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SAMBUTANSAMBUTAN  KETUAKETUA  UMUMUMUM  PENGURUSPENGURUS  BESARBESAR  
NAHDLATULNAHDLATUL  ULAMAULAMA ( (PBNUPBNU) ) JAKARTAJAKARTA

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا  والصالة والسالم على رسول اهللا حممد بن عبد اهللا وعلى اله 
واصحابه واهل بيته ومن تبعه من يومنا هذا اىل يوم القيامة ومن نصره 

ومن وااله وال حول وال قوة اال باهللا.امابعده. 

نِّ إِنَّ  َن ٱلظَّ ا مِّ ِن ٱلرَِّحيِم :َيٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ٱْجَتِنُبو۟ا َكِثيًرۭ ْحَمٰ ِه ٱلرَّ ِبْسِم ٱللَّ

ُسو۟ا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضاۚ  أَُيِحبُّ أََحُدُكْم  ۖ  َوَلا َتَجسَّ نِّ إِْثٌمۭ َبْعَض ٱلظَّ

ِحيٌمۭ  اٌبۭ رَّ َه َتوَّ َه ۚ إِنَّ ٱللَّ ا َفَكِرْهُتُموُه ۚ َوٱتَُّقو۟ا ٱللَّ أَن َئاُْكَل َلْحَم أَِخيِه َمْيًتۭ

(الحجرت: ٢١)  

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka 
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itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 
di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Berawal dari Perang Shiffin Muawiyah bin 
Abi Sufyan versus Ali bin Abi Thalib Islam pecah 
menjadi tiga golongan yaitu, golongan Muawiyah 
(pendukung Muawiyah), golongan Syi’ah 
(pendukung Ali bin Abi Thalib) dan golongan 
Khawarij (bukan pendukung Muawiyah dan bukan 
pendukung Ali).

Golongan Syi’ah pendukung Ali ini dalam 
hal al-Quran fanatik terhadap al-Quran dokumen 
pribadinya Abdullah bin Mas’ud yang isinya syarat 
dengan penafsiran-penafsiran berpihak kepada Ali 
dan Ahlulbait, juga bercampur baur dengan Hadis 
Qudsi dan doa-doa. Itu sebabnya ketika “Penulisan 

Pemurnian Al-Quran” pada masa Khalifah Utsman 
bin Affan ra al-Quran ini disepakati secara ijma’ 
shabah untuk dimusnahkan, termasuk dokumen 
pribadinya Ubay bin Ka’ab dan Ummul Mukminin, 
Aisyah
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Pada saat itu seluruh umat Islam termasuk 
golongan Syi’ah setuju bahwa al-Quran umat Islam 
itu satu, seperti yang ada sekarang ini dari dulu 
sampai saat ini semua sama tidak ada perbedaan 
antara Syi’ah dan Sunni.

Akan tetapi karena ada kepentingan politik 
dari pihak nonmuslim untuk memecah belah 
umat Islam agar umat Islam tidak menjadi satu 
kekuatan, maka dokumen-dokumen mushaf 
pribadi yang sudah dimusnahkan dihembuskan 
melalui kelompok Sunni yang dikenal dengan 
“Hasyawiah” sekarang “Salafiyun” dan kelompok 
Syi’ah “Akhbariyun”. Tujuannya hanyalah untuk 
memecah belah umat Islam.

Oleh karena itu, saya berharap agar umat 
Islam tidak mudah diadu domba, tidak mudah 
diprovokasi, saya anjurkan agar banyak baca buku 
sejarah.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. A. Muhaimin 
Zen, MA dengan judul Al-Quran 100% Asli: Sunni-

Syi’ah Satu Kitab Suci ini diambil dari disertasinya 

yang berjudul “Tahrif Al-Qur’an Dalam Pandangan 

Syi’ah Dan Sunni (Suatu Kajian Perbandingan)”. 

Ini saya berharap pembaca dapat menarik benang 
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merah antara Sunni dan Syi’ah karena hasil 
penelitiannya mendapat dukungan dari kalangan 
akademisi dan para pemikir intelektual.

Mudah-mudahan buku ini menjadi amal saleh 
bagi penulis dan pembacanya, Amin.

Jakarta, 17   Agustus 2012 M
29 Ramadan 1433 H

Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama Indonesia

Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj,MA
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SAMBUTANSAMBUTAN  PENGASUHPENGASUH  SEKOLAHSEKOLAH  TINGGITINGGI  
KULLIYYATULKULLIYYATUL  QURQUR’’ANAN  ALAL--HIKAMHIKAM  DEPOKDEPOK

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذى انزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما. و 

الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل  :
 ال حتا سدوا وال تباغضوا وال جتسسوا وال حتسسوا وال تناجشوا وكونوا 

عباد اهللا إخوانا. 
Umat Islam sejak dulu hingga sekarang tiada 

henti-hentinya selalu ada saja gangguan dari pihak 
nonmuslim. 

Kalau di Indonesia yang diobok-obok antara 
Muhamadiyyah dan Nahdlatul Ulama sekitar 
masalah khilafiah, kunut dan tidak kunut, tahlil 
dan tidak tahlil, tarawih 20 rakaat dan 8 rakaat. Di 
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Timur Tengah senjata yang paling ampuh untuk 
adu domba adalah kelompok Sunni dan Syi’ah, 
misalnya di Irak, Suriah, dan Iran. Sedangkan di 
Saudi Arabia adalah Wahabi versus Syi’ah dengan 
menggunakan isu sentral tahrif al-Quran. Sungguh 
dampak negatifnya besar sekali dari situ pihak 
nonmuslim sudah berhasil memorakporandakan 
ukhuwah islamiah, sadar atau tidak sadar bahwa 
propaganda  Zionisme berhasil dan umat Islam 
menjadi korban adu domba.

Buku yang ditulis oleh salah seorang dosen 
Sekolah Tinggi Kulliyyatul Qur’an al-Hikam II 
Depok saudara Dr. H.A. Muhaimin Zen, MA dengan 
judul Al-Quran 100% Asli: Sunni-Syi’ah Satu Kitab 
Suci ini diambil dari disertasinya yang berjudul 
“Tahrif Al-Qur’an Dalam Pandangan Syi’ah Dan 
Sunni (Suatu Kajian Perbandingan). Buku ini 
berupaya memberikan pencerahan terhadap umat 
Islam agar tidak bertambah banyak umat Islam 
menjadi korban adu domba Zionisme.

Saya berharap para pembaca dapat memiliki 
buku ini dan meredam perpecahan umat.
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Kepada penulisnya saya ucapkan selamat 
semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt. 
Amin.

       
Jakarta, 17   Agustus 2012 M

29 Ramadan 1433 H

Pengasuh Sekolah Tinggi
Kulliyyatul Qur’an Al-Hikam

Indonesia

     Dr. KH.A. Hasyim Muzadi
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KATAKATA  SAMBUTANSAMBUTAN  DIREKTURDIREKTUR  PASCASARJANAPASCASARJANA  
INSTITUTINSTITUT  PTIQPTIQ  JAKARTAJAKARTA

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ٍد  ُحمَمَّ َنا  َنِبيـِّ َعِة  َوِبَشرِيـْ وَاِالْسَالِم  َاْالِْميَاِن  ِبِنْعَمِة  َعْمَنا  اَنـْ اَلَِّذى  لِلِه  َاْحلَْمُد 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم و قال تعاىل :

ْن َحِكيٍم َحِميٍدۢ ِتيِه ٱْلَبِٰطُل ِمۢن َبْيِن َيَدْيِه َوَلا ِمْن َخْلِفهِۦۖ  َتنِزيٌلۭ مِّ لَّا َئاْ

Penulis buku ini seorang hafiz al-Quran juga 
dosen tahfiz al-Quran dan ulum al-Quran di Institut 
PTIQ Jakarta, dan juga guru saya. Saya mengetahui 
betul kiprah beliau di bidang al-Quran.

Biasanya seorang hafiz al-Quran tenaga 
dan pikirannya terfokus terhadap takrir untuk 
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memelihara hafalannya. Akan tetapi saudara  Dr. H. 
A. Muhaimin Zen, M.A. masih sempat meluangkan 
waktu untuk mengembangkan akademiknya 
hingga memperoleh gelar doktor di bidang ulum 
al-Quran di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta bahkan sekarang menjadi 
kandidat guru besar di UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Oleh karena itu, saya salut dan memberi 
apresiasi setinggi- tigginya kepada penulis.

Dengan ditulisnya buku berjudul Al-Quran 
100% Asli: Sunni-Syi’ah Satu Kitab Suci”, yang 
diambil dari disertasinya yang berjudul “Tahrif Al-
Qur’an Dalam Pandangan Syi’ah Dan Sunni (Suatu 
Kajian Perbandingan)”, saya berharap kepada 
mahasiswa PTIQ Jakarta dan siapa pun yang 
berminat pada kajian al-Quran agar dapat memiliki 
dan mengembangkan ke masyarakat luas untuk 
menghilangkan keraguan mereka yang selama ini 
beranggapan bahwa bahwa al-Quran Syi’ah dan 
Sunni berbeda, yang sebenarnya sama.

Kepada penulis saya ucapkan selamat dan 
semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Swt.
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Jakarta, 17   Agustus 2012 M
29 Ramadan 1433 H

Direktur

Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si.

Direktur

Prof. DrDrDrDD . M. Darwis Hudede, 
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KATAKATA  SAMBUTANSAMBUTAN  DIREKTURDIREKTUR  SEKOLAHSEKOLAH  
PASCASARJANAPASCASARJANA  UNIVERSITASUNIVERSITAS  ISLAMISLAM  NEGERINEGERI  

((UINUIN) ) SYARIFSYARIF  HIDAYATULLAHHIDAYATULLAH  JAKARTAJAKARTA

بسم اهللا الرمحن الرحيم
َالُة  ْيِن َو الصَّ َيا وَالدِّ نـْ َاْحلَْمُد لِلِه َربِّ اَْلَعاَلِمْنيَ َوِبِه َنْسَتِعْنيُ َعَلى ُاُمْوِر اَْلدُّ
ِد َوَعَلى اَِلِه وََاْصَحاِبِه  َالُم َعَلى َاْشَرِف َاالْنِبَياِء وَاملُْرَسِلْنيِ َسيِِّدَنا ُحمَمَّ وَالسَّ

َاْمجَِعْني. و قال تعاىل :
ِفُظوَن  ْكَر َوإِنَّا َلهُۥ َلَحٰ ْلَنا ٱلذِّ  إِنَّا َنْحُن َنزَّ

اما بعد.
Saya selaku Direktur Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta menyambut baik buku yang diterbitkan 

Dr. H. A. Muhaimin Zen, MA dosen UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul Al-Quran 100% 
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Asli: Sunni-Syi’ah Satu Kitab Suci. Tulisan ini 
diambil dari disertasinya yang berjudul “Tahrif Al-
Qur’an Dalam Pandangan Syi’ah Dan Sunni (Suatu 
Kajian Perbandingan)”.

Penulis juga mengadakan penelitian lebih 
lanjut ke sumber-sumber tempat tumbuh dan 
berkembangnya Syi’ah, yaitu di kota Qom, Tehran, 
Iran. Promovendus juga melakukan kajian pustaka 
dan lapangan dengan melakukan wawancara 
ke beberapa tokoh Syi’ah di beberapa negara, 
sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Disertasi ini telah diuji dalam sidang terbuka 
(promosi) pada 20 Desember 2008, di hadapan 
tujuh tim penguji. Promovendus dinyatakan lulus 
dengan nilai cum-laude.

Oleh karena itu, saya berpendapat buku ini 
objektif secara akademik dan layak diterbitkan. 
Selanjutnya saya berharap kepada para akademisi 
untuk dapat membaca dan memiliki buku ini. 
Dengan begitu, para pembaca dapat memiliki 
perspektif lebih akurat tentang Syi’ah, khususnya 
dalam perbandingan dengan paham Sunni.
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Jakarta, 17   Agustus 2012 M
29 Ramadan 1433 H

Direktur

        Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Mphil.

Diiiiiirerrr ktktktktttktttur

Profofofofofofofofof. Dr AzAzAzAzAzAzAzAzAzyuyuyuyuyuyuyuyy mam rdi Azra, MA, Mphil.Pr ffffff. DrDD . . .. AAA
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KATAKATA  SAMBUTANSAMBUTAN  DIREKTURDIREKTUR  PASCASARJANAPASCASARJANA  
INSTITUTINSTITUT  ILMUILMU  ALAL--QURQUR’’ANAN ( (IIQIIQ) ) JAKARTAJAKARTA

بسم اهللا الرمحن الرحيم
َالُة  ْيِن َو الصَّ َيا وَالدِّ نـْ َاْحلَْمُد لِلِه َربِّ اَْلَعاَلِمْنيَ َوِبِه َنْسَتِعْنيُ َعَلى ُاُمْوِر اَْلدُّ
ِد َوَعَلى اَِلِه وََاْصَحاِبِه  َالُم َعَلى َاْشَرِف َاالْنِبَياِء وَاملُْرَسِلْنيِ َسيِِّدَنا ُحمَمَّ وَالسَّ

َاْمجَِعْني. اما بعد.

