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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 asalusul, 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 .

x

1

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}ta} >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.
2
Sa’dullah, Metode Prak tis Menghafal Al-Qur’an, (Sumedang: Ponpes AlHikamussalafiyah, 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.

2

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 alQur’a>n itu sendiri sebagai petunjuk dalam kehidupan. Diantaranya ialah hadis
dari 'Umar ibn Khat}t}ab r.a, ia berkata:

ِ ِ ُ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻓَﺎﺳَﺘﻤ ْﻌ
ِ َﺖ ِﻫ َﺸﺎم ﺑْﻦ ﺣ ِﻜ ِﻴﻢ ﻳـ ْﻘﺮأُ ﺳﻮرةَ اﻟْ ُﻔﺮﻗ
ِ ﺎن ﻓِﻲ َﺣَﻴ ِﺎة ر ُﺳ
اءﺗِِﻪ ﻓَِﺈذَا
ُ َﺳ ِﻤ ْﻌ
َ
ْ َ ُ ََ َ َ َ
َ ْ َ ََ ْ
َ
َ ﺖ ﻟﻘ َﺮ
ِت أُﺳﺎ ِورﻩُ ﻓِﻲ اﻟﺼﱠ َﻼة
ٍ ﻫﻮ ﻳـ ْﻘﺮأُ َﻋ َﻠﻰ ﺣﺮ
ِ
ِ
ِ ُ وف َﻛﺜِﻴﺮٍة ﻟَﻢ ﻳـ ْﻘ ِﺮﺋْﻨِﻴﻬﺎ رﺳ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ ُ ْ َ
ُ َ ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻜ ْﺪ
ُُ
َ َ َُ
ِ
ِﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ِ
ِ
ُ ﺎل أَﻗـ َْﺮأَﻧِ َﻴﻬﺎ َر ُﺳ
َ َﻚ ﺗَـ ْﻘ َﺮأُ ﻗ
َ ْﺖ َﻣ ْﻦ أَﻗـَْﺮأ
َك َﻫﺬﻩ اﻟ ﱡ
َ ُﻮرَة اﻟﱠﺘِ ﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌﺘ
ُ ﺼﺒﱠـ ْﺮ
ُ ت َﺣﺘﱠﻰ َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـﻠَﺒﱠْﺒﺘُﻪُ ﺑِ ِﺮَداﺋِﻪ ﻓَـ ُﻘﻠ
َ ﻓَـَﺘ
َﺴ
ِ َ ﺖ ﻓَِﺈ ﱠن رﺳ
ْت
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﻠﱠ َﻢ ﻗَ ْﺪ أَﻗـ َْﺮأَﻧِ َﻴﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﻏَْﻴ ِﺮ َﻣﺎ ﻗَـ َﺮأ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ ُﻘﻠ
َ ْْﺖ َﻛ َﺬﺑ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ
َُ
ِ ِ ﻮدﻩُ إِﻟَﻰ رﺳ
ِ َﺖ َﻫ َﺬا ﻳـ ْﻘﺮأُ ﺑِﺴﻮرِة ا ﻟْ ُﻔﺮﻗ
ﺎن َﻋﻠَﻰ
ُ ْﺖ إِﻧﱢﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ ُﻘﻠ
ُ ُﺖ ﺑِ ِﻪ أَﻗ
ُ ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ ْﻘ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ْ َ ُ ََ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ِ
اء َة اﻟﱠﺘِﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌﺘُ ُﻪ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أ َْرﺳﻠ ُْﻪ اﻗـ َْﺮأْ ﻳَﺎ ﻫ َﺸ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َﻢ ﺗُـ ْﻘ ِﺮﺋْﻨ َﻴﻬ ﺎ ﻓَـ َﻘ
ْ ُﺣ ُﺮوف ﻟ
َ ﺎم ﻓَـ َﻘَﺮأَ َﻋﻠَ ْﻴﻪ اﻟْﻘ َﺮ
ِ ُ ﺎل اﻗـْﺮأْ ﻳﺎ ُﻋﻤﺮ ﻓَـ َﻘﺮأ
ِ ُ ﺎل رﺳ
اءةَ اﻟﱠﺘِﻲ أَﻗـ َْﺮأَﻧِﻲ
ْ ﻚ أُﻧْ ِﺰﻟ
َ ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َﻠْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﻠﱠ َﻢ َﻛ َﺬ ﻟ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ ﻓَـ َﻘ
َ ْت ا ﻟْﻘ َﺮ
َ ُ َ َ َ َ ََﺖ ﺛُ ﱠﻢ ﻗ
ٍ َﺖ إِ ﱠن ﻫ َﺬا اْﻟ ُﻘﺮآ َن أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ ﺳﺒـﻌ ِﺔ أَﺣﺮ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ﺴ َﺮ
ف ﻓَﺎﻗـ َْﺮءُوا َﻣﺎ ﺗَـﻴَ ﱠ
َ ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻛ َﺬﻟ
َ ْ ﻚ أُﻧْ ِﺰﻟ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ ﻓَـ َﻘ
ْ
ُْ َ َْ
7
(ِﻣ ْﻨﻪُ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى

5

Manna>’ Khali>l al-Qat}ta} >n, op. cit., h. 20.

6

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

h. 114.
7

Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad ibn Isma>'i>l ibn Ibra>hi>m ibn al-Mugi>rah ibn Bardizbah alBukha>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, alTirmiz\iy, Ahmad dan Ibnu Jari>r. Hadis ini juga merupakan salah satu dalil tentang turunnya alQur’an dengan tujuh huruf. Menurut al-Suyu>ti} y sebagaimana yang dikutip oleh Manna>’ al-Qat}ta} >n
bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua puluh satu sahabat. Lihat Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, op.
cit., h. 158.

3

Artinya:
“Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqa>n di masa
hidup Rasulullah saw., lalu aku sengaja mendengarkan bacaannya. Tibatiba 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 alQur’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 alQur’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 dialekdialek 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 perbedaanperbedaan 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}ta} >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>ta} h 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>n i meskipun berangsur-angsur melemah dan akhirnya
menghilang dari sejarah al-Qur’a>n. Hingga pada akhirnya teks ‘Us\ma>n i 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>n i 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 alQur’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
25

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

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 alSha>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 kaidahkaidah qira>’a>t itu sendiri.

2. Al-Qur’a>n al-Kari>m Riwa>y at 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>ti} biyyah 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>ti} biyyah.
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>ti} biyyah karya 'Abdu al-

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

َو َﺣ ﱠﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَﺑِﻲ َﺷْﻴَﺒ َﺔ َﺣ ﱠﺪﺛَـَﻨﺎ ُﻏْﻨ َﺪ ٌر َﻋ ْﻦ ُﺷ ْﻌَﺒ َﺔ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَـَﻨﺎﻩ اﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـﻨﱠﻰ َواﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﺎل اﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـﻨﱠﻰ
َ َﺸﺎ ٍر ﻗ
ِ ﺣ ﱠﺪﺛَـَﻨﺎ ﻣ ﺤ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﺟﻌ َﻔ ٍﺮ ﺣ ﱠﺪﺛَـَﻨﺎ ُﺷﻌﺒﺔُ َﻋﻦ اﻟْﺤ َﻜ ِﻢ َﻋﻦ ﻣﺠ
ٍ ﺎﻫ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ أَﺑِﻲ ﻟَ ْﻴـﻠَﻰ َﻋ ْﻦ أُﺑَ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ َﻛ ْﻌ
ﺐ أَ ﱠن اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ
َُ ْ
َ ْ َْ
َ َْ ُْ َ ُ
َ
ِ
َﺎل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮَك أَ ْن ﺗَـ ْﻘ َﺮأ
َ ﺴ َﻼم ﻓَـ َﻘ
َ ََﺿ ِﺎة ﺑَﻨِﻲ ِﻏ َﻔﺎ ٍر ﻗ
ﻳﻞ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻛﺎ َن ِﻋْﻨ َﺪ أ
َ
ُ ﺎل ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ ﺟْﺒ ِﺮ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ﺎل ِإ ﱠن
َ ﻚ ﺛُ ﱠﻢ أَﺗَ ُﺎﻩ اﻟﺜﱠﺎﻧَِﻴ َﺔ ﻓَـ َﻘ
ُ َﺳﺄ
َ ﻚ اْﻟ ُﻘ ْﺮآ َن َﻋ َﻠﻰ َﺣ ْﺮف ﻓَـ َﻘ
َ ﻴﻖ َذﻟ
َ ُأُ ﱠﻣﺘ
ُ َل اﻟﻠﱠ َﻪ ُﻣ َﻌﺎﻓَﺎﺗَﻪُ َوَﻣ ْﻐﻔ َﺮﺗَﻪُ َوإِ ﱠن أُ ﱠﻣِﺘﻲ َﻻ ﺗُﻄ
ْ ﺎل أ
ﻚ ﺛُ ﱠﻢ
ُ َﺳﺄ
َ ﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َﻋﻠَ ﻰ َﺣ ْﺮﻓَـْﻴ ِﻦ ﻓَـ َﻘ
َ ِﻴﻖ ذَﻟ
َ اﻟﻠﱠ َﻪ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ َك أَ ْن ﺗَـ ْﻘ َﺮأَ أُ ﱠﻣُﺘ
ُ َل اﻟﻠﱠ َﻪ ُﻣ َﻌﺎﻓَﺎﺗَﻪُ َوَﻣﻐْ ِﻔ َﺮﺗَﻪُ َوإِ ﱠن أُ ﱠﻣﺘِﻲ َﻻ ﺗُ ِﻄ
ْ ﺎل أ
ٍ ﻚ ا ْﻟ ُﻘﺮآ َن َﻋﻠَﻰ ﺛََﻼﺛَِﺔ أَﺣﺮ
َ ف ﻓَـ َﻘ
َ ﺎءﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ﻓَـ َﻘ
َُﺳﺄ َُل اﻟﻠﱠﻪَ ُﻣ َﻌﺎﻓَﺎﺗَﻪُ َوَﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮﺗَﻪ
ْ ﺎل أ
ْ َ ُﺎل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ َك أَ ْن ﺗَـ ْﻘ َﺮأَ أُ ﱠﻣﺘ
ُْ
َ َﺟ
ٍ ﻚ اﻟْ ُﻘﺮآ َن َﻋﻠَﻰ ﺳﺒـﻌ ِﺔ أَﺣﺮ
ف ﻓَﺄَﻳﱡ َﻤﺎ
َ ﺎء ُﻩ اﻟ ﱠﺮاﺑِ َﻌ َﺔ ﻓَـ َﻘ
َ ِﻴﻖ َذﻟ
ُ َوإِ ﱠن أُ ﱠﻣﺘِﻲ َﻻ ﺗُ ِﻄ
ْ َ ﺎل إِ ﱠن اﻟ ﻠﱠ َﻪ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ َك أَ ْن ﺗَـ ْﻘ َﺮأَ أُ ﱠﻣُﺘ
ُْ َ َْ
َ ﻚ ﺛُ ﱠﻢ َﺟ
2
ٍ
ِ
(َﺻﺎﺑُﻮا )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ َﺣْﺮف ﻗَـ َﺮءُوا َﻋﻠَْﻴﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ
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.

18

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 " ْ" َﻛ َﺬﻟِ َﻚ أ ُ ْﻧ ِﺰﻟَﺖ. 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 alQur’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}ta} >n, op. cit., 124.

8

Ibid., h. 125.
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Kemudian Abu Bakar r.a. menunjuk Zaid ibn S|a>b it 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\m a>n ibn
'’Affa>n ra. Banyak bangsa-bangsa Arab yang tunduk di bawah pemerintahan

9

151.

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-
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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>n iy).
‘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>b it 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.

14
15

Ibid., 129.
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 (al16

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. 133134.
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Nuqt}) dan tanda baca (al-Syakl). Sebagai contoh, lafaz}  ﻓَـﺘََﺒـﻴﱠـﻨُـ ْﻮاbisa dibaca

 ﻓَـَﺘﺜَﺒﱠﺘُـ ْﻮاdan lafaz}  ﻧُـ ْﻨ ِﺸ ُﺰَﻫﺎdapat dibaca  ﻧُـ ْﻨ ِﺸ ُﺮَﻫﺎbila ditulis tanpa tanda huruf
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} ﺻﻰ
ّ َوَو

 ﺑَِﻬﺎdalam Q.S. al-Baqarah (2):132 ditulis dengan ﺻﻰ ﺑِ َﻬﺎ
َ  َوأ َْو.

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>b it, 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>n iy
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

22

Kusmana 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.
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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>y ah 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>b i’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>b i’ 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

25

Ahmad Von Denffer, op.cit., h. 59.
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Rosihon Anwar, loc. cit.

qira>’ah-qira>’ah

tertentu

kemudian
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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.
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mengajarkan dan menyebarkan al-Qur’a>n dengan qira>’ah mereka masingmasing.29
Setelah itu datanglah masa pembukuan ilmu qira>’a>t. Orang yang pertamatama 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
30
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Abduh Zulfidar Akaha, loc. it..

32
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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>h id (w. 245-324/859-935) yang lebih terkenal
dengan julukan Ibnu Muja>h id. 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>h id, 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
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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>n iy sebagai satu-satunya teks alQur’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.
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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>n iyahlah 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
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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
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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 disebutsebut berhasil mendapatkan sanad qira>’a>t adalah KH. Muhammad MoenauwirYogyakarta 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.

44

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. 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>y ah, 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 alMala>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 alS{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.
3
4

Ibid. Lihat pula Subh{i al-Sha>lih{, loc. cit.
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>n iy. AlZarqa>n iy 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}ta} >n, Maba>h}is\ fi> 'Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. III; t.tp.: Mansyu>ra>t al-'Ashr alHadi>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 alIsla>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}ta} >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 alSya>milah], Jil I, h. 128. Pada penelusuran lafaz} ﻗﺮء.
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pengucapan al-Qur’a>n al-Kari>m dengan kesesuaian riwa>y ah 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

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

1.

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 alShabu>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 AlKautsar, 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>y ah”, 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>y ah, 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  ﺟﻮدyang berarti( اﻟﺘﺤﺴﯿﻦmembuat 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  ﺗﻼyang 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>h id 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 alqira>’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, alah}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 alqira>’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
15

Fitem

Manna>’ Khali>l al-Qat}ta} >n, op. cit., h. 162.
http://michailhuda.multiply.com/journal/item/162?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2
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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 اﻟﺪﻳﻦayat 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 اﻟﺴﺒﻊyaitu 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 اﻟﻀﺒﻂdari
orang yang sama sebelumnya sampai kepada puncaknya (Nabi) sesuai
dengan bahasa Arab dan rasm Us\ma>n iy. 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, AlMishba>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 اﻻرض وﻻ ﺧﻠﻖ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ )ﻛﻨﺖ( ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻤﻀﻠﻴﻦ ﻋﻀﺪا
Dengan nun  اﺷﻬﺪﻧﺎﻫﻢdan 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 dii’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.

ِ
ٍ ي ِﺣﺴ
ِِ
ﺎن
َ ﻴﻦ َﻋ َﻠﻰ َرﻓﺎ ِر
ْ ف ُﺧ
َ ُﻣﺘﱠﻜﺌ
َ ﻀ ٍﺮ َو َﻋَﺒﺎﻗ ِﺮ ﱠ
Macam ini tidak boleh dinyatakan dan tidak wajib di-i’tiqad-kan sebagai alQur’a>n.
4.

Qira>’ah Sya>z\ah adalah bacaan atau qira>’ah yang sanadnya tidak shah}i>h }
seperti qira>’ah ﻚ ﻳَـ ْﻮَم اﻟﺪﱢﻳْ ِﻦ
َ  َﻣ َﻠbentuk fi’il ma>dhi ﻚ
َ َ َﻣﻠdan baris atas mim ﯾَ ْﻮ َم.
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.

ِ ِ ِ ِ إِﻧﱠﻤﺎ ﻳ ْﺨ َ ﱠ
َ َ
ُﺸﻰ اﻟﻠ َﻪ ﻣ ْﻦ ﻋَﺒﺎدﻩ اﻟ ُْﻌ َﻠ َﻤﺎء

huruf ha’ lafaz}  اﻟﻠﱠ َﻪdengan baris dhammah dan huruf hamzah lafadz ا ْﻟﻌُﻠَ َﻤﺎ ُء
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 ِﻣ ْﻦ أُ ﱟم
sehingga dibaca ٍ◌ ّ◌ﺖ ِﻣ ْﻦ أُم
ٌ َ َوﻟَﻪُ أ.
ٌ خ أ َْو أُ ْﺧ

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 alSya>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.

ِ ِ ِ
ِ
ﺎؤ ُﻫﻢ
ُ ﻴﻦ ﻗَـْﺘ َﻞ أ َْوَﻻ ِد ِﻫ ْﻢ ُﺷ َﺮَﻛ
َ َِوَﻛ َﺬﻟ
َ ﻚ َزﻳﱠ َﻦ ﻟ َﻜﺜﻴ ٍﺮ ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ

Dengan baris dhammah zai bentuk fi’il majhu>l pada  زﻳﻦdan huruf lam dengan
baris dhammah pada  ﻗﺘﻞsebagai na>’ib al-fa>’il. Sedangkan huruf dal أوﻻدﻫﻢ
dibaca nashab (baris atas) sebagai maf’u>l dari mashdar dan huruf hamzah

 ﺷﺮﻛﺎؤﻫﻢdibaca dengan baris bawah sebagai mudha>f dari mashdar. Dalam
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 mushafmushaf ‘Us\ma>niyah secara tersurat. Demikian pula nilai bacaan yang tersirat
(ih}tima>lan) mengingat kesesuaian rasm kadang-kadang bisa tah}qi>q an (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 اﻷﻧﻬﺎر
Dengan ada tambahan  ﻣﻦkarena 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 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﺤﻮى

*

ﻓﻜﻞ ﻣﺎ واﻗﻒ وﺟﻪ ﻧﺤﻮى

ﻓـﻬـﺬﻩ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ اﻻ 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 اﻟﺠﻤﻊyaitu mi>m yang menunjukkan jama’ muz\akkar baik
mukha>t}ab (orang kedua jama’) seperti  ﻟﻜﻢdan  أﻧﺘﻢmaupun gaib (orang
ketiga jama’) seperti ﻫﻢ.

19

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

2.

atau di-sukun. Misalnya, َﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاب
ُ ﻟ.

Shilah Mi>m Jama’ ()ﺻﻠﺔ ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ

3.

yaitu mi>m jama’ di dhammah dan

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

 ﻋﺬابdibacaﻟ َُﻬ ُﻢ ْو َﻋ َﺬاب.

Dhammah Mi>m Jama’ tanpa shilah ( )ﺿﻤﺔ ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﻠﺔyaitu mi>m

4.

ِ
jama’ yang di-dhammah saja. Misal, ْﻤﺆﻣﻨﻮن
ُ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ُﻢ ا ﻟ.

Idga>m Kabi>r ( )اﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮyaitu peristiwa idga>m-nya huruf pertama yang

5.

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  ﻳَـ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣ ﺎdibaca oleh al-Susiy -seakan-akan tertulis ﻳَـ ْﻌﻠَ ﱠﻤ ﺎ
(ya’lamma>).
Idga>m Shagi>r ( )اﻹدﻏﺎم اﻟﺼﻐﻴﺮyaitu peristiwa idga>m-nya huruf pertama yang

6.

mati ke dalam huruf kedua yang hidup. Misal, ( ﻣﻦ رﺑﻚmir robbika) – إِ ْذ

 َﺟ َﻌﻠَ ُﻜﻢdibaca Abu Amr dan Hisyam (ij ja’alakum).

7. Ha>’ Kina>yah ( )ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔyaitu ha’ tambahan yang menunjukkan mufrad
muz\akkar gaib (orang ketiga tunggal) biasa juga disebut ha>’ dhami>r.
Misalnya,  ﻳﺆدﻩ- ﻋﻠﻴﻪ – أﻫﻠﻪ.

Shilah Ha>’ Kina>y ah21 ( )ﺻﻠﺔ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔyaitu menghubungkan (men-shilah-kan)

8.

ha’ kinayah dengan waw atau ya’ lafz}iyyah. Misalnya, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ – ﻟﻪ ﻣﺎ.
Tanpa Shilah Ha>’ Kina>yah22 ( )ﻋﺪم ﺻﻠﺔ ﻫﺎء اﻟﻜﻨﺎﻳﺔbiasa juga disebut qashar ha>’

9.

kina>yah atau ikhtila>s ha>’ kina>yah yaitu ha>’ kina>y ah 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}  ﻗَﺎلdan ﻣﻠﻚ.

b.

