواتْـ تَـ  تـَ

212 
 

 ىْهدِ َأمَّْن َال يَـ  َأمَّْن َال َيِهدِّى 35

213 
 

 سُ النَّا نِ كِ َولٰ  ِكنَّ النَّاَس َولٰ  44

214 
 

 ْحُشُرُهمْ نَ  َيْحُشُرُهمْ  45

215 
 

 رُ َأْكبَـ  - رَ َأْصغَ  َأْكبَـرَ  -َأْصَغَر  61

216 
 

 يَأْجرِ  يَ َأْجرِ  72

217 
 

 رٍ حّٰ سَ  ِحرٍ سٰ  79

218 
 

 نَُّه َال ِإَلهَ إِ  أَنَُّه َال ِإَلهَ  90

219 
 

 اْلُمْؤِمِنين َنجِّ نُـ  نـُْنِج اْلُمْؤِمِنين 103

220 Hu>d 7  ٌر حِ سٰ  ِسْحٌر 

221 
 

 ْسَتِوييَ  َتْسَتِوي 16

222 
 

 يَأْجرِ  يَ َأْجرِ  29

223 
 

 لِّ ِمْن كُ  ِمْن ُكلٍّ  40

224 
 

 ارَْكبْ  يِّ يبـُنَ  يـَبـَُنيَّ ارَْكبْ  42

225 
 

 يَأْجرِ  يَ َأْجرِ  51

226 
 

 مٌ ِسلْ  َسلمٌ  69

227 
 

 عُ جِ رْ يَـ  يـُْرَجعُ  123
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228 
 

ْعَمُلْونَ  123  ْعَمُلْونَ يَـ  تـَ

229 Yu>suf 5  َّيِّ يبـُنَ  يبـَُني 

230 
 

 بًاأْ دَ  َدَأبًا 47

231 
 

 ْعِصُروَن تَـ  يـَْعِصُروَن  49

232 
 

 ْكَتْل يَ  َنْكَتْل  63

233 
 

 وِحي يُ   نُوِحي   109

234 
 

  ِجيـنُ فَـ  جَِّي ـفـَنُ  110

235 Al-Ra'd 3  ي اللَّْيَل َغشِّ يُـ  يـُْغِشي اللَّْيَل 

236 
 

4 
ُر  َواٌن َوَغيـْ َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصنـْ

َوانٍ   ِصنـْ

َوا لٍ َوَنِخي عٍ َوَزْر   رِ َوَغيْ  نٍ ِصنـْ

َوانٍ   ِصنـْ

237 
 

 ْسَقى تُ   ُيْسَقى   4

238 
 

 َفضُِّل يُـ وَ  َونـَُفضُِّل  4

239 
 

َقْبلِ  ِمنْـَقْبِلِهمْ  6  مْ هُ ِمنـْ

240 
 

 ْسَتِوىيَ َأْم َهْل  َأْم َهْل َتْسَتِوى 16

241 
 

 مْ هُ ِلَربـِّ  ِلَربِِّهمْ  18

242 
 

 َأنَاَب  نَ مَ   َمْن َأنَاَب   27

243 
 

 ُت ثَبِّ َويُـ   َويـُثِْبُت   39

244 Ibra>hi>m 19  ِالسََّماَواتِ  ِلقُ خٰ  َخَلَق السََّماَوات 

245 
 

 يلِ  يَ لِ  22

246 
 

 يِّ ِبُمْصرِخِ  ِبُمْصرِِخيَّ  22

247 
 

 ِلِعَباِدي يَ ِلِعَبادِ  31

248 
 

 ُدَعا  ءِ ُدَعا 40

249 
 

ُهمْ  يَْأ تِْيِهمْ  44  يَْأ تِيـْ

250 AL-H{ijr 2 َمابَّ رُ  رَُبَما 

251 
 

 مُ هُ َويـُْلهِ  َويـُْلِهِهمُ  3

252 
 

 حَ يْ الرِ  حَ يٰ الرِ  22

253 
 

 ِخرِيناْلُمْستٰ  ِخرِينئْ اْلُمْستَ  24

254 
 

 َوِعيُـْونٍ  َوُعيـُْونٍ  45

255 
 

 يُـْونٍ عِ وَ  َوُعيـُْونٍ  46
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256 
 

 ُركَ نـَْبشُ  نـَُبشُِّركَ  53

257 
 

 وُهْم ْنجُ َلمُ  َلُمَنجُّوُهْم  59

258 
 

 يُـْوًتابِ  بـُيـُْوًتا 82

259 Al-Nah}l 1  ْشرُِكوَن تُ  ُيْشرُِكوَن 

260 
 

 ُتْشرُِكوَن  ُيْشرُِكوَن  3

261 
 

 فٌ ؤُ َلرَ  فٌ وْ َلَرءُ  7

262 
 

 تٍ ُمَسخََّرا مَ َوالنُُّجو  َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت  12

263 
 

 ْدُعْونَ تَ  َيْدُعْونَ  20

264 
 

َوفَّاُهُم   28  تـََوفَّاُهُم يَـ  تـَتـَ

265 
 

َوفَّاُهُم   32  تَـَوفَّاُهُم يَـ   تـَتـَ

266 
 

 ْأتِيَـُهُم يَ َأْن   َأْن تَْأتِيـَُهُم   33

267 
 

 ي حَ و يُ  نُوِحي   43

268 
 

 َرْوا تَـ   يـََرْوا   48

269 
 

 َتَجُروَن  ُروَن ئَـ جْ تَ  53

270 
 

 يُـْوًتابِ  بـُيـُْوًتا 68

271 
 

 َهاِتُكْم ِأمِّ  ُأمََّهاِتُكْم   78

272 
 

 َرْواتَـ َأَلْم  أََلْم يـََرْوا 79

273 
 

 ْجزَِينَّ يَ َولَ  َولََنْجزَِينَّ  96

274 
 

 ُدوَن حَ لْ يَـ   يـُْلِحُدوَن   103

275 Al-Isra>' 7 أَ ِلَيُسوْ  لَِيُسْوئـُْوا 

276 
 

 رُ يـَْبشُ وَ  َويـَُبشِّرُ  9

277 
 

ُلَغنَّ  23 لُ  ِإمَّا يـَبـْ   نِّ غٰ ِإمَّا يـَبـْ

278 
 

 فِّ أُ  ُأفٍّ  23

279 
 

 ْسِرْف تُ  ُيْسِرْف  33

280 
 

 َمُسوًال  وًال ْسئُ مَ  34

281 
 

 ِوْيالً اتَ  ِوْيالً أْ تَ  35

282 
 

 َمُسوًال  وًال ْسئُ مَ  36

283 
 

 ُروا ْذكُ ِليَ  ِلَيذَّكَُّروا  41

284 
 

 ُقوُلوَن تَـ   يـَُقوُلوَن   42
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285 
 