Buku yang ditulis oleh Dr. H.A. Muhaimin 

Zen, MA, salah seorang dosen ulum al-Quran 

Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta, dengan judul 

Al-Quran 100% Asli: Sunni-Syi’ah Satu Kitab Suci., 

yang  diambil dari disertasinya yang berjudul 

“Tahrif Al-Qur’an Dalam Pandangan Syi’ah Dan 

Sunni (Suatu Kajian Perbandingan)” ini, bagus 

sekali. Saya berharap buku ini dapat memberi 
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pencerahan kepada masyarakat yang selama ini 
beranggapan bahwa al-Quran Syi’ah berbeda 
dengan al-Quran Sunni.

Buku ini mengangkat polemik ulama Syi’ah 
dan Sunni tentang adanya tahrif al-Quran yang 
dilakukan oleh ulama Sunni dan sebaliknya 
kemudian dikembangkan juga bantahan-bantahan 
dan argumentasinya masing-masing golongan yang 
kesimpulannya bahwa al-Quran Syi’ah dan Sunni 
adalah sama.

Oleh karena itu, saya menyambut baik atas 
diterbitkannya buku ini dan saya sampaikan 
kepada mahasiswa IIQ khususnya prodi Tafsir 
Hadits dan Ulum Al-Quran untuk menjadikan buku 
ini sebagai salah satu referensi ketika menulis tesis 
dan disertasi. 

Kepada penulisnya saya ucapkan selamat dan 
semoga mendapat rida dari Allah Swt dan tercatat 
sebagai amal saleh. Amin.
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Jakarta, 17   Agustus  2012 M
29 Ramadan 1433 H

Direktur

Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo
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PENGANTARPENGANTAR  EDITOREDITOR

Umat Islam wajib meyakini bahwa al-Quran 
dalam bentuk mushaf yang ada sekarang ini tidak 
mengalami perubahan (tahrif). Keyakinan tersebut 
merupakan salah satu prinsip keimanan. Namun, 
harus diakui terdapat beberapa kitab, baik dari 
kalangan Syiah maupun Sunni, yang melansir 
sejumlah riwayat tentang adanya tahrif.

Sebab itu, kerap muncul pertanyaan di 
kalangan umat, apakah al-Quran yang ada sekarang 
ini telah mengalami tahrif? Apakah al-Quran di 
tangan umat Syiah berbeda dengan milik Sunni? 
Benarkan salah satu di antara kedua golongan itu 
melakukan tahrif?

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan di 
atas. Jawaban tersebut penting bagi kepentingan 
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persatuan umat. Apalagi isu keaslian al-Quran 
menjadi target utama musuh Islam. Tujuannya 
jelas, mereka hendak melemahkan keyakinan 
umat kepada kitab sucinya. Mereka juga bertujuan 
mendiskreditkan al-Quran, agar kandungannya 
dianggap tak bernilai, sehingga tak layak untuk 
dijadikan pedoman hidup.

Contoh paling mutakhir adalah apa yang 
diungkap majalah dari Amerika Serikat (AS) 
“Danger Room." Majalah itu melaporkan 
bagaimana instruktur Biro Penyelidik Federal 
(FBI) AS William Gawthrop memberi pelatihan di 
hadapan para agen FBI tentang bagaimana strategi 
terbaik melemahkan Muslim. Menurut Gawthrop, 
salah satu dari strategi itu adalah merusak validitas 
kitab suci Islam dan menistakan para pemimpin 
Muslim.

Dengan demikian, jika tidak ditangani secara 
arif, isu tahrif ini justru akan memberi peluang bagi 
musuh Islam untuk memecah-belah umat.

Buku ini mengambil bagian terbesar dari 
disertasi H.A. Muhaimin Zen dari Sekolah 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
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Hidayatullah, Jakarta. Editor melakukan sejumlah 
penyesuaian. Tujuannya, agar tema pembahasan 
fokus pada isu tahrif. Selain itu, penyesuaian 
dilakukan agar pembaca bisa lebih mudah 
memahami argumentasi terkait isu ini, sehingga 
bisa mengambil kesimpulan yang tepat.

Pada akhirnya, semoga buku ini bermanfaat 
bagi siapa saja, Muslim atau non-Muslim, yang 
berhasrat menemukan kebenaran.

Jakarta, Januari 2012
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BAGIANBAGIAN  II: : 
MEREKAMEREKA  MENYERANGMENYERANG  ALAL--QURANQURAN

AL-QURAN adalah satu-satunya firman Tuhan 
yang diyakini autentik, bukan hanya oleh umat 
Islam tapi juga mayoritas intelektual non-muslim. 
Kesesuaian al-Quran dalam bentuk mushaf yang 
ada sekarang dengan wahyu yang diturunkan Allah 
Swt kepada Nabi Muhammad saw dapat dibuktikan 
terjamin hingga akhir zaman.

Bagi muslim, keyakinan akan keaslian 
dan kebenaran al-Quran adalah satu prinsip 
keimanan. Begitu seorang muslim meragukan 
keautentikan kitab sucinya, maka keimanannya 
layak dipertanyakan.

Sebab, al-Quran pedoman hidup, baik di dunia 
maupun di akhirat. Sekecil apapun seorang muslim 
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mempersoalkan dan meragukan keaslian pedoman 
hidup itu, maka fondasi keimanannya telah goyah.

Al-Quran juga tolok ukur bagi validitas setiap 
hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad.1 
Seremeh apapun seorang muslim meyakini 
perubahan telah terjadi terhadap al-Quran, maka 
bangunan agama di dalam dirinya telah roboh.

Al-Quran juga pembeda kebenaran dan 
kebatilan. Sedikit saja seorang muslim bimbang 
akan keautentikan setiap kata, ayat dan surah 
dalam al-Quran, maka kebenaran dan kebatilan 
sudah tak lagi berbeda.

Mengapa al-Quran harus diyakini asli dan 
autentik: sesuai dengan wahyu yang turun kepada 
Rasulullah saw dan tak pernah berubah hingga 
akhir dunia?

Sebab, Allah telah menjamin kesucian dan 
kemurnian al-Quran. Jaminan Allah tersebut 

1 Rasulullah saw bersabda, “Apapun yang datangnya dari hadis 
yang sesuai dengan al-Quran, ambillah, dan yang bertentangan 
dengan al-Quran, tinggalkanlah” (Sayid Jazairi, Manba’ al-Hayat, 
hal.67).
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tercantum dalam ayat-ayat al-Quran.2 Salah satunya 
sebagai berikut,

زَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُه َلَحاِفُظْوَن ِإنَّا َنْحُن نـَ
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, 

dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. al-
Hijr: 9)

Ayat al-Quran tersebut menunjukkan keaslian 
al-Quran. Tak akan pernah ada upaya yang bisa 
memalsukan, mengubah, menambah, ataupun 
mengurangi al-Quran.

Redaksi ayat di atas menggunakan kata ganti 
. Ini menunjukkan bahwa Allah Swt menyertakan 

pihak lain dalam skenario pemeliharaan keaslian al-
Quran. Sejarah menyaksikan bagaimana manusia 
ikut berperan dalam melestarikan keaslian dan 
kebenaran al-Quran. Para sahabat diperintahkan 
Rasulullah saw untuk menghafal al-Quran: kata 
demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, 
surah demi surah, dan bahkan juz demi juz.

2 Penegasan Allah tentang pemeliharaan al-Quran dijelaskan 
dalam QS. Fushshilat: 42; QS. al-Hijr: 9; QS. al-Ankabut: 48-49.
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Al-Quran sedari awal mendapat perhatian 
serius setiap muslim. Rasulullah saw 
memerintahkan para sahabat untuk tak hanya 
menghafal tapi juga mencatat dan mengumpulkan 
wahyu yang turun kepada beliau. Umat Islam sejak 
awal mencatat al-Quran dan menyimpannya di 
dalam peti atau kantong khusus di rumah mereka 
masing-masing. Penghafalan dan pencatatan al-
Quran menjadi kegiatan populer pada saat itu. 
Banyak sahabat mendapatkan posisi terhormat di 
kalangan masyarakat muslim karena menghafal al-
Quran sekaligus mencatat dan mengumpulkannya 
dalam mushaf-mushaf.

Oleh sebab itu, al-Quran sampai ke tangan 
kita sekarang ini lewat proses periwayatan 
yang mutawatir (diriwayatkan sangat banyak 
orang). Umat Islam dalam jumlah yang banyak 
meriwayatkan al-Quran dari hafalan ke hafalan 
dan dari catatan ke catatan. Sehingga, periwayatan 
yang dilakukan perorangan langsung tertolak. 
Inilah salah satu faktor mengapa muslim harus 
meyakini keaslian dan kemurnian al-Quran: tak 
pernah ada perubahan, baik itu penambahan 
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maupun pengurangan, yang terjadi terhadap al-
Quran.

Faktor lain adalah kemukjizatan al-Quran. Al-
Quran menyajikan kefasihan bahasa, ketinggian 
sastra dan kedalaman makna tiada tanding. Allah 
menjamin bahwa selamanya tak akan ada yang 
mampu menandingi kemukjizatan tersebut.

ْوا ِبِمْثِل  ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َو اْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأتـُ
ْعٍض  ْعُضُهْم ِلبـَ ْوَن ِبِمْثِلِه َو َلْو َكاَن بـَ َهَذا اْلُقْرآِن َال َيْأتـُ

رًا َظِهيـْ
Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin 

berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya 
mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, 
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian 
yang lain.” (QS. al-Isra: 88)

ْوا ِبُسْوَرٍة  زَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأتـُ ا نـَ َو ِإْن ُكنُتْم ِفْي رَْيٍب ِممَّ
ِإْن ُكنُتْم  اِهللا  ُدْوِن  ِمْن  ُشَهَداءَُكْم  اْدُعْوا  َو  ِمْثِلِه  ِمْن 

َصاِدِقْيَن 
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Dan jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang 
al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami 
(Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal al-
Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, 
jika kamu orang-orang yang benar. (QS. al-Baqarah: 23)

ْوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه َو اْدُعْوا َمْن  َراُه ُقْل َفْأتـُ تـَ ُقْوُلْوَن افـْ َأْم يـَ
اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدْوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقْيَن

Atau (patutkah) mereka mengatakan, “Muhammad 
membuat-buatnya.” Katakanlah, “(Kalau benar yang 
kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surah 
seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu 
panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang 
yang benar.”

Ayat-ayat tersebut menegaskan tak akan ada 
yang mampu mengimbangi kefasihan, ketinggian 
sastra dan kedalaman makna al-Quran. Dengan 
demikian, setiap pemalsuan dan perubahan yang 
coba dilakukan terhadap al-Quran akan dapat 
dengan mudah dideteksi dan kemudian ditolak.

Berkat kemukjizatan tersebut, al-Quran juga 
menjadi khazanah kefasihan dan kebudayaan 
tertinggi masyarakat muslim sepanjang masa. 

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

35

Sebab itu, masyarakat muslim awal sangat menaruh 
perhatian terhadap pemeliharaan ayat-ayat al-
Quran. Apalagi bagi muslim, al-Quran merupakan 
undang-undang dasar dan landasan pokok tempat 
akidah, syariat dan peradaban ditegakkan.

Keistimewaan di atas menjadikan al-Quran 
berbeda dari teks-teks suci samawi lain. Banyak 
ulama, baik dari agama samawi maupun bukan, 
yang mengakui perubahan teks suci samawi selain 
al-Quran, yakni Injil dan Taurat. Ilmuwan Kristen 
sendiri mengakui bahwa kitab Injil Kanonik 
(Matius, Markus, Lukas dan Yohanes) ditulis 
setelah wafatnya Nabi Isa al-Masih oleh empat 
murid al-Masih. Mereka tidak menulis langsung 
melalui diktasi al-Masih. Penulisan tersebut lebih 
merupakan periwayatan atas peristiwa yang 
mereka alami selama menyertai al-Masih. Hal 
yang sama diakui umat Yahudi. Mereka mengakui 
tidak ada kalimat apapun yang merupakan firman 
langsung Tuhan kepada Nabi Musa as dalam kitab 
Perjanjian Lama.

Tinggallah kini al-Quran satu-satunya 
teks suci samawi yang berisikan firman Tuhan 
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langsung kepada Nabi Muhammad saw. Firman 
itu disampaikan kepada Rasulullah, baik melalui 
diktasi langsung maupun perantara malaikat. Kitab 
suci al-Quran dalam bentuk mushaf tersusun itupun 
diyakini terjaga orisinalitas dan keautentikannya.

Fitnah Tahrif di Internal Umat

Berdasarkan pada faktor di atas, maka 
mayoritas ulama bersepakat bahwa al-Quran 
dalam bentuk mushaf yang berada di tangan kita 
sekarang ini sesuai dengan wahyu yang diturunkan 
Allah Swt kepada Rasulullah saw melalui Malaikat 
Jibril. Kesesuaian tersebut merupakan sesuatu 
yang sudah pasti kebenarannya (qath’i).