Wa>w sukun (baik ada rasm-nya atau tidak), sebelumnya berupa huruf
yang berharakat dhammah, misalnya, wa>w pada lafaz}  ﻳَـ ُﻘ ْﻮلdan lafaz} أﻧﻪ

ﺻﺮح.

c.

Ya>’ sukun (baik ada rasm-nya atau tidak), sebelumnya berupa huruf
yang berharakat kasrah, misal ya>’ pada lafaz}  ﻗِ ْﻴﻞdan lafaz} ﺑﻪ ﻋﻠﻢ.

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 اﻟﻠﻴﻦyaitu huruf wa>w dan ya>’ sukun yang sebelumnya
berupa huruf dan berharakat fath}ah. Misalnya, َ َﺳ ْﻮ َءة – َﺷْﻴ ﺌﺎ.
Panjang huruf layn sebagaimana huruf ma>d, adakalanya qashar, tawassut}
dan t}u>l.
12. Ma>d ( )اﻟﻤﺪmenurut 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} َد َر ْﺳﺖ
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\b a>t-kan huruf ma>d (alif)
sesudah ( دdal), yakni ﺖ
َ در ْﺳ.
َ

13. Qashar ( )اﻟﻘﺼﺮmenurut 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  َد َر ْﺳﺖbacaan
Imam tujuh selain Ibnu Kas\i>r dan Abu ‘A<mr adalah qashar, artinya
membuang alif sesudahnya د َر ْﺳﺖ.
َ

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

ِ
berupa hamzah dalam suatu kalimah (kata), misalnya ﺎء
َ  َﺟ-  ُﺳ ْﻮ َء- ﺳْﻴ ﺌـَﺖ.

15. Ma>d Munfashil ( )اﻟﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞyaitu apabila ada huruf ma>d yang sesudahnya
berupa hamzah di lain kalimah (kata), misalnya:

ﻳﺄﻳﻬﺎ – ﻣﺎأﻧﺰل
وأﻣﺮﻩ إﻟﻰ اﷲ – ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ
ﺑﻪ أن ﻳﻮﺻﻞ – ﻓﻰ أﻣﻬﺎ
16. Ma>d Badal ( )اﻟﻤﺪ اﻟﺒﺪلyaitu 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 ﻹﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ

 – أ ُْوﺗﻲ – ءاﻣﻨﻮا.

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

 ءاﻣﻦketika dibaca al-naql.

17. Tashi>l Hamzah Baina-Baina ( اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ/  )ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦyaitu bacaan
khusus huruf hamzah. Dalam praktek apabila hamzah berharakat fath}ah ()ء
َ
maka bunyinya antara hamzah dan alif (ha-samar). Apabila hamzah
berharakat dhammah (ُ )ءmaka bunyinya antara hamzah dan wa>w (hu-

ِ maka bunyinya antara hamzah
samar). Apabila hamzah berharakat kasrah ()ء
dan ya>’ (hi-samar).

ِ ء- )ءاء
18. Idkha>l ( )اﻹدﺧﺎلyaitu peristiwa masuknya alif antara dua hamzah - اء
َ َ
(ُ َءاءsehingga hamzah pertama mempunyai panjang bacaan 2 harakat.
Misalnya, اؤﻧْﺰل
ُ  َء- ﺬرﺗﻬﻢ – َءاإِ َذا
ْ ْ َءاأَﻧ.

23

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

45

19. Ibda>l ( )اﻹﺑﺪالyaitu peristiwa pergantian huruf. Misalnya, hamzah kedua

ِ
 ﻣﻦdi-ibda>l-kan (digantikan) dengan ya>’, sehingga terbaca
pada اﻟﺴﻤﺎء َءاﻳﺔ
minassama>-iya>yah.

20. Al-Sa>kin al-Mafshu>l ( )اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺼﻮلyaitu 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 اأﻣﻞ
ْ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ – ﻣﻦ ءاﻣﻦ – ﺗﻌﺎﻟ َْﻮ
ٌ . 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 (ال ﺗﻌﺮﻳﻒ/ )ﻻم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒyaitu apabila ada  الmasuk pada
kata yang awalnya berupa hamzah qat}a’. Misalnya, اﻷﺧﺮة – اﻹﻧﺴﺎن – ﻓﻲ

اﻷرض. Berarti lafaz}  اﻟﺤﻤﺪ – اﻟﺮﺣﻤﻦdan yang semisal tidak disebut lam ta’ri>f/
al-ta’ri>f.
22.

ٍ – ﺷﻴﺌﺎ
ﺷﻴﺊ
ً yaitu hukum bacaan huruf layn yang sesudahnya berupa
ٌ – ﺷﻴﺊ
huruf hamzah yang dikhususkan pada 3 lafadz ini. Artinya untuk lafaz} ﻛﻬْﻴ َـﺌ ﺔ
َ
walaupun sebelum hamzah berupa huruf layn, tidak disebut hukum ﺷﯿﺊ.
Walaupun untuk bacaan Warsy ada kesamaan.

23. Tashi>l/Takhfi>f (اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ/ )اﻟﺘﺴﻬﻴﻞyaitu peristiwa berubahnya bunyi huruf
hamzah yang meliputi tashi>l baina-baina, al-Naql, ibda>l dan haz\f
(membuang hamzah).
24. Al-Isyma>m ( )اﻹﺷﻤﺎمyaitu 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  صpada ﺻﺮﻟﻂ/ اﻟﺼﺮاطuntuk bacaan Khalaf; ص
sukun yang terletak sebelum ( دdal), misalnya ﺼ ِﺪﻳَﺔ
ْ َ ﺗuntuk bacaan H{amzah
dan al-Kisa>iy; pada lafaz}  ﻗﻴﻞcs. Untuk bacaan Hisyam dan al-Kisa’i.
24

Ada bacaan isyma>m model ini walaupun tidak diwaqafkan, yaitu bacaan Syu’bah pada ﻣﻦ
 ﻟﺪﻧﮫdan  ;ﻟﺪﻧﻰatau salah satu wajh bacaan Imam sepuluh kecuali Abu Ja’far pada lafaz} ﻻﺗﺄﻣﻨﺎ.
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25. Al-Raum ( )اﻟﺮومyaitu 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 ( رra’) ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ
ُ 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 ﺑﺎﻟﺮومyaitu huruf
hamzah di akhir kalimah yang dibaca tashi>l baina-baina, namun suaranya
dilemahkan sehingga sampai tinggal 1/3 nya.
27. Al-Fath} ( )اﻟﻔﺘﺢyaitu 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> ( )اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮىyaitu bunyi alif yang diucapkan antara fath}ah
dan kasrah, dan antara alif dan ya’. Ima>lah kubra> biasa juga disebut ima>lah

mahdhah

( )اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔatau idhja>’ ()اﻹﺿﺠﺎع. Dalam pemakaian istilah

sehari-hari ima>lah kubra> hanya disebut al-ima>lah saja.
29. Ima>lah Sugra> ( )اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻐﺮىyaitu bunyi alif yang diucapkan antara al-fath}
dan ima>lah kubra>. Ima>lah ini juga biasa disebut al-taqli>l ( )اﻟﺘﻘﻠﻴﻞatau baina-

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

ِ  َﻛdibaca “ka>syifeh”.
huruf sebelumnya ketika waqaf. Misalnya, ﺎﺷ َﻔﺔ
Kebalikan bacaan ima>lah ha>’ ta’nis\ adalah al-fath} ha>’ ta’ni>s\ ()ﻓﺘﺢ ﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.

31. Tarqi>q Ra>’ ( )ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاءyaitu 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, ( َﺧْﻴﺮاvocal o) dibaca “khaira”.
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32. Tafkhi>m Ra>’ ( )ﺗﻔﺨﻴﻢ اﻟﺮاءyaitu 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 اﻻمyaitu bacaan tebal pada lam. Misalnya ketika
pembaca al-Qur’a>n mengucapkan lafaz} اﷲ. Namun, dalam ilmu qira>’a>t.

Tagli>z} la>m ini menjadi ciri khas bacaan Warsy. Misalnya “la>m” pada ﻋﻦ

 ﺻﻼﺗﻬﻢdibaca oleh Warsy dengan tagli>z,} yakni “la>” dibaca seperti lamnya
lafaz} اﷲ. Lawan dari tagli>z} la>m adalah takhfi>f la>m.
34. Ya>’ Idha>fah ( )ﻳﺎءاﻹﺿﺎﻓﺔyaitu ya>’ tambahan yang menunjukkan mutakallim,
yakni ya>’ yang bukan sebagai la>m fi>’il dan bukan sebagai kerangka kalimah.
Misalnya,  إﻧﻰ – َﺳَﺘ ِﺠ ُﺪﻧِﻰdan lain-lain. Imam qira>’a>t ada yang membaca fath}ah
dan ada yang membaca sukun ya’ ()إﺳﻜﺎن اﻟﻴﺎء.

35. Ya>’ Za>idah ( )ﻳﺎء اﻟﺰاﺋﺪةyaitu 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 اﻟﻴﺎءdan is\ba>t ya>’ ()إﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء.
Misalnya ع
ِ  اﻟﺪاada yang membaca haz\f ya>’ (ad da>’i) dan ada yang membaca

is\ba>t ya>’ (ad da>’i>).
36. Al-Naql ( )اﻟﻨﻘﻞyaitu memindahkan huruf hamzah ke huruf mati sebelumnya,
kemudian hamzah (di dalam bacaan) dibuang. Misal ﺢ
َ  ﻗﺪأَ ْﻓـ َﻠdibaca
“qadaflaha”,  إن اﻹﻧﺴﺎنdibaca “innalinsa>na”.

37. Saktah ( )اﻟﺴﻜﺖyaitu berhenti selama 2 harakat tanpa nafas. Misalnya, ﻣﻦ

 ءاﻣﻦdibaca “mansaktah a>mana”,  ﻓﻰ اﻷرضdibaca “filsaktah ardhi”.
38. Al-Tahqi>q ( )اﻟﺘﺤﻘﻴﻖbiasa juga disebut  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻜﺖyaitu bacaan yang
tidak al-naql atau saktah. Lebih mudah disebut bacaan biasa seperti H{afsh.
Misal ﺢ
َ َ ﻗﺪأَﻓْـ ﻠdibaca “qad aflaha”,  ﻓﻰ اﻷرضdibaca “fil ardhi”

39. Dzawa>t al-Ya>’ ( )ذوات اﻟﻴﺎءyaitu setiap alif ashliyah (bukan za>idah) di akhir
kalimah yang asalnya dari ya>’. Kadang-kadang terdapat pada fi’il – إﺷﺘﺮى

أﺑﻰ, atau isim, misalnya  اﻟﻤﺄوىbaik ketika alif itu tertulis dalam masha>hif

48

‘Us\ma>niyah dengan bentuk ya>’sebagaimana  أﺑﻰ- اﻟﻤﺄوى, maupun tertulis
dengan alif, misalnya  اﻷﻗﺼﺎ/ﻃﻐﺎ.
40. Alif Ta’ni>s\ ( )أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚyaitu setiap alif yang terdapat pada wazan (pola)

 ﻓُـ َﻌﺎﻟﻰ – ﻓِ ْﻌﻠﻰ – ﻓَـ ْﻌﻠﻰ – ﻓُـ ْﻌﻠﻰdan ﻓَـ َﻌﺎﻟﻰ. Misal  ُﻛﺴﺎﻟﻰ- اﻟﻤﻮﺗﻰ – ِﻋﻴﺴﻰ
ُ – اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
َ
َ - اﻟﺪﻧﻴﺎ
.

41. Ru’u>s al-A<y ( )رءوس اﻵىyaitu 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 اﻟﺮاءyaitu alif yang di ujung kalimah yang tidak tertulis (tidak
ada rasmnya) dan terletak sesudah ra>’. Misalnya, اﻟﺬﻛﺮى – اﻟﻨﺼﺎرى.
43. Ra>’ Mutat}arrifah Maksu>rah ( )راء ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻜﺴﻮرةyaitu ra>’ yang berbaris kasrah
yang terletak sesudah alif yang berada di ujung kalimah. Apabila “waqaf”
pada lafaz} yang semisal اﻟﻨﺎ ِر, 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>h id 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{b i>b ibn Ima>roh ibn
Isma>’i>l al-Ku>fi al-Tami>mi. Gelarnya Abu Ima>roh. Dia adalah imamnya orangorang 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>b i’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>d iq 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>h i>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 alBaghda>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 alAnsho>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.

ِ َْت ا ْﻟ ُﻘﺮَآ َن ﻓَﺎﺳَﺘ ِﻌ ْﺬ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ﻴﻢ
ْ َ
ْ
ْ َ ﻓَِﺈ َذا ﻗَـَﺮأ
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:

ِ ََﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ْ َ
ُْ أ
Dikalangan ulama qira>’a>t juga tak ada khilaf, bahwa sigat tersebut boleh
dikurangi seperti:

ِ ََﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن
ْ َ
ُْ أ
Atau ditambah seperti:

ِ
ِ َﺴ ِﻤﻴ ِﻊ اﻟْﻌﻠِﻴ ِﻢ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
اﻟﺮِﺟ ِﻴﻢ
ﺎن ﱠ
ُأ
ْ َ ْ َ ْ َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟ ﱠ
ِ ِ
ِ َﺴ ِﻤﻴ ِﻊ اﻟْﻌﻠِﻴ ِﻢ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ
ْ َ ْ َ ْ َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟْﻌﻈْﻴ ِﻢ اﻟ ﱠ
ِ ََﻋﻮ ُذ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺴ ِﻤْﻴ ِﻊ اﻟ َْﻌﻠِ ْﻴ ِﻢ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
ْ َ
ُْ أ
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>ti} biyyah, (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>ti} biyyah 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, alWa>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, alMulakhkhash 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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ب اﻟﻌ َﻠ ِﻤْﻴ َﻦ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َر ﱢ
َ اﻟ

ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ْﻴ ِﻢ

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ

b. Waqaf pada isti’a>z\ah, dan mewasalkan basmalah dengan awal surat.
Contoh:

ب اﻟﻌ َﻠ ِﻤْﻴ َﻦ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َر ﱢ
َ اﻟ

ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ

c. Mewasalkan isti’a>dzah dengan basmalah dan waqaf di basmalah. Contoh:

ب اﻟﻌ َﻠ ِﻤْﻴ َﻦ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َر ﱢ
َ اﻟ

ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ

d. Mewasalkan isti’a>z\ah dengan basmalah, begitu juga mewasalkan
basmalah dengan awal surat. Contoh:

ب اﻟﻌ َﻠ ِﻤْﻴ َﻦ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َر ﱢ
َ اﻟ

ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ

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 اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮ ُذ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ
ُأ

b. Mewasalkan isti’a>z\ah dengan awal surat. Contoh:

ِ َﺸْﻴﻄ
َﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ
ُأ
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{amzah 12 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:

إ ِ◌ ﱠن اﷲ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِْﻴﻢ

ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ

b. Saktah antara kedua surat, berarti berhenti sejenak tanpa bernafas.
Contoh:

ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ

س

إ ِ◌ ﱠن اﷲ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِْﻴﻢ

c. Wasal antara keduanya. Contoh:

ﺑﺮاءة ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ

إ ِ◌ ﱠن اﷲ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِْﻴﻢ

Tiga wajh ini berlaku antara surat al-Taubah dan surat mana saja yang
urutannya terletak sebelum al-Taubah. Tapi bila urutannya terletak sesudah alTaubah, 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  ﻟﻜﻢdan  أﻧﺘﻢatau jama’
muz\akkar gaib (orang ketiga jama’) seperti  ﻫﻢdan 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 اب
ٌ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ.
Adapun bila mim jama’ terletak sebelum huruf hidup yang berupa dhami>r,
seluruh imam qira>’at sepakat membaca shilah mi>m jama’. Misalnya

د َﺧﻠْﺘُ ُﻤ ْﻮ ُﻩ.
َ
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 ُ◌ﻬﻢ اﻟ ِْﻘَﺘﺎل
ُ  َﻋﻠَ ْﻴ.
Namun, apabila ada mi>m jama’ sebelumnya berupa ha>’, dan sebelum ha>’
berupa kasrah atau ya>’ sukun, seperti  ﺑﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎبdan  ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺘﺎلmaka
H{amzah membaca dhammah ha’ yang semula dikasrah, bila pembaca
tidak mewaqafkan bacaan (َﺳَﺒﺎب – َﻋﻠَْﻴـ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﺘﻞ
ْ  )ﺑِ ُﻬ ُﻢ ْاﻷdan bilamana dia
mewaqafkannya, seluruh imam qira>’at sepakat membaca kasrah ha>’ )ﺑِِﻬ ُﻢ

(َﺳَﺒﺎب – َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اْﻟ َﻘْﺘﻞ
ْ  ْاﻷ.

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>y ah terletak sebelum huruf mati maka seluruh imam
qira>’a>t (imam tujuh) tidak membaca shilah ha>’ kina>yah, yakni tidak
menghubungkan ha>’ kina>y ah dengan wa>w atau ya>’ lafz}iyyah baik sebelum ha>’

kina>y ah berupa huruf hidup seperti رﺑﻪ اﻷﻋﻠﻰ – وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ – ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ, atau berupa
huruf mati seperti اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ – ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮان – ﻣﻨﻪ اﺳﻤﻪ. Bacaan tanpa shilah ha>’ kina>yah,
biasa juga disebut qashar atau ikhtila>s ha>’ kina>yah.
18

55-58.

Ibid., h. 61-67. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h.
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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>y ah berupa huruf hidup dan sebelumnya berupa huruf mati misalnya إﺟﺘﺒﺎﻩ

 ﻓﻴﻪ ﻫﺪى-  وﻫﺪاﻩH{amzah membaca qashar ha>’ kina>yah ( ﻓِ ْﻴ ِﻪ ُﻫ ًﺪى- )إِ ْﺟ َﺘَﺒﺎﻩُ َو َﻫ َﺪاُﻩ,
termasuk pada lafadz  ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻧﺎsurat al-Furqan ayat 69.

Adapun lafaz}  ﻳَـ َﺮﻩsurat al-Zalzalah ayat 7 dan 8 serta surat al-Balad ayat 7,
dibaca dengan men-shilah -kan ha>’ kina>y ah dengan wa>w lafz}iyyah ketika washal
dan sukun ketika waqaf. Pada lafaz} ﺿ ُﻪ
َ  ﻳَـ ْﺮsurat al-Zumar ayat 7, H{amzah
membaca qashar ha>’ kina>yah.
Sedangkan bacaan ha>’ kina>yah pada lafaz} ﻧﺆﺗﻪ – وﻧﺼﻠﻪ – ﻧﻮﻟﻪ – ﻳﺆدﻩ – ﻓﺄﻟﻘﻪ

وﻳﺘﻘﻪ. H{amzah membaca sukun ha>’ kina>yah pada lafaz} ( ﻧﺆﺗﮫterdapat di tiga
tempat, yaitu 2 tempat di surat Ali ‘Imra>n ayat 145, dan 1 tempat di surat alSyu’ara> ayat 20), ( وﻧﺼﻠﻪ – ﻧﻮﻟﻪterdapat dalam surat al-Nisa>’ ayat 115), ﻳﺆدﻩ
(terdapat di dua tempat dalam surat Ali ‘Imra>n ayat 75), ( ﻓﺄﻟﻘﮫal-Naml ayat 28).
Sedangkan pada lafadz  وﻳﺘﻘﻪsurat al-Nu>r ayat 52 Khalaf membaca kasrah  قdan

isyba>’ ha>’ kina>yah yakni  َوﻳَـﺘﱠ ِﻘﻪ.
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: ﺠ ِﻤ ﱡﻰ
َ  َء أَ ْﻋ-  َءأَﻧْ َﺬ ْرﺗَـ ُﻬﻢ – أَﺋﻨﱠﺎ – َءأُﻧْ ِﺰ َل. Dalam
hal ini, Imam H{amzah membaca hamzah kedua dengan tah}q i>q.

19

74.

Ibid., 92-118. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h} al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h. 69-
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Adapun untuk lafaz}  أَ ْن َﻛﺎ َنdalam surat al-Qalam ayat 14, imam H{amzah
membaca  َءأَ ْن َﻛﺎ َنdengan mendoubel hamzah (dua hamzah), dan men-tah}qi>q -kan
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:

ٍ ﻻ ﱢ.ِ
a. Tanwi>n, misalnya ﺖ
َ
ْ َي ﻳَـ ْﻮم اُ ﱢﺟﻠ
ِ
b. Nu>n, misalnya ﻣ ْﻦ اِ ْﺳﺘَ ْﺒـَﺮ ٍق.