 ُقوُلوَن تَـ   يـَُقوُلوَن   43

286 
 

 ُبوًرا زُ  زَُبوًرا  55

287 
 

 مْ هُ ِإَلي رَبـِّ  ِإَلي رَبِِّهمْ  57

288 
 

 ِلَك جْ َورَ  َوَرِجِلَك  64

289 
 

 ًفا سْ كِ  ِكَسًفا  92

290 Al-Kahfi 2  رَ يـَْبشُ وَ  َويـَُبشَِّر 

291 
 

 ِقُكمْ رْ ِبوَ  ِبَوِرِقُكمْ  19

292 
 

 ِسنْينَ  ةِ َثَالَثِمائَ  َثَالَثِماَئٍة ِسنْينَ  25

293 
 

 مْ هُ ِمْن َتْحتِ  ِمْن َتْحِتِهمْ  31

294 
 

 ٌر ثُمُ  َثَمٌر  34

295 
 

 ِرِه ُثمُ بِ  بَِثَمِرِه  42

296 
 

 ُكنْ يَ َوَلْم  َوَلْم َتُكنْ  43

297 
 

 َيةُ لٰ وِ اْل َيةُ اْلَولٰ  44

298 
 

 حُ يْ الرِ  حُ الرِيٰ  45

299 
 

 ُقْولُ نَـ  يـَُقْولُ  52

300 
 

 ًؤاُهزُ  ُهُزًوا 56

301 
 

 ًال ـوِ مَ  ًال ـَمْوئِ  58

302 
 

 مْ هُ كِ لَ هْ مُ لِ  ِلَمْهِلِكِهمْ  59

303 
 

 هِ أَْنَسانِي َأْنَسانِيُه  63

304 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  67

305 
 

 قَ رَ غْ يَـ لِ  لِتُـْغِرَق  71

306 
 

 َهالُ َأهْ  َأْهَلَها  71

307 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  72

308 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  75

309 
 

 ِمَئٍة حٰ  َحِمَئٍة  86

310 
 

 دَّْينِ سُّ ال السَّدَّْينِ  93

311 
 

 ُهوَن قِ فْ يُـ  يـَْفَقُهوَن  93

312 
 

 ُجوجَ ايَ  يَْأُجوَج  94

313 
 

 ُجوَج اَومَ  َوَمْأُجوَج  94
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314 
 

 ًجا رٰ خَ  َخْرًجا  94

315 
 

 ُعواطّ َفَماسْ  َفَماْسطُعوا 97

316 
 

َفَد  109 َفَد يَـ َأْن  َأْن تـَنـْ  نـْ

317 Maryam 7  ُرَك نـَْبشُ  نـَُبشُِّرَك 

318 
 

 كَ نٰ َخَلقْ  َخَلْقُتكَ  9

319 
 

  يَّاشَ  َشْيًئا  9

320 
 

 طْ قَ ُتَسا ُتَساِقْط  25

321 
 

 اْلِكَتابَ  يأتَانِ  اْلِكَتابَ  يَ أتَانِ  30

322 
 

 اْلحقِّ  لُ قَـوْ  قَـْوَل اْلحقِّ  34

323 
 

 ِكي�ابِ وَ  َوبُِكي�ا  58

324 
 

  يَّاشَ  َشْيًئا  60

325 
 

 تِي�اامَ  َمْأتِي�ا  61

326 
 

 رُ ذَّكَّ يَ  َيْذُكُر  67

327 
 

  يَّاشَ  َشْيًئا  67

328 
 

  يَّاَورِ  َورِئْـًيا  74

329 
 

 ًدا ُولْ وَ  َوَوَلًدا  77

330 
 

 ًداُوْل َوَلًدا  88

331 
 

تـََفطَّْرَن  90 َفطِ يَـ  يـَ  ْرَن نـْ

332 
 

 ًداُوْل َوَلًدا  91

333 
 

 ًداُوْل َوَلًدا  92

334 
 

 رَ َتْبشُ لِ  لُِتَبشَِّر  97

335 T{a>ha> 13 أَنَّا أََنا 

336 
 

ْرُتكَ  13 رْ  اْختـَ  كَ نٰ اْختـَ

337 
 

 يَولِ  يَ َولِ  18

338 
 

 نِ ذٰ هٰ  نَّ إِ  نِ ذٰ ِإْن هٰ  63

339 
 

ْلَقفْ  69  فْ َلقَّ تَـ  تـَ

340 
 

 رٍ ِسحْ َكْيُد  ِحرٍ َكْيُد سٰ  69

341 
 

 َخفْ َال تَ  فُ َال َتخٰ  77

342 
 

 ُكمْ تُ أَْنَجيْ  أَْنَجْينُكمْ  80
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343 
 