Meskipun demikian, terkadang muncul 
fitnah di kalangan umat Islam sendiri terkait 
terjadinya tahrif (perubahan) di dalam al-Quran. 
Fitnah tersebut pada gilirannya menjadi bahan 
bakar bagi orientalis anti-Islam untuk menyerang 
validitas dan keautentikan al-Quran sebagai wahyu 
Tuhan kepada Nabi Muhammad saw. Mereka 
berupaya menimbulkan keraguan akan kebenaran 
dan kemurnian mushaf al-Quran. Mereka 
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mempropagandakan dan menyebarluaskan isu 
tahrif itu. Upaya itu dilakukan sejak kurun waktu 
lampau hingga kini.

Sumber kemunculan fitnah tersebut adalah 
adanya sejumlah riwayat yang mengindikasikan 
terjadinya tahrif al-Quran. Riwayat-riwayat 
tersebut terdapat dalam sejumlah kitab, baik dari 
mazhab Ahlusunnah maupun Syi’ah.

Kemudian, riwayat-riwayat itu dikutip oleh 
kelompok minoritas tertentu dari kedua mazhab. 
Tujuannya, satu kelompok menuding kelompok 
lain telah melakukan tahrif terhadap al-Quran. 
Sayangnya, pengutipan tersebut dilakukan tanpa 
memerhatikan kriteria kesahihan atau validitas 
suatu riwayat.

Kelompok minoritas dari Sunni menuding 
Syi’ah memiliki mushaf al-Quran yang berbeda 
dengan Mushaf Usmani, mushaf yang diakui 
mayoritas umat Islam. Kelompok tersebut 
mengatakan bahwa Syi’ah tidak mengakui Mushaf 
Usmani karena Syi’ah tidak mengakui keabsahan 
kekhalifahan Usman bin Affan ra. Menurut 
mereka, karena hanya mengakui Ali bin Abi Thalib 
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ra sebagai khalifah pengganti Nabi Muhamamd 
saw, Syi’ah hanya menerima apa yang disebut 
dengan “Mushaf Ali” dan menolak Mushaf Usmani. 
Kelompok minoritas Sunni itu yakin bahwa Syi’ah 
memiliki “al-Quran” yang berbeda dengan al-
Quran mayoritas umat Islam. 

Tanpa mempertimbangkan kriteria validitas 
suatu riwayat, kelompok itu mengutip riwayat 
dari kitab-kitab Syi’ah yang mengindikasikan 
telah terjadinya tahrif. Misalnya, riwayat yang 
menyatakan bahwa mushaf yang ditulis Abdullah 
bin Mas’ud tidak mencantumkan surah al-Fatihah, 
al-Falaq dan al-Nas sementara Mushaf Usmani 
memuat ketiga surah itu.3 Contoh lain, riwayat yang 
menyatakan surah-surah yang disebut dengan 
“al-Khul’u,” “al-Hafdu,” dan “al-Wilayah” tidak 
dicantumkan dalam al-Quran Mushaf Usmani.

Surah al-Khul’u berbunyi,

نَّى َعَلْيَك َو َال  ثـَ ْغِفُرَك َو نـُ ُنَك َو َنْستـَ اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيـْ
ْفُجُرَك  َنْكُفُرَك َو َنْخَلُع َمْن يـَ

3  Syekh Kulaini, al-Kafi fi al-Ushul, hal.221.
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“Ya Allah! Sesungguhnya kami mohon pertolongan 
kepada Engkau dan kami memuji Engkau dan tiada 
kami mengingkari-Mu dan kami tinggalkan orang yang 
berlaku curang dan jahat kepada-Mu.”

Surah al-Hafdu berbunyi:

ِإَلْيَك  َو  َنْسُجُد  َو  ُنَصلِّْي  َلَك  َو  ْعُبُد  نـَ ِإيَّاَك  اللَُّهمَّ 
ْرُجو َرْحَمَتَك َو َنْخَشى َعَذاَبَك، ِإنَّ َعَذاَبَك  َنْسَتِعْيُن نـَ

ُمْلَحٌق. ِباْلُكْفِر 
“Ya Allah! Sesungguhnya kepada Engkaulah kami 

menyembah, untuk Engkaulah kami salat, bersujud 
dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan dan 
Engkaulah yang kami tuju, kami mengharapkan rahmat 
Engkau, kami takut azab Engkau, sesungguhnya azab 
Engkau menimpa segala orang kafir.”

Sementara surah al-Wilayah berbunyi:

الَِّذْيَن  ِباْلَوِليِّ  َو  ِبالنَِّبيِّ  ْوا  آِمنـُ ْوا  آَمنـُ الَِّذْيَن  َها  َأيـُّ َيا 
ْهِدَياَنُكْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقْيٍم. َنِبيٌّ َو َوِليٌّ  َناُهَما يـَ َعثـْ بـَ
ْوَن  ْوفـُ يـُ الَِّذْيَن  ِإنَّ  اْلَخِبْيِر.  اْلَعِلْيِم  بـَْعِض  ِمْن  ْعَضُهَما  بـَ
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ِبَعْهِد اِهللا َلُهْم َجَنِت النَِّعْيِم. َو الَِّذْيَن ِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم 
ِبْيَن. ِإنَّ َلُهْم ِفْي َجَهنَِّم َمَقاًما  ْوا ِبآَياِتَنا ُمَكذِّ آَياِتَنا َكانـُ
اِلُمْوَن  الظَّ َأْيَن  اْلِقَياَمِة  ْوُم  يـَ َلُهْم  ْوِدَي  نـُ ِإَذا  َعِظْيًما 
ْوَن ِلْلُمْرَسِلْيَن. َما َخَلَقُهُم اْلُمْرَسِلْيَن ِإالَّ اْلَحقَّ  بـُ اْلُمَكذِّ
َسبِّْح  َو  َقِرْيٍب.  َأَجٍل  ِإَلى  ُهَما  ِلُيْظِهَر  اُهللا  َما َكاَن  َو 

اِهِدْيَن. ِبَحْمِد رَبَِّك َو َعِليٌّ ِمَن الشَّ
“Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah 

kamu sekalian kepada Nabi dan wali yang kedua-duanya 
diutus untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan 
membawa bukti-bukti untuk kamu ke jalan yang benar. 
Nabi dan wali keduanya saling terkait dan Akulah Yang 
Lebih Mengetahui dan lagi Mahawaspada. Sesungguhnya 
orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Kami 
kepadanya, mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu. 
Sesungguhnya bagi mereka neraka Jahanam tempatnya. 
Apabila mereka dipanggil pada Hari Kiamat, ‘Manakah 
orang-orang zalim yang mendustakan para rasul itu?’ 
Tidaklah para rasul itu diciptakan kecuali dengan benar 
dan Allah tidak akan menampakkan keduanya kecuali 
setelah tibanya waktu yang dekat yang telah ditentukan. 
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Dan sucikanlah Tuhanmu dan segala puji baginya dan 
Ali termasuk orang yang menjadi saksi.”

Andai saja tiga surah di atas dicantumkan 
di dalam Mushaf Usmani, maka al-Quran akan 
berjumlah 117 surah, bukan 114 surah lagi. Riwayat 
lain yang mereka kutip adalah Syi’ah menuduh 
khalifah Abu Bakar ra, Umar bin Khaththab ra 
dan Usman bin Affan banyak melakukan tahrif 
(perubahan) terhadap al-Quran. Ayat-ayat yang 
turun untuk mengangkat derajat Ahlulbait tidak 
dimasukkan. Misalnya, dalam surah al-Insyirah, 
ada satu ayat yang tidak dimasukkan, yaitu ayat 

    (Dan Kami jadikan Ali sebagai 
menantumu)

Ada juga riwayat yang dinisbatkan kepada 
Siti Aisyah. Riwayat itu menjelaskan bahwa Aisyah 
pernah menulis surah al-Ahzab lebih panjang 
daripada yang ada sekarang.4

Dengan menuding demikian kepada Syi’ah, 
kelompok minoritas dari Sunni itu pada hakikatnya 

4 Waliyullah Ahmad Abdurrahim Dahlawi, Mukhtashar al-Tuhfah 
al-Itsna ‘Asyariyah (T.tp.: Al-Risalah Al-‘Ammah Al-Dirasah Al-
Buhuts Al-’Alamiyah wa Al-Ifta’ wa Al-Da’wah wa Al-Irsyad. 
t.t.), hal.31.
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menganggap ada dua format al-Quran yang beredar 
di kalangan umat Islam. Mereka bahkan menuding 
bahwa Syi’ah meyakini ada pengurangan atau 
penambahan terhadap jumlah ayat al-Quran yang 
diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Pengurangan 
jumlah ayat al-Quran itu tidak sedikit, yakni sekitar 
9.000 ayat dari aslinya yang berjumlah 17.000 ayat 
sehingga menjadi 6000 ayat dalam Mushaf Usmani 
sebagaimana yang beredar sekarang ini.

Demikian pula, terdapat riwayat mengenai 
tahrif di dalam kitab-kitab kalangan Ahlusunnah. 
Beberapa riwayat tersebut antara lain.5

Pertama, riwayat mengenai tidak 
dicantumkannya ayat rajam dalam al-Quran versi 
Mushaf Usmani. Riwayat tersebut menyebutkan 
khalifah Umar menduga bahwa ayat rajam pernah 
ada di dalam al-Quran. Ayat itu terlewatkan 
karena tidak dibawa oleh para sahabat pada saat 
pengumpulan al-Quran.

Kedua, riwayat yang mengatakan bahwa 
akibat Perang Yamamah, pada tahun pertama 

5 M. Hadi Ma’rifat. 2007. Sejarah Al-Quran. Al-Huda: Jakarta, 
hal.250.
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pemerintahan khalifah Abu Bakar, telah 
terbunuh banyak sahabat penghafal al-Quran. 
Ini mengakibatkan hilangnya sebagian al-
Quran. Sepeninggal mereka, tak seorangpun 
yang mengetahui nasib yang sebagian itu. Tak 
seorangpun juga yang mencantumkannya dalam 
al-Quran Mushaf Usmani.

Ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa 
Aisyah menyatakan ada ayat al-Quran yang hilang. 
Ayat itu mengatur batas menyusui yang bisa 
menyebabkan muhrimnya (antara si ibu susu dan 
anak yang disusuinya). Menurut riwayat itu, ketika 
orang-orang sibuk menguburkan Rasulullah saw, 
seekor kambing masuk ke dalam kamar Nabi. 
Lantas kambing itu mengunyah dan memakan 
lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ayat 
tentang batas menyusui itu.

Keempat, riwayat yang merujukkan pernyataan 
kepada Ubay bin Ka’b dan Aisyah. Pernyataan itu 
menyebut bahwa surah al-Ahzab yang saat ini 
memiliki 73 ayat sebelumnya memiliki sekitar 286 
ayat atau serupa surah al-Baqarah. Pernyataan ini 
juga dirujukkan kepada Aisyah.
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Kelima, riwayat yang mengatakan bahwa 
Malik bin Anas menduga bahwa seperempat bagian 
surah al-Bara’ah telah hilang. Menurut riwayat itu, 
Malik mengira jumlah ayat surah al-Bara’ah setara 
surah al-Baqarah.

Propaganda Tahrif dari Orientalis

Propaganda tahrif al-Quran dimotori kelompok 
orientalis. Dengan menggunakan metodologi kritik 
Biblikal (Biblical criticism), mereka mengkritik, 
menggugat dan menelanjangi orisinalitas al-Quran 
sejak abad ke-19 Masehi. Di antara para orientalis 
tersebut adalah: Abraham Geiger (1810-1874), 
Gustav Weil (1808-1889), William Muir (1819-1905), 
Theodor Noldeke (1836-1930), Friedrich Schwally 
(m. 1919), Edward Sell (1839-1932), Hartwig 
Hirschfeld (1854-1934), David S. Margoliouth 
(1858-1940), W. St. Calir-Tisdall (1859-1928), Louis 
Cheikho (1859-1927), Paul Casanova (1861-1926), 
Julius Wellhausen (1844-1918), Leone Caentani 
(1869-1935), Joseph Horovitz (1874-1931), Ricard 
Bell (1876-1953), Alphonse Mingana (1881-1937), 
Arthur Jeffery (1893-1959), W. Montgomery Watt, 

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

45

Kenneth Cragg, John Wansbrough (1928-2002), 
dan yang masih hidup seperti Andrew Rippin, 
Christoph Luxenberg (nama samaran), Daniel A. 
Madigan dan Harald Motzki.6

Untuk mengetahui bagaimana kritik mereka 
terhadap al-Quran, berikut ini akan diuraikan 
pendapat beberapa tokoh orientalis terkemuka.