ِ
c. Ta>’ ta’ni>s\, misalnya ﺎﻟﺖ اُﱠﻣﺔٌ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ
ْ َوا ْذ ﻗ.
َ
d. Huruf layn, misalnya ﻞ
ُ ْﺗَـ َﻌﺎﻟ َْﻮا اَﺗ.
e. La>m ta’ri>f, misalnya اﻻﺧﺮة.

f. Selain huruf yang telah disebutkan, misalnya ﺢ
َ َﻗَ ْﺪ اَﻓْـﻠ.
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 اﻣﻦ
َ  َﻣ ْﻦ. 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 اﻻﺧﺮة.
Adapun bacaan imam Khalaf pada bacaan al-Sa>kin al-Mafshu>l dan La>m

Ta’ri>f ketika wasal dan waqaf, dan lafadz ◌ٌ ◌ِ ﺷﻰء
ً sebagai berikut:

20

85- 90.

Ibid., 147-167. Bandingkan dengan ‘Abd al-Fatta>h} al-Qa>dhiy, al-Wa>fiy, op. cit., h.
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a. Bacaan pada al-Sa>k in al-Mafshu>l, ketika waqaf imam Khalaf membaca
dengan 3 wajh yaitu: 21
1) Tah}qi>q (berdasarkan maz\hab T{a>h ir ibn Galbun). Misalnya, ٌ◌اب أَﻟِ ْﻴﻢ
ٌ َﻋ َﺬ
dibaca ‘az\a>bun ali>m.
2) Naql. Misalnya, اب أَﻟِْﻴﻢ
ٌ  َﻋ َﺬdibaca ‘az\a>bunali>m.

saktah
3) Saktah. Misalnya, اب أَﻟِ ْﻴﻢ
ali>m.
ٌ  َﻋ َﺬdibaca ‘az\a>bun

Sedangkan ketika washal mempunyai 2 wajah bacaan yaitu tah}q i>q
(berdasarkan maz\h ab T{a>h ir 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).

ِ  ﻓِ ْﻲ ْاﻷَ ْرdibaca filsaktahardhi
Misalnya, ض

ِ  ﻓِ ْﻲ ْاﻷَ ْرdibaca ض
ِ  ﻓِ ْﻲ َاﻻ ْرfilardh.
2) Naql. Misalnya, ض
Sedangkan ketika wasal membaca dengan satu wajh yaitu saktah
(berdasarkan maz\h ab Abul Fa>ris dan T{ahir ibn Galbun).
c. Adapun bacaan pada ◌ٌ◌ِ ﺷﻰء
imam Khalaf membaca dengan saktah
ً
(berdasarkan maz\h ab Abul Fa>ris dan T{ahir ibn Galbun) ketika
mewashalkan dengan kata berikutnya. Misalnya, ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳْـ ٌﺮ
إِ ﱠن اﷲَ َﻋ َﻠﻰ ُﻛ ﱢ
dibaca innalla>ha ‘ala> kulli syaisaktahingqadi>r.

d. Adapun bacaan pada َﻬ ْﻢ اَ ْﺟﺮًا
ُ  َواَ َﻋ ﱠﺪﻟdan semisalnya bila ada al-sa>kin al-

mafshu>l, sedang huruf matinya berupa mi>m jama’, imam Khalaf
mempunyai 2 wajh baik ketika waqaf atau washal, yaitu tah}q i>q
(berdasarkan maz\h ab 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).

21

Ibid., 147-149.
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e. Sedangkan pada lafaz} ْﺌﻦ
َ  اﻟYunus 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>lkan 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 اﻻوﻟﻰsurat an-Najm 50, bila  ﻋﺎداdiwasalkan
dengan اﻻول, bacaan imam H{amzah adalah men-sukun lam  اﻻوﻟﻰdan men-

kasrah tanwi>n ﻋﺎدا.
6.

Iz}h a>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}h a>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}  إِ ْذapabila bertemu huruf  تatau  دyakni membacanya dengan

idga>m, misalnya ﺨﻠُ ُﻖ
ْ َ َوإ ْذ ﺗdibaca wa ittakhluqu. Sedangkan bila bertemu

dengan huruf  ج – ز – س – صdibaca iz}ha>r, misalnya  َوإِ ْذ َزﻳﱠ َﻦdibaca wa iz\

22

Ibid., 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} ◌ْ  ﻗَﺪapabila bertemu dengan huruf - ج – ذ – ز – س

 ش – ص – ض – ظimam khalaf membaca idga>m, misalnya ﺎء ُﻛ ْﻢ
َ  ﻗَ ْﺪ َﺟdibaca
qajja>’akum. Dan kesepakatan seluruh imam meng-idga>m-kan ke dalam د

– ت.
c. Selanjutnya, apabila ta’ ta’ni>s\ bertemu dengan huruf ث – ج – ز – س – ص

 – ظimam Khalaf membaca idga>m, misalnya ﺖ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد
ْ ّ َﻛ ﱠﺬﺑdibaca
kaz\z\b as\s\amu>du. Dan kesepakatan seluruh imam meng- idga>m-kan ke
dalam ت – د – ط.
d. Pada lafaz} ﻞ
ْ  َﻫdan  ﺑَ ْﻞapabila bertemu dengan huruf  ت – ث – سimam
Khalaf membaca idga>m, misalnya  َﻫ ْﻞ ﺗَـ َﺮىdibaca hattaro>. Sedangkan bila
bertemu dengan huruf  ز – ض – ط – ظ – نimam Khalaf membaca iz}h a>r,

misalnya  َﻫ ْﻞ ﻧـَُﻨﺒﱢﺌُ ُﻜ ْﻢdibaca halnunabbi’ukum. Perlu diketahui bahwa pada
firman Allah ت
ُ  أ َْم َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺴﺘَ ِﻮى اﻟﻈﱡﻠُ َﻤﺎsurat al-Ra’d, imam Khalaf tidak meng-

idga>m-kan, sebab shigat yang digunakan adalah muz\akkar (ﺴَﺘ ِﻮى
ْ َ)ﻳ. Dan

kesepakatan seluruh imam meng-idga>m-kan ke dalam ل – ر.24

e. Ketika dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya saling berhadapan
(yang awal mati-yang kedua hidup), maka huruf pertama harus di-idga>mkan ke dalam huruf yang hidup, misalnya ف ﻓِ ْﻲ اﻟْ َﻘﺘْ ِﻞ
ْ  ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺴ ِﺮdibaca

fala>yusriffilqarl. Kecuali bila huruf pertama dari huruf yang sama makhraj
dan sifatnya berupa huruf mad, seperti  َﺣﺘﱠﻰ َﻋ َﻔ ْﻮا َوﻗَﺎﻟُﻮاdibaca hatta>

‘afawwaqa>lu>. Bila huruf pertama dari huruf yang sama makhraj dan
sifatnya berupa ha>’ saktah (dalam surat al-Ha>q qah 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  َﻫ ْﻞyang 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  ذyang bertemu dengan  تpada firman Allah ت
ُ إِﻧّ ْﻰ ﻋُ ْﺬ
(terdapat dalam surat Ga>fir ayat 27dan al-Dukha>n ayat 20) dan ﻓَـَﻨَﺒ ْﺬﺗُـ َﻬ ﺎ
(surat Taha ayat 96) imam Khalaf meng- idga>m-kan  ذke dalam ت,
Sehingga kedua lafaz} tersebut dapat dibaca inni> ‘uttu dan fanabattu.
g. Huruf  ثbertemu  تpada firman Allah  أ َْوِرﺛْـﺘُ ُﻤ ْﻮ َﻫ ﺎsurat al-A’ra>f ayat 43 dan

al-Zukhruf ayat 72. Imam Khalaf meng-idga>m-kan  ثke dalam ت,
Sehingga dibaca aurittumu>h a>.

h. Dal pada ص-nya lafaz} ( ﻛﻬﻴﻌﺺawal surat Maryam) di-idga>m-kan ke dalam

ِ  ِذ ْﻛﺮ ر ْﺣﻤmaka dibaca ka>fha>ya>’ai>nsho>z\z\kru dan pada
 ذpada lafaz\ ﻚ
َ ﺖ َرﺑﱢ
َ َ ُ
lafaz\ اب
َ ( َوَﻣ ْﻦ ﻳُ ِﺮ ْد ﺛَـ َﻮ2 tempat dalam surat Ali Imran 145) dal di-idga>m-kan
ke dalam ث-nya اب
َ  ﺛَـ َﻮdibaca wamayyuris\s\awa>ba serta meng-idga>m-kan ث

yang bertemu  تpada ﺖ – ﻟَﺒِﺜْﺘُ ْﻢ
ُ ْﺖ – ﻟَﺒِﺜ
َ ْﻟَﺒِﺜ, sehingga dibaca labittum –

labittu – labitta.
i. Nun pada  ﻃﺴﻢdi awal surat al-Syu’ara>’ dan al-Qashash, imam Khalaf
membaca dengan iz}ha>r pada nun yang bertemu mi>m (ﺳ ْﯿﻦْ ِﻣﯿْ ْﻢ
ِ  )طَﺎdibaca

t}o>si>nmi>m. Adapun nun mati pada  )ﻃَﺎ ِﺳْﻴ ْﻦ( ﻃﺲawal surat al-Naml yang
bertemu ta’-nya ﺗِ ْﻠ َﻚ, seluruh imam qira>’a>t tujuh membaca dengan ikhfa>’
(t}o>si>n>tilka).
j. Bacaan ْ◌ﱠﺨ ْﺬﺗُﻢ
َ  اﺗdan َﺧ ْﺬﺗُ ْﻢ
َ  أbaik yang berbentuk jama’ maupun mufrad, di
mana saja berada dalam al-Qur’a>n imam Khalaf meng-idga>m-kan  ذke
dalam ت. Sehingga dibaca ittakhottum dan akhottum.
k. Bacaan ba’ pada lafaz\ ﺐ َﻣ َﻌَﻨﺎ
ْ  ْارَﻛsurat Hu>d ayat 42, imam Khalaf membaca
ba’ dengan iz}ha>r. Sehingga dibaca irkab ma’ana>.
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l. Bacaan  ثpada ﻚ
ْ  ﻳَـ ﻠ َْﻬsurat al-A’ra>f ayat 179, imam Khalaf mengَ ِﺚ ذﻟ

idga>m-kan  ثke dalam ذ, yakni dibaca yalhaz\z\a>lika.

m. Bacaan ba’ pada lafaz} ﺎء
ْ  ﻳُـ َﻌ ﱢﺬdalam surat al-Baqarah ayat 284,
ُ ب َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸ
imam Khalaf men-jazam-kan dan meng-idga>m-kan  بke 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  لdan  رdengan
tanpa gunnah. Sedangkan jika bertemu dengan  م-  و – يdan  نmaka
disertai gunnah.
Namun, dalam hal ini khusus imam Khalaf meng-idga>m-kan nun mati
atau tanwin ke dalam  يdan  وdengan tanpa gunnah.
Apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu  يdan  وdalam satu kata,
seluruh imam qira>’a>t membaca iz}ha>r, sebab khawatir menyerupai mudha>’af yaitu

ِ , dalam hal ini tidak ada tanwi>n yang
pada lafadz ﺎي – ﺑـُْﻨـَﻴﺎ ٌن
ُ – ﺻْﻨـ َﻮا ٌن – ﻗِ ْﻨـ َﻮا ٌن
َ اﻟﺪﻧْـَﻴ

bertemu dengan  يdan  وdalam 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 al25

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} اﻟﻬﻮى – ا ْﺷﺘَـَﺮى
َ – اﻟﻬﺪى
ُ
dan  َﻫ َﺪى.

b. Bacaan pada lafaz} ﻴﻬﺎ – اﻟ ﱢﺮﺑَـ َﻮا
ُ – ﱡﺤﻰ
َ ﺿ َﺤ
َ  َواﻟﻀdan اﻟ ُﻘ َﻮى, walaupun asal alif dari

wa>w.
c. Bacaan pada lafaz}  أَ ْﺣﯿَﺎyang diawali wa>w (an-Najm 44).
d. Bacaan lafaz}  ﻧَﺌَﺎdalam al-Qur’a>n hanya terdapat di dua tempat yaitu alIsra>’ 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} ُ( إِﻧﻴﻪal-Ahzab 53) dan ( أ َْوﻛِ َﻼ ُﻫ َﻤﺎal-Isra>’ ayat 23).

f. Bacaan pada alif ta’ni>s\ (setiap alif yang terdapat pada wazan (pola) ﻓُـ َﻌ ﺎﻟﻰ

 – ﻓِ ْﻌﻠﻰ – ﻓَـ ْﻌﻠﻰ – ﻓُـ ْﻌﻠﻰdan )ﻓَـ َﻌﺎﻟﻰ.26

ِ
ِ
Termasuk lafaz} ﺤ ﻴَﻰ
ْ َﺴﻰ – ﻳ
َ  ُﻣ ْﻮ َﺳﻰ – ﻋ ْﻴwalaupun bukan bahasaِ Arab ( )أ َْﻋ َﺠﻤﻴﱠﺔtetapi
diberlakukan sebagai bahasa Arab yang mengikuti wazan ﻓ ْﻌﻠﻰ – ﻓَـ ْﻌﻠﻰ – ﻓُـ ْﻌﻠﻰ. 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} اﻟﺤ َﻮاﻳَـﺎ
َ walaupun alif
ta’ni>s-\ nya tertulis di dalam mushaf Us\ma>niyyah dengan bentuk alif, ia tetap dibaca al-ima>lah alkubra> oleh Khalaf.
26
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g. Bacaan pada ﺴﻰ – َﻣﺘَﻰ
َ  َﻋ-  أَﻧﱠﻰdan  ﺑَـﻠَﻰyang dipergunakan untuk istifha>m.

Adapun lafaz}  أَﻧﱠﻰyang dipergunakan untuk istifha>m dalam al-Qur’a>n ada
28 tempat dan ﺴﻰ – َﻣَﺘﻰ
َ  َﻋserta  ﺑَـﻠَﻰdi 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>n iyyah 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 َﺪى
َ  َﺣﺘﱠﻰ – إِﻟَﻰ – َزَﻛﻰ – ﻟdan  َﻋﻠَ ﻰ.
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 اﺑْـَﺘﻠﻰ.

j. Bacaan pada alif yang terletak disetiap akhir ayat pada sebelas surat وس
ُ
ُ ُ)رء

(اﻷَ ِى. Maksudnya adalah baik alif yang asalnya dari ya>’ maupun wa>w, dan

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, alQiya>mah, al-Na>zi’a>t, ‘Abasa, al-A’la>, al-Syams, al-Lail, al-Dhuha>, al‘Alaq.
k. Bacaan pada ra’-nya lafaz} ﺮءا
َ َ ﺗdalam surat al-Syu’ara>’ ayat 61, berarti ra>’-

ِ ت اﻟ ِْﻔَﺌَﺘ
ِ  ﺗَـﺮاءdalam surat al-Anfa>l tidak termasuk pembahasan ini.
nya lafaz} ﺎن
ََ
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 ﺮءا
َ َ ﺗ, khusus imam
H{amzah harus disertai al-Tashi>l baina-baina.

l. Bacaan pada fi’il  ﺛَُﻼﺛِﻰyang bershigat ma>dhi ( )ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻰyaitu – ﺎب – َﺧﺎﻓُـ ْﻮا
َ َﺧ

ﺎء
ْ َﺿﺎﻗ
ْ َ َزاﻏ.
َ – ﺎب
َ َ ﻃdan  َز َاد, selain ﺖ
َ ﺎء – َﺷ
َ ﺖ – َﺣﺎ َق – َزاﻏُ ْﻮا – َﺟ
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m. Bacaan pada alif-nya ﻞ َرا َن
ْ َ( ﺑal-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 ﺴﻤﻰ
َ  ُﻣ. Khusus lafaz} ﺗَـﺘْـ ًﺮا, oleh

karena H{amzah tidak membaca tanwi>n yakni ﺗَـ ْﺘـ َﺮا, apabila washal maupun
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} ( ا ْﻟَﺒـ َﻮا ِرIbra>h im ayat
28) dan ( اْﻟ َﻘﻬﱠﺎ ِرbanyak tempat dalam al-Qur’a>n) serta bacaan pada alif yang
terletak antara 2 ra>’ misalnya  ْاﻷَﺑـْ َﺮار.
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)

ِ  ِﻋﺒsurat al-Zukhruf ayat 68, membuang
pada 30 tempat. Kecuali pada lafaz} ﺎدى
َ
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
27

Ibid., 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 ( )أَﺗُ َﻤﺪﱡوﻧَ ِﻦ ﺑِﻤﺎَ ٍلH{amzah membaca is\ba>t ya>’ za>idah baik ketika
washal maupun waqaf. Sedangkan pada lafaz} ﺴﺄَﻟْﻨِﻰ
ْ َ( ﻓَ َﻼ ﺗal-Kahfi 70) dan أ َ◌ ْن

( ﻳَـ ْﻬ ِﺪ ﻳَﻨِﻰal-Qashash ayat 22), imam H{amzah juga membaca dengan is\ba>t baik

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} ع
ِ ( إِﻟَﻰ اﻟﺪﱠاal-Qamar ayat 8), ( إِذاَ ﻳَ ْﺴ ِﺮal-Fajr ayat 4), ﱠﺮﺗَ ِﻦ
ْ ( ﻟَﺌ ْﻦ أَﺧal-

Isra>’ ayat 62), ( أَ ْن ﺗُـ َﻌﻠﱢ َﻤ ِﻦal-Kahfi ayat 66), ( أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗَِﻴ ِﻦal-Kahfi ayat 40),  أَ ْن ﻳَﺄْﺗَِﻴ ِﻦ, أَ ْن

( ﻳَـ ْﻬ ِﺪﻳَ ِﻦal-Kahfi ayat 24), ِ◌( اﻟ ُْﻤﻨَﺎدQa>f ayat 41), ْﺠ َﻮا ِر
َ ( اﻟal-Syu>ra> ayat 32), أﱠَﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِ َﻌ ِﻦ
(Ta>h a> ayat 93), ﱠاع
ِ ع اﻟﺪ
ُ  ﻳَ ْﺪyang terletak sesudah lafaz} ع
ُ ( ﻳَ ْﺪal-Qamar ayat 6), – ﺑِﺎﻟ َْﻮ ِاد

( أَ ْﻛ َﺮَﻣ ِﻦ – أ ََﻫﺎﻧَ ِﻦsurat al-Fajr), ُى اﷲ
َ ﺎءاﺗ ِﻦ
َ ( ﻓَ َﻤal-An’a>m ayat 36 sebagaimana rasmnya),
ِ
ِ ( اﻟal-Isra’ ayat 97), ﻛِﻴ ُﺪو ِن
ِ ْﺠ َﻮ
اب
َ ( َﻛﺎﻟsurat Saba’ ayat 13), ( َواﻟَْﺒﺎدal-Hajj ayat 25), ْﻤ ْﻬﺘَﺪ
ْ ْ
ُ

ِ
(al-A’ra>f ayat 195), ( َﺣﺘﱠﻰ ﺗُـ ْﺆﺗُـ ْﻮ ِنYusuf ayat 66), ﺴﺄَﻟْﻨِﻰ
ْ َ( ﻓَ َﻼ ﺗHu>d ayat 46), ( ﺗُ ْﺨ ُﺰْونHu>d

ayat 78), ( أَ ْﺷ َﺮْﻛﺘُ ُﻤ ْﻮ ِنIbra>hi>m ayat 22), ( ﻗَ ْﺪ َﻫ َﺪ ﻳْ ِﻦal-An’a>m ayat 80), ( اﺗـﱠ ُﻘ ْﻮ ِن ﻳﺄُﻟﻰal-

Baqarah ayat 197), ﺸ ْﻮ ِن
َ ( ا ْﺧal-Ma>idah ayat 44), ( َو َﺧﺎﻓُـ ْﻮ ِنAli ‘Imra>n ayat 175), َﻣ ْﻦ

ِ ( اﻟﻤﺘَـ َﻌal-Ra’d ayat 9), ُ◌ اﻟﺘـَﱠﻨﺎد- ( اﻟﺘ َﱠﻼ ُقGa>fir ayat 15), - ﱠاع
( ﻳَـﺘ ِﱠﻖYusuf ayat 90), ﺎل
ِ اﻟﺪ
ُ
ِ ( َد َﻋal-Baqarah ayat 186), ( ﻧَ ِﺬﻳْ ِﺮal-Mulk ayat 17), ( ﻟَﺘُـﺮِدﻳْ ِﻦal-Shaffat ayat 56), أَ ْن
ﺎن
ْ
( ﺗَـ ْﺮ ُﺟ ُﻤ ْﻮ ِنal-Dukha>n ayat 20), ( ﻓَﺎ ْﻋﺘَ ِﺰﻟ ُْﻮ ِنal-Dukha>n ayat 21), ( ﻧُ ُﺬ ِرal-Qamar ayat
16,18,21,30,37 dan 39), ( َو ِﻋ ْﻴ ِﺪIbra>hi>m ayat 14, Qa>f ayat 14 dan 45), ( ﻳـُْﻨ ِﻘ ُﺬ ْو ِنYa>si>n
ِ َ( ﻧal-Hajj ayat 44, Saba’ ayat 45,
ayat 23), ( أَ ْن ﻳُ َﻜ ﱢﺬﺑُـ ْﻮ ِنal-Qashash ayat 34), ﻜ ْﻴ ِﺮ
( ﻓَـﺒَ ﱢal-Zumar ayat 17), ( َواﺗﱠﺒِ ُﻌ ْﻮ ِنalFa>thir ayat 26 dan al-Mulk ayat 18), ِ◌ﺸ ْﺮ ِﻋَﺒﺎد
Zukhruf ayat 61), ِ◌( ﻧَـ ْﺮﺗَﻊYusuf 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  ﻳَﺄْ ُﻛﻠُ ْﻮ َنmenjadi

ﻳَﺎ ُﻛﻠُ ْﻮ ْن. Dan bila sebelum hamzah mati berupa huruf berharakat kasrah, hamzah
mati di-ibda>l-kan dengan huruf ma>d ya>’, misalnya di tengah kata ُ◌ اﻟ ﱢﺬﺋْﺐmenjadi

ﱢ
ﺐ
ُ ْاﻟﺬﻳ. Begitu pula bila sebelum hamzah mati berupa huruf berharakat dhammah,
hamzah mati di-ibda>l-kan dengan huruf ma>d wa>w, misalnya  ُﻣ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َنmenjadi  ُﻣ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن.
Adapun pada lafaz}  ِر ْءﻳًﺎdan 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

 ِرﻳْـًﻴﺎ.