 ُكمْ تُ َوَواَعدْ  ُكمْ َوَواَعْدنٰ  80

344 
 

نٰ  81  ُكمْ تُ َرَزقْـ  ُكمْ َرَزقـْ

345 
 

 ْلِكَنامُ بِ  ِبَمْلِكَنا 87

346 
 

ْلَنا 87  ْلَناَحمَ  ُحمِّ

347 
 

نَـؤُ  يَا اْبَن ُأمَّ  94  مِّ يـَبـْ

348 
 

 ْبُصُرواتَـ  يـَْبُصُروا 96

349 
 

 ْأتِِهمْ يَ  تَْأتِِهمْ  130

350 Al-Anbiya>' 7 يحٰ يُو  نُوِحي 

351 
 

ُلونَ  23 ُلونَ تُ  ُيْسئـَ  ْسئـَ

352 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  24

353 
 

 اؤً ُهزُ  ُهُزًوا 36

354 
 

 مْ هُ َعْن ُوُجْوهِ  َعْن ُوُجْوِهِهمْ  39

355 
 

 فِّ أُ  ُأفٍّ  67

356 
 

 ْحِصَنُكمْ يُ لِ  لُِتْحِصَنُكمْ  80

357 
 

نِ  َمسَِّنيَ  83  يَمسَّ

358 
 

 مٌ ِحرْ وَ  َوَحرمٌ  95

359 
 

 ُجوجَ ايَ  يَْأُجوَج  96

360 
 

 ُجوَج اَومَ  َوَمْأُجوَج  96

361 
 

 ُبورِ زُّ ال الزَُّبورِ  105

362 
 

 الصَّاِلِحْينَ  يِعَبادِ  الصَّاِلِحْينَ  يَ ِعَبادِ  105

363 
 

 ُقلْ  َقالَ  112

364 Al-H{ajj 2  َٰرىَسكْ َرى َوَما ُهْم بِ َسكْ  َرىَرى َوَما ُهْم ِبُسكٰ ُسك 

365 
 

 َيَشا ءُ َيَشا 18

366 
 

 مْ هُ ُرُءْوسِ  ُرُءْوِسِهمْ  19

367 
 

 ؤٍ َوُلْؤلُ  َوُلْؤُلًؤا 23

368 
 

 ءٌ َسَوا َسَواًء  25

369 
 

 يبـَْيتِ  يَ بـَْيتِ  26

370 
 

 ًكاسِ َمنْ  َمْنَسًكا 34

371 
 

 ِذَن أَ  ُأِذَن  39
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372 
 

ُلونَ يـُقٰ  39  ُلونَ تِ يـُقٰ  تـَ

373 
 

 ُعدُّونَ يَـ   تـَُعدُّونَ   47

374 
 

 فٌ ؤُ َلرَ  فٌ وْ َلَرءُ  65

375 
 

 ًكاسِ َمنْ  َمْنَسًكا 67

376 
 

 عُ جِ رْ تَـ  تـُْرَجعُ  76

377 Al-Mu'minu>n 9  ََعَال َصَالتِِهمْ  تِِهمْ َواَعَال َصل 

378 
 

 لِّ ِمْن كُ  ِمْن ُكلٍّ  27

379 
 

 ِخُروَن َيْستٰ  ِخُروَن َتئْ َيسْ  43

380 
 

ْـَوةٍ  50  بْـَوةٍ رُ  رَب

381 
 

 ًجارٰ خَ  َخْرًجا 72

382 
 

 اْلغَْيِب  مُ لِ عٰ  عِلِم اْلغَْيبِ  92

383 
 

 َوتـَُناقٰ شَ  ِشْقَوتـَُنا 106

384 
 

 ْخرِي�اسُ  ِسْخِري�ا 110

385 
 

 نـَُّهمْ إِ  َأنـَُّهمْ  111

386 
 

 ُقلْ  َقالَ  112

387 
 

 ُقلْ  َقالَ  114

388 
 

 ُعونجِ رْ تَـ َال  َال تـُْرَجُعون 115

389 Al-Nu>r 9  ٰةُ ِمسَ َواْلخٰ  ِمَسةَ َواْلخ 

390 
 

 َواتِ طْ خُ  ُخُطَواتِ  21

391 
 

 ْشَهدُ يَ يـَْوَم  يـَْوَم َتْشَهدُ  24

392 
 

 ُم اهللاُ هُ يُِوفـِّيْـ  يُِوفـِّْيِهُم اهللاُ  25

393 
 

 ِبِهنَّ وْ يُـ جِ  ِبِهنَّ وْ ُجيُـ  31

394 
 

 مْ هُ يـُْغنِ  يـُْغِنِهمْ  32

395 
 

 يءٌ ُدرِّ  ُدرِّيٌّ  35

396 
 

 ْوَقدُ تُـ  يـُْوَقدُ  35

397 
 

 ُكلِّ   ِلقُ خٰ  َخَلَق ُكلّ  45

398 
 

 ىهقِ َويـَتَّ  َويـَتـَّْقِه  52

399 
 

 ْحَسَبنَّ يَ َال  َال َتْحَسَبنَّ  57

400 
 

 َعْوَراٍت  ثَ ثـَلٰ  ُث َعْوَراٍت ثـَلٰ  58
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401 
 