Gustav Weill (m. 1889):

Orientalis asal Jerman ini termasuk tokoh 
Yahudi yang paling getol melakukan kajian 
terhadap al-Quran. Dengan menggunakan metode 
kritis-historis, pada 1844, Weill menulis sebuah 
karya bertajuk Historiche Kritische Einletung in 
der Koran (Mukadimah Al-Quran: Kritis Historis). 
Menurut Weill, al-Quran perlu dikaji secara 
kronologis. Setidaknya ada tiga kriteria untuk 
mengaransemen kronologi al-Quran: 1) rujukan 
kepada peristiwa historis yang diketahui dari 
sumber lainnya; 2) karakter wahyu sebagai refleksi 

6 Adnin Armas, Metodologi Bibel dalam Studi al-Quran, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2005), hal.47-48.
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perubahan situasi dan peran Muhammad saw; dan 
3) penampakan atau bentuk lahiriah wahyu.

Mengenai surah al-Quran, Weill membaginya 
menjadi empat kelompok: 1) Mekah Awal; 2) 
Mekah Tengah; 3) Mekah Akhir dan 4) Madinah. 
Titik perubahan untuk keempat periode itu adalah, 
untuk periode Mekah Awal dan Tengah, masa 
hijrah ke Abissenia (sekitar 615), untuk periode 
Mekah Tengah dan Akhir, yaitu saat kembalinya 
Nabi Muhammad dari Thaif (620), untuk periode 
Mekah Akhir dan Madinah, yaitu peristiwa Hijrah 
ke Madinah (September 622).7

Periodisasi al-Quran ala Weill bertentangan 
dengan apa yang disepakati para ulama. Mereka 
mengatakan hanya ada dua periode, yaitu Mekah 
(Makkiyah) dan Madinah (Madaniyah). Periode 
Makah adalah ayat atau surah yang diturunkan 
sebelum Hijrah dan periode Madinah adalah ayat 
atau surah yang diturunkan setelah peristiwa 
Hijrah.

7 Ibid, hal.48-49. Lihat juga Adnin Armas, Rekonstruksi Sejarah Al-
Quran, (Yogyakarta: FkBA, 2001), hal.100.
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Klasifikasi Weill di atas sejatinya hanya ingin 
menegaskan bahwa, secara kronologis, al-Quran 
tidak hampa dari kontaminasi luar, tepatnya 
budaya Mekah dan Yahudi. Weill ingin membangun 
kesimpulan–melalui periodisasi buatannya—
bahwa al-Quran tidak orisinal. Al-Quran tak lebih 
dari hasil pergumulan budaya masyarakat yang 
terbukukan.

Arthur Jeffery (m. 1959):

Salah satu sarjana Barat yang sangat getol 
mengkaji dan mengkritisi al-Quran adalah Arthur 
Jeffery. Menurut orientalis asal Australia ini, agama 
yang memiliki kitab suci akan memiliki masalah 
dalam sejarah teks (textual history). Sebabnya, tak 
satupun autografi dari naskah asli yang masih ada. 
Bagi Jeffery, tak ada satu kitab sucipun yang tidak 
berubah, termasuk al-Quran.

Jeffery menyatakan fenomena perubahan 
tulisan dalam al-Quran dari zaman ke zaman 
sebagai bukti nyata atas klaimnya itu. Dulu, 
tulisan al-Quran tidak memiliki titik dan baris. 
Al-Quranpun ditulis dengan khat Kufi. Namun, al-
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Quran sekarang ditulis dengan model tulisan Naskhi 
lengkap dengan titik, baris dan harakat. Dengan 
demikian, menurut Jeffery, perubahan tulisan dan 
ortografi—yang melengkapi tulisan dengan titik 
dan baris—sekalipun memiliki tujuan yang baik, 
tetap telah merusak teks aslinya. Menurut dia, 
teks yang diterima (textus receptus) saat ini bukan 
faksimili dari al-Quran yang pertama kali turun 
sebagai wahyu. Namun, ia adalah teks hasil dari 
berbagai proses perubahan ketika periwayatannya 
berlangsung dari generasi ke generasi di dalam 
komunitas masyarakat.8

Berdasarkan klaimnya tersebut, Jeffery 
merancang proyek besar. Dia mengedit al-Quran 
secara kritis (a critical edition of the Quran) 
dengan menggunakan metode kritik Biblikal 
(Biblical criticism). Dia menganalisis sejarah 
teks al-Quran dari zaman Rasulullah saw hingga 
teks qira’ah tercetak pada masa khalifah Usman. 
Diapun mengkaji berbagai mushaf yang ada. Dia 
menghimpun berbagai variasi teks yang diperoleh 

8 Arthur Jeffery, The Quran as Scripture, (New York: Russel F. 
Moore Companya, 1952), hal.89-90.
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dari berbagai sumber, seperti dari kitab tafsir, hadis, 
kamus, qira’ah, karya filologis dan manuskrip. 
Dengan ambisius, dia ingin merealisasikan 
gagasannya melalui dua cara: 1) mengoleksi hadis-
hadis mengenai teks al-Quran; dan 2) menghimpun 
sekaligus menyusun segala informasi yang tersebar 
di dalam seluruh literatur Arab, yang berkaitan 
dengan varian bacaan, baik resmi maupun tidak 
resmi.9

Lebih lanjut, Jeffery mengatakan bahwa 
ketika Nabi Muhammad masih hidup, materi 
wahyu belum dihimpun dan disusun. Sekalipun 
Nabi Muhammad telah merekam sejumlah materi 
wahyu, al-Quran yang telah dihimpun, disusun dan 
diedit tidak ada ketika Nabi saw meninggal. Bahkan, 
lanjut Jeffery, pada awalnya para sahabatpun tidak 
merasa perlu menghimpun wahyu. Kebutuhan 
untuk menghimpun wahyu baru muncul setelah 
para sahabat menghadapi situasi baru. Dengan 
berpendapat seperti itu, Jeffery sebenarnya ingin 
menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw tidak 

9 Lihat Arthur Jeffery, Progress in the Study of the Quran Text, MW 
25 (1935), hal.11.
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memiliki niat menghimpun materi wahyu dalam 
sebuah mushaf.10

Pendapat Jeffery di atas menentang logika 
sejarah. Pada masa awal Islam, Rasulullah saw 
sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 
muslim. Nabipun dikenal sebagai pribadi yang 
sadar dan memahami segala kebutuhan umat, 
bukan hanya pada masa itu tetapi jauh ke depan. 
Pengaruh dan perhatian Rasulullah saw kepada 
setiap kebutuhan umat ketika itu hingga meliputi 
hal kecil. Karena itu, menjadi tak wajar jika Jeffery 
berpandangan bahwa Nabi saw tidak menaruh 
perhatian serius kepada pemeliharaan al-Quran, 
baik itu berupa penghafalan maupun pencatatan. 
Apalagi, al-Quran merupakan sumber primer 
peraturan perundang-undangan bagi masyarakat 
muslim.11

Tidak berhenti sampai di situ, Jeffery bahkan 
mengkritik penghimpunan al-Quran pada masa 
khalifah Abu Bakar. Menurut dia, teks yang 

10 Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qurans, 
(Leiden: E.J. Brill, 1937), hal.5-6.

11 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, (Al-Huda: Jakarta, 
2006), hal.148.
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dihimpun pada masa Abu Bakar bukanlah teks 
revisi resmi, melainkan koleksi pribadi yang dibuat 
khusus untuk Abu Bakar.12 Hal itu dia buktikan 
dengan munculnya beberapa mushaf lain yang 
bersifat individual. Di antaranya, Mushaf Salim 
bin Mu’qib, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, 
Abu Musa Asy’ari, Ubay bin Ka’b dan Abdullah bin 
Mas’ud.

Jeffery meragukan Abu Bakar telah 
menghimpun mushaf. Sebabnya, terdapat 
perbedaan tahun tentang peristiwa Perang 
Yamamah. Dengan mengemukakan pernyataan 
seperti itu, sesungguhnya Jeffery ingin menyatakan 
bahwa sangat sulit dipercaya ketika menjadi 
khalifah, dalam waktu yang relatif singkat, Abu 
Bakar mampu menghimpun al-Quran ke dalam 
satu mushaf. Padahal tugas tersebut sangatlah 
berat.13 

Terkait dengan Mushaf Usmani, Jeffery juga 
sangat getol menghujat keautentikannya. Dengan 
menghadirkan “mushaf-mushaf tandingan” (rival 

12  Jeffery, Scripture, hal.84.
13 Adnin Armas, Metodologi Bibel, hal.89.
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codies), Jeffery ingin menegaskan bahwa Mushaf 
Usmani telah mengalami distorsi. Menurut dia, 
ada 15 mushaf primer dan 13 mushaf sekunder.14 
Dia berusaha mengeksplorasi kandungan berbagai 
mushaf tandingan tersebut. Dia mengedit manuskrip 
Kitab al-Mashahif15 dan meneliti berbagai literatur 
lainnya untuk melengkapi isi berbagai mushaf 
tersebut. Setelah itu, dia menyusun isi mushaf 
tandingan. Menurut Jeffery, banyaknya mushaf 
pra-Usmani menunjukkan bahwa pilihan Usman 
terhadap tradisi teks Madinah tidak berarti pilihan 
terbaik.16 

Selain Kitab al-Mashahif, Jeffery juga 
menggunakan referensi lain seperti kitab tafsir, 
bahasa, sastra dan qira’ah untuk merekonstruksi 
mushaf tandingan. Bagaimanapun, ketika 
menghimpun berbagai varian bacaan, Jeffery sama 
sekali tidak mencantumkan jalur periwayatannya. 
Alhasil, sumber qira’ah yang dia kutip dalam 

14 Arthur Jeffery, Materials, hal.14.
15 Kitab al-Mashahif adalah karya Ibnu Abi Daud Sijistani (m. 

316/928). Karya ini berhasil dirampungkan penulisannya pada 
17 Jumadil Akhir tahun 682 H atau bertepatan dengan 1283 M.

16 Arthur Jeffery, Materials, hal.15.
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karyanya tak bisa dipertanggungjawabkan. Sijistani 
sendiri menyatakan qira’ah yang ada tidaklah 
berarti mushaf, apalagi jika dikatakan qira’ah 
tersebut sebagai mushaf tandingan. Seandainya 
dianggap menandingi Mushaf Usmani, maka 
sebenarnya mushaf-mushaf tersebut memiliki 
berbagai masalah. Sebab, dia tidak dapat dipandang 
sederajat dengan Mushaf Usmani.17

John Wansbrough (1928-2002):

Pada paruh kedua abad ke-20, muncul 
seorang orientalis bernama John Wansbrough. 
Studi Wansbrough, terutama yang tertuang dalam 
karya utamanya, Quranic Studies (1977),18 memang 
sangat berpengaruh dalam konteks ini. Poin 
metodologis mendasar dalam karya Wansbrough 
adalah mengajukan pertanyaan penting yang 
biasanya tak disinggung dalam studi Islam: Bukti 
apa yang menunjukkan akurasi historis mengenai 
kebenaran penjelasan tradisional bahwa al-Quran 

17 Adnin Armas, Metodologi Bibel, hal.96-97.
18 Tentang hal ini dapat dilihat dalam: John Wansbrough, Quranic 

Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, (Oxford: 
Oxford University Press, 1977), hal.57-96.
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dikompilasi pada waktu tak lama setelah wafatnya 
Nabi Muhammad saw.

Menurut Wansbrough, sumber-sumber non-
Islam awal membuktikan bahwa keberadaan 
al-Quran dapat dilacak pada abad ke-2 Hijrah. 
Bahkan, sumber-sumber Islam awal sendiri, 
menurut Wansbrough, mengindikasikan bahwa 
teks al-Quran belum ditetapkan secara total hingga 
awal abad ke-3 H.19

Karena itu, dia mengajukan empat 
postulat historis: 1) tidak terdapat alasan untuk 
mengasumsikan historisitas sumber-sumber 
tertulis Islam awal dalam bentuk apapun, termasuk 
al-Quran, sebelum abad ke-3; 2) konsekuensinya, 
sumber-sumber tersebut tidak bisa dijadikan basis 
bagi sejarah asal-usul Islam; 3) sebaliknya, sumber-
sumber itu merepresentasikan suatu proyeksi 
ke belakang “teks-teks Hijazi” yang sebenarnya 
berkembang di luar Jazirah Arabia, utamanya 
Irak; (4) kunci untuk memahaminya adalah dengan 

19 John Wansbrough, Quranic Syudies: Sources and Methods of 
Scriptural Interpretation, (Oxford: Oxford University Press, t.t.), 
hal.163.
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melihat pengaruh Yahudi terhadap perkembangan 
formatif tradisi muslim.20

Dengan menggunakan metode literary 
criticism dan form criticism ke dalam studi al-
Quran, Wansbrough menyimpulkan bahwa bentuk 
al-Quran yang ada sekarang merupakan produk 
perkembangan tradisi dalam periode periwayatan 
yang panjang. Tradisi tersebut dapat dianggap 
sebagai unit tersendiri dari wacana kenabian yang 
telah diriwayatkan secara lisan dalam masa yang 
lebih panjang dan akhirnya berkembang menjadi 
standar.