2) (Idga>m) ya>’ pertama di-idga>m-kan dalam ya>’ kedua. Yakni dibaca  ِرﻳ 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 bainabaina, naql, ibda>l maupun haz\f.
31

Ibid., J. 1, h. 179.
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Begitu pula pada lafaz}  َوﺗُـ ْﺆ ِوىdan 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} ﺎي
َ َ ُر ْءﻳdan semisalnya, setelah hamzahnya di-ibda>lkan 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 ﺎي
َ رﻳﱠ.
ُ
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 ﺴﺌُـ ْﻮﻻ
َ Kecuali bila huruf
ْ  َﻣmenjadi ﺴ ْﻮﻻ
ُ ﻣ.
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 ًﺴﺌُـ ْﻮﻻ
َ Atau di
ْ  َﻣdibaca ﺴ ْﻮَﻻ
ُ ﻣ.
akhir kata, misalnya ٌفء
ْ  ِدdibaca ف
ٌ  ِدoleh karena waqaf maka dibaca ف
ْ  ِد.
Adapun ketika waqaf pada lafaz} اﻟﻤ ْﺮِء
َ  ﺑـَ ْﻴ َﻦdan semisalnya (hamzah
menjadi akhir kata dan ber-i’ra>b jer) boleh dibaca dengan 2 wajh yakni:
a) Naql serta sukun (اﻟﻤ ْﺮِء
َ  ﺑَـ ْﻴ َﻦdibaca bainal mar).
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b) Naql serta raum (اﻟﻤ ْﺮِء
َ  )ﺑَـ ْﻴ َﻦdibaca bainal mari, sedang suara ri
dilemahkan sampai +- 1/3 nya).

ِ
Adapun ketika waqaf pada lafaz} ُﻞء
ْ  ﻣdan semisalnya (hamzah menjadi
akhir kata dan ber-i’ra>b rafa’) boleh dibaca dengan 3 wajh yakni:

ِ
ِ
a) Naql serta sukun ( ُ◌ﻞء
ْ  ﻣdibaca ْ◌) ﻣﻞ.

ِ
ِ
ِ
b) Naql serta isyma>m ( ُ◌ﻞء
ْ  ﻣmenjadi  ﻣ ُﻞdibaca ْ◌ )ﻣ ﻞhanya saja ketika
mengucapkan la>m sukun harus disertai memonyongkan kedua bibir
sebagai isyarat asal harakat la>m tersebut.

ِ
ِ
c) Naql serta raum ( ُ◌ﻞء
ْ  ﻣdibaca  )ﻣ ُﻞhanya 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  َﺷْﻴًﺌﺎmenjadi  َﺷَﻴﺎ. Sedangkan hamzah hidup yang terletak

sesudah huruf layn (berupa wa>w), misalnya  َﻣ ْﻮﺋًِﻼdibaca ﻣ ِﻮَﻻ.
َ

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 ﺖ
ْ  َو ِﺟْﻴَﺌ.
Sedangkan hamzah hidup yang terletak sesudah huruf ma>d wa>w, misalnya

ﺴ ْﻮاى
اﻟ ﱡ.
4) Alif. Hamzah hidup yang terletak sesudah alif adakalanya di tengah,
misalnya اﻟﻤﻠﺌِ َﻜﺔ.
َ 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  ُﺳ َﻔ َﻬﺎءketika 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 ﺑَ ِﺮﻳْـﺌُـ ْﻮ َن. Atau di akhir kata, misalnya ٌيء
ْ ﺑَِﺮ. 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 diidga>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} ٌيء
ﺑَ ِﺮ ﱞ. Oleh karena
ْ  ﺑَ ِﺮakan menjadi ي
waqaf, maka dibaca bariy (suara riy agak dihentakkan untuk menunjukkan

wa>w yang di-tasydi>d).

32

Oleh 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 ()اﻻﺑﺪال ﻣﻊ اﻻدﻏﺎم.
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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

ِ ﺗَﺄَذﱠ َن – َﺧ.
fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya ﺟ َﻼ
ﺎﻃَﺌﺔ – ُﻣ َﺆ ﱠ
2) Ketika hamzah berharakat kasrah , huruf sebelumnya dapat berharakat

ِ ﻳـﻮﻣﺌِ ْﺬ – َﺧ.
fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya, ﺖ
ْ ﺎﺳﺌِْﻴ ﻦ – ُﺳِﺌ َﻠ
ََْ
3) Ketika

hamzah

berharakat dhammah , huruf

sebelumnya dapat

berharakat fath}ah/kasrah/dhammah. Misalnya, ﻜ ْﻢ
ٌ  َر ُؤ.
ُ ف – ُﻣ ْﺴَﺘـ ْﻬ ِﺰءُ ْو َن – ﺑُِﺮءُ ْو ِﺳ
Bila ada hamzah berharakat fath}ah terletak sesudah huruf yang berharakat

ِ  َﺧmaka ketika waqaf padanya adalah meng-ibda>l-kan
kasrah , misalnya ﺎﻃَﺌﺔ

ِ ﺧ.
hamzah dengan ya>’ maka dibaca ﺎﻃَﻴﺔ
َ

Dan bila ada hamzah berharakat fath}ah terletak sesudah huruf yang
berharakat dhammah, misalnya ﺟ َﻼ
 ُﻣ َﺆ ﱠmaka ketika waqaf padanya adalah meng-

ibda>l-kan hamzah dengan wa>w maka dibaca ﻣ َﻮ ﱠﺟ َﻼ.
ُ

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} ﺴَﺘـ ْﻬ ِﺰءُ ْون
ْ  ُﻣdan semisalnya

Ketika waqaf pada lafaz} ﺴَﺘـ ْﻬ ِﺰءُ ْون
ْ  ُﻣdan 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 ﺴَﺘـ ْﻬ ُﺰْون
ُ
ْ ﻣ.
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 ﻫﺎءﻧْـﺘُ ْﻢ – ﻫﺌُ َﻼ ِء
َ .

ِ ﻳﺎءﻳـﱡﻬﺎ – ِﻳﺎﺑـﺮ.
2) Ya>’ nida>’, seperti اﻫْﻴﻢ
ََ
َْ
3) La>m, seperti  َﻷَﻧْـﺘُ ْﻢ – ﻟَِﺌ ﱠﻼ.

4) Ba>’, seperti ﻟَﺒِِﺈ َﻣ ٍﺎم – ﺑِﺄَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ.

5) Wa>w, seperti ﺼﺎ ِرِﻫ ْﻢ – َوأَﺑْـ َﻘ ﻰ
َ ْ َوأَﺑ.
6) Fa>, seperti  ﻓَِﺈذَا – ﻓَ ِﺎﻣﻨُـ ْﻮا.

ِ  َﻛﺄَﻟ.
7) Ka>f, seperti ْﻒ َﺳ َﻨ ٍﺔ – َﻛﺄَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ
8) Si>n, seperti ف
ُ َﺻ ِﺮ
ْ  َﺳﺎ ِوى – َﺳﺄ.

9) Hamzah, seperti أَءُﻧَـﺒﱢﺌُ ُﻜ ْﻢ – اَأَﻧْ َﺬ ْرﺗَـ ُﻬ ْﻢ.
35

apapun.

Sebab hamzah tersebut dalam mushaf Us\ma>niyyah tidak tertulis dalam bentuk
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ِ
10) La>m ta’ri>f, seperti اﻷرض
ْ – اﻷﺧ َﺮة.
Adapun ketika waqaf, dibaca dengan 2 wajh:
1) Takhfi>f hamzah (tashi>l baina-baina/ibda>l/naql, sesuai dengan kaidahkaidah 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.

Riwayat Khalaf

Riwayat H{afsh

ﻣ ِﻠ ِ
ﻚ
َ

ٰﻣﻠِ ِ
ﻚ
َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ

َﻋﻠَ ْﻴـ ُﻬ ْﻢ
َﻋﻠَ ْﻴـ ُﻬ ْﻢ
ﻓَﺄَ ٰزﻟَ ُﻬ َﻤﺎ

َﻋﻠ َْﻴ ِﻬ ْﻢ
ﻓَﺄ ََزﻟﱠ ُﻬ َﻤﺎ

َﻻﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ْو َن
ﺴﻨًﺎ
َﺣ َ

َﻻﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ْو َن
ُﺣ ْﺴﻨًﺎ

ُﻫ ْﺰًؤا

أَ ْﺳ ٰﺮى

ﺗَـ ْﻔ ُﺪ ْو ُﻫ ْﻢ
َﺟ ْﺒـ َﺮﺋِْﻴ َﻞ
ِﻣ ْﻴ َﻜﺎﺋِْﻴ َﻞ
َوٰﻟ ِﻜ ِﻦ اﻟ ﱠ
ﺸ ٰﻴ ِﻄْﻴ َﻦ
ﺑَـ ْﻴﺘِﻲ
َﻋ ْﻦ ﻗِ ْﺒـ َﻠِﺘ ُﻬ ْﻢ
ف
ﻟ ََﺮُؤ ٌ
ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
ع
ﻳَﻄﱠﱠﻮ َ
اﻟ ِﺮﻳْ َﺢ

ﻳُِﺮﻳْـ ُﻬ ُﻢ
ُﺧﻄْﻮ ِ
ات
َ
ص
ُﻣ َﻮ ﱟ
ع
ﻳَﻄﱠﱠﻮ َ
ت
اﻟِﺒﻴُـ ْﻮ َ

َوَﻻﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُ ْﻮ ُﻫ ْﻢ

ُﻫ ُﺰًوا

أُ ٰﺳ ٰﺮى
ﺗُـ ٰﻔ ُﺪ ْو ُﻫ ْﻢ
ِﺟْﺒ ِﺮﻳْ َﻞ
ﺎل
ِﻣ ْﻴ َﻜ َ
َوٰﻟ ِﻜ ﱠﻦ اﻟ ﱠ
ﺸ ٰﻴ ِﻄْﻴ َﻦ
ﺑَـ ْﻴﺘِ َﻲ
َﻋ ْﻦ ﻗِ ْﺒـ َﻠِﺘ ِﻬ ْﻢ
ف
ﻟََﺮءُ ْو ٌ
ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
ع
ﺗَﻄ ﱠَﻮ َ
اﻟ ِﺮﻳٰ َﺢ
ﻳُِﺮﻳْ ِﻬ ُﻢ
ُﺧﻄُﻮ ِ
ات
َ
ُﻣ ْﻮ ٍ
ص

ع
ﺗَﻄَ ﱠﻮ َ
ت
اﻟﺒُـﻴُـ ْﻮ َ
َوَﻻﺗُـ ٰﻘِﺘ ُﻠ ْﻮ ُﻫ ْﻢ

No.
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Al-Baqarah

4

67

5

83

6

83

7

85

8

85

9

97

10

98

11

102

12

125

13

142

14

143

15

144

16

158

17

164

18

167

19

168

20

182

21

184

22

189

23

191

24

76

َﺣﺘﱠﻰ ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُ ْﻮُﻛ ْﻢ
ﻓَِﺈ ْن ﻗَـَﺘـﻠُ ْﻮُﻛ ْﻢ
ف
َرُؤ ٌ

ُﺧﻄْﻮ ِ
ات
َ
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
إِﺛْ ٌﻢ َﻛﺒِْﻴـٌﺮ
ﻳَﻄﱠ ﱠﻬ ْﺮ َن
ﻳُ َﺨﺎﻓَﺎ
ُﻫ ْﺰًؤا

َﺣﺘﱠﻰ ﻳُـ ٰﻘِﺘﻠُ ْﻮُﻛ ْﻢ
ﻓَِﺈ ْن ٰﻗـﺘَـﻠُ ْﻮُﻛ ْﻢ
ف
َرءُ ْو ٌ
ُﺧﻄُﻮ ِ
ات
َ
ﺗـُ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
إِﺛْ ٌﻢ َﻛﺜِ ْﻴـٌﺮ
ﻳَﻄ ُْﻬ ْﺮ َن
ﻳَ َﺨﺎﻓَﺎ
ُﻫ ُﺰًوا

ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ ٰﻤ ﱡ
ﺴ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ ٰﻤ ﱡ
ﺴ ُ
ﻀِ
ﺎﻋ ُﻔ ُﻪ
ﻓَـﻴُ َ
َرﺑﱢﻲ اﻟﱠ ِﺬي

ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ َﻤ ﱡ
ﺴ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ َﻤ ﱡ
ﺴ ُ
ﻀِ
ﺎﻋ َﻔ ُﻪ
ﻓَـﻴُ َ
َرﺑﱢ َﻲ اﻟﱠ ِﺬي

ﻧُ َﻜ ﱢﻔ ُﺮ
ﻓَـَﺌ ِ
ﺎذﻧُﻮا
ﺼ ﱠﺪﻗُـ ْﻮا
َواَ ْن ﺗَ ﱠ
ِإ ْن ﺗَ ِ
ﻀ ﱠﻞ

ﻳُ َﻜ ﱢﻔ ُﺮ
ﻓَﺄْ َذﻧُﻮا
ﺼ ﱠﺪﻗُـ ْﻮا
َواَ ْن ﺗَ َ
أَ ْن ﺗَ ِ
ﻀ ﱠﻞ

ا ْﻋ َﻠ ْﻢ
ﻓَ ِ
ﺼ ْﺮُﻫ ﱠﻦ
ﺑُِﺮﺑْـ َﻮٍة
ﻓّـَﻨ ِﻌ ﱠﻤﺄ

ﻓَـﺘُ َﺬﱢﻛ ُﺮ
ﺗِﺠﺎرةٌ ﺣ ِ
ﺎﺿ َﺮٌة
ََ َ
ﻓَـَﻴـﻐْ ِﻔ ْﺮ
ب
ﻳـُ َﻌ ﱢﺬ ْ
َوﻛِٰﺘﺒِﻪ
ﺴ َﻤﺎ
اﻟ ﱠ
َﺳﻴُـ ْﻐﻠَﺒُﻮ َن
ﻳُ ْﺤ َﺸ ُﺮون

َﻋﻠَ ُﻢ
أْ
ﺼ ْﺮُﻫ ﱠﻦ
ﻓَ ُ
ﺑَِﺮﺑْـ َﻮٍة
ﻓّﻨِ ِﻌ ﱠﻤﺄ

ﻓَـﺘُ َﺬﱢﻛ َﺮ
ﺗِﺠﺎرًة ﺣ ِ
ﺎﺿ َﺮًة
ََ َ
ﻓَـﻴَـﻐْ ِﻔ ُﺮ
ب
ﻳـُ َﻌ ﱢﺬ ُ
َوُﻛﺘُﺒِﻪ

ﺴ َﻤﺎ ِء
اﻟ ﱠ

َﺳﺘُـ ْﻐﻠَﺒُﻮ َن
ﺗُ ْﺤ َﺸ ُﺮون

191

25

191

26

207

27

208

28

210

29

219

30

222

31

229

32

231

33

236

34

237

35

245

36

258

37

259

38

260

39

265

40

271

41

271

42

279

43

280

44

282

45

282

46

282

47

284

48

284

49

285

50

5
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51

12

52

12

53

77

َو ْﺟ ِﻬﻲ
ﻳُـ ٰﻘﺘِﻠُﻮ َن
ف
َرُؤ ٌ

ﻓَـﻨَ َ
ﺎدـﻪُ
إِ ﱠن اﷲَ

ﺸ ُﺮ َك
ﻳَـ ْﺒ ُ
ﻳَ َﺸﺎ
ﻧـُ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻪ
ﺑِﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﻓَـﻨُـ َﻮﻓﱢﻴ ِﻬﻢ
ﻟِ َﻤﺎ
ﺗَـ ْﺒـﻐُﻮ َن
ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
ﺴ ﱠﻮِﻣﻴﻦ
ُﻣ َ
ح
ﻗُـ ْﺮ ٌ
ح
ﻗُـ ْﺮ ٌ
ﻧُـ ْﺆﺗِ ْﻪ

ﻧُـ ْﺆﺗِ ْﻪ
ﺸﻰ
ﺗَـ ْﻐ َ
ﺑِﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
ِ
ﱡﻢ
ﻣﺘ ْ
ﺗَ ْﺠ َﻤﻌُﻮن
ِ
ﱡﻢ
ﻣﺘ ْ
أَ ْن ﻳُـﻐَﻞﱠ

ح
اﻟْ ُﻘ ْﺮ ُ
َوَﻻﺗَ ْﺤ َﺴَﺒ ﱠﻦ
ﻳَُﻤﻴﱢـ َﺰ

َو ْﺟ ِﻬ َﻲ
ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن
ف
َرءُ ْو ٌ
ﻓَـﻨَ َ
ﺎدﺗْـﻪُ
أَ ﱠن اﷲَ
ﻳُـﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ َك

ﻳَ َ
ﺸﺎءُ
ﻳُـ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻪ
ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﻓَـﻴُـ َﻮﻓﱢﻴ ِﻬﻢ
ﻟ ََﻤﺎ

ﻳَـ ْﺒـﻐُﻮ َن
ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن

ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
ﺴ ﱢﻮِﻣﻴﻦ
ُﻣ َ
ح
ﻗَـ ْﺮ ٌ
ح
ﻗَـ ْﺮ ٌ
ﻧُـ ْﺆﺗِِﻪ
ﻧُـ ْﺆﺗِِﻪ

ﻳَـ ْﻐ َﺸﻰ
ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
ﱡﻢ
ُﻣ ﺘ ْ

ﻳَ ْﺠ َﻤﻌُﻮن
ُﻣ ﺘﱡﻢ
أَ ْن ﻳَـﻐُﻞﱠ
ح
اْﻟ َﻘ ْﺮ ُ

َوَﻻﻳَ ْﺤ َﺴَﺒ ﱠﻦ
ﻳَ ِﻤْﻴـ َﺰ

20

54
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55

30

56

39

57

39

58

39

59

40

60

48

61

49

62

57

63

81

64

83

65

83

66

109

67

125

68

140

69

140
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145

71

145

72

154

73
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74

156

75
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76

157

77

158

78

161

79

172

80

178

81

179

82
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َوَﻻﺗَ ْﺤ َﺴَﺒ ﱠﻦ
ﺐ
َﺳﻴُ ْﻜﺘَ ُ