 يُـْوِتُكمْ بِ  بـُيـُْوِتُكمْ  61

402 
 

 يُـْوتٍ بِ  بـُيـُْوتٍ  61

403 
 

 َهاِتُكمْ ِإمِّ  ُأمََّهاِتُكمْ  61

404 Al-Furqa>n 8  ْأُكُل نَ  يَْأُكُل 

405 
 

 َمُسوًال  وًال ْسئُ مَ  16

406 
 

 ْحُشُرُهمْ نَ  َيْحُشُرُهمْ  17

407 
 

 ْسَتِطيُعوَن يَ  َتْسَتِطيُعوَن  19

408 
 

 ْشًرا نَ  ُبْشًرا  48

409 
 

 ُرواْذكُ ِليَ  ِلَيذَّكَُّروا 50

410 
 

 ْأُمُرَنا يَ  تَْأُمُرَنا  60

411 
 

 ًجا ُسرُ  ًجا ِسرٰ  61

412 
 

 رَ ْذكُ َأْن يَ  َأْن َيذَّكَّرَ  62

413 
 

 ُمَهاَنا هِ ِفيْ  ُمَهانَا ىِفْيهِ  69

414 
 

 ِتَنايَّ َوُذرِّ   ِتَناَوُذرِّيّٰ   74

415 
 

 ْونَ يـَْلقَ وَ  َويـَُلقَّْوَن  75

416 Al-Syu'ara> 35  ُروَن مُ تٰ  ُمُروَن ئْ تَـ 

417 
 

ْلَقُف  45  فُ َلقَّ تَـ  تـَ

418 
 

  َمْنُتمْ أٰ ءَ  ءاَمْنُتْم  49

419 
 

 ُيوٍن عِ وَ  َوُعُيوٍن  57

420 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  62

421 
 

 يِإْن َأْجرِ  يَ ِإْن َأْجرِ  109

422 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  118

423 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  127

424 
 

 اَالوَِّليَن  وَّلِيَن ْألَ ا 137

425 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  140

426 
 

 ًفا سْ كِ  ِكَسًفا  187

427 
 

 لَ زَّ نَـ  نـََزَل  193

428 
 

 حَ الُروْ  الُرْوحُ  193

429 Al-Naml 20 يلِ َما يَ لِ َما 
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430 
 

 ثَ كُ َفمَ  َفَمَكَث  22

431 
 

 ْخُفونَ يُ  ُتْخُفوَن  25

432 
 

 ْعِلُنونَ يُـ  تـُْعِلُنوَن  25

433 
 

ئْ  33  ُمرِيَن تٰ  ُمرِيَن تـَ

434 
 

 ىننِّ َأُتِمدُّو  أَُتِمدُّوَنِن  36

435 
 

 اهللاُ  يأتَانِ  اهللاُ  يَ أتَانِ  36

436 
 

نَُّه  49 يِّ تُ لَ  لَُنبَـيِّتـَ  نَُّه تُـ بـَ

437 
 

ُقوَلنَّ  49  نَّ لُ ُقو تَـ لَ  لَنـَ

438 
 

 َك لَ هْ مُ  َمْهِلَك  49

439 
 

 ْشرُِكوَن تُ  ُيْشرُِكوَن  59

440 
 

 حَ يْ الر  حَ يٰ الرِ  63

441 
 

 ْشًرا نَ  ُبْشًرا  63

442 
 

  يَ ِدي اْلُعمْ تـَهْ  ِدي اْلُعْمِي ِبهٰ  81

443 
 

ْعَمُلوَن  93  ْعَمُلوَن يَـ  تـَ

444 Al-Qashash 6 
ِفْرَعْوَن َوهمَن َونُِرَي 

 َوُجُنوَدُهَما

 نُ َوهم نُ ي ِفْرَعوْ يـَرٰ وَ 

 ُهَمادُ َوُجُنو 

445 
 

 انً زْ َوحُ  َوَحَزنًا 8

446 
 

  هُ ِألَْهلِ  ِألَْهِلِه  29

447 
 

 ْذَوٍة جُ  َجْذَوٍة  29

448 
 

 ْهِب رُّ ِمَن ال ِمَن الرَّْهِب  32

449 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  34

450 
 

 ُكونُ يَ َوَمْن  َوَمْن َتُكونُ  37

451 
 

 ُعونَ جِ رْ يَـ َال  َال يـُْرَجُعونَ  39

452 
 

 مَِّهاإِ ِفي  ِفي ُأمَِّها 59

453 
 

 مُ هُ َعْن ُذنُوبِ  َعْن ُذنُوِبِهمُ  78

454 
 

 فَ ُخسِ لَ  َلَخَسفَ  82

455 Al-Ankabu>t 19 َرْواتَـ َأَلْم  أََلْم يـََرْوا 

456 
 

 نَُّكمْ ئِ أَ  ِإنَُّكمْ  28

457 
 

نَّهُ  32 نَّهُ  َلنُـَنجِّيـَ  َلنـَُنجِّيـَ
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458 
 