Kanonisasi teks al-Quran tidak berada 
dalam satu kesatuan dari masa Nabi Muhammad 
hingga akhir abad ke-2 Hijriah. Oleh sebab itu, 
bagi Wansbrough, semua hadis yang menyatakan 
tentang himpunan al-Quran secara historis harus 
dianggap sebagai informasi yang tidak dapat 
dipercaya. Semua informasi tersebut adalah fiktif 
dan memiliki maksud tertentu. Semua informasi 
tersebut mungkin dibuat oleh para fukaha untuk 

20 Mun`im A. Sirry, Rekonstruksi Sejarah Teks Al-Quran, Harian 
Republika, 11 April 2005.
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menjelaskan doktrin syariat yang tidak ditemukan 
di dalam teks, atau mengikuti model periwayatan 
teks orisinal Pantekosta dan kanonisasi kitab suci 
Ibrani. 

Kritik sastra menggiring Wansbrough untuk 
menyimpulkan bahwa teks yang diterima dan 
diyakini oleh muslim sebenarnya adalah fiksi yang 
belakangan dan yang direkayasa oleh umat Islam 
sendiri.21 Menurut dia, teks al-Quran menjadi baku 
setelah tahun 800 Masehi.22

Pendapat radikal Wansbrough menuai kritik 
tajam, bukan hanya dari sarjana muslim tapi juga 
dari sarjana Barat. Di antaranya adalah Estelle 
Whellan. Whellan menegaskan bahwa sejak awal, 
salinan al-Quran telah ada di dalam komunitas 
muslim. Menurut Whellan, prasasti dalam The Dome 
of the Rock menunjukkan al-Quran telah menjadi 
milik umum pada akhir abad ke-7 Hijriah. Selain 
itu, Whellen juga menunjukkan prasasti di dinding 
kiblat Mesjid Nabi di Madinah, di mana terdapat 

21 Lihat Issa J. Boulatta, Review Book: Quranic Studies; Sources an 
Methods of Scriptural Interpretatiton, MW 67 (1977), hal.306-307.

22 Adnin Armas, Metodologi Bibel, hal.57-58.
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tulisan surah pertama dilanjutkan dengan surah 91-
114 yang ditulis secara lengkap. Ini membuktikan 
susunan teks al-Quran, khususnya surah 91-144, 
sudah ada sejak 91 H atau abad Pertama Hijriah.23

Cristoph Luxenberg:

Pada 2001, muncul seorang orientalis dengan 
nama samaran “Cristoph Luxenberg.”24 Dalam 
bukunya yang berjudul Die Syro-Aramaeische 
Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschluesselung 
der Koransprache (Cara membaca al-Quran dengan 
bahasa Syro-Aramaic, sebuah sumbangsih upaya 
pemecahan kesulitan memahami bahasa al-Quran), 
Luxenberg nekat mengklaim:

Pertama, bahasa al-Quran sebenarnya bukan 
bahasa Arab. Karena itu, menurut dia, banyak kata 

23 Estelle Whellan, Evidence for the Early Codification of the Quran, 
JAOS, 118 (1998), hal.8. Lihat juga Adnin Armas, Metodologi Bibel, 
hal.59.

24  Menurut hasil investigasi Syamsuddin Arif, ditemukan bahwa 
nama asli Christoph Luxenberg adalah Ephraem Malki. Dia 
berkewarganegaraan Jerman dan berasal dari Lebanon, penganut 
fanatik Kristen (Syriac Orthodox), memperoleh M.A. dan Dr. Phil 
dalam bidang Arabistik, dengan alamat terakhir, August-Klein-
Strasse 11, 66123 Saarbruecken, telp. 390-58-28. Lihat dalam 
Syamsuddin Arief, al-Quran, OrientaliSme dan Luxemberg, Al-
Insan I (2005), hal.19.
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dan ungkapan yang sering dibaca keliru atau sulit 
dipahami kecuali dengan merujuk pada bahasa 
Syro-Aramaic yang konon merupakan lingua 
Franca pada masa itu.

Kedua, bukan hanya kosakata al-Quran yang 
berasal dari Syro-Aramaic, tapi juga isi ajarannya 
diambil dari tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen-
Syria (Peshitta); ketiga, al-Quran yang ada tidak 
autentik, perlu ditinjau kembali dan diedit ulang.25

Dengan menggunakan metode ilmiah filologis, 
Luxenberg ingin menghasilkan teks al-Quran 
yang lebih jelas. Menurut dia, pada zaman Nabi 
Muhammad saw, bahasa Arab bukanlah bahasa 
tertulis. Bahasa komunikasi tertulis adalah bahasa 
Syiriak. Bahasa Syiriak ini digunakan di Timur 
Dekat (al-Syarq al-Adna) sejak abad ke-2 hingga 
abad ke-7 Masehi. Syiriak adalah bahasa Edessa, 
sebuah kota di atas Messopotamia. Ketika al-
Quran turun, bahasa Syiriak masih menjadi bahasa 
komunikasi masyarakat Aramaean pada umumnya, 
bangsa Arab dan sedikit bangsa Persia.

25 Syamsuddin Arief, al-Quran, hal.19.
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Bila diteliti, kajian filologis Luxenberg 
memiliki beberapa kelamahan.

Pertama, Luxenberg mengira bahwa al-
Quran dibaca berdasarkan tulisannya, sehingga 
dia seenaknya berspekulasi tentang suatu bacaan. 
Dia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa 
al-Quran itu dibaca berdasarkan riwayat bukan 
berdasarkan tulisan (rasm).

Kedua, dia menganggap tulisan adalah 
segalanya. Dia menjadikan manuskrip sebagai 
patokan, sehingga suatu bacaan harus disesuaikan 
dan mengacu pada teks.

Ketiga, dia menyamakan al-Quran dengan 
Bibel, di mana pembaca boleh mengubah dan 
mengutak-atik teks yang dibacanya bila dirasa 
tidak masuk akal atau sulit untuk dipahami.

Ketiga asumsi di atas dijadikan titik-tolak dan 
fondasi argumen Luxenberg. Dia menelan semua 
asumsi itu secara taken for granted, tanpa terlebih 
dahulu membuktikan kebenarannya. Karena itu, 
dia menghasilkan kesimpulan filologis yang jelas 
tidak mengena dan cacat ilmiah.
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Selain beberapa nama yang telah disebutkan, 
masih ada orientalis lain yang kerap melakukan 
kritik terhadap al-Quran. Salah satunya adalah 
Aloys Sprenger (1813-1893).

Sprenger termasuk orang paling awal yang 
berasumsi bahwa Nabi Muhammad saw tidak 
memiliki niat menghimpun materi wahyu. Menurut 
dia, Muhammad saw turun sebagai penyampai 
al-Quran bagi orang yang buta huruf. Sehingga, 
menurut dia, al-Quran bukan untuk ditulis di atas 
kertas.26

Senada dengan Sprenger, Hartwig Hirshfeld 
(wafat 1934) mengatakan bahwa Muhammad saw 
tidak berusaha menghimpun materi wahyu ke 
dalam sebuah mushaf. Menurut orientalis Yahudi 
ini, wahyu tidak dihimpun bukan karena Nabi 
Muhammad saw meninggal terlebih dulu. Namun, 
itu karena memang Nabi saw memang tidak ingin 
menghimpun wahyu ke dalam sebuah mushaf. 
Lebih jauh, Hirshfeld menuduh bahwa Nabi 
Muhammad tidak menghimpun wahyu menjadi 

26 Lihat Daniel A. Madigan, The Quran’s Self-Image: Writing and 
Authority in Islam’s Scripture, (New Jersey: Princeton University 
Press, 2001), hal.18.
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mushaf pada waktu itu agar lebih bebas mengubah 
ayat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan.27

Tidak mau kalah, seorang orientalis bernama 
Daniel A. Madigan juga melontarkan kritik tajam 
terhadap al-Quran. Dia berseloroh bahwa makna 
kitab di dalam al-Quran tidak merujuk kepada 
sebuah mushaf atau buku. Dia menolak jika 
kata kitab diterjemahkan sebagai buku (book). 
Terjemahan yang tepat adalah tulisan (writing). 
Menurut dia, kitab al-Quran bukanlah sebuah 
buku yang umumnya diterima dengan makna 
mushaf tertutup. Ia lebih merupakan simbol dari 
sebuah proses keterlibatan Tuhan dan manusia 
yang berjalan berkesinambungan. Keterlibatan itu 
kaya dan beragam. Dengan menyatakan demikian, 
Madigan ingin mengatakan bahwa al-Quran bukan 
sebuah kanon (kitab undang-undang) yang tetap 
atau terbatas di antara dua sampul.28 

Kritik terhadap kodifikasi al-Quran juga 
datang dari Leone Caetani (wafat 1935). Selama 

27 Hartwig Hirscfeld, New Researches into the CompoSition and 
Exegesis of the Qoran, (London: Royal Asiatic Society, 1902), hal.5.

28 Daniel A. Madigan, The Quran’s Self-Image, hal.165.
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20 tahun, yakni sejak 1906 hingga 1926, Caetani 
menulis buku mengenai Islam. Di dalam salah 
satu karyanya Annali dell’ Islam, Caetani menolak 
riwayat yang menyatakan al-Quran pertama kali 
dihimpun pada zaman Abu Bakar. Bagi dia, riwayat 
tersebut dihadirkan hanya untuk menjustifikasi 
tindakan Usman menghimpun al-Quran.29

Hal yang sama juga dilakukan Friedrich 
Schwally (wafat 1919). Dia menolak riwayat-
riwayat yang menyatakan al-Quran telah 
dihimpun pada zaman Abu Bakar. Schwally 
setidaknya mengajukan tiga alasan: (a) riwayat 
yang mengaitkan penghimpunan al-Quran dengan 
wafatnya para qari dan hafiz dalam Perang 
Yamamah adalah palsu karena dua faktor: pertama, 
para qari dan hafiz yang wafat pada saat itu sangat 
sedikit; kedua, mengaitkan antara penghimpunan 
al-Quran dengan meninggalnya para qari dan hafiz 
sangat tidak logis. Sebab, ketika Nabi Muhammad 
masih hidup, al-Quran telah ditulis secara bertahap. 
Karena itu, menjadikan kematian para qari dan 

hafiz sebagai alasan untuk menghimpun al-Quran 

29 Harald Motski, The Collection of the Quran: A Reconstruction of 
Western Wiews in Light of Recent Methodological Developments, DI 
78 (2001), hal.7.
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tidaklah tepat; (b) terdapat perbedaan riwayat; 
apakah al-Quran yang dihimpun pada masa Abu 
Bakar identik dengan yang dihimpun pada masa 
Usman? Schwally menyimpulkan bahwa riwayat 
yang menyatakan al-Quran telah dihimpun 
pada zaman Abu Bakar adalah palsu. Selain itu, 
seandainya Zaid telah menghimpun al-Quran pada 
masa Abu Bakar dan teks tersebut merupakan teks 
yang akan disalin, maka pada titik inilah Schwally 
merasakan sebuah kejanggalan. Sebab, Usman 
telah menunjuk sebuah tim lagi untuk menghimpun 
dan mengedit al-Quran hasil penghimpunan Zaid; 
(c) jika al-Quran yang dihimpun pada masa Abu 
Bakar diwariskan kepada Umar merupakan edisi 
resmi, maka terdapat kontradisksi. Mushaf para 
sahabat masih banyak beredar dan digunakan di 
berbagai kawasan. Selain itu, Umar mewariskan 
mushaf yang dihimpun pada zaman Abu Bakar 
itu kepada Hafsah bukan kepada Usman. Fakta ini 
membuktikan bahwa mushaf tersebut bukanlah 
salinan resmi.30 

Mengomentari mushaf yang dihimpun Abu 
Bakar dan Umar, Regis Blachere menyatakan, Abu 

30 Ibid., hal.8.
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Bakar dan Umar menyuruh Zaid menghimpun al-
Quran karena perasaan inferior dibanding para 
sahabat lain yang telah terlebih dulu memiliki 
mushaf.31

Pendapat para orientalis di atas juga sering 
diadopsi, dan bahkan diikuti, oleh pemikir-pemikir 
muslim, seperti Musthafa Mandur, Muhammad Abid 
Jabiri, Ahmad Amin, Sa’id Asmawi, Muhammad 
Arkoun, Nashr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi dan 
Abdullah Na’im.

Dari kajian yang mendalam atas metodologi 
dan pemikiran orientalis tersebut, ditemukan 
bahwa seluruh kekeliruan mereka bersumber 
dari sebuah asumsi “keliru” yang mereka yakini. 
Mereka menganggap al-Quran sebagai “dokumen 
tertulis” atau teks, bukan sebagai “hafalan yang 
dibaca” atau recitatio. Dengan asumsi keliru itu, 
mereka lantas mau menerapkan metode filologi 
yang lazim digunakan dalam penelitian Bibel, 
seperti historical criticism, source criticism, form 
criticism, dan textual criticism.