َوَﻻﻳَ ْﺤ َﺴَﺒ ﱠﻦ
ﺐ
َﺳﻨَﻜْﺘُ ُ

ﻮل
ﻳَـ ُﻘ ُ
َوﻗُﺘِﻠُﻮا َو ٰﻗـَﺘـﻠُﻮا
َو ْاﻷ ْر َﺣﺎِم
َﻣ ِﺮﻳﱠﺎ
ﻓَِِﻸ ﱢﻣ ِﻪ

ﻮل
ﻧَـ ُﻘ ُ

َوﻗَـْﺘـﻠُ ُﻬﻢ

ﻳﻮ ِ
ﺻﻰ
ُ
اﻟﺒِﻴـﻮتِ
ُْ
ُﻛ ْﺮًﻫﺎ
ﺼ ﱠﻦ
أَ ْﺣ َ
ﺨ ِﻞ
اﻟَْﺒ َ

ﺗَ َﺴ ﱠﻮى
ﺑِ ُﻬﻢ ِ
ض
اﻷ ْر ُ
ُ
ﻟَ َﻤ ْﺴُﺘ ْﻢ
ﻧَِﻌ ﱠﻤﺄ
َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
ﻟْ
َوَﻻﻳُﻈْ َﻠ ُﻤ ْﻮ َن
ﺴ َﻠ َﻢ
اﻟ ﱠ
ﻓَـﺘَﺜَﺒﱠﺘُﻮا
ﻳـُ ْﺆﺗِﻴﻪ
َوإِ ْن ﺗَـﻠُﻮوا
ﻧـُ ﱢﺰ َل
ﻧـُ ْﺆﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ
َﺳﻴُـ ْﺆﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ
ُزﺑُﻮِر ً◌ ا
َوأ َْر ُﺟﻠِ ُﻜ ْﻢ
ﻟَ َﻤ ْﺴُﺘ ْﻢ

َوﻗَـْﺘـﻠَ ُﻬﻢ

َو ٰﻗـ َﺘـﻠُﻮا َوﻗُﺘِﻠُﻮا
َو ْاﻷ ْر َﺣ َﺎم
َﻣ ِﺮ ًﻳﺌﺎ
ﻓَِﻸُ ﱢﻣ ِﻪ
ﻮﺻﻰ
ﻳُ َ
اﻟﺒـﻴـﻮ ِ
ت
ُُ ْ
َﻛ ْﺮًﻫﺎ
ُﺣ ِ
ﺼ ﱠﻦ
أْ
اﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ

ﺗُ َﺴ ﱠﻮى
ﺑِِﻬﻢ ِ
ض
اﻷ ْر ُ
ُ
ٰﻟ َﻤ ْﺴﺘُ ْﻢ
ﻧِِﻌ ﱠﻤﺄ
َﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ
ﻟْ
َوَﻻﺗُﻈَْﻠ ُﻤ ْﻮ َن
ﺴ َﻠ َﻢ
اﻟ ﱠ
ﻓَـﺘََﺒـﻴﱠـﻨُﻮا
ﻧـُ ْﺆﺗِﻴﻪ
َوإِ ْن ﺗَـﻠ ُْﻮوا
ﱠل
ﻧَـﺰ َ
ﻳُـ ْﺆﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ
َﺳﻨُـ ْﺆﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ
َزﺑُﻮِر ً◌ ا

َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻜ ْﻢ
َﻟﻤ ْﺴﺘُ ْﻢ
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181
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195
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1
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4
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42
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140
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152
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162
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163
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6

Al-Ma>idah

110
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79

ﻗَ ِﺴﻴﱠ ًﺔ
ﻚ
ﻳَ ِﺪي إِﻟَْﻴ َ
َوﻟَِﻴ ْﺤ ُﻜ َﻢ
ُﻫ ْﺰًؤا
ُﻫ ْﺰًؤا

َﻋُﺒ َﺪ
اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮ ِ
ت
ْ
ِ
َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻟ ُﻬ ْﻢ
أﱠَﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن
َﻋ َﻘ ْﺪﺗُﻢ
اﺳﺘُ ِﺤ ﱠﻖ
ْ
ِ
ﻴﻦ
ْاﻷَ ﱠوﻟ َ
اﻟ ِﻐﻴُـ ْﻮ ِ
ب
ٰﺳ ِﺤ ٌﺮ
ُﻣ ْﻨ ِﺰﻟ َُﻬﺎ
َواُﱢﻣﻲ
اﻟ ِﻐﻴُـ ْﻮ ِ
ب

ف
ﺼ ِﺮ ْ
َﻣ ْﻦ ﻳَ ْ
َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
ﻟْ
ِﻓ ْﺘـَﻨﺘَـ ُﻬ ْﻢ
و ِ
اﷲ َرﺑـﱠﻨَﺎ
َ
ِ
ﻳَـ ْﻌﻘﻠُ ْﻮ َن
إِﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ
َوﻟَِﻴ ْﺴﺘَﺒِْﻴ َﻦ
ﻳَـ ْﻘ ِ
ﺾ
ﺗَـ َﻮﻓﱠﻴﻪُ
اﺳَﺘـ ْﻬ َﻮـ ُﻪ
ْ
ِ
َو ْﺟﻬﻲ

ٰﻗ ِﺴَﻴ ًﺔ
ِ
ﻚ
ي إِﻟ َْﻴ َ
ﻳَﺪ َ
َوﻟَْﻴ ْﺤ ُﻜ ْﻢ
ُﻫ ُﺰًوا
ُﻫ ُﺰًوا

َﻋَﺒ َﺪ
ت
اﻟﻄﱠﺎﻏُ ْﻮ َ
َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻬ ْﻢ
أﱠَﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن
َﻋ ﱠﻘ ْﺪﺗُﻢ
اﺳَﺘ َﺤﻖﱠ
ْ

ْاﻷ َْوﻟََﻴﺎن
اﻟﻐُﻴُـ ْﻮ ِ
ب
ِﺳ ْﺤ ٌﺮ
ُﻣ ﻨَـ ﱢﺰﻟ َُﻬﺎ
َواُﱢﻣ َﻲ
اﻟﻐُﻴُـ ْﻮ ِ
ب

ف
ﺼ َﺮ ْ
َﻣ ْﻦ ﻳُ ْ
َﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ
ﻟْ
ِﻓ ْﺘـَﻨﺘُـ ُﻬ ْﻢ
و ِ
اﷲ َرﺑـﱢ ﻨَﺎ
َ
ِ
ﺗَـ ْﻌﻘﻠُ ْﻮ َن
أَﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
ﻓَﺄَﻧﱠﻪُ
َوﻟِﺘَ ْﺴﺘَﺒِْﻴ َﻦ
ﺺ
ﻳَـ ُﻘ ﱡ
ﺗَـ َﻮﻓﱠـ ْﺘﻪُ
اﺳَﺘـ ْﻬ َﻮﺗْ ُﻪ
ْ
ِ
َو ْﺟﻬ َﻲ
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َواﻟﱠْﻴ َﺴ َﻊ
ﺑَـ ْﻴـﻨُ ُﻜ ْﻢ
إِﻟَﻰ ﺛُ ُﻤ ِﺮِﻩ
َﻻ ﺗُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن
ُﻣ ْﻨـ َﺰٌل
َﻣﺎ ُﺣ ﱢﺮَم
ِر َﺳﺎﻟَﺘِ ِﻪ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻧَ ْﺤ ُ

َﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻜﻮ ُن
ِﻣ ْﻦ ﺛُ ُﻤ ِﺮﻩ
ِﺣﺼ ِ
ﺎد ِﻩ
َ
ُﺧﻄْﻮاتِ
َ
أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮ َن
َوِإ ﱠن َﻫ َﺬا
أَ ْن ﻳَﺄْﺗَِﻴـ ُﻬ ْﻢ
ٰﻓـ َﺮﻗُﻮا

ﺗَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن
ِ
ﺶ
َرﺑﱢﻲ اﻟ َﻔ َﻮاﺣ َ
ﺢ
ﻳُـ ْﻔَﺘ ُ
أَ ﱠن
ﻟ َْﻌﻨَ َﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻳـُﻐَ ﱢ
ﺸﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ
اﻟ ِﺮﻳْ َﺢ
ﻧَ ْﺸ ًﺮا
ﺑِﻴُـ ْﻮﺗًﺎ
أَِءﻧﱠ ُﻜ ْﻢ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َﺳ ّٰﺤ ٍﺮ
َءإِ ﱠن ﻟََﻨﺎ

َواﻟْﻴَ َﺴ َﻊ
ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ
إِﻟَﻰ ﺛَ َﻤ ِﺮِﻩ
َﻻ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن
ﱠل
ُﻣَﻨـﺰٌ
َﻣﺎ َﺣ ﱠﺮَم
ِر َﺳﺎﻟََﺘ ُﻪ

ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳَ ْﺤ ُ
َﻣ ْﻦ ﺗَ ُﻜﻮ ُن
ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ ِﺮﻩ
ﺣﺼ ِ
ﺎد ِﻩ
َ َ
ُﺧﻄُﻮاتِ
َ
أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن
َوأَ ﱠن َﻫ َﺬا
أَ ْن ﺗَﺄْﺗَِﻴـ ُﻬ ْﻢ
ﻓَـ ﱠﺮﻗُﻮا
ﺗُ ْﺨَﺮ ُﺟﻮ َن
ِ
ﺶ
َرﺑﱢ َﻲ اﻟ َﻔ َﻮاﺣ َ
ﱠﺢ
ﺗُـ َﻔﺘ ُ
أَ ْن
ﻟ َْﻌﻨَﺔُ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻳـُﻐْ ِﺸﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ
اﻟ ِﺮﻳٰ َﺢ
ﺑُ ْﺸ ًﺮا

ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗًﺎ
إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ٰﺳ ِﺤ ٍﺮ
إِ ﱠن ﻟََﻨﺎ
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ﻒ
ﺗَـ َﻠ ﱠﻘ ُ
َءآ ََﻣ ْﻨﺘُ ْﻢ
ﻳَـ ْﻌ ِﻜ ُﻔﻮ َن
ﺎء
َد ﱠﻛ َ
أﻳَﺎﺗِﻲ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
اﻟ ﱠﺮ َﺷ ِﺪ

ﻳَـ ْﻌ ُﻜ ُﻔﻮ َن
َدﻛﺎ
أﻳَﺎﺗِ َﻲ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
اﻟ ﱡﺮ ْﺷ ِﺪ

أُ ﱢم
َﻣ ْﻌ ِﺬ َرةٌ
ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮن
ْﺤ ُﺪون
ﻳَـﻠ َ

أُ ﱠم
َﻣ ْﻌ ِﺬ َرةً
ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮن
ﻳـﻠ ِ
ْﺤ ُﺪون
ُ

ِﺣﻠِﻴﱢ ِﻬ ْﻢ
ﺗَـ ْﺮ َﺣ ْﻤَﻨﺎ
ﺗَـﻐْ ِﻔ ْﺮ ﻟََﻨﺎ

َوﻳَ َﺬ ْرُﻫ ْﻢ
ِ
َوٰﻟﻜ ِﻦ اﷲُ
ِ
َوٰﻟﻜ ِﻦ اﷲُ
ُﻣ ْﻮ ِﻫ ٌﻦ
َﻛْﻴ َﺪ
َوإِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ﻟِﻴُ َﻤﻴﱢـ َﺰ
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
ِوَﻻﻳَﺘِ ِﻬ ْﻢ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َﻣ ِﻌ ﻲ

ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳَـﺒْ ُ
ﻋُ َﺰﻳْـ ُﺮ اﺑْ ُﻦ اﻟ ﻠﱠﻪ
ﻳُ ٰ
ﻀ ُﻬﻮ َن
ُﻛ ْﺮًﻫﺎ
َوَر ْﺣ َﻤ ٍﺔ

ﻒ
ﺗَـ ْﻠ َﻘ ُ
آ ََﻣ ْﻨﺘُ ْﻢ

ُﺣﻠِﻴﱢ ِﻬ ْﻢ
ﻳَـ ْﺮ َﺣ ْﻤَﻨﺎ
ﻳَـﻐْ ِﻔ ْﺮ ﻟََﻨﺎ

َوﻳَ َﺬ ُرُﻫ ْﻢ
ِ
اﷲ
َوٰﻟﻜ ﱠﻦ َ
ِ
اﷲ
َوٰﻟﻜ ﱠﻦ َ
ُﻣ ْﻮ ِﻫ ُﻦ
َﻛْﻴ ِﺪ
َوأَ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ﻟَِﻴ ِﻤ َﻴﺰ
ﺗـُ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷ ُُﻣ ْﻮُر
َوَﻻﻳَﺘِ ِﻬ ْﻢ
َﻣ ِﻌ َﻲ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ﻳُـﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻋُ َﺰﻳْـٌﺮ اﺑْ ُﻦ اﻟﻠﱠﻪ
ﻳُ ٰ
ﻀ ِﻬ ﺌُﻮ َن
َﻛ ْﺮًﻫﺎ
َوَر ْﺣ َﻤﺔٌ
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ﻒ
إِ ْن ﻳُـ ْﻌ َ
ب
ﺗُـ َﻌ ﱠﺬ ْ
ﻃَﺎﺋَِﻔﺔٌ

ﻒ
إِ ْن ﻧَـ ْﻌ ُ
ب
ﻧـُ َﻌ ﱢﺬ ْ
ﻃَﺎﺋَِﻔ ًﺔ

اﻟْ ِﻐﻴُ ِ
ﻮب
ﺟﺮ ٍ
ف
ُْ
ﻓَـﻴُـ ْﻘﺘَـ ﻠُﻮ َن َوﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن
ف
َرُؤ ٌ

ا ْﻟﻐُﻴُ ِ
ﻮب
ﺟﺮ ٍ
ف
ُُ
ﻓَـَﻴـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن َوﻳُـ ْﻘَﺘـﻠُﻮن
ف
َر ُء ْو ٌ

ﺼ ُﻞ
ﻧُـ َﻔ ﱢ
ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛ ْﻮ َن
اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ
اﻟﺤَﻴ ِﺎة ُ
َﻣَﺘﺎعُ َ

ﻳُـ َﻔﺼﱢ ُﻞ
ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛ ْﻮ َن
اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ
اﻟﺤَﻴﺎةِ ُ
َﻣَﺘ َ
ﺎع َ
ﺗَـ ْﺒـﻠُﻮا
أَ ﱠﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَ ِﻬﺪﱢى
ِٰ
ﱠﺎس
َوﻟﻜ ﱠﻦ اﻟﻨ َ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳَ ْﺤ ُ
َﺻﻐَ َﺮ  -أَ ْﻛﺒَـ َﺮ
أْ
َﺟ ِﺮ َي
أْ
ٰﺳ ِﺤ ٍﺮ

َﺟ ِﺮي
أْ
ِﻣ ْﻦ ُﻛﻞﱢ
ﺐ
ﻳﺒُـَﻨ ﱢﻲ ْارَﻛ ْ
َﺟ ِﺮي
أْ
ِﺳ ْﻠ ٌﻢ
ﻳَـ ْﺮِﺟ ُﻊ

َﺟ ِﺮ َي
أْ
ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱟﻞ

ﺗـَ َﺮْو َن
ف
َرُؤ ٌ

ﺗَـ ْﺘـﻠُﻮا

أَ ﱠﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَـ ْﻬ ِﺪى
ِٰ
س
َوﻟﻜ ِﻦ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻧَ ْﺤ ُ
َﺻﻐََﺮ  -أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ
أْ
َﺟ ِﺮي
أْ
َﺳ ّٰﺤ ٍﺮ
ِإﻧﱠﻪُ َﻻ ِإﻟ ََﻪ
ﻧـُﻨَ ﱢﺞ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨِﻴﻦ
ٰﺳ ِﺤٌﺮ
ﻳَ ْﺴَﺘ ِﻮي

ﻳَـَﺮْو َن
ف
َر ُء ْو ٌ

أَﻧﱠﻪُ َﻻ إِﻟ ََﻪ
ﻧـُﻨْ ِﺞ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣِﻨﻴﻦ
ِﺳ ْﺤٌﺮ
ﺗَ ْﺴَﺘ ِﻮي

ﺐ
ﻳَـﺒُـَﻨ ﱠﻲ ْارَﻛ ْ
َﺟ ِﺮ َي
أْ
ﻠﻢ
َﺳ ٌ
ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ
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ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﻳﺒُـﻨَ ﱢﻲ
َدْأﺑًﺎ
ﺗَـ ْﻌ ِ
ﺼ ُﺮو َن
ﻳَ ْﻜَﺘ ْﻞ
ﻳ ِ
ﻮﺣﻲ
ُ
ِ
ﻓَـﻨُـﺠﻲ

ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﻳﺒُـﻨَ ﱠﻲ

َدأَﺑًﺎ
ﻳـ ْﻌ ِ
ﺼ ُﺮو َن
َ
ﻧَ ْﻜَﺘ ْﻞ
ﻧُ ِ
ﻮﺣﻲ

ﺠ َﻲ
ﻓَـﻨُـ ﱢ

ﻳُـﻐْ ِﺸﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ
وَزرعٌ وﻧَ ِﺨﻴﻞ ِ
ﺻ ْﻨـ َﻮا ٌن َوﻏَْﻴـ ُﺮ
َْ َ ٌ
ﺻْﻨـﻮانٍ
ِ
َ
ﻳُ ْﺴ َﻘﻰ

ﻳُـﻐَ ﱢ
ﺸﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ
وَزر ٍع وﻧَ ِﺨﻴ ٍﻞ ِ
ﺻ ْﻨـ َﻮا ٍن َوﻏَْﻴ ِﺮ
َْ َ
ﺻْﻨـﻮانٍ
ِ
َ
ﺗُ ْﺴ َﻘﻰ
ﱢﻞ
َوﻳُـ َﻔﻀ ُ
ِﻣ ْﻨـ َﻘ ْﺒﻠِ ُﻬ ْﻢ
أ َْم َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺴَﺘ ِﻮى
ﻟَِﺮﺑـﱢ ُﻬ ْﻢ
ﺎب
َﻣ َﻦ أَﻧَ َ
ﺖ
َوﻳُـﺜَﺒﱢ ُ
ِ
ﺴﻤﺎو ِ
ات
ٰﺧﻠ ُﻖ اﻟ ﱠ َ َ
ﻟِﻲ
ﺼ ِﺮِﺧ ﱢﻲ
ﺑِ ُﻤ ْ
ﻟِ ِﻌﺒ ِ
ﺎدي
َ
ُد َﻋﺎ
ﻳَﺄْ ﺗِْﻴـ ُﻬ ْﻢ

ﺎب
َﻣ ْﻦ أَﻧَ َ
ﺖ
َوﻳُـﺜِْﺒ ُ
ﺴﻤﺎو ِ
ات
َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠ َ َ
ﻟِ َﻲ
ﺼ ِﺮِﺧ ﱠﻲ
ﺑِ ُﻤ ْ
ِِ ِ
ي
ﻟﻌَﺒﺎد َ
ُد َﻋﺎ ِء
ﻳَﺄْ ﺗِْﻴ ِﻬ ْﻢ

اﻟ ِﺮﻳْ َﺢ
ْﻤ ْﺴ ٰﺘ ِﺨ ِﺮﻳﻦ
اﻟ ُ
َو ِﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
َو ِﻋﻴُـ ْﻮ ٍن

اﻟ ِﺮﻳٰ َﺢ
ْﻤ ْﺴَﺘﺌْ ِﺨ ِﺮﻳﻦ
اﻟ ُ
َو ُﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
َو ُﻋﻴُـ ْﻮ ٍن

ُرﺑﱠ َﻤﺎ
َوﻳُـ ْﻠ ِﻬ ُﻬ ُﻢ

ﱢﻞ
َوﻧـُ َﻔﻀ ُ
ِﻣ ْﻨـ َﻘ ْﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ

أ َْم َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺴَﺘ ِﻮى
ﻟَِﺮﺑﱢِﻬ ْﻢ

ُرﺑَ َﻤﺎ
َوﻳُـ ْﻠ ِﻬ ِﻬ ُﻢ
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ﻧُـﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ َك