 وكَ نجُ ِإنَّا مُ  ِإنَّا ُمَنجُّوكَ  33

459 
 

 نَّ َأْوَهنَ أَ وَ  َوِإنَّ َأْوَهنَ  41

460 
 

 ُيوتِ بِ اْل اْلبُـُيوتِ  41

461 
 

 ْدُعونَ تَ  َيْدُعونَ  42

462 
 

 تٌ يَ َءا تٌ َءايٰ  50

463 
 

 الَِّذْينَ  ييَا ِعَباد الَِّذْينَ  يَ يَا ِعَباد 56

464 
 

نـَُّهمْ  58 ئـَ  نـَُّهمْ ُنْثِويَـ لَ  لَُنبـَوِّ

465 
 

َتَمتـَُّعْوا 64 ُعْواْلوَ  َولَِي  َيَتَمتـَّ

466 Al-Ru>m 19  َُجونَ رُ خْ تَ  ُتْخَرُجون 

467 
 

 ِمْينَ لَ ِلْلعٰ  ِلِمْينَ لِْلعٰ  22

468 
 

 ُقوارَ فٰـ  فَـرَُّقوا 32

469 
 

 ْشرُِكونَ تُ  ُيْشرُِكونَ  40

470 
 

 حَ يْ الر  حَ الريٰ  48

471 
 

  يَ ِدي اْلُعمْ تـَهْ  ِدي اْلُعْمِي ِبهٰ  53

472 
 

 فاً َضعْ  - فاً َضعْ  َضْعفٍ  - َضْعٍف  54

473 Luqma>n 3  ًةٌ رَْحمَ  رَْحَمة 

474 
 

 يِّ بُـنَ يٰـ  بُـَنيَّ يٰـ  13

475 
 

 يِّ بُـنَ يٰـ  بُـَنيَّ يٰـ  16

476 
 

 يِّ بُـنَ يٰـ  بُـَنيَّ يٰـ  17

477 
 

 رْ عِ صٰ تُ  َوَال  َوَال ُتَصعِّرْ  18

478 
 

 ةً مَ عْ نِ  نَِعَمهُ  20

479 
 

 لُ يـُْنزِ وَ  َويـُنَـزِّلُ  34

480 Al-Sajadah 17  َيُأْخفِ  ُأْخِفي 

481 
 

ا 24  اِلمَ  َلمَّ

482 Al-Ah}za>b 4  ُٰرونَ هَ ظٰ تَ  ِهُرونَ ُتظ 

483 
 

 الظُّنُـْونَ  االظُّنُـْونَ  10

484 
 

 َقامَ مَ َال  َال ُمَقامَ  13

485 
 

 َمُسوًال  وًال ْسئُ مَ  15

486 
 

 ْسَوٌة إِ  ُأْسَوٌة  21
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487 
 

 مْ هُ ِفْي قـُُلْوبِ  ِفْي قـُُلْوِبِهمْ  26

488 
 

ْعَملْ  31  ْعَملْ يَـ وَ  َوتـَ

489 
 

 ْؤتَِها يُـ  نـُْؤتَِها  31

490 
 

 ْرَن قِ وَ  َوقَـْرَن  33

491 
 

 مَ تِ َخا َخاَتمَ  40

492 
 

 سُّوُهنَّ مٰ تَ  َتَمسُّوُهنَّ  49

493 
 

 يًراثِ كَ  َكِبيًرا  68

494 Saba' 3  ِٰم اْلغَْيبِ َعلّ  ِلِم اْلغَْيِب ع 

495 
 

 مٍ ِمْن رِْجٍز أَِليْ  ِمْن ِرْجٍز أَِلْيمٌ  5

496 
 

9 
ِإْن َنَشْأ َنْخِسْف بِِهُم اْألَْرَض 

 َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا 

ُم اْألَْرَض هُ ْخِسْف بِ يَ َشْأ يَ ِإْن 

 ًفا سْ ْم كِ هُ ْسِقْط َعَليْـ يَ َأْو 

497 
 

ُكْورُ  يَ ِعَبادِ  13  الشُُّكْورُ  يِعَبادِ  الشُّ

498 
 

 ِذنَ أُ ِلَمْن  ِلَمْن َأِذنَ  23

499 
 

 تِ فَ ِفي اْلُغرُ  ِت ِفي اْلُغُرفٰ  37

500 
 

 ْحُشُرُهمْ نَ  َيْحُشُرُهمْ  40

501 
 

 ُقولُ نَـ  يـَُقولُ  40

502 
 

 يِإْن َأْجرِ  يَ ِإْن َأْجرِ  47

503 
 

 يُـْوبِ غِ ال الغُيُـْوبِ  48

504 
 

 ُش ؤُ التـََّنا التـََّناُوُش  52

505 Fa>t}ir 3  ُِر اللَّه  اللَّهِ  رِ َغيْ  َغيـْ

506 
 

 َفُكونَ و تُ  تـُْؤَفُكونَ  3

507 
 

 عُ جِ رْ تَـ  تـُْرَجعُ  4

508 
 

 حَ يْ الرِ  حَ الرِيٰ  9

509 
 

 ؤٍ َوُلْؤلُ  َوُلْؤُلًؤا 33

510 
 

 ئْ َوَمْكَر السَّيِّ  َوَمْكَر السَّيِِّئ◌ُ  43

511 Ya>si>n 22  َيَوَمالِ  َوَماِلي 

512 
 

 يُـْونِ عِ ال الُعيـُْونِ  34

513 
 

 رِهِ ُثمُ ِمْن  ِمْن َثَمرِهِ  35

514 
 

 َعِمَلتْ  هُ َعِمَلتْ  35
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515 
 