31 Abdul Shabur Syahin, Tarikh al-Quran, (Kairo: Dar Al-Qalam, 
1966), hal.108-109.
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Akibatnya, mereka menganggap al-Quran 
sebagai produk sejarah, hasil interaksi orang 
Arab abad ke-7 dan 8 Masehi dengan masyarakat 
sekeliling mereka. Mereka mengatakan mushaf 
yang ada sekarang tidak lengkap dan berbeda 
dengan aslinya (yang mereka sendiri tidak tahu 
pasti). Karena itu, mereka lantas mau membuat 
edisi kritis, merestorasi teksnya, dan membuat 
naskah baru berdasarkan manuskrip-manuskrip 
yang ada.32

Setidaknya ada tiga prinsip penting yang sering 
diabaikan oleh para orientalis ketika mengkaji 
al-Quran. Tiga prinsip tersebut adalah: Pertama, 
pada prinsipnya al-Quran bukanlah ‘tulisan’ 
(rasm atau writing), tetapi ‘bacaan’ (qira’ah atau 
recitation) dalam arti ucapan dan sebutan. Proses 
turun (pewahyuan), penyampaian, pengajaran dan 
periwayatan dilakukan melalui lisan dan hafalan, 
bukan tulisan. 

Dari dahulu, yang dimaksud dengan ‘membaca’ 
al-Quran adalah “membaca dari ingatan (qara’ah ‘an 
zahri qalbin; to recite from memory).” Adapun tulisan 

32 Syamsuddin Arief, al-Quran, hal.4.
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berfungsi sebagai penunjang semata. Sebab, ayat-
ayat al-Quran dicatat—yakni dituangkan menjadi 
tulisan di atas tulang, kayu, kertas, daun dan lain 
sebagainya—berdasarkan hafalan, bersandarkan 
pada apa yang sebelumnya telah tertera dalam 
ingatan sang qari muqri.

Proses transmisi semacam ini dilakukan 
dengan sanad yang mutawatir dari generasi ke 
generasi. Proses ini terbukti berhasil menjamin 
keutuhan dan keaslian al-Quran sesuai dengan 
yang diwahyukan Allah kepada Nabi saw dan 
diteruskan kepada para sahabat, demikian hingga 
hari ini.

Kedua, meskipun pada prinsipnya diterima 
dan diajarkan melalui hafalan, al-Quran juga 
dicatat dengan menggunakan berbagai medium 
tulisan. Hingga wafatnya Rasulullah saw, hampir 
seluruh catatan awal tersebut milik pribadi para 
sahabat Nabi. Karena itu, catatan awal sahabat 
itu saling berbeda, baik dalam kualitas maupun 
kuantitasnya.

Untuk keperluan tiap-tiap individu (for 
personal purposes only), banyak sahabat yang 
menuliskan catatan tambahan sebagai keterangan 
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atau komentar (tafsir/glosses) di pinggir atau di 
sela-sela ayat yang mereka catat. Kemudian, 
menyusul susutnya jumlah penghafal al-Quran 
karena gugur di medan perang, usaha kodifikasi 
(jam’)pun dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk 
atas inisiatif khalifah Abu Bakar hingga al-Quran 
terkumpul dalam satu mushaf, berdasarkan 
periwayatan langsung (first-hand) dan mutawatir 
dari Nabi saw. 

Setelah wafatnya Abu Bakar ra (13H/634M), 
mushaf tersebut disimpan khalifah Umar ra hingga 
wafat (23H/644M). Lalu, mushaf itu disimpan 
Hafsah, sebelum kemudian diserahkan kepada 
khalifah Usman. Pada masa inilah, atas permintaan 
sejumlah sahabat, sebuah tim ahli sekali lagi 
dibentuk dan diminta mendata kembali semua 
qira’ah yang ada, serta meneliti dan menentukan 
nilai kesahihan periwayatannya untuk kemudian 
melakukan standarisasi demi mencegah kekeliruan 
dan perselisihan. Hasilnya dibukukan dalam 
beberapa mushaf standar yang masing-masing 
mengandung qira’at mutawatirah yang disepakati 
kesahihan periwayatannya dari Nabi saw. Jadi, 
fakta sejarah dan proses kodifikasi al-Quran 
sangatlah jelas.
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Para orientalis yang ingin mengutak-atik al-

Quran biasanya akan mulai mempertanyakan fakta 

di atas dan menolak hasilnya. Mereka menganggap 

sejarah kodifikasi tersebut hanya kisah fiktif belaka. 

Merekapun mengatakan bahwa proses kodifikasi 

baru dilakukan pada abad ke-9 M. Di sini, mereka 

tidak memahami atau sengaja tidak peduli bahwa 

al-Quran tidak sama dengan Bibel. Al-Quran tak 

lahir dari manuskrip. Sebaliknya, manuskrip lahir 

dari al-Quran.

Ketiga, salah paham tentang rasm dan qira’ah. 

Sebagaimana diketahui, tulisan Arab atau khath 

mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Pada 

kurun awal Islam, al-Quran ditulis ‘gundul,’ tanpa 

tanda baca sedikitpun. Sistem vokalisasi baru 

diperkenalkan kemudian. Meskipun demikian, 

rasm Usmani sama sekali tidak menimbulkan 

masalah, mengingat muslim saat itu belajar al-

Quran langsung dari para sahabat, dengan cara 

menghafal, dan bukan dari tulisan. Mereka tidak 

bergantung pada manuskrip atau tulisan.

Jadi para orientalis telah salah paham dan 

keliru, lalu menyimpulkan sendiri bahwa teks 
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gundul itu merupakan sumber variant readings—
sebagaimana terjadi dalam kasus Bibel. Merekapun 
keliru menyamakan qira’ah dengan ‘readings.’ 
Padahal, qira’ah adalah “recitation from memory” 
dan bukan “reading the text.” Mereka tidak tahu 
bahwa dalam hal ini kaidahnya adalah: tulisan 
harus mengacu pada bacaan yang diriwayatkan 
dari Nabi saw (al-rasm tab’iun li al-riwayah) dan 
bukan sebaliknya.

Orientalis juga salah memahami rasm al-
Quran. Dalam bayangan keliru mereka, munculnya 
bermacam-macam qira’ah disebabkan oleh 
rasm yang sangat sederhana itu, sehingga setiap 
pembaca bisa saja berimprovisasi dan membaca 
“sesuka-hatinya.”33 Padahal, ragam qira’ah telah 
ada lebih dahulu sebelum adanya rasm. Mereka 
juga tidak mengerti bahwa rasm al-Quran telah 
disepakati dan didesain sedemikian rupa sehingga 
dapat mewakili dan menampung berbagai qira’ah 
yang diterima.

33 Ibid., hal.5.
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BAGIANBAGIAN  IIII: : 
KAMIKAMI  MENJAGAMENJAGA  ALAL--QURANQURAN

Definisi Al-Quran

Dari segi bahasa (etimologi), kata al-Quran 
adalah isim mashdar (kata benda) dari kata kerja 
“ ” dengan makna isim maf’ul, sehingga berarti 
‘bacaan.’34 Pengertian ini sejalan dengan firman 
Allah Swt dalam surah al-Qiyamah, ayat 16-18.

َو  َجْمَعُه  َنا  َعَليـْ ِإنَّ   * ِبِه  ْعَجَل  ِلتـَ ِلَساَنَك  ِبِه  ُتَحرِّْك  َال 
ْرآَنُه    رَْأَناُه َفاتَِّبْع قـُ ْرآَنُه * َفِإَذا قـَ قـُ
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) 

al-Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. 

34 Khadim Al-Haramain Al-Malik Al-Fahd, al-Quran dan 
Terjemahnya Mu’jamma (Madinah: Mushaf Al-Syarif, 1993 M/1413 
H), hal.999.
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Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila 
Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya 
itu. (QS. al-Qiyamah: 16-18)

Selain pengertian yang sudah umum 
sebagaimana tersebut, para ulama juga memberikan 
pengertian yang berbeda-beda, di antaranya: 35 

Pertama, Imam Syafi’i (150-204 H) menyatakan 
kata al-Quran ditulis dan dibaca tanpa memakai 
huruf hamzah. Kata al-Quran, menurut pendapatnya, 
tidak diambil atau tidak berasal dari kata “ ” atau 
dari kata apapun. Kata al-Quran merupakan nama 
yang secara khusus diberikan Allah untuk kitab 
suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw, sebagaimana kata Injil dan Taurat yang juga 
merupakan nama-nama Kitabullah yang diberikan 
kepada Nabi Isa dan Nabi Musa as.

Kedua, al-Farra’ (wafat 207 H), seorang ahli 
bahasa, menyatakan bahwa kata al-Quran tidak 
memakai hamzah. Kata al-Quran tidak berasal dari 
kata “ ” tapi dari kata “ ” yang merupakan 

35 Syekh Muhammad Hakim, I’jaz al-Quran, (Terbitan: Dar Al-Ta’lif, 
1978 M/1398 H), hal.27-28.
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isim jamak dari kata “ ” yang mengandung 
arti ‘petunjuk atau indikator.’ Sebab, pada 
kenyataannya, sebagian ayat al-Quran berfungsi 
sebagai qarinah atau petunjuk bagi apa yang 
dimaksudkan oleh ayat lain. Maksudnya, ayat-ayat 
al-Quran satu sama lain saling memberi petunjuk.

Ketiga, Imam Asy’ari (wafat 324 H), seorang 
pemuka aliran Sunni, menyatakan bahwa kata al-
Quran tidak berhamzah. Ia tidak berasal dari kata 
“ ”, tetapi dari kata “ ” yang mengandung arti 
‘hubungan.’ Sebab, al-Quran yang terdiri dari 114 
surah dan 6.200 lebih ayat dapat dihimpun atau 
dihubungkan dalam satu mushaf.

Keempat, al-Zajjaj (wafat 311 H), pengarang 
kitab Ma’ani al-Quran, mengatakan bahwa kata al-
Quran berhamzah. Ia berasal dari kata “ ” yang 
berarti ‘perhimpunan.’ Sebab, pada kenyataannya, 
kitab suci yang dinamai al-Quran itu menghimpun 
intisari ajaran dari kitab-kitab suci sebelumnya.

Kelima, al-Lihyani (wafat 215 H), seorang ahli 
bahasa Arab, berpendapat bahwa kata al-Quran 
itu berhamzah, yakni sebagai isim mashdar dari 
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kata “ ” yang berarti ‘membaca.’ Menurut dia, 
kata al-Quran memang isim mashdar, tetapi harus 
diartikan dengan memakai isim maf’ul, sehingga 
artinya ‘yang dibaca.’ Alasannya, al-Quran pada 
kenyataannya selalu dibaca oleh mereka yang 
mencintainya, baik pada saat mengerjakan salat 
maupun di luar salat.

Keenam, Dr. Shubhi Shalih, penulis kitab 
Mabahits fi Ulum al-Quran, menilai bahwa 
pendapat yang paling kuat di antara pendapat di 
atas adalah pendapat yang menyatakan bahwa kata 
al-Quran adalah bentuk isim mashdar dan sinonim 
dari kata “ ” yang berarti ‘bacaan.’ Selanjutnya, 
Shubhi Shalih menambahkan bahwa lafaz “ ” 
yang berarti “ ” berasal dari bahasa Aramaik. 
Namun, ketika al-Quran diturunkan, lafaz itu 
telah baku menjadi bahasa Arab. Agama Islampun 
kemudian mempergunakan kata al-Quran untuk 
kitab sucinya.

Dari beberapa pendapat tersebut, ternyata 
perbedaan pengertian al-Quran secara bahasa 
muncul karena para ulama memiliki tinjauan yang 
berbeda satu sama lain sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian mereka di bidangnya masing-masing.
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Namun demikian, tak ada satu pendapatpun 
yang bertentangan dengan semangat yang 
terkandung di dalam ayat-ayat al-Quran. Semuanya 
tetap sejalan dan satu tujuan. Dengan tetap 
menghargai pendapat yang lain, agaknya pendapat 
al-Lihyani-lah lebih mendekati kenyataan.36

Ditinjau dari segi istilah (terminologi), terdapat 
juga beberapa definisi al-Quran yang dikemukakan 
para ulama. Ada yang mendefinisikannya secara 
panjang, sedang, dan ada pula yang pendek. 
Semakin banyak sifat al-Quran yang ingin 
ditonjolkan, maka semakin panjang definisi yang 
dikemukakan. Sebaliknya, semakin sedikit sifat 
al-Quran yang ingin ditonjolkan, maka semakin 
ringkas pula definisi yang dikemukakan.

Pada dasarnya, baik para ulama ushul, ulama 
fikih, pakar bahasa Arab, maupun ulama teolog 
(mutakallimin) sependapat bahwa pengertian pokok 
yang terkandung dalam istilah al-Quran adalah 
lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw, mulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-
Nas.37 Namun, mereka berbeda pendapat dalam 

36 Hakim Naisyaburi, I’jaz al-Quran, hal.29.
37 Muhammad Abdul Azhim Zarqani, Manahil al-Irfan fi Ulum al-

Quran. (Ttp. Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t.), juz 1, hal.19.
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memberikan penjelasan atau rincian tentang sifat 
yang terdapat dalam pengertian pokok tersebut. 
Di antara mereka, ada yang memberi rincian 
relatif panjang, ada yang sederhana dan ada yang 
singkat.