ﺸ ُﺮ َك
ﻧَـ ْﺒ ُ
ﻮﻫ ْﻢ
ﻟ َُﻤْﻨ ُﺠ ُ
ﺑِﻴُـ ْﻮﺗًﺎ

ﻮﻫ ْﻢ
ﻟ َُﻤﻨَ ﱡﺠ ُ
ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗًﺎ

ف
ﻟ ََﺮُؤ ٌ

ف
ﻟََﺮءُ ْو ٌ

ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن

ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن

واﻟﻨﱡﺠﻮم ﻣﺴﺨﱠﺮا ٍ
ت
َ ُ ََُ َ

ات
ﻮم ُﻣ َﺴﺨَﱠﺮ ٌ
ﱡﺠ ُ
َواﻟﻨ ُ
ﻳَ ْﺪ ُﻋ ْﻮ َن
ﺎﻫ ُﻢ
ﺗَـﺘَـ َﻮﻓﱠ ُ

ﺗَـ َﺮْوا

ﻳَـَﺮْوا

ﺗَ ْﺪ ُﻋ ْﻮ َن
ﺎﻫ ُﻢ
ﻳَـ َﺘـ َﻮﻓﱠ ُ
ﺎﻫ ُﻢ
ﻳَـﺘَـ َﻮﻓﱠ ُ
أَ ْن ﻳَﺄْﺗِﻴَـ ُﻬ ُﻢ
ﻳُﻮ َﺣﻲ

ﺗَ َﺠ ُﺮو َن
ﺑِﻴُـ ْﻮﺗًﺎ
أِ ﱢﻣ َﻬﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ
َﻢ ﺗَـ َﺮ ْوا
أَﻟ ْ
َوﻟََﻴ ْﺠ ِﺰﻳَ ﱠﻦ
ﻳَـ ْﻠ َﺤ ُﺪو َن
ِ
ﺴ ْﻮأَ
ﻟَﻴ ُ
ﺸ ُﺮ
َوﻳَـﺒْ ُ
إِ ﱠﻣﺎ ﻳَـْﺒـﻠُ ٰﻐ ﱢﻦ
أُ ﱢ
ف
ف
ﺗُ ْﺴ ِﺮ ْ
ﻮﻻ
ﺴً
َﻣ ُ
ﺗَﺎ ِوﻳْﻼً

ﻮﻻ
ﺴً
َﻣ ُ
ﻟَِﻴ ْﺬ ُﻛ ُﺮوا

ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن

ﺎﻫ ُﻢ
ﺗَـﺘَـ َﻮﻓﱠ ُ
أَ ْن ﺗَﺄْﺗَِﻴـ ُﻬ ُﻢ
ﻧُ ِ
ﻮﺣﻲ
ﺗَ ْﺠﺌَـ ُﺮو َن
ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗًﺎ
أُ ﱠﻣ َﻬﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ
َﻢ ﻳَـ َﺮ ْوا
أَﻟ ْ
َوﻟََﻨ ْﺠ ِﺰﻳَ ﱠﻦ
ﻳـﻠ ِ
ْﺤ ُﺪو َن
ُ
ِ
ﺴ ْﻮﺋُـ ْﻮا
ﻟَﻴ ُ

َوﻳُـﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ
إِ ﱠﻣﺎ ﻳَـْﺒـﻠُﻐَ ﱠﻦ
أﱟ
ُف
ف
ﻳُ ْﺴ ِﺮ ْ
َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
ﺗَﺄْ ِوﻳْﻼً

َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
ﻟَِﻴ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮوا

ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
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ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
ﻮرا
ُزﺑُ ً

ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
ﻮرا
َزﺑُ ً
إِﻟَﻲ َرﺑﱢِﻬ ْﻢ
ﻚ
َوَرِﺟﻠِ َ
ﻛِ َﺴ ًﻔﺎ

إِﻟَﻲ َرﺑـﱢ ُﻬ ْﻢ
ﻚ
َوَر ْﺟﻠِ َ
ﻛِ ْﺴ ًﻔﺎ
ﺸ َﺮ
َوﻳَـ ْﺒ ُ
ﺑَِﻮْرﻗِ ُﻜ ْﻢ
ﺛََﻼﺛَ ِﻤﺎﺋَِﺔ ِﺳ ْﻨﻴ َﻦ
ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤﺘِ ُﻬ ْﻢ
ﺛُ ُﻤٌﺮ
ﺑِﺜُ ُﻤ ِﺮِﻩ

َوﻳُـﺒَ ﱢ
ﺸ َﺮ
ﺑَِﻮِرﻗِ ُﻜ ْﻢ
ﺛََﻼﺛَ ِﻤﺎﺋٍَﺔ ِﺳ ْﻨﻴ َﻦ
ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤ ﺘِ ِﻬ ْﻢ
ﺛَ َﻤٌﺮ
ﺑِﺜَ َﻤ ِﺮِﻩ

ﻧَـ ُﻘ ْﻮ ُل

ﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُل

َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
َوﻟ ْ
اﻟْ ِﻮٰﻟَﻴﺔُ
اﻟ ِﺮﻳْ ُﺢ

ُﻫ ُﺰًؤا
َﻣ ِﻮـ ًﻼ
ﻟِ ُﻤ ْﻬ َﻠ ِﻜ ُﻬ ْﻢ
أَﻧْ َﺴﺎﻧِﻴ ِﻪ
َﻣ ِﻌ ﻲ
ﻟِﻴَـﻐْ َﺮ َق
أ َْﻫﻠُ َﻬﺎ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َﻣ ِﻌ ﻲ
ٰﺣ ِﻤﺌَ ٍﺔ
ﺴﺪﱠﻳْ ِﻦ
اﻟ ﱡ
ﻳُـ ْﻔ ِﻘ ُﻬﻮ َن

ﻮج
ﻳَﺎ ُﺟ َ
ﻮج
َوَﻣﺎ ُﺟ َ

َﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ
َوﻟ ْ
اﻟ َْﻮٰﻟَﻴﺔُ
ﺢ
اﻟ ِﺮﻳٰ ُ

ُﻫ ُﺰًوا
َﻣ ْﻮﺋِـ ًﻼ
ﻟِ َﻤ ْﻬﻠِ ِﻜ ِﻬ ْﻢ
أَﻧْ َﺴﺎﻧِﻴﻪُ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ﻟِﺘُـﻐْ ِﺮ َق
أ َْﻫﻠَ َﻬﺎ
َﻣ ِﻌ َﻲ
َﻣ ِﻌ َﻲ
َﺣ ِﻤﺌَ ٍﺔ
ﺴﺪﱠﻳْ ِﻦ
اﻟ ﱠ
ﻳَـ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮ َن
ﻮج
ﻳَﺄ ُ
ْﺟ َ

ﻮج
َوَﻣﺄ ُ
ْﺟ َ
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َﺧ ٰﺮ ًﺟﺎ

ﺎﺳﻄّﻌُﻮا
ﻓَ َﻤ ْ
أَ ْن ﻳَـ ْﻨـ َﻔ َﺪ
ﺸ ُﺮ َك
ﻧَـ ْﺒ ُ
ﻚ
َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ َ
َﺷﻴﱠﺎ

ﻂ
ﺗُ َﺴﺎ َﻗ ْ
ِ ِ
ﺎب
أﺗَﺎﻧﻲ اﻟْﻜَﺘ َ
ﻗَـ ْﻮ ُل اﻟْﺤ ﱢﻖ
َوﺑِ ِﻜﻴﺎ
َﺷﻴﱠﺎ
َﻣ ﺎﺗِﻴﺎ
ﻳَ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮ
َﺷﻴﱠﺎ
َوِرﻳﱠﺎ
َوُوْﻟ ًﺪا

ُوﻟْ ًﺪ ا
ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ِﻄ ْﺮ َن
ُوﻟْ ًﺪ ا
ُوﻟْ ًﺪ ا
ﺸ َﺮ
ﻟِﺘَْﺒ ُ
أَﻧﱠﺎ
ﻚ
ا ْﺧَﺘـ ْﺮٰﻧ َ
َوﻟِﻲ
إِ ﱠن ٰﻫ ٰﺬ ِن
ﻒ
ﺗَـﻠَ ﱠﻘ ْ
َﻛْﻴ ُﺪ ِﺳ ْﺤ ٍﺮ
ﻒ
َﻻ ﺗَ َﺨ ْ
أَﻧْ َﺠ ْﻴﺘُ ُﻜ ْﻢ

َﺧ ْﺮ ًﺟﺎ

ﺎﺳﻄﻌُﻮا
ﻓَ َﻤ ْ
أَ ْن ﺗَـ ْﻨـ َﻔ َﺪ
ﻧـُﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ َك

ﻚ
َﺧﻠَ ْﻘﺘُ َ
َﺷْﻴ ًﺌﺎ
ﻂ
ﺴﺎﻗِ ْ
ﺗُ َ
ِ ِ
ﺎب
أﺗَﺎﻧ َﻲ اﻟْﻜَﺘ َ
ﻗَـ ْﻮ َل اﻟْﺤ ﱢﻖ
َوﺑُ ِﻜﻴﺎ
َﺷْﻴ ًﺌﺎ
َﻣﺄْﺗِﻴﺎ
ﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ

َﺷْﻴ ًﺌﺎ
َوِرﺋْـًﻴﺎ
َﺪا
َوَوﻟ ً

َوﻟ ًَﺪا
ﻳَـ َﺘـ َﻔﻄﱠْﺮ َن
َوﻟ ًَﺪا

َوﻟ ًَﺪا
ﻟِﺘُﺒَ ﱢ
ﺸ َﺮ
أَﻧَﺎ

ﻚ
ا ْﺧَﺘـ ْﺮﺗُ َ
َوﻟِ َﻲ
إِ ْن ٰﻫ ٰﺬ ِن

ﻒ
ﺗَـ ْﻠ َﻘ ْ
َﻛْﻴ ُﺪ ٰﺳ ِﺤ ٍﺮ
ﻒ
َﻻ ﺗَ ٰﺨ ُ
أَﻧْ َﺠ ْﻴﻨ ُﻜ ْﻢ
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اﻋ ْﺪﺗُ ُﻜ ْﻢ
َوَو َ
َرَزْﻗـﺘُ ُﻜ ْﻢ
ﺑِﻤﻠ ِ
ْﻜﻨَ ﺎ
ُ
َﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ

اﻋ ْﺪﻧٰ ُﻜ ْﻢ
َوَو َ
َرَزْﻗـ ٰﻨ ُﻜ ْﻢ
ﺑِﻤﻠ ِ
ْﻜﻨَﺎ
َ
ُﺣ ﱢﻤ ﻠْﻨَﺎ

ﺼ ُﺮوا
ﺗَـ ْﺒ ُ
ﻳَﺄْﺗِِﻬ ْﻢ
ﻳُﻮ ٰﺣﻲ

ﺼ ُﺮوا
ﻳَـ ْﺒ ُ
ﺗَﺄْﺗِِﻬ ْﻢ
ﻧُ ِ
ﻮﺣﻲ

ﻳَـ ْﺒـﻨَـ ُﺆﱢم

ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أُ ﱠم

ﺗُ ْﺴﺌَـﻠُﻮ َن
َﻣ ِﻌ ﻲ

ﻳُ ْﺴﺌَـﻠُﻮ َن
َﻣ ِﻌ َﻲ

َﻋ ْﻦ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫ ُﻬ ْﻢ
أُ ﱢ
ف
ﻟِﻴ ْﺤ ِ
ﺼَﻨ ُﻜ ْﻢ
ُ
ِ
ﺴﻨﻲ
َﻣ ﱠ
َو ِﺣ ْﺮٌم

َﻋ ْﻦ ُو ُﺟ ْﻮِﻫ ِﻬ ْﻢ
أﱟ
ُف
ﻟِﺘُ ْﺤ ِ
ﺼَﻨ ُﻜ ْﻢ
ﺴﻨِ َﻲ
َﻣ ﱠ
ﺮم
َو َﺣ ٌ

ُﻫ ُﺰًؤا

ﻮج
ﻳَﺎ ُﺟ َ
ﻮج
َوَﻣﺎ ُﺟ َ
اﻟ ﱡﺰﺑُﻮِر
ِﻋﺒ ِ
ﺼﺎﻟِ ِﺤْﻴ َﻦ
ﺎدي اﻟ ﱠ
َ
ﻗُ ْﻞ
ِ
ﺴ ْﻜ َﺮى
َﺳ ْﻜ َﺮى َوَﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑ َ
ﻳَ َﺸﺎ
ُرءُ ْو ِﺳ ُﻬ ْﻢ
َوﻟ ُْﺆﻟُ ٍﺆ
َﺳ َﻮا ٌء
ﺑَـ ْﻴﺘِﻲ
َﻣ ْﻨ ِﺴ ًﻜﺎ
أَ ِذ َن

ُﻫ ُﺰًوا

ﻮج
ﻳَﺄ ُ
ْﺟ َ
ﻮج
َوَﻣﺄ ُ
ْﺟ َ
اﻟ ﱠﺰﺑُﻮِر
ِﻋﺒ ِ
ﺼﺎﻟِ ِﺤْﻴ َﻦ
ﺎد َي اﻟ ﱠ
َ
ﺎل
ﻗَ َ
ِ
ٰ
ﺴ ٰﻜَﺮى
ُﺳﻜَﺮى َوَﻣﺎ ُﻫ ْﻢ ﺑ ُ
ﻳَ َ
ﺸﺎءُ
ُرءُ ْو ِﺳ ِﻬ ْﻢ
َوﻟ ُْﺆﻟ ًُﺆا
َﺳ َﻮ ًاء
ﺑَـ ْﻴﺘِ َﻲ
َﻣ ْﻨ َﺴ ًﻜﺎ
أ ُِذ َن
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ﻳُـ ٰﻘﺘِﻠُﻮ َن
ﻳَـ ُﻌﺪﱡو َن

ف
ﻟ ََﺮُؤ ٌ
َﻣ ْﻨ ِﺴ ًﻜﺎ
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ
ﺻ َﻼﺗِِﻬ ْﻢ
َﻋ َﻼ َ
ِﻣ ْﻦ ُﻛﻞﱢ
ﻳَ ْﺴٰﺘ ِﺨ ُﺮو َن
ُرْﺑـ َﻮٍة
َﺧ ٰﺮ ًﺟﺎ
ٰﻋ ِﻠ ُﻢ اﻟْﻐَْﻴ ِ
ﺐ
َﺷ ٰﻘ َﻮﺗُـَﻨﺎ
ُﺳ ْﺨ ِﺮﻳﺎ
ِإﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ

ﻗُ ْﻞ
ﻗُ ْﻞ
َﻻ ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻌﻮن
واﻟ ٰ ِ
ﺴﺔُ
َ
ْﺨﻤ َ
ُﺧﻄْﻮاتِ
َ
ﻳَـ ْﻮَم ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ
اﷲ
ﻳُ ِﻮﻓﱢـْﻴـ ُﻬ ُﻢ ُ
ِﺟﻴُـ ْﻮﺑِ ِﻬ ﱠﻦ
ﻳُـﻐْﻨِ ُﻬ ْﻢ
ُد ﱢريءٌ
ﺗُـ ْﻮﻗَ ُﺪ
ٰﺧﻠِ ُﻖ ُﻛﻞﱢ
َوﻳَـﺘﱠ ِﻘﻪى

َﻻ ﻳَ ْﺤ َﺴَﺒ ﱠﻦ
ﺚ َﻋﻮر ٍ
ٰ
ات
ﺛَـﻠ َ ْ َ

ﻳُـ ٰﻘَﺘـ ُﻠﻮ َن
ﺗَـ ُﻌﺪﱡو َن
ف
ﻟََﺮءُ ْو ٌ
َﻣ ْﻨ َﺴ ًﻜﺎ

ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ
ﺻﻠَ َﻮاﺗِِﻬ ْﻢ
َﻋ َﻼ َ
ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱟﻞ
ﻳَ ْﺴَﺘْﺌ ِﺨ ُﺮو َن
َرْﺑـ َﻮٍة
َﺧ ْﺮ ًﺟ ﺎ
ﻋﻠِ ِﻢ اﻟْﻐَْﻴ ِ
ﺐ
ِﺷ ْﻘ َﻮﺗُـَﻨﺎ
ِﺳ ْﺨ ِﺮﻳﺎ
أَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ
ﺎل
ﻗَ َ
ﺎل
ﻗَ َ

َﻻ ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن
واﻟ ٰ ِ
ﺴﺔَ
َ
ْﺨﻤ َ
ُﺧﻄُﻮاتِ
َ
ﻳَـ ْﻮَم ﺗَ ْﺸ َﻬ ُﺪ
ﻳُ ِﻮﻓﱢـْﻴ ِﻬ ُﻢ اﷲُ
ُﺟﻴُـ ْﻮﺑِ ِﻬ ﱠﻦ
ﻳُـﻐْﻨِ ِﻬ ْﻢ
ي
ُد ﱢر ﱞ
ﻳُـ ْﻮﻗَ ُﺪ

َﺧﻠَ َﻖ ُﻛ ّﻞ
َوﻳَـﺘﱠـ ْﻘ ِﻪ
ﺴَﺒ ﱠﻦ
َﻻ ﺗَ ْﺤ َ
ﺚ َﻋﻮر ٍ
ٰ
ات
ﺛَـﻠ ُ ْ َ
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ﺑِﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﺑِﻴـﻮ ٍ
ت
ُْ
ِ
إِ ﱢﻣ َﻬﺎﺗ ُﻜ ْﻢ

ﻧَﺄْ ُﻛ ُﻞ
ﻮﻻ
ﺴً
َﻣ ُ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻧَ ْﺤ ُ
ِ
ﻴﻌﻮ َن
ﻳَ ْﺴَﺘﻄ ُ
ﻧَ ْﺸ ًﺮا
ﻟَِﻴ ْﺬ ُﻛ ُﺮوا
ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮﻧَﺎ
ُﺳُﺮ ًﺟﺎ
أَ ْن ﻳَ ْﺬ ُﻛ َﺮ
ﻓِ ْﻴ ِﻪ ُﻣ َﻬﺎﻧَﺎ
َوذُ ﱢرﻳﱠﺘَِﻨﺎ
َوﻳَـ ْﻠ َﻘ ْﻮ َن

ٰﺗ ُﻤ ُﺮو َن
ﻒ
ﺗَـ َﻠ ﱠﻘ ُ
َء ٰأ َﻣ ْﻨﺘُ ْﻢ
و ِﻋﻴ ٍ
ﻮن
َ ُ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َﺟ ِﺮي
إِ ْن أ ْ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َﻣ ِﻌ ﻲ
ِ
ﻴﻦ
َاﻻ ﱠوﻟ َ
َﻣ ِﻌ ﻲ
ﻛِ ْﺴ ًﻔﺎ
ﻧَـ ﱠﺰ َل
اﻟﺮْو َح
ُ
ِ
َﻣﺎﻟﻲ

ﺑُـﻴُـ ْﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ
ﺑـﻴـﻮ ٍ
ت
ُُ ْ
ِ
أُ ﱠﻣ َﻬﺎﺗ ُﻜ ْﻢ

ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ
َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳَ ْﺤ ُ
ِ
ﻴﻌﻮ َن
ﺗَ ْﺴَﺘﻄ ُ
ﺑُ ْﺸ ًﺮا
ﻟَِﻴ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮوا

ﺗَﺄ ُْﻣ ُﺮﻧَﺎ
ِﺳ ٰﺮ ًﺟﺎ
أَ ْن ﻳَ ﱠﺬ ﱠﻛ َﺮ
ﻓِ ْﻴ ِﻪى ُﻣ َﻬﺎﻧَﺎ
َوذُ ﱢرٰﻳّﺘَِﻨﺎ
َوﻳُـﻠَ ﱠﻘ ْﻮ َن
ﺗَـ ْﺌ ُﻤ ُﺮو َن
ﻒ
ﺗَـ ْﻠ َﻘ ُ

ءاﻣ ْﻨﺘُ ْﻢ
َ
وﻋُﻴ ٍ
ﻮن
َ ُ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ي
إِ ْن أ ْ
َﺟ ِﺮ َ
َﻣ ِﻌ َﻲ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ِ
ﻴﻦ
ا ْﻷَ ﱠوﻟ َ
َﻣ ِﻌ َﻲ
ﻛِ َﺴ ًﻔﺎ
ﻧَـ َﺰ َل
اﻟﺮْو ُح
ُ
ِ
َﻣﺎﻟ َﻲ
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ﺚ
ﻓَ َﻤ ُﻜ َ
ﻳُ ْﺨ ُﻔﻮ َن
ﻳُـ ْﻌﻠِﻨُﻮ َن
ﻳﻦ
ٰﺗ ُﻤ ِﺮ َ
ﻦى
أَﺗُ ِﻤﺪﱡوﻧ ﱢ
ِ
أﺗَﺎﻧﻲ اﷲُ
ﻟَﺘَُﺒـﻴﱢﺘُـﻨﱠﻪُ
ﻟَﺘَـ ُﻘﻮﻟُ ﱠﻦ
ﻚ
ُﻣ ْﻬﻠَ َ
ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
اﻟﺮﻳْ َﺢ