 ُمونَ ْخصُ يَ  َيِخصُِّمونَ  49

516 
 

 َهَذا  سكتةِمْن َمْرَقِدنَا ِمْن َمْرَقِدنَا َهَذا  52

517 
 

 لِ ظُلَ  ِفيْ  لٍ ِفْي ِظلٰ  56

518 
 

 ال� ُجبُ  ِجِبال�  62

519 
 

 ُكُلونَ يٰ  ُكُلونَ ئْ يَـ  72

520 Al-Sha>ffa>t 12  َتُ َعِجبْ  َعِجْبت 

521 
 

 َمُسوُلونَ  وُلوَن ْسئُ مَ  24

522 
 

َزُفونَ  47 َزُفونَ  يـُنـْ  يـُنـْ

523 
 

 زِفـُّْونَ يُ  يَزِفـُّْونَ  94

524 
 

 يِّ بُـنَ يٰـ  بُـَنيَّ يٰـ  102

525 
 

 َرىتُـ  تـََرى 102

526 Sha>d 15  ٍَواقٍ فُـ ِمْن  ِمْن فَـَواق 

527 
 

 يَولِ  يَ َولِ  23

528 
 

 الشَّْيطَانُ  يَمسَّنِ  َمسَِّنَي الشَّْيَطانُ  41

529 
 

 َسعَ يْ لَّ َوا َواْلَيَسعَ  48

530 
 

 ْخرِي�اسُ  ِسْخِري�ا 63

531 
 

 ِمْن ِعْلمٍ  يلِ  ِمْن ِعْلمٍ  يَ لِ  69

532 Al-Zumar 9  ْنْ مَ أَ  َأمَّن 

533 
 

 َدهُ ِعب َعْبَدهُ  36

534 
 

 يِإْن َأَراَدنِ  يَ ِإْن َأَراَدنِ  38

535 
 

 ُقِضىَ  َقَضى  42

536 
 

 تُ اْلَموْ  اْلَمْوتَ  42

537 
 

 الَِّذْينَ  ييَا ِعَباد الَِّذْينَ  يَ يَا ِعَباد 53

538 
 

 تِِهمْ زٰ ِبَمَفا ِبَمَفاَزتِِهمْ  61

539 Ga>fir 9  ْمْ هُ َوقِ  َوِقِهم 

540 
 

 رَ هَ ظْ يَ َأْن  يُْظِهرَ  َأنْ  26

541 
 

 عُ َفَأطَّلِ  َفَأطَِّلعَ  37

542 
 

 يُـْوًخاشِ  ُشيُـْوًخا 67

543 Fushilat 38  ََال َيَسُمونَ  ُمونَ ئَ سْ َال ي 
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544 
 

 ُدونَ حَ لْ يَـ  يـُْلِحُدونَ  40

545 
 

 تٍ رَ ِمْن َثمَ  ِمْن َثَمَراتٍ  47

546 Al-Syu>ra> 23  ُرُ يـَْبشُ  يـَُبشِّر 

547 
 

 لُ ْنزِ يُـ  يـُنَـزِّلُ  28

548 
 

ْثمِ َكبٰ  37 ْثمِ ِبيْـ كَ  ِئَر اْإلِ  َر اْإلِ

549 Al-Zukhruf 4  مِّ اْلِكتبِ إِ ِفي  ِفي ُأمِّ اْلِكتِب 

550 
 

 ْن ُكْنُتمْ إِ  َأْن ُكْنُتمْ  5

551 
 

 ُجوَن رُ خْ تَ  ُتْخَرُجوَن  11

552 
 

 َوُيَسُلونَ  ُلونَ ْسئَـ َويُ  19

553 
 

 يـُْوتِِهمْ بِ لِ  ِلبُـيُـْوِتِهمْ  33

554 
 

 ُتَسُلوَن  ُلوَن ْسئَـ تُ  44

555 
 

 ِوَرٌة سٰ أَ  َأْسِوَرٌة  53

556 
 

 ًفا ُسلُ  َسَلًفا  56

557 
 

 َتْشَتِهي اْألَنـُْفُس  اْألَنـُْفُس  هِ َتْشَتِهي 71

558 
 

 ُكُلونَ ا تَ  تَْأُكُلونَ  73

559 
 

 دٌ ُوْل َوَلدٌ  81

560 
 

 ْرَجُعوَن يُـ  تـُْرَجُعوَن  85

561 
 

 َفُكوَن و يُ  يـُْؤَفُكوَن  87

562 Al-Dukha>n 25  ٍيُـْونٍ عِ  ُعيُـْون 

563 
 

 ْغِلي تَـ  يـَْغِلي  45

564 
 

 يُـْونٍ عِ  ُعيُـْونٍ  51

565 Al-Ja>s\iyah 4  ٌتٍ َآيَا َآيَات 

566 
 

 تٍ َآيَا َآيَاتٌ  5

567 
 

 حِ يْ الرِ  حِ الرِيٰ  5

568 
 

 ْؤِمنُـْونَ تُـ  يـُْؤِمنُـْونَ  6

569 
 

 اؤً ُهزُ  ُهُزًوا 9

570 
 

 مٍ أَِليْ  أَِلْيمٌ  11

571 
 

 ْجِزيَ نَ لِ  لَِيْجِزيَ  14

572 
 

 َوةً َغشْ  َوةً ِغشٰ  23



95 
 

573 
 

 ةَ َوالسَّاعَ  َوالسَّاَعةُ  32

574 
 

 ُجونَ رُ خْ يَ  ُيْخَرُجونَ  35

575 Al-Ah}qa>f 17  ٍّفِّ أُ  ُأف 

576 
 

ُهمْ  19 ُهمْ نُـ َولِ  َوِليـَُوفـِّيـَ  َوفـِّيـَ

577 Muh}ammad 4 ُلْواتَـ قٰـ  ُقِتُلْوا 

578 
 

 تَ َويـُثَبِّ  َويـُثَبِّتْ  7

579 
 

 ْلمِ سِّ ِإَلى ال ِإَلى السَّْلمِ  35

580 Al-Fath} 10  َاللَّهَ  هِ َعَليْ  َعَلْيُه اللَّه 

581 
 

 ر�ا ضُ  َضر�ا  11

582 
 

 َم اللَّهِ لِ كَ  َم اللَّهِ َكلٰ  15

583 
 

 مْ هُ ِفْي قـُُلْوبِ  ِفْي قـُُلْوِبِهمْ  26

584 
 

 ُم الُكفَّارَ هُ بِ  ِبِهُم الُكفَّارَ  29

585 Al-H{ujura>t 6 ُنوا يـَّ  وابَّتُ ثَ فَـتَ  فَـَتبـَ

586 Qa>f 40  رَ ْدبٰـ إِ وَ  رَ َوَأْدبٰـ 

587 Al-Z|a>riya>t 9  َِفكَ ُن امَ  َمْن أُِفك 

588 
 

 يُـْونٍ عِ  ُعيُـْونٍ  15

589 
 

 ِمْثلُ  ِمْثلَ  23

590 
 

 ٌم ِسلْ َقاَل  ٌم َقاَل َسلٰ  25

591 
 

 ُكُلونَ ا تَ  تَْأُكُلونَ  27

592 
 

 ُنوٍح  مِ َوقَـوْ  َوقَـْوَم ُنوٍح  46

593 
 

 مْ هُ ِمْن يـَْومِ  ِمْن يـَْوِمِهمْ  60

594 Al-T{u>r 23  ٌثِيمٌ اَوَال تَ  َوَال َتْأثِيم 

595 
 

 ْصَعُقونَ يَ  ُيْصَعُقونَ  45

596 Al-Najm 12  ٰهُ ُرْونَ مْ تَ َأفَـ  ُرْوَنهُ َأفَـُتم 

597 
 

 ايَّ شَ  َشْيًئا 28

598 
 

 رَ ِبيكَ  ِئرَ َكبٰ  32

599 
 

 َهاِتُكمْ ِإمِّ  ُأمََّهاِتُكمْ  32

600 Al-Qamar 7  ًعا شِ خٰ  ُخشًَّعا 

601 
 

 يُـْونًاعِ  ُعيُـْونًا 12
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602 
 

 ْعَلُمونَ تَـ سَ  َسيَـْعَلُمونَ  26

603 Al-Rah}ma>n 2  َنَ َرااْلقُ  اْلُقْرأن 

604 
 

 ْنَسانَ ِال ا ْنَسانَ اإلِ  3

605 
 

 نَامِ َال لِ  ِلْألَنَامِ  10

606 
 

 نِ َوالرَّْيَحا َوالرَّْيَحانُ  12

607 
 

 ُت َئاشِ اْلُمنْ  ُت َئااْلُمْنشَ  24

608 
 

 نٍ اِفي شَ  ِفي َشْأنٍ  29

609 
 

ْفُرغُ  31  ْفُرغُ يَـ سَ  َسنـَ

610 Al-Wa>qi'ah 9  ََما َأْصَحاُب اْلَمَشَمةِ  َمةِ ْشئَ َما َأْصَحاُب اْلم 

611 
 

 نٍ ِعي رٍ َوُحو  َوُحوٌر ِعينٌ  22

612 
 

 ثِيًمااَوَال تَ  َوَال َتْأثِيًما 25

613 
 

 بًارْ عُ  ُعُربًا 37

614 
 

 ِقعِ وْ ِبمَ  ِقعِ ِبَموٰ  75

615 AL-H{adi>d 5  ُعُ تـَْرجِ  تـُْرَجع 

616 
 

 فٌ ؤُ َلرَ  فٌ وْ َلَرءُ  9

617 
 

 هُ فُ فَـُيَضاعِ  فَـُيَضاِعَفهُ  11

618 
 

 ُرونَا ظِ نْ أُ  اْنظُُرونَا  13

619 
 

 َل زَّ نَـ  نـََزَل  16

620 
 

 ْخلِ بَ بِاْل بِاْلُبْخلِ  24

621 Al-Muja>dalah 2  ُٰرونَ هَ َيظّٰ  ِهُرونَ يُظ 

622 
 

 ُرونَ هَ َيظّٰ  ِهُرونَ يُظٰ  3

623 
 

ْثمِ َويـَتَـنٰ  8 ْثمِ جُ ْنتَ َويَـ  َجْوَن بِاْإلِ  ْوَن بِاْإلِ

624 
 

 ِلسِ جْ ِفي اْلمَ  ِفي اْلَمجِلسِ  11

625 
 

 ُزواشِ ُزوا َفانْ شِ انْ  اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا 11

626 
 

 مْ هُ ِفْي قـُُلْوبِ  ِفْي قـُُلْوِبِهمْ  22

627 Al-H{asyr 2  ْمْ هُ ِفْي قـُُلْوبِ  ِفْي قـُُلْوِبِهم 

628 
Al-

Mumtah}anah 
 لُ يـَُفصِّ  يـَْفِصلُ  3

629 
 

 ْسَوةٌ إِ  ُأْسَوةٌ  4

630 
 

 ْسَوةٌ إِ  ُأْسَوةٌ  6
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631 Al-Sha>f 6  رٌ حِ سٰ  ِسْحٌر 