Penjelasan yang relatif panjang disampaikan 
Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam 
di Universitas Kairo, Mesir. Dalam bukunya Ilmu 
Ushul Fiqh,38 Khallaf menulis bahwa al-Quran 
adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati 
Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui 
Ruhul Amin (Jibril) dengan mempergunakan lafaz-
lafaznya yang berbahasa Arab, dan maknanya yang 
benar, agar ia menjadi hujah bagi Nabi Muhammad, 

38 Beliau memberikan pengertian,

اهللا  رسول  قلب  على  األمين  الروح  به  نزل  الذى  اهللا  هو كالم  القرآن 
محمد بن عبد اهللا بألفاظ العربية و معانيه اْلحقة ليكون حجة للرسول 
و أنه رسول اهللا و دستور للناس يهتدون بهداه و قربة يتعبدون بتالوته 
اْلمختوم  الفاتحة  بسورة  اْلمبدوء  اْلمصحف  دفتى  بين  اْلمدون  هو  و 
بسورة الناس اْلمنقول إلينا و مشافهة جيال عن جيل محفوظا من أى 
تغيير أو تبديل بالتوتر كتابا مصدقا قوله اهللا سبحانه فيه: إنا نحن نزلنا 

الذكر و إنا له لحافظون.
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bahwa ia benar-benar Rasulullah dan menjadi 
undang-undang bagi manusia, yang memberi 
petunjuk kepada mereka, yang menjadi sarana 
pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan 
membacanya. Al-Quran itu terhimpun dalam 
mushaf yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan 
diakhiri dengan surah al-Nas, yang disampaikan 
kepada kita secara mutawatir dari generasi ke 
generasi, baik secara tulisan maupun lisan. Ia 
terpelihara dari perubahan atau penggantian 
sesuai dengan firman Allah Swt. “Sesungguhnya 
Kami telah menurunkan al-Quran dan Kami pula 
yang memeliharanya.”39

Dari definisi al-Quran yang relatif panjang 
tersebut, terdapat aspek yang berkaitan dengan al-
Quran, di antaranya:

Dari sudut isinya; al-Quran adalah firman 
Allah, bukan sabda Rasulullah atau ucapan 
malaikat, jin dan sebagainya.

a.  Dari segi turunnya; al-Quran disampaikan 
melalui malaikat yang terpercaya (Ruhul 

39 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Maktabah Al-
Da’wah Al-Islamiyyah, 1968), Cet. VIII, hal.15.
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Amin), yakni Jibril. Ini menunjukkan 
bahwa al-Quran benar-benar terpelihara. 
Inipun dibuktikan dari keadaan Malaikat 
Jibril selaku malaikat yang terpercaya.

b.  Dari sudut pembawanya; al-Quran untuk 
pertama kali disampaikan kepada umat 
manusia oleh Nabi Muhammad saw. 
Beliaupun dikenal sebagai “al-Amin,” 
yakni yang terpercaya. Hal ini semakin 
mendorong kita untuk meyakini bahwa al-
Quran hingga kini benar-benar murni dan 
autentik.

c. Dari sudut fungsinya; al-Quran berfungsi 
sebagai dalil atas kerasulan Muhammad 
saw dan sebagai pedoman bagi manusia, 
menjadi ibadah bagi yang membacanya 
dan sebagai sumber hidayah.

d. Dari segi susunannya; al-Quran dihimpun 
dalam suatu mushaf yang dimulai dengan 
surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah 
al-Nas. Susunan ini menggambarkan 
bahwa al-Quran benar-benar menjadi 
perhatian umat Islam sejak awal.
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e. Dari sudut sampainya kepada kita; al-
Quran bersifat mutawatir, dalam arti 
telah disepakati dan tidak ada keraguan 
sedikitpun bahwa ia adalah firman Allah 
yang terpelihara dari perubahan atau 
penukaran.

Sejarah Turunnya Al-Quran dan Tahapannya

Untuk membahas sejarah turunnya al-Quran, 
maka tema berikut tak bisa diabaikan:

1. Cara (kaifiyat) al-Quran diturunkan.

2. Tahapan turunnya al-Quran pada malam 
Qadar.

3. Ayat yang pertama dan yang terakhir 
diturunkan.

4. Lafaz atau makna yang diturunkan.

Cara (Kaifiyat) Al-Quran Diturunkan

Syekh Muhammad Ali Shabuni, dalam 
kitabnya, menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan 
melalui dua tahapan.40 

40 Shabuni, al-Tibyan fi Ulum al-Quran, hal.29.
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Pertama, al-Quran diturunkan secara sekaligus 
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di 
langit dunia. Turunnya al-Quran tahap pertama ini 
diperoleh dari pengertian beberapa firman Allah, di 
antaranya dalam surah al-Qadar, ayat 1 dan surah 
al-Dukhan, ayat 3.

َلِة اْلَقْدِر   ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفْي َليـْ
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) 

pada malam kemuliaan (malam Qadar) (QS. al-Qadar: 1)

َلٍة ُمَبارََكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِرْيَن    زَْلَناُه ِفْي َليـْ إِنَّا أَنـْ
Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Quran) pada 

suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah 
yang memberi peringatan. (QS. al-Dukhan: 3)

Dua ayat tersebut memberi pemahaman 
bahwa, pada tahap pertama, al-Quran diturunkan 
pada “malam kemuliaan” atau yang lebih dikenal 
dengan Lailatul Qadar. Para ulama sepakat bahwa 
Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, 
sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, surah al-
Baqarah, ayat 185.
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َو  ِللنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفْيِه  ُأْنِزَل  الَِّذْي  َرَمَضاَن  َشْهُر 
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َو اْلُفْرَقاِن... (   يـِّ بـَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 
Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang batil)…(QS. al-Baqarah: 185)

Turunnya al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke 
Baitul Izzah dengan cara sekaligus juga dijelaskan 
dalam beberapa hadis. Di antaranya: 

أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الّدنيا ليلة القدر 
٤١ ثّم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة.  
“Al-Quran diturunkan dengan cara sekaligus ke 

langit dunia pada malam al-Qadar, kemudian sesudah 
itu ia diturunkan (ke bumi) dalam waktu dua puluh 
tahun.” (HR. Hakim).

41 Abu Abdillah Hakim Naisyaburi, al-Mustadrak ala al-Shahihain, 
kitab al-Tafsir, (Beirut: Dar Al-Tsamaniyah Li Al-Nasyr, 1428), 
juz 2, hal.278.
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من  العزة  بيت  فى  فوضع  الذاكر،  من  القرآن  فصل 
النبيى  على  به  ينزل  جبريل  فحمل  الدنيا،  السماء 

٤٢ صلى اهللا عليه و سلم.  
“Al-Quran diturunkan dari Tuhan. Ia diletakkan 

di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril 
membawanya turun kepada Nabi Muhammad saw.” (HR. 
Hakim).

Masih banyak hadis lain yang menjelaskan 
proses turunnya al-Quran ke Baitul Izzah. Sebagian 
riwayatnya bersumber dari Ibnu Abbas. Semua 
hadis tersebut, menurut Suyuthi, adalah sahih, 
meskipun tingkatannya mauquf. Namun, semua 
hadis itu diberi hukum sebagai hadis marfuk, 
mengingat isinya menyangkut berita gaib, yakni 
penurunan al-Quran ke Baitul Izzah. Hal ini tidak 
akan diketahui kecuali berdasarkan keterangan 
dari Rasulullah saw, sementara Ibnu Abbas sendiri 
tidak mengambil keterangan tersebut dari kkabar 
Israiliat. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut 
sudah cukup untuk dijadikan alasan.

42 Ibid., hal.279.
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Turunnya al-Quran ke Baitul Izzah sekaligus, 
menurut penjelasan al-Su’anah, bertujuan untuk 
mengagungkan al-Quran dan Nabi saw yang akan 
menerimanya. Allah memberitahu penghuni langit, 
bahwa al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir 
yang Dia turunkan kepada Nabi dan Rasul Terakhir 
bernama Muhammad saw.43 

Kedua, al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah 
kepada Nabi Muhammad saw di bumi secara 
bertahap, selama kurun waktu sekitar 23 tahun. 
Hal ini didasarkan pada petunjuk yang diperoleh, 
baik dari al-Quran maupun hadis Rasulullah saw.

Ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan hal 
itu antara lain surah al-Isra, ayat 106 dan surah al-
Furqan, ayat 32.

َو  ُمْكٍث  َعَلى  النَّاِس  َعَلى  ْقَرَأُه  ِلتـَ َناُه  َرقـْ فـَ ْرآنًا  قـُ َو 
ْنِزْيًال تـَ زَّْلَناُه  نـَ

Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan 
berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-

43 Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, al-Itqan fi Ulum al-Quran 
(Beirut: Muassasah Al-Fuad, t.t.), hal.54.
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lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian 
demi bagian. 

ُجْمَلًة  اْلُقْرآُن  َعَلْيِه  نـُزَِّل  َلْوَال  الَِّذْيَن َكَفُرْوا  ََقاَل  و 
ْرِتْيًال  ْلَناُه تـَ َؤاَدَك َو رَتـَّ َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه فـُ
Dan berkatalah orang-orang yang kafir, “Mengapa al-

Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?” 
Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan 
Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

Menurut salah satu riwayat, kedua ayat di atas 
diturunkan sebagai jawaban terhadap orang kafir, 
baik dari kalangan Yahudi maupun musyrik, yang 
mencela Rasulullah. Mereka mengajukan tuntutan 
kepada beliau agar al-Quran diturunkan sekaligus. 
Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kitab-kitab 
samawi sebelum al-Quran diturunkan sekaligus. 
Fakta ini dibenarkan oleh mayoritas ulama, kalau 
tidak dikatakan telah terjadi kesepakatan (ijma’) 
ulama.44 

Ulama teolog meyakini proses turunnya al-
Quran melalui tiga tahapan, yaitu pada tahap 

44 Shabuni, al-Tibyan fi Ulum al-Quran, hal.32.
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pertama, Allah meletakkan al-Quran di Lauhul 
Mahfuz. Pada tahap kedua, al-Quran diturunkan 
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah (langit pertama). 
Pada tahap ketiga, al-Quran turun dari Baitul Izzah 
(langit pertama) ke dunia secara berangsur-angsur 
selama lebih kurang 23 tahun.45

Tahapan Turunnya Al-Quran Pada Malam 

Qadar 

Sebelumnya telah disebutkan, al-Quran turun 
melalui dua tahapan. Tahap pertama, dari Lauhul 
Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz dari awal 
hingga akhir. Dan tahap kedua dari Baitul Izzah ke 
bumi secara berangsur-angsur.

Permasalahannya, tahap manakah yang 
terjadi pada malam Lailatul Qadar. Apakah tahap 
pertama ataukah tahap kedua? Para ulama berbeda 
pendapat mengenai hal ini. 

Ibnu Ishaq, dengan merujuk periwayatan 
Imam Qasthalani dalam Syarh al-Bukhari, 
menjelaskan bahwa yang turun pada malam 

45 Hakim Naisyaburi, I’jaz al-Quran, hal.35.
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Lailatul Qadar adalah al-Quran pada tahap kedua, 
yakni dari Baitul Izzah (langit pertama) kepada 
Nabi Muhammad. Saat itu, permulaan surah al-
Alaq, ayat 1-5 turun kepada Nabi saw. Alasannya, 
menurut Ibnu Ishaq, Lailatul Qadar adalah malam 
ke-17 Ramadan, sebagaimana terungkap dalam 
firman Allah dalam surah al-Anfal, ayat 41,

َو اْعَلُمْوا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍئ َفَأنَّ ِهللا ُخُمَسُه َو ِللرَُّسْوِل 
ِبْيِل ِإْن  َو ِلِذْي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى َو اْلَمَساِكْيَن َو اْبِن السَّ
ْوَم  ْوَم اْلُفْرَقاِن يـَ زَْلَنا َعَلى َعْبِدَنا يـَ ُكنُتْم آَمْنُتْم ِباِهللا َو َما َأنـْ

ٌر َقى اْلَجْمَعاِن َو اُهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍئ َقِديـْ اْلتـَ
Ketahuilah! Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 
seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada 
hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu hari 
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. (QS. al-Anfal: 41)

Yang dimaksud dengan “hari bertemunya 
dua pasukan” pada ayat tersebut adalah hari 

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

87

bertemunya tentara muslim dengan tentara kafir 
Quraisy pada Perang Badar. Hari itu jatuh pada 
Jum’at, 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Artinya, 
hari permulaan turunnya al-Quran bersamaan 
dengan hari perjumpaan dua pasukan tersebut. 
Walaupun berbeda tahun, kedua momen itu 
mempunyai kesamaan sifat, yaitu sama-sama jatuh 
pada Jum’at, 17 Ramadan.46 

Ali Shabuni dan Dr. Shubhi Shalih berpendapat 
bahwa yang turun pada Lailatul Qadar adalah al-
Quran pada tahap pertama, yakni dari Lauhul 
Mahfuz ke Baitul Izzah (langit pertama) secara 
keseluruhan dari awal hingga akhir 30 juz.47 

Pendapat ini didasarkan pada surah al-
Dukhan, ayat 3, surah al-Qadar, ayat 1-3, surah al-
Baqarah, ayat 185. Semua itu memberi petunjuk 
bahwa turunnya al-Quran terjadi pada satu waktu, 
yaitu malam penuh berkah (Lailatul Qadar) pada 
bulan Ramadan. Jadi, penurunan al-Quran secara 
lengkap terjadi pada tahap pertama dan tidak 
mungkin pada tahap kedua. Sebab, penurunan al-

46 Khudhari Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, hal.9.
47 Shabuni, al-Tibyan fi Ulum al-Quran, hal.31.
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Quran pada tahap kedua tidak terjadi pada satu 
waktu melainkan berkali-kali dalam waktu yang 
berlainan selama kurang lebih 23 tahun.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, 
yang penting bagi kita adalah meyakini bahwa 
al-Quran diturunkan melalui proses seperti yang 
telah disebutkan, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke 
Baitul Izzah sekaligus lalu oleh Malaikat Jibril 
disampaikan kepada Nabi Muhammad saw secara 
berangsur-angsur. 