ﺚ
ﻓَ َﻤ َﻜ َ
ﺗُ ْﺨ ُﻔﻮ َن
ﺗُـ ْﻌﻠِﻨُﻮ َن
ﻳﻦ
ﺗَـ ْﺌ ُﻤ ِﺮ َ
أَﺗُ ِﻤﺪﱡوﻧَ ِﻦ
ِ
أﺗَﺎﻧ َﻲ اﷲُ
ﻟَﻨُﺒَـﻴﱢَﺘـﻨﱠﻪُ
ﻟَﻨَـ ُﻘﻮﻟَ ﱠﻦ
ﻚ
َﻣ ْﻬﻠِ َ
ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
اﻟ ِﺮﻳٰ َﺢ

ﻧَ ْﺸ ًﺮا
ﺗَـ ْﻬ ِﺪي اﻟ ُْﻌ ْﻤ َﻲ
ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
َوﻳَـ ٰﺮي ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َوﻫﻤ ُﻦ
َو ُﺟﻨُﻮ ُد ُﻫ َﻤﺎ
َو ُﺣ ْﺰﻧًﺎ
ِ
ِﻷ َْﻫﻠﻪُ

َو َﺣ َﺰﻧًﺎ
ِﻷ َْﻫ ِﻠ ِﻪ

ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺮ ْﻫ ِ
ﺐ
َﻣ ِﻌ ﻲ
َوَﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻜﻮ ُن
َﻻ ﻳَـ ْﺮِﺟ ُﻌﻮ َن
ﻓِﻲ إِ ﱢﻣ َﻬﺎ
َﻋ ْﻦ ذُﻧُﻮﺑِ ُﻬ ُﻢ
ﻒ
ﻟَ ُﺨ ِﺴ َ

ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺮ ْﻫ ِ
ﺐ
َﻣ ِﻌ َﻲ
َوَﻣ ْﻦ ﺗَ ُﻜﻮ ُن
َﻻ ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮ َن
ﻓِﻲ أُ ﱢﻣ َﻬﺎ
َﻋ ْﻦ ذُﻧُﻮﺑِ ِﻬ ُﻢ
ﻒ
ﺴ َ
ﻟَ
َﺨ َ

ْوٍة
ُﺟﺬ َ

َﻢ ﺗَـ َﺮ ْوا
أَﻟ ْ
أَﺋِﻨﱠ ُﻜ ْﻢ
ﱠﻪ
ﻟَﻨُـَﻨ ﱢﺠَﻴـﻨ ُ

ﺑُ ْﺸ ًﺮا

ﺑِ ٰﻬ ِﺪي اﻟ ُْﻌ ْﻤ ِﻲ

ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
ِ
ﻫﻤﻦ
َوﻧُِﺮ َي ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َ
ﻮد ُﻫ َﻤﺎ
َو ُﺟﻨُ َ
ْوٍة
َﺟﺬ َ

َﻢ ﻳَـ َﺮ ْوا
أَﻟ ْ
إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ
ﱠﻪ
ﻟَﻨُـَﻨ ﱢﺠَﻴـﻨ ُ
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ﻮك
ﻨﺠ َ
إِﻧﱠﺎ ُﻣ ُ
َوأَ ﱠن أ َْو َﻫ َﻦ
اﻟْﺒِﻴ ِ
ﻮت
ُ

ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮ َن
ﺖ
َءاﻳَ ٌ
ﻳَﺎ ِﻋَﺒﺎدي اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
ﱠﻬ ْﻢ
ﻟَﻨُﺜْ ِﻮﻳَـﻨـ ُ
ﱠﻌ ْﻮا
َوﻟَْﻴ َﺘ َﻤﺘـ ُ
ﺗَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن
ﻟِ ْﻠ ٰﻌﻠَ ِﻤْﻴ َﻦ
ٰﻓـ َﺮﻗُﻮا

ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن
اﻟﺮﻳْ َﺢ
ﺗَـ ْﻬ ِﺪي اﻟ ُْﻌ ْﻤ َﻲ
ﺿ ْﻌﻔﺎً
ﺿ ْﻌﻔﺎً َ -
َ
َر ْﺣ َﻤ ٌﺔ
ٰﻳـﺒُـَﻨ ﱢﻲ
ٰﻳـﺒُـﻨَ ﱢﻲ
ٰﻳـﺒُـﻨَ ﱢﻲ
ﺼ ِﻌ ْﺮ
َوَﻻ ﺗُ ٰ
ﻧِ ْﻌ َﻤ ًﺔ
َوﻳُـﻨْ ِﺰ ُل
أُ ْﺧ ِﻔﻲ
ﻟِ َﻤﺎ

ﺗَ ٰﻈ َﻬ ُﺮو َن
اﻟﻈﱡﻨُـ ْﻮ َن
َﻻ َﻣ َﻘ َﺎم
ﻮﻻ
ﺴً
َﻣ ُ
ِإ ْﺳ َﻮةٌ

ﻮك
إِﻧﱠﺎ ُﻣَﻨ ﱡﺠ َ
َوإِ ﱠن أ َْو َﻫ َﻦ
ا ْﻟﺒـﻴ ِ
ﻮت
ُُ
ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ َن
ﺖ
َءاﻳٰ ٌ

ﻳَﺎ ِﻋَﺒﺎد َي اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
ﱠﻬ ْﻢ
ﻟَﻨَُﺒـ ﱢﻮﺋَـﻨـ ُ
ِ
ﱠﻌ ْﻮا
َوﻟَﻴَﺘ َﻤﺘـ ُ
ﺗُ ْﺨَﺮ ُﺟﻮ َن
ﻟِْﻠ ٰﻌﻠِ ِﻤْﻴ َﻦ
ﻓَـ ﱠﺮﻗُﻮا
ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن

ﺢ
اﻟﺮﻳٰ َ
ﺑِ ٰﻬ ِﺪي اﻟ ُْﻌ ْﻤ ِﻲ
ﺿ ْﻌ ٍ
ﺿ ْﻌ ٍ
ﻒ
ﻒَ -
َ
َر ْﺣ َﻤ ًﺔ
ٰﻳـﺒُـَﻨ ﱠﻲ

ٰﻳـﺒُـﻨَ ﱠﻲ
ٰﻳـﺒُـﻨَ ﱠﻲ
ﺼﻌﱢ ْﺮ
َوَﻻ ﺗُ َ
ﻧَِﻌ َﻤﻪُ
َوﻳُـﻨَـ ﱢﺰ ُل
أُ ْﺧ ِﻔ َﻲ
ﻟَ ﱠﻤﺎ
ﺗُ ٰﻈ ِﻬ ُﺮو َن
اﻟﻈﱡﻨُـ ْﻮﻧَﺎ
َﻻ ُﻣ َﻘ َﺎم
َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
ُﺳ َﻮةٌ
أْ
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ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ُﻬ ْﻢ
َوﻳَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ
ﻳُـ ْﺆﺗَِﻬﺎ
َوﻗِ ْﺮ َن
َﺧﺎ ﺗِ َﻢ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ ٰﻤ ﱡ
ﺴ ُ
َﻛﺜِ ًﻴﺮا
َﻋﻠّ ِﻢ اﻟْﻐَْﻴ ِ
ﺐ
ِﻣ ْﻦ ِر ْﺟ ٍﺰ أَﻟِْﻴ ٍﻢ
ض
إِ ْن ﻳَ َﺸﺄْ ﻳَ ْﺨ ِﺴ ْ
ﻒ ﺑِ ُﻬ ُﻢ ْاﻷ َْر َ
ﻂ َﻋﻠَ ْﻴـ ُﻬ ْﻢ ﻛِ ْﺴ ًﻔﺎ
أ َْو ﻳَ ْﺴ ِﻘ ْ
ِﻋﺒ ِ
ﺎدي اﻟ ﱡ
ﺸ ُﻜ ْﻮُر
َ
ِ
ِ
ﻟ َﻤ ْﻦ أُذ َن
ﻓِﻲ اﻟْﻐُﺮﻓَ ِ
ﺖ
ُ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻧَ ْﺤ ُ
ﻮل
ﻧَـ ُﻘ ُ
َﺟ ِﺮي
إِ ْن أ ْ
اﻟ ِﻐﻴُـ ْﻮ ِ
ب
ش
اﻟﺘـَﱠﻨﺎ ُؤ ُ
ﻏَْﻴ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ

ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ
َوﺗَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ
ﻧـُ ْﺆﺗَِﻬﺎ
َوﻗَـ ْﺮ َن
َﺧﺎﺗَ َﻢ

ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺗَ َﻤ ﱡ
ﺴ ُ
َﻛﺒِ ًﻴﺮا
ٰﻋ ِﻠ ِﻢ اﻟْﻐَْﻴ ِ
ﺐ
ِﻣ ْﻦ ِر ْﺟ ٍﺰ أَﻟِْﻴ ٌﻢ
ض
إِ ْن ﻧَ َﺸﺄْ ﻧَ ْﺨ ِﺴ ْ
ﻒ ﺑِ ِﻬ ُﻢ ْاﻷ َْر َ
ﻂ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻛِ َﺴ ًﻔﺎ
أ َْو ﻧُ ْﺴ ِﻘ ْ
ِ ِ
ي اﻟ ﱡ
ﺸ ُﻜ ْﻮُر
ﻋَﺒﺎد َ
ﻟِ َﻤ ْﻦ أ َِذ َن
ﻓِﻲ اﻟْﻐُﺮٰﻓ ِ
ﺖ
ُ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ْﻢ
ﻳَ ْﺤ ُ
ﻮل
ﻳَـ ُﻘ ُ
ي
إِ ْن أ ْ
َﺟ ِﺮ َ
اﻟﻐُﻴُـ ْﻮ ِ
ب
ش
ﺎو ُ
اﻟﺘـَﱠﻨ ُ
ﻏَ ْﻴـ ُﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺗـُ ْﺆﻓَ ُﻜﻮ َن

ﺗُﻮﻓَ ُﻜﻮ َن
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ
اﻟ ِﺮﻳْ َﺢ

ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ
اﻟ ِﺮﻳٰ َﺢ

ﺴﻴﱢ ْﺊ
َوَﻣ ﻜ َْﺮ اﻟ ﱠ
َوَﻣﺎﻟِﻲ
اﻟ ِﻌﻴُـ ْﻮ ِن
ِﻣ ْﻦ ﺛُ ُﻤ ِﺮِﻩ
َﺖ
َﻋ ِﻤﻠ ْ

ِ◌
ﺴﻴﱢﺊ ُ
َوَﻣﻜ َْﺮ اﻟ ﱠ
َوَﻣﺎﻟِ َﻲ
اﻟﻌﻴُـ ْﻮ ِن
ُ
ِﻣ ﻦ ﺛَﻤ ِﺮﻩِ
ْ َ
َﻋ ِﻤﻠَْﺘ ُﻪ

َوﻟ ُْﺆﻟُ ٍﺆ

َوﻟ ُْﺆﻟ ًُﺆا
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ﺼ ُﻤﻮ َن
ﻳَ ِﺨ ﱢ
ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَ ِﺪﻧَﺎ َﻫ َﺬا
ﻓِ ْﻲ ِﻇ ٰﻠ ٍﻞ
ِﺟﺒِﻼ

ﺼ ُﻤﻮ َن
ﻳَ ْﺨ ُ
ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَ ِﺪﻧَﺎﺳﻜﺘﺔ َﻫ َﺬا
ﻓِ ْﻲ ﻇُﻠَ ِﻞ
ُﺟﺒُﻼ
ﻳٰ ُﻜﻠُﻮ َن
ﺖ
َﻋ ِﺠ ْﺒ ُ

ﻳَـﺌْ ُﻜﻠُﻮ َن
ﺖ
َﻋ ِﺠ ْﺒ َ

ٰﻳـﺒُـَﻨ ﱢﻲ
ﺗُـ َﺮى

ٰﻳـﺒُـَﻨ ﱠﻲ
ﺗَـ َﺮى

ﺴﻮﻟُﻮ َن
َﻣ ُ
ﻳُـ ْﻨـ َﺰﻓُﻮ َن
ﻳُ ِﺰﻓﱡـ ْﻮ َن

ِﻣﻦ ﻓُـﻮ ٍ
اق
ْ َ
َوﻟِﻲ
ﺴﻨِﻲ اﻟ ﱠ
ﺸْﻴ ﻄَﺎ ُن
َﻣ ﱠ
َواﻟﱠْﻴ َﺴ َﻊ
ُﺳ ْﺨ ِﺮﻳﺎ
ﻟِﻲ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠ ٍْﻢ
أَ َﻣ ْﻦ
ِ
ﻋﺒ َﺪﻩُ
ادﻧِﻲ
إِ ْن أ ََر َ
ﻗُ ِ
ﻀ َﻰ
ت
اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﻳَﺎ ِﻋَﺒﺎدي اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
ﺑِ َﻤ َﻔﺎ ٰزﺗِِﻬ ْﻢ
َوﻗِ ُﻬ ْﻢ
أَ ْن ﻳَﻈْ َﻬ َﺮ
ﻓَﺄَﻃﱠِﻠ ُﻊ
ِﺷﻴُـ ْﻮ ًﺧﺎ
َﻻ ﻳَ َﺴ ُﻤﻮ َن

َﻣ ْﺴﺌُﻮﻟُﻮ َن
ﻳُـ ْﻨـ َﺰﻓُﻮ َن
ﻳَ ِﺰﻓﱡـ ْﻮ َن

ِﻣﻦ ﻓَـﻮ ٍ
اق
ْ َ
َوﻟِ َﻲ
ﺴﻨِﻲ اﻟ ﱠ
ﺸْﻴﻄَﺎ ُن
َﻣ ﱠ َ
َواﻟْﻴَ َﺴ َﻊ
ِﺳ ْﺨ ِﺮﻳﺎ
ﻟِ َﻲ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠ ٍْﻢ
أَ ﱠﻣ ْﻦ
َﻋْﺒ َﺪﻩُ
ادﻧِ َﻲ
إِ ْن أ ََر َ
ﻀﻰ
ﻗَ َ

ت
اﻟ َْﻤ ْﻮ َ
ﻳَﺎ ِﻋَﺒﺎد َي اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ
ﺑِ َﻤ َﻔ َﺎزﺗِِﻬ ْﻢ
َوﻗِ ِﻬ ْﻢ
أَ ْن ﻳُﻈْ ِﻬ َﺮ
ﻓَﺄَﻃﱠﻠِ َﻊ
ُﺷﻴُـ ْﻮ ًﺧﺎ

َﻻ ﻳَ ْﺴَﺌ ُﻤﻮ َن
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ﻳَـ ْﻠ َﺤ ُﺪو َن
ِﻣﻦ ﺛَﻤﺮ ٍ
ت
ْ ََ
ﺸ ُﺮ
ﻳَـ ْﺒ ُ
ﻳُـ ْﻨ ِﺰُل
َﻛﺒِﻴْـ َﺮ ِْ
اﻹﺛْ ِﻢ
ﻓِﻲ إِمﱢ اﻟ ِ
ْﻜ ِ
ﺘﺐ
إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ
ﺗَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن
ﺴﻠُﻮ َن
َوﻳُ َ
ﻟِﺒِﻴُـ ْﻮﺗِِﻬ ْﻢ
ﺗُ َﺴﻠُﻮ َن
أَ ٰﺳ ِﻮَرةٌ
ُﺳﻠُ ًﻔﺎ

ِ
ﺲ
ﺗَ ْﺸَﺘﻬﻲ ْاﻷَﻧْـ ُﻔ ُ
ﺗَﺎ ُﻛﻠُﻮ َن
ُوﻟْ ٌﺪ
ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮ َن
ﻳُﻮﻓَ ُﻜﻮ َن
ِﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
ﺗَـﻐْﻠِﻲ
ِﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
آَﻳﺎ ٍ
ت
َ
آَﻳﺎتٍ
َ
اﻟ ِﺮﻳْ ِﺢ
ﺗُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن
ُﻫ ُﺰًؤا
أَﻟِْﻴ ٍﻢ
ِ
ي
ﻟَﻨ ْﺠ ِﺰ َ
َﻏ ْﺸ َﻮًة

ﻳـﻠ ِ
ْﺤ ُﺪو َن
ُ
ِﻣ ﻦ ﺛَﻤﺮ ٍ
ات
ْ ََ
ﻳُـﺒَ ﱢ
ﺸ ُﺮ

ﻳُـﻨَـ ﱢﺰُل
َﻛٰﺒﺌِ َﺮ ِْ
اﻹﺛْ ِﻢ
ﻓِﻲ أُ ﱢم اﻟ ِ
ْﻜ ِ
ﺘﺐ
أَ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ
ﺗُ ْﺨَﺮ ُﺟﻮ َن
َوﻳُ ْﺴﺌَـﻠُﻮ َن
ﻟِﺒُـﻴُـ ْﻮﺗِ ِﻬ ْﻢ
ﺗُ ْﺴﺌَـﻠُﻮ َن
َﺳ ِﻮَرةٌ
أْ

َﺳﻠَ ًﻔﺎ
ِِ
ﺲ
ﺗَ ْﺸَﺘﻬﻴﻪ ْاﻷَﻧْـ ُﻔ ُ
ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮ َن
َوَﻟ ٌﺪ

ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮ َن
ﻳـُ ْﺆﻓَ ُﻜﻮ َن
ﻋُﻴُـ ْﻮ ٍن
ﻳَـﻐْﻠِﻲ
ﻋُﻴُـ ْﻮ ٍن
ﺎت
آَﻳَ ٌ
ﺎت
آَﻳَ ٌ
اﻟ ِﺮﻳٰ ِﺢ
ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن
ُﻫ ُﺰًوا
أَﻟِْﻴ ٌﻢ
ِ
ي
ﻟَﻴ ْﺠ ِﺰ َ
ِﻏ ٰﺸ َﻮًة
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ﺎﻋ َﺔ
َواﻟ ﱠ
ﺴَ
ﻳَ ْﺨ ُﺮ ُﺟﻮ َن
أُ ﱢ
ف
َوﻟِﻨُـ َﻮﻓﱢـَﻴـ ُﻬ ْﻢ
ٰﻗـﺘَـﻠُ ْﻮا
ﺖ
َوﻳُـﺜَﺒﱢ َ
ﺴﻠ ِْﻢ
إِﻟَﻰ اﻟ ﱢ
َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟﻠﱠ َﻪ
ﺿﺮا
ُ
َﻛﻠِﻢ اﻟﻠﱠﻪِ
َ
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ُﻬ ْﻢ
ﺑِ ُﻬ ُﻢ اﻟ ُﻜ ﱠﻔ َﺎر
ﻓَـﺘَﺜَﺒﱠﺘُﻮا
َوإِ ْد ٰﺑـ َﺮ
ﻚ
َﻣ ُﻦ اﻓِ َ
ِﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
ِﻣﺜْ ُﻞ
ﺎل ِﺳ ْﻠ ٌﻢ
ﻗَ َ
ﺗَﺎ ُﻛﻠُﻮ َن
ﻮح
َوﻗَـ ْﻮِم ﻧُ ٍ
ِﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻮِﻣ ُﻬ ْﻢ
ِ
ﻴﻢ
َوَﻻ ﺗَﺎﺛ ٌ
ﺼ َﻌ ُﻘﻮ َن
ﻳَ ْ
أَﻓَـﺘَ ْﻤ ُﺮ ْوﻧَﻪُ
َﺷﻴﱠﺎ
َﻛﺒِ ﻴَﺮ
إِ ﱢﻣ َﻬﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ
ٰﺧ ِﺸ ًﻌﺎ
ِﻋﻴُـ ْﻮﻧًﺎ

ﺎﻋﺔُ
َواﻟ ﱠ
ﺴَ
ﻳُ ْﺨَﺮ ُﺟﻮ َن
أﱟ
ُف
َوﻟِﻴُـ َﻮﻓﱢـَﻴـ ُﻬ ْﻢ
ﻗُﺘِﻠُ ْﻮا

ﺖ
َوﻳُـﺜَﺒﱢ ْ
ﺴﻠ ِْﻢ
إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
َﻋﻠَ ْﻴﻪُ اﻟﻠﱠ َﻪ