632 Al-T{ala>q 3  َِرهُ َأمْ  غٌ بَالِ  بَاِلُغ َأْمِره 

633 Al-Tah}ri>m 12 هبِ ِكتٰ وَ  وَُكُتِبه 

634 Al-Mulk 3  ٰتٍ َفوُّ ِمْن تَـ  ُوتٍ ِمْن تـَف 

635 
 

 اهللاُ  يَأْهَلَكنِ  اهللاُ  يَ َأْهَلَكنِ  28

636 
 

 يَمعِ  يَ َمعِ  28

637 AL-Qalam 14   ََكانَ َأْن  ءَ  َأْن َكان 

638 
 

 وَِّلينَ َال ا اْألَوَّلِينَ  15

639 Al-H{a>qqah 9  ِةِ يَ بِاْلَخاطِ  بِاْلَخاِطَئة 

640 
 

 ْخَفىيَ َال  َال َتْخَفى 18

641 
 

 َقاِويلِ َال بـَْعَض ا بـَْعَض اْألََقاِويلِ  44

642 Al-Ma'a>rij 16  ًةٌ نـَزَّاعَ  نـَزَّاَعة 

643 
 

 ُمونٍ امَ  َمْأُمونٍ  28

644 
 

 ِتِهمْ دَ ِبَشَها  ِبَشَهادِتِهمْ   33

645 
 

 بٍ َنصْ  ُنُصبٍ  43

646 Nu>h} 21  ُُدهُ ُولْ وَ  َوَوَلُده 

647 Al-Muzzammil 9  ِاْلَمْشِرقِ  بِّ رَ  َربُّ اْلَمْشِرق 

648 Al-Muddas\s\ir 5  َْجزَ رِّ َوال َوالرُّْجز 

649 
 

 َأزِيدَ  نَ أَ  َأْن َأزِيدَ  15

650 
 

 ثـَرُ و يُ  يـُْؤثـَرُ  24

651 
 

 نَهُ َراَوقُـ  َوقـُْرنَهُ  17

652 
 

 ِخَرةَ َال ا  اْآلَِخَرةَ   21

653 Al-Qiya>mah 27  َوِقيَل َمْن رَاٍق  َوِقيَل َمْن رَاٍق 

654 Al-Insa>n 21  ُْهم  مْ ْيهِ َعالِ  َعالِيـَ

655 
 

َرقٌ  21 رَ ٍر ُخضْ  ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ  ٍق َوِإْسَتبـْ

656 
 

 َنىتُمْ  يُْمَنى 37

657 Al-Mursala>t 41  ُيوٍن عِ وَ  َوُعُيوٍن 

658 Al-Naba' 19  ْتَ َفَكانَ  َفَكاَنت 

659 
 

 ِبِثينَ لَ  ِبِثينَ لٰ  23



98 
 

660 Al-Na>zi'a>t 11  ًِخَرةً نٰ  َنِخَرة 

661 
 

 ِمُكمْ نـْعٰ  ◌َ ىَوِال  ِمُكمْ َوِألَنـْعٰ  33

662 
 

 َوى ااْلمَ  اْلَمْأَوى  39

663 
 

 َوى ااْلمَ  اْلَمْأَوى  41

664 ‘Abasa 4  َُفَعه نـْ فَ  فَـتـَ نـْ  هُ عُ فَـتـَ

665 Al-Takwi>r 10  َْرتْ شِّ نُ  ُنِشَرت 

666 
 

 َرتْ عِ سُ  ُسعَِّرتْ  12

667 Al-Mut}affifi>n 14  ََكالَّ َبْل َرانَ  َكالَّ َبْل س رَان 

668 
 

 مْ هُ َأْهلِ  َأْهِلِهمْ  31

669 
 

 ِكِهيَن فٰ  َفِكِهيَن  31

670 Al-Buru>j 15  ُدِ اْلَمِجيْ  اْلَمِجْيد 

671 Al-Fajr 3  ِْترِ وِ َوالْ  َواْلَوْتر 

672 Al-Balad 19  َِمةِ شَ اْلمَ  اْلَمْشَئَمة 

673 
 

 َصَدةٌ و مُ   ُمْؤَصَدةٌ   20

674 AL-Ti>n 3  ِميِن َال ا اْألَِميِن 

675 Al-Zalzalah 6  ْا َأْعَماَلُهمْ وَ لِيُـرَ  ِليـَُرْوا َأْعَماَلُهم 

676 Al-Humazah 2  َعَ مَّ جَ  َجَمع 

677 
 

 ْفِئَدةِ َال ا اْألَْفِئَدةِ  7

678 
 

 َصَدةٌ و مُ  ُمْؤَصَدةٌ  8

679 
 

 دٍ ُعمُ ِفي  ِفي َعَمدٍ  9

680 Al-Ka>firu>n 6  ِيِولِ  يَ ِول 

681 Al-Ikhla>sh 4 ُكُفًؤا ُكُفًوا 

Adapun sejumlah lafaz} yang jumlahnya banyak dimana cara 

pembacaannya cukup dengan menjelaskan satu contoh saja serta lafaz} yang 

jumlahnya banyak tetapi ada perbedaan dalam bacaannya. Lafaz}-lafaz} tersebut 

antara lain: 

1. Bacaan  إليهم –عليهم  –لديهم , H}amzah membaca lafaz}  إليُهم –عليُهم  –لديُهم  

dengan dhammah ha>’ dimanapun berada dalam al-Qur’a>n, baik 
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sesudahnya berupa huruf hidup ataupun huruf mati, baik ketika waqaf 

maupun washal. 

2. Bacaan lafaz}  ًاُهُزو  dimanapun berada dalam al-Qur’a>n serta lafaz}  ًاُكُفو  

dalam surat al-Ikhla>sh, H{amzah membaca sukun huruf ز dan ف serta 

memakai hamzah sesudahnya ketika di-washal-kan )ُهْزًؤا –(ُكْفًؤا  . 

Sedangkan membaca sukun huruf ز dan ف serta meng-ibda>l-kan hamzah 

dengan  wa>w  ُهْزَوا –(ُكْفَوا( . 

3. Bacaan lafaz} ِجْبِرْيل َ◌  dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan fath}ah ج 

dan ر , serta memakai hamzah yang di-kasrah sesudah ra>’ (َرئِْيَل  .(َجبـْ

4. Bacaan lafaz} ِمْيكيل dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan ِمْيكِئْيَل. 

5. Bacaan lafaz}  ٰتُخُطو ِ◌  dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan men-

sukun ط menjadi  ِٰت)(ُخْطو . 

6. Bacaan lafa}z بـُيـُْوتًا   اْلبُـيـُْوتُ   -  بـُيـُْوت– dan semisalnya  ُجيـُْوب –ُعيُـْون  –(ُشيُـْوخ(  

dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan  men-kasrah huruf 

pertamanya yakni ب menjadi ش ,اْلِبيُـْوتُ  – بِیُْوت menjadi ع ,ِشیُْوخ menjadi 

يُـْوبجِ  menjadi ج ,ِعيُـْون . 

7. Bacaan lafaz}  تـُْرَجُع اُألُمْور ُ◌  dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan  

men-fath}ah  .(تـَْرِجُع اُألُمْوُر) ج dan men-kasrah   ت

8. Bacaan lafaz}  ّتََمسُّْوُهن dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan men-

dhammah ت dan is\ba>t alif sesudah م, dan oleh karena setelah huruf ma>d 

berupa huruf mati dalam satu kalimah, maka huruf ma>d dipanjangkan/di-

isyba>’-kan (6 harakat) sebab hukum ma>d di sini sebagai ma>d la>zim, 

yakni (َّتُمسُّْوُهن). 