Ayat Pertama dan Terakhir

Pembahasan mengenai ayat pertama dan 
terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhmmad 
juga mendapat perhatian para ulama. Ini terbukti 
dengan beragamnya pendapat di antara mereka. 

Imam Suyuthi dalam kitab al-Itqan fi Ulum al-
Quran menyebutkan pendapat tersebut.48

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa 
ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1 hingga 
5, surah al-Alaq.

48 Suyuthi, al-Itqan fi Ulum al-Quran, hal.31-33.
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Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw 
dari Aisyah ra tentang awal turunnya wahyu.

“Dari Aisyah ra, ‘Awal pertama wahyu yang 
didatangkan kepada Rasulullah saw adalah berupa 
mimpi yang benar. Di dalam mimpi itu, beliau 
tidak melihat apapun melainkan datang kepada 
beliau seperti cahaya Subuh. Kemudian timbullah 
keinginan beliau berkhalwat (menyendiri). 
Maka beliau pergi ke Gua Hira dan bertahannuts 
(melakukan ibadah) di sana beberapa hari lamanya, 
dan yang untuk itu beliau membawa bekal. 
Kemudian beliau kembali ke (rumah) Khadijah, 
maka Khadijah membekali beliau seperti semula. 
Maka datanglah kepadanya “haq” (kebenaran) 
ketika beliau sedang berada di Gua Hira, maka 
datanglah Jibril (Malaikat). Malaikat berkata, 
‘Bacalah.’ Malaikat itu kemudian menarik dan 
memeluk Muhammad erat-erat sehingga beliau 
kepayahan. Kemudian malaikat melepaskan beliau 
dan berkata lagi, ‘Bacalah.’ Beliau menjawab, ‘Apa 
yang harus kubaca?’ Malaikat kembali memeluk 
beliau kedua kalinya sampai beliau kepayahan dan 
kemudian melepaskannya lagi. Malaikat berkata, 
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‘Bacalah.’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus 
kubaca?’ Malaikat kembali memeluk beliau ketiga 
kalinya sampai beliau kepayahan dan kemudian 
melepaskan beliau kembali. Kemudian malaikat 
berkata, ‘Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah 
menciptakan...’ sampai pada ayat, ‘Mengajarkan 
manusia apa yang tidak dia ketahui.’ Kemudian 
Rasulullah saw kembali ke rumah Khadijah 
dengan gemetar karena peristiwa yang baru saja 
dialaminya itu.’” (HR. Bukhari)

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ayat 
yang pertama kali turun adalah beberapa ayat dari 
permulaan surah al-Muddatstsir, ayat 1 hingga 7.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw, 
dari Jabir ra. 

“Riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman, 
dia berkata, “Saya bertanya kepada Jabir bin 
Abdillah, mengenai ayat al-Quran mana yang 
turun sebelumnya?” Jabir menjawab,    
(HR. Muslim).

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa 
ayat pertama adalah surah al-Fatihah. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas 
dan Mujahid yang menyatakan bahwa,

“Awal surah yang pertama kali diturunkan 
adalah  (al-Alaq) tetapi sebagian besar ahli tafsir 
menyatakan bahwa surah yang pertama kali turun 
adalah al-Fatihah.”

Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa 
ayat pertama adalah Basmalah.

Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari 

Ikrimah dan Hasan yang mengatakan, “Bagian 

pertama yang diturunkan dari al-Quran adalah  
   dan surah pertama adalah   

  
Untuk mengompromikan beberapa pendapat 

tersebut, Syekh Zarkasyi dalam kitabnya al-Burhan 
fi Ulum al-Quran berusaha memberi kesimpulan. 
Menurut dia, yang termasuk kelompok ayat yang 
pertama diturunkan adalah sebagai berikut:49

1. Lima ayat permulaan surah al-Alaq 
berkenaan dengan pengukuhan Nabi 

Muhammad sebagai Nabi Akhir Zaman.

49 Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum 
al-Quran (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1391), hal.208.
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2. Tiga ayat permulaan surah al-Muddatstsir 
berkenaan dengan pengukuhan Nabi 
Muhammad saw sebagai Rasulullah. 

3. Surah al-Fatihah merupakan yang pertama 
kali turun lengkap satu surah.

Perlu dijelaskan di sini bahwa dalam al-Quran, 
tidak dijumpai ayat yang menjelaskan mana ayat 
yang turun pertama kali. Semua pembahasan di 
atas hanya berdasarkan historis semata. Jadi, tidak 
perlu dicari mana alasan yang lebih benar.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai 
ayat mana yang terakhir diturunkan. Diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas bahwa ayat yang terakhir turun 
adalah surah al-Nashr, ayat 1-3. Riwayat dari Aisyah 
menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah 
surah al-Baqarah, ayat 281. Sementara riwayat 
dari al-Suddi menyatakan bahwa yang terakhir 
turun adalah surah al-Taubah, ayat 129. Riwayat 
dari Barra bin Azib menunjukkan bahwa ayat yang 
terakhir turun adalah surah al-Nisa, ayat 176.50

Sedangkan, menurut Syekh Khudhari Beik, 
dalam kitab Tarikh Tasyri’, ayat terakhir turun 

adalah bagian dari ayat ke-3, surah al-Maidah,

50 Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum al-Quran, hal.209.
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ِنْعَمِتْي  َعَلْيُكْم  َأْتَمْمُت  َو  َنُكْم  ِديـْ َلُكْم  َأْكَمْلُت  ْوَم  اْليـَ
َنا َو َرِضْيُت َلُكْم ْاِإلْسَالَم ِديـْ

… Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al-
Maidah: 3) 

Ayat ini diturunkan pada tanggal 9 Zulhijah 
632 M, atau 81 hari sebelum Nabi Muhammad 
saw wafat. Ayat ini langsung disampaikan kepada 
masyarakat banyak. Isinya menggambarkan 
bahwa ayat ini merupakan penutup wahyu yang 
disampaikan kepada Rasulullah saw.51

Menurut Zarkasyi Qadhi Abu Bakar di dalam 
kitab al-Intisar menerangkan bahwa setelah riwayat-
riwayat yang menerangkan tentang ayat terakhir 
diteliti, maka semuanya tidak memberi keyakinan 
berasal dari Nabi saw. Alhasil, pendapat-pendapat 
di atas hanya ijtihad tiap-tiap ulama saat itu.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat 
diambil kesimpulan bahwa:

51 Khudhari Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, hal.5.
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1. Ayat terakhir turun adalah ayat ke-281, 
surah al-Baqarah.

2. Ayat terakhir mengenai hukum adalah 
sebagian ayat ke-3, surah al-Maidah.

3. Surah terakhir yang turun lengkap adalah 
al-Nashr.

Al-Quran Turun dalam Lafaz dan Makna 

Imam Baihaqi meriwayatkan penafsiran ayat 
    . Menurut dia, ayat itu bermakna 

bahwa ketika menurunkan al-Quran, Allah 
memperdengarkannya kepada para malaikat yang 
ada di langit sekaligus memberikan pemahaman 
lalu malaikat turun ke bumi menyampaikan apa 
yang dia dengar dan pahami.

Muhammad Baqir Hakim52 menyatakan 
Allah Swt, ketika menurunkan al-Quran, juga 
menambatkan maknanya ke dalam hari Rasulullah 
saw. Sebab, menurut Hakim, Rasulullah saw 
diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan makna 
ayat al-Quran. Rasulullah pula yang menerapkan 

52 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, (Jakarta: Al-Huda, 
2006), hal.379.
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pemahaman al-Quran dalam kehidupan nyata 

sehari-hari.

Allah berfirman,

ْرآَنُه *  َرْأَناُه َفاتَِّبْع قـُ ْرآَنُه * َفِإَذا قـَ َنا َجْمَعُه َو قـُ ِإنَّ َعَليـْ
َياَنُه  َنا بـَ ُثمَّ ِإنَّ َعَليـْ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 
membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah penjelasannya. (QS. al-Qiyamah: 17-19)

Pengertian Tahrif Al-Quran

Secara etimologi, tahrif berasal dari kata 
      –  – . Artinya, 

tahrif itu ‘mengubah sesuatu, memalingkan dan 
menyimpangkan dari aslinya.’53 Tahrifuhu artinya 
‘memiringkannya atau memindahkannya dari 
tempatnya ke pinggir atau ke samping.’

Firman Allah Swt dalam surah al-Hajj, ayat 11 
memuat kata tersebut.

53 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1990), 
hal.57.
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ٌر  ْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخيـْ َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَ
َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر  ْتُه ِفتـْ إْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأَصابـَ

َيا َو ْاآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبْيَن نـْ الدُّ
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah 

dengan berada di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, 
tetaplah dia dalam keadaan itu, dan jika dia ditimpa oleh 
suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Rugilah dia di 
dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian 
yang nyata.

Menurut Zamakhsyari, makna harf pada 
ayat tersebut adalah di pinggir agama, bukan 
di tengahnya, dan bukan di jantungnya. Ini 
merupakan perumpamaan karena manusia dalam 
keadaan gusar dan gemetar dalam agamanya, tidak 
dalam keadaan tenang dan tenteram.54

Sedangkan secara terminologi, tahrif 

mempunyai banyak arti.55

Pertama: Al-Tahrif al-tartibi (mengubah 

urutan), yakni memindahkan ayat dari tempatnya 

54 Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar Zamakhsyari, al-
Kasysyaf, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hal.146.

55 Ali Musa Ka`bi, Salamat al-Quran Min al-Tahrif, (Qum: Markaz 
Al-Risalah, 1426 H), Cet. II, hal.9-11.
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ke tempat lain, baik pemindahan itu dengan tauqifi 
(nash syara’) ataupun dengan ijtihad. Hal seperti ini 
tidak kontroversial. Sebab, banyak ayat Makkiyah 
di antara ayat Madaniyah dan sebaliknya.

Kedua: Al-Tahrif al-ma’nawi (mengubah arti). 
Maksudnya, memahami suatu ayat dengan makna 
yang jauh dan tidak berkaitan dengan pengertian 
lahirnya.

Contoh:       ditafsirkan 
‘pohon beringin.’ Penafsiran seperti ini bertujuan 
politik dan sangat jauh menyimpang (dari 
kebenaran). Padahal, menurut mayoritas ulama 
tafsir, yang dimaksud   di  situ adalah pohon 
yang berada di surga. Macam tahrif ini terjadi 
dalam al-Quran melalui penakwilan tanpa ilmu 
pengetahuan. Tahrif semacam ini diharamkan 
sesuai sabda Nabi saw, “Barangsiapa berpendapat 
mengenai al-Quran tanpa ilmu pengetahuan maka 
dia akan tetap pada tempatnya di neraka.”56

Juga sabda beliau, “Barangsiapa menafsirkan 
al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan benar, 
maka dia telah salah.”57

56 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmizi, (Bairut: 
Dar Shadir, t.t.), hadis ke-2874, hal.547.

57 Ibid., hadis ke-2876.
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Ketiga: Al-Tahrif al-lafzhi yakni mengubah 
lafaz dari ayat al-Quran. Di antaranya dengan al-
Tahrif bi al-ziyadah wa al-nuqshan, atau mengubah 
dengan menambah dan mengurangi.

Al-Tahrif bi al-ziyadah (mengubah dengan 
tambahan) berarti dalam mushaf yang ada di 
tangan kita, terdapat bagian yang bukan firman 
Allah Swt. Tahrif seperti ini batil menurut ijmak 
ulama. Sebab, ia bertentangan dengan ayat yang 
berisi tantangan dan mukjizat, seperti firman Allah 

Swt dalam surah al-Isra, ayat 88,

ْوا ِبِمْثِل َهَذا  ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ْاِإلنُس َو اْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأتـُ
رًا ْعٍض َظِهيـْ ْعُضُهْم ِلبـَ ْوَن ِبِمْثِلِه َو َلْو َكاَن بـَ اْلُقْرآِن َال َيْأتـُ

Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia 

dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa 

al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 

membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun 

sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian 

yang lain.”

Al-Tahrif bi al-naqsh (mengubah dengan 

pengurangan). Ini berarti bahwa ada bagian dari 
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firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad 

yang tak tercantum