ﺿﺮا
َ
َﻛ ٰﻠﻢ اﻟﻠﱠﻪِ
َ
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ
ﺑِِﻬ ُﻢ اﻟ ُﻜ ﱠﻔ َﺎر
ﻓَـﺘََﺒـﻴﱠـﻨُﻮا
َوأَ ْد ٰﺑـ َﺮ
ﻚ
َﻣ ْﻦ أُﻓِ َ
ُﻋﻴُـ ْﻮ ٍن
ِﻣ ﺜْ َﻞ
ﺎل َﺳ ٰﻠ ٌﻢ
ﻗَ َ

ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮ َن
ﻮح
َوﻗَـ ْﻮَم ﻧُ ٍ
ِﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻮِﻣ ِﻬ ْﻢ
ِ
ﻴﻢ
َوَﻻ ﺗَﺄْﺛ ٌ
ﺼ َﻌ ُﻘﻮ َن
ﻳُ ْ
أَﻓَـﺘُ ٰﻤ ُﺮْوﻧَﻪُ
َﺷْﻴ ًﺌﺎ
َﻛٰﺒﺌِ َﺮ
أُ ﱠﻣ َﻬﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ
ُﺧ ﱠ
ﺸ ًﻌﺎ
ُﻋﻴُـ ْﻮﻧًﺎ
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َﺳَﺘـ ْﻌَﻠ ُﻤﻮ َن
اْﻟ ُﻘ َﺮا َن
اِﻻﻧْ َﺴﺎ َن
ﻟِ َﻼﻧَ ِﺎم
َواﻟ ﱠﺮﻳْ َﺤﺎ ِن
ت
ْﻤْﻨ ِﺸَﺌﺎ ُ
اﻟ ُ
ﻓِﻲ َﺷﺎ ٍن

َﺳﻴَـ ْﻔ ُﺮغُ
ﺎب اﻟ َْﻤ َﺸ َﻤ ِﺔ
َﻣﺎ أ ْ
َﺻ َﺤ ُ
َو ُﺣﻮٍر ِﻋﻴ ٍﻦ
ِ
ﻴﻤﺎ
َوَﻻ ﺗَﺎﺛ ً
ُﻋ ْﺮﺑًﺎ
ﺑِ َﻤ ْﻮِﻗ ِﻊ
ﺗَـ ْﺮِﺟ ُﻊ
ف
ﻟ ََﺮُؤ ٌ
ﻓَـﻴ َ ِ
ﻀﺎﻋ ُﻔﻪُ
ُ
أُﻧْ ِﻈ ُﺮوﻧَﺎ
ﻧَـ ﱠﺰ َل
ﺑِﺎﻟَْﺒ ْﺨ ِﻞ
ﻳَ ٰﻈَّﻬ ُﺮو َن
ﻳَ ٰﻈَّﻬ ُﺮو َن
َوﻳَـ ْﻨَﺘ ُﺠ ْﻮ َن ﺑِ ِْ
ﺎﻹﺛْ ِﻢ
ﻓِﻲ اﻟ َْﻤ ْﺠﻠِ ِ
ﺲ
اﻧْ ِﺸ ُﺰوا ﻓَﺎﻧْ ِﺸ ُﺰوا
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ُﻬ ْﻢ
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ُﻬ ْﻢ
ﺼ ُﻞ
ﻳُـ َﻔ ﱢ
إِ ْﺳ َﻮةٌ
إِ ْﺳ َﻮةٌ

َﺳﻴَـ ْﻌَﻠ ُﻤﻮ َن
اْﻟ ُﻘ ْﺮأ َن
ﺴﺎ َن
ا ِﻹﻧْ َ
ﻟِ ْﻸَﻧَﺎِم

َواﻟ ﱠﺮﻳْ َﺤﺎ ُن
ت
ْﻤْﻨ َﺸَﺌﺎ ُ
اﻟ ُ
ﻓِﻲ َﺷﺄ ٍ
ْن

َﺳَﻨـ ْﻔ ُﺮغُ
ﺎب اﻟ َْﻤ ْﺸَﺌ َﻤ ِﺔ
َﻣﺎ أ ْ
َﺻ َﺤ ُ
وﺣ ِ
ﻴﻦ
ﻮر ﻋ ٌ
َُ ٌ
ِ
ﻴﻤﺎ
َوَﻻ ﺗَﺄْﺛ ً
ُﻋ ُﺮﺑًﺎ
ﺑِ َﻤ ٰﻮﻗِ ِﻊ
ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ
ف
ﻟََﺮءُ ْو ٌ
ﻓَـﻴ َ ِ
ﻀﺎﻋ َﻔﻪُ
ُ
اﻧْﻈُُﺮوﻧَﺎ
ﻧَـ َﺰ َل

ﺑِﺎﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ
ﻳُ ٰﻈ ِﻬ ُﺮو َن
ﻳُ ٰﻈ ِﻬ ُﺮو َن
َوﻳَـﺘَـ ٰﻨ َﺠ ْﻮ َن ﺑِ ِْ
ﺎﻹﺛْ ِﻢ
ﻓِﻲ اﻟ َْﻤﺠﻠِ ِ
ﺲ
ﺸ ُﺰوا
ﺸ ُﺰوا ﻓَﺎﻧْ ُ
اﻧْ ُ
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ
ﻓِ ْﻲ ﻗُـﻠُ ْﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ
ﻳـ ْﻔ ِ
ﺼ ُﻞ
َ
ُﺳ َﻮةٌ
أْ
ُﺳ َﻮةٌ
أْ
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ٰﺳ ِﺤ ٌﺮ
ِ
ﺑَﺎﻟ ٌﻎ أ َْﻣ َﺮﻩُ
َوﻛِٰﺘﺒِﻪ
ِﻣﻦ ﺗَـ َﻔ ﱡﻮ ٍ
ت
ْ
ِ
أ َْﻫﻠَ َﻜﻨﻲ اﷲُ
َﻣ ِﻌ ﻲ

ِﺳ ْﺤٌﺮ
ﺑَﺎﻟِ ُﻎ أ َْﻣ ِﺮِﻩ
َوُﻛﺘُﺒِﻪ
ِﻣﻦ ﺗَـ ٰﻔﻮ ٍ
ت
ْ ُ
ِ
اﷲ
أ َْﻫﻠَ َﻜﻨ َﻲ ُ
َﻣ ِﻌ َﻲ

َﻻ ﻳَ ْﺨ َﻔ ﻰ
ﺾ اَﻻﻗَﺎ ِو ِﻳﻞ
ﺑَـ ْﻌ َ

َﻻ ﺗَ ْﺨ َﻔﻰ
ﺾ ْاﻷَﻗَﺎ ِو ِ
ﻳﻞ
ﺑَـ ْﻌ َ

َوُوْﻟ ُﺪ ُﻩ
ب اﻟ َْﻤ ْﺸ ِﺮ ِق
َر ﱢ

َﺪ ُﻩ
َوَوﻟ ُ
ب اﻟ َْﻤ ْﺸ ِﺮ ِق
َر ﱡ

َوﻗُـ َﺮاﻧَﻪُ
اَﻻ ِﺧ َﺮةَ

َوﻗُـ ْﺮﻧَﻪُ
ْاﻵ ِ
َﺧ َﺮةَ

َءأَ ْن َﻛﺎ َن
ِ
ﻴﻦ
اَﻻ ﱠوﻟ َ
ْﺨ ِ
ﺎﻃﻴَ ِﺔ
ﺑِﺎﻟ َ

اﻋﺔٌ
ﻧَـ ﱠﺰ َ
ﻣﺎﻣ ٍ
ﻮن
َُ
ِ
ِ
ﺑِ َﺸ َﻬﺎ َدﺗﻬ ْﻢ
ﺼٍ
ﺐ
ﻧَ ْ

َواﻟ ﱢﺮ ْﺟ َﺰ
ﻳﺪ
أَ َن أَ ِز َ
ﻳُﻮﺛَـ ُﺮ

وﻗِﻴﻞ ﻣﻦ ر ٍ
اق
َ ََْ َ
َﻋﺎﻟِْﻴ ِﻬ ْﻢ
ﻀ ٍﺮ َوإِ ْﺳَﺘ ْﺒـ َﺮ ٍق
ُﺧ ْ
ﺗُ ْﻤَﻨﻰ
و ِﻋﻴ ٍ
ﻮن
َ ُ
ﺖ
ﻓَ َﻜﺎﻧَ َ
ِِ
ﻴﻦ
ﻟَﺒﺜ َ

أَ ْن َﻛﺎ َن
َْ ِ
ﻴﻦ
اﻷ ﱠوﻟ َ
ْﺨ ِ
ﺎﻃﺌَ ِﺔ
ﺑِﺎﻟ َ

اﻋ ًﺔ
ﻧَـ ﱠﺰ َ
ﻣ ﺄْﻣ ٍ
ﻮن
َُ
ِ
ِ
ﺑِ َﺸ َﻬﺎدﺗﻬ ْﻢ
ﺼٍ
ﺐ
ﻧُ ُ

َواﻟ ﱡﺮ ْﺟ َﺰ
ﻳﺪ
أَ ْن أَ ِز َ
ﻳـُ ْﺆﺛَـ ُﺮ

وﻗِﻴﻞ ﻣﻦ ر ٍ
اق
َ َ َْ َ
َﻋﺎﻟِﻴَـ ُﻬ ْﻢ
ﻀٌﺮ َوإِ ْﺳَﺘ ْﺒـ َﺮ ٌق
ُﺧ ْ
ﻳُ ْﻤَﻨ ﻰ
و ُﻋﻴ ٍ
ﻮن
َ ُ
ﺖ
ﻓَ َﻜﺎﻧَ ْ
ٰ ِِ
ﻴﻦ
ﻟﺒﺜ َ

6

Al-Sha>f
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3

Al-T{ala>q

632
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Al-Tah}ri>m

633

3

Al-Mulk

634
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635
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636
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AL-Qalam
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9

637
638

Al-H{a>qqah

639
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640

44

641
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Al-Ma'a>rij

642

28

643

33

644

43

645

21

}Nu>h

646

9

Al-Muzzammil

647

5

Al-Muddas\s\ir

648

15

649

24

650

17

651

21

652

27

Al-Qiya>mah

653

21

Al-Insa>n

654

21

655

37

656

41

Al-Mursala>t

657

19

'Al-Naba

658

23

659
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660

Al-Na>zi'a>t

11

661

33

662

39

663

41

664

‘Abasa

4

665

Al-Takwi>r

10

666
667

12
Al-Mut}affifi>n

14

668

31

669

31

670

Al-Buru>j

15

671

Al-Fajr

3

672

Al-Balad

19

673

20

674

AL-Ti>n

3

675

Al-Zalzalah

6

676

Al-Humazah

2

677

7

678

8

679

9

680

Al-Ka>firu>n

6

681

Al-Ikhla>sh

4

Adapun

sejumlah

ًﻧَ ِﺨ َﺮة
َوِﻷَﻧْـ ٰﻌ ِﻤ ُﻜ ْﻢ

ًﻧٰ ِﺨَﺮة
َوِﻻى َ◌ ﻧْـ ٰﻌ ِﻤ ُﻜ ْﻢ

اﻟ َْﻤﺄ َْوى

اﻟ َْﻤﺎ َوى

اﻟ َْﻤﺄ َْوى
ﻓَـَﺘـ ْﻨـ َﻔ َﻌ ُﻪ
ت
ْ ﻧُ ِﺸ َﺮ

ت
ْ ُﺳﻌ َﱢﺮ
َﻛ ﱠﻼ ﺑَ ْﻞ س َرا َن
أ َْﻫﻠِ ِﻬ ْﻢ
ِ
ﻴﻦ
َ ﻓَﻜ ِﻬ
اﻟ َْﻤ ِﺠْﻴ ُﺪ
َواﻟ َْﻮﺗْ ِﺮ
اﻟ َْﻤ ْﺸﺌَ َﻤ ِﺔ
ٌﺻ َﺪة
َ ُﻣ ْﺆ
ْاﻷَِﻣﻴ ِﻦ
ﻟِﻴُـ َﺮْوا أَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ
َﺟ َﻤ َﻊ
ْاﻷَﻓِْﺌ َﺪ ِة
ٌﺻ َﺪة
َ ُﻣ ْﺆ
ﻓِﻲ َﻋ َﻤ ٍﺪ
ِوﻟِ َﻲ
ُﻛ ُﻔ ًﻮا

lafaz}

اﻟ َْﻤﺎ َوى

yang

jumlahnya

ﻓَـَﺘـ ْﻨـ َﻔ ُﻌ ُﻪ
ﻧُ ﱢ
ت
ْ ﺸ َﺮ
ت
ْ ُﺳ ِﻌ َﺮ
َﻛ ﱠﻼ ﺑَ ْﻞ َرا َن
أ َْﻫﻠِ ُﻬ ْﻢ
ِ
ﻴﻦ
َ ٰﻓﻜ ِﻬ
اﻟ َْﻤ ِﺠ ْﻴ ِﺪ
َواﻟْ ِﻮﺗْ ِﺮ
ﺸ َﻤ ِﺔ
َ اﻟ َْﻤ
ٌﺻ َﺪة
َ ُﻣﻮ
اَﻻِﻣﻴ ِﻦ

ﻟِﻴُـ َﺮَوا أَ ْﻋ َﻤﺎﻟ َُﻬ ْﻢ
َﺟ ﱠﻤ َﻊ
اَﻻﻓْ ﺌِ َﺪ ِة
ٌﺻ َﺪة
َ ُﻣﻮ
ﻓِﻲ ُﻋ ُﻤ ٍﺪ
ِوﻟِﻲ
ُﻛ ُﻔ ًﺆا
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 ﻟﺪﻳﻬﻢ – ﻋﻠﻴﻬﻢ – إﻟﻴﻬﻢ, H}amzah membaca lafaz} إﻟﻴﻬﻢ
ُ – ﻋﻠﻴﻬﻢ
ُ – ﻟﺪﻳﻬﻢ
ُ
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}  ُﻫ ُﺰ ًواdimanapun berada dalam al-Qur’a>n serta lafaz} ُﻛ ُﻔ ًﻮا

dalam surat al-Ikhla>sh, H{amzah membaca sukun huruf  زdan  فserta
memakai hamzah sesudahnya ketika di-washal-kan(– ُﻫ ْﺰًؤا

) ُﻛ ْﻔ ًﺆا.

Sedangkan membaca sukun huruf  زdan  فserta meng-ibda>l-kan hamzah
dengan wa>w () ُﻛ ْﻔ َﻮا – ُﻫ ْﺰَوا.

3. Bacaan lafaz} َ◌ ِﺟْﺒ ِﺮﻳْﻞdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan fath}ah ج

ِ .
dan  ر, serta memakai hamzah yang di-kasrah sesudah ra>’ (ﻞ
َ
َ )ﺟْﺒـَﺮﺋْﻴ

ِ ِ
4. Bacaan lafaz}  ِﻣ ْﻴﻜﻴﻞdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan ﻞ
َ ﻣ ْﻴﻜﺌْﻴ.

5. Bacaan lafaz} ِ◌ ُﺧﻄُ ٰﻮتdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan men-

ِ )ﺧﻄ ْٰﻮ
sukun  طmenjadi (ت
ُ .

6. Bacaan lafa}z  ﺑُـﻴُـ ْﻮت- ت
ُ  ﺑـُﻴُـ ْﻮﺗًﺎ – اْﻟﺒُـﻴُـ ْﻮdan semisalnya () ُﺷﻴُـ ْﻮخ – ُﻋﻴُـ ْﻮن – ُﺟﻴُـ ْﻮب
dimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan

men-kasrah huruf

pertamanya yakni  بmenjadi ت – ﺑِﯿُ ْﻮت
ُ اْﻟﺒِﻴُـ ْﻮ,  شmenjadi  ِﺷﯿُ ْﻮخ,  عmenjadi

ِ  جmenjadi  ِﺟﻴـﻮب.
ﻋﻴُـ ْﻮن,
ُْ

7. Bacaan lafaz} ُ◌ُﻣ ْﻮر
ُ  ﺗُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan

ِ
men-fath}ah  تdan men-kasrah ُﻣ ْﻮُر( ج
ُ )ﺗَـ ْﺮﺟ ُﻊ اﻷ.

8. Bacaan lafaz} ﺴ ْﻮ ُﻫ ّﻦ
 ﺗَ َﻤ ﱡdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan men-

dhammah  تdan 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 (ﺴ ْﻮ ُﻫ ﱠﻦ
) ﺗُﻤ ﱡ.

9. Bacaan lafaz} ف
ٌ  َرءُ ْوdimanapun dalam al-Qur’a>n dibaca dengan qashar,
yakni tanpa huruf ma>d sesudah hamzah ف
ٌ رُؤ.
َ
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10. Bacaan lafaz} ع
َ  ﺗَﻄَ ﱠﻮdalam surat al-Baqarah ayat 158 dan 184 dibaca
dengan sukun ع, tasydi>d ط, dan huruf  تdiganti ي, yakni ع
ْ ﻳَﻄﱠﱠﻮ.

11. Bacaan lafaz}  اﻟ ﱢﺮﻳْﺢyang terdapat dalam surat al-Baqarah, al-Kahfi, alJa>s\iyah, al-Naml, al-A’ra>f, tempat kedua surat al-Ru>m, Fa>t}ir, al-H{ijr, alSyu>ra> dan Ibra>hi>m dibaca dengan bentuk mufrad. Sedangkan dalam
surat al-Furqa>n dibaca dengan bentuk jama’, yakni اﻟ ﱢﺮﻳٰﺢ.
12. Bacaan lafaz} ُﻬﺎ
َ  ﻳُـﻨَـ ﱢﺰ ُل اﻟﻐَْﻴsurat alَ  ُﻣَﻨـ ﱢﺰﻟsurat al-Ma>idah ayat 115 dan lafaz} ﺚ
Syu>ra> ayat 28 dan surat Luqma>n ayat 34, dibaca dengan men-takhfi>f-kan
(tidak men-tasydi>d-kan) ز, yakni ُﻬﺎ
َ ﻳُـ ْﻨ ِﺰُل اﻟﻐَْﻴ.
َ  ُﻣ ْﻨ ِﺰﻟdan ﺚ

ِﻀ
13. Bacaan lafaz} ُﺎﻋ َﻔﻪ
َ ُ ﻓَـ ﻴdalam surat al-Baqarah ayat 245 dan al-H{adi>d ayat
11, dibaca dengan takhfif  عdan is\b a>t alif sebelunya serta me-rafa’-kan

ٰ ُ)ﻓَـﻴ. Adapun tempat selain itu, dibaca dengan takhfi>f  عdan is\ba>t
ﻀﻌِ ُﻔﻪُ( ف
ٰ ُ)ﻓَـﻴ.
alif sebelunya, yakni (ُﻀ ِﻌ َﻔﻪ
14. Bacaan lafaz}  َرْﺑـ َﻮةdalam surat al-Baqarah ayat 265 dan surat alMu’minu>n ayat 50 dibaca dengan dhammah  رyakni ()رﺑْـ َﻮة.
ُ

15. Bacaan lafaz}  ﻧِِﻌ ﱠﻤﺎdalam surat al-Baqarah ayat 27 dan al-Nisa>’ ayat 58
dibaca dengan fath}ah  نdan kasrah ع, yakni ()ﻧَ ِﻌ ﱠﻤﺎ.

16. Bacaan lafaz}  َوُﻛﺘُﺒِﻪdalam surat al-Baqarah ayat 285 dan surat al-Tahri>m
ayat 12 dibaca dengan bentuk mufrad yakni ()وﻛِ ٰﺘِﺒﻪ
َ.

17. Bacaan lafaz} yang terdapat padanya ya>’ idha>fah, dimanapun dalam al-

ِ  ِﻋﺒsurat alQur’a>n maka ya>’ idha>fah dibaca sukun kecuali pada lafaz} ﺎد ى
َ
Zukhruf ayat 68, membuang ya>’ idha>fah.

ِ ِ ٰﻣﻠdalam surat al-Fa>tih}ah dibaca dengan membuang alif
18. Bacaan lafaz} ﻚ
ِ )ﻣ ِﻠ.
sesudah mim (ﻚ
َ

ِ (nakirah) dan ﺼﺮاط
19. Bacaan lafaz} ط
َ ﺻ َﺮا
َ ( اﻟ ﱢma’rifat) dimanapun berada
membaca dengan meng-isyma>m-kan  صdengan 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.

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 alTami>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 alBagda>d i 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>y ah, mad dan qashar, dua
hamzah dalam satu kata, dua hamzah dalam dua kata, al-naql dan al-sa>k in

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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