9. Bacaan lafaz}  ٌَرُءْوف dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan qashar, 

yakni tanpa huruf ma>d sesudah hamzah  ٌَرُؤف. 



100 
 

10. Bacaan lafaz} َتَطوََّع dalam surat al-Baqarah ayat 158 dan 184 dibaca 

dengan sukun ع, tasydi>d ط, dan huruf ت  diganti  ي, yakni  َْيطَّوَّع. 

11. Bacaan lafaz} الرِّْيح    yang terdapat dalam surat al-Baqarah, al-Kahfi, al-

Ja>s\iyah, al-Naml, al-A’ra>f, tempat kedua surat al-Ru>m, Fa>t}ir, al-H{ijr, al-

Syu>ra> dan Ibra>hi>m  dibaca dengan bentuk mufrad. Sedangkan dalam 

surat al-Furqa>n dibaca dengan bentuk jama’, yakni  ٰحالرِّي . 

12. Bacaan lafaz} زُِّلَها -surat al يـُنَـزُِّل الغَْيثَ  {surat al-Ma>idah ayat 115 dan lafaz ُمنـَ

Syu>ra> ayat 28 dan surat Luqma>n ayat 34, dibaca dengan men-takhfi>f-kan 

(tidak men-tasydi>d-kan) ز, yakni ُمْنزُِلَها dan  َيـُْنِزُل الَغْيث. 

13. Bacaan lafaz} ُيَضاِعَفُه   فـَ  dalam surat al-Baqarah ayat 245 dan al-H{adi>d ayat 

11, dibaca dengan takhfif ع dan is\ba>t alif sebelunya serta me-rafa’-kan 

ُيضٰ  ف ِعُفُه)(فـَ . Adapun tempat selain itu, dibaca dengan takhfi>f ع dan is\ba>t 

alif sebelunya, yakni  ِٰعَفُه)(فَـُيض . 

14. Bacaan lafaz} ْـَوة -dalam surat al-Baqarah ayat 265 dan surat al رَب

Mu’minu>n ayat 50 dibaca dengan dhammah ر yakni (رُبـَْوة). 

15. Bacaan lafaz}  ِِعمَّان  dalam surat al-Baqarah ayat 27 dan al-Nisa>’ ayat 58 

dibaca dengan fath}ah ن dan kasrah ع, yakni (َنِعمَّا). 

16. Bacaan lafaz} وَُكُتِبه dalam surat al-Baqarah ayat 285 dan surat al-Tahri>m 

ayat 12 dibaca dengan bentuk mufrad yakni  ِٰبه)(وَِكت . 

17. Bacaan lafaz} yang terdapat padanya ya>’ idha>fah, dimanapun dalam al-

Qur’a>n  maka ya>’ idha>fah dibaca sukun kecuali pada lafaz} ِعَباِدى surat al-

Zukhruf ayat 68, membuang ya>’ idha>fah. 

18. Bacaan lafaz}  ِٰلكِ م  dalam surat al-Fa>tih}ah dibaca dengan membuang alif 

sesudah mim ( َِمِلك). 

19. Bacaan lafaz}  َِصَراط (nakirah) dan الصَِّراط (ma’rifat) dimanapun berada 

membaca dengan meng-isyma>m-kan ص dengan ز. 
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Demikianlah yang dapat penulis uraikan setelah membandingkan antara 

mushaf qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf dengan mushaf qira>’ah ‘A>shim riwayat 

H{afsh. Dan juga berpedoman pada kitab Fi> Hamisy al-Qur’a>n al-Kari>m al-

‘Asyarah al-Mutawa>tirah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Qira>’ah H{amzah merupakan salah satu dari al-qira>’ah al-sab’ah yang 

diriwayatkan secara mutawa>tir dari Rasulullah saw. Nama lengkap imam 

H{amzah adalah H{amzah ibn H{abi>b ibn Ima>roh ibn Isma>’i>l al-Ku>fi al-

Tami>mi. Beliau masih memungkinkan tergolong dalam golongan ta>bi’i>n. 

Salah satu periwayat yang terkenal dari imam H{amzah ialah Khalaf. 

Khalaf bernama lengkap Khalaf ibn Hisyam ibn Tsa’lab al-Asadi al-

Bagda>di al-Bazza>r. Namun, dalam hal ini beliau tidak menerima secara 

langsung dari Imam H{amzah dalam pengertian melalui satu perantara 

guru (Sulaim ibn ‘I<sa>). Meskipun demikian, salah satu penisbatan qira>’ah 

H{amzah ditujukan kepada Khalaf karena beliaulah salah satu perawi yang 

mempopulerkan qira>’ah tersebut. 

2. Kaidah-kaidah qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf mencakup kaidah isti’a>z\ah 

dan basmalah, hukum mi>>m jama’, ha>’ kina>yah, mad dan qashar, dua 

hamzah dalam satu kata, dua hamzah dalam dua kata, al-naql dan al-sa>kin 

al-mafshu>l, iz}ha>r dan idga>m, al-fath}, al-ima>lah dan al-taqli>l, ya>’ idha>fah, 

ya>’ za>idah, dan waqaf pada huruf hamzah. Dalam aplikasi kaidah-kaidah 

tersebut, seringkali terjadi perbedaan bacaan antara qira>’ah H{amzah 

riwayat Khalaf dengan qira>’ah lainnya. Perbedaan itulah yang menjadi 

kekhususan tersendiri bagi qira>’ah H}amzah riwayat Khalaf. 

B. Implikasi Penelitian 

Selain sebagai persyaratan akhir untuk penyelesaian studi, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam beberapa hal, diantaranya: 
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1. Dapat menambah khazanah keislaman, khususnya yang terkait dengan 

ilmu-ilmu al-Qur’a>n. 

2. Dapat memiliki arti penting dalam rangka pengembangan wawasan 

pengetahuan tentang qira>’a>t, khususnya qira>’ah H{amzah riwayat Khalaf. 

3. Menghilangkan asumsi bahwa qira>’ah ‘A<shim riwayat H{afsh yang 

tersebar luas saat ini merupakan qira>’ah “terbaik” 

4. Adanya keterbukaan dalam hal qira>’a>t al-Qur’a>n, bukan sebagai upaya 

untuk menimbulkan kebingungan di kalangan umat pembaca al-Qur’a>n 

melainkan sebagai sebuah proses membangun kearifan dalam melihat 

perbedaan yang ada. 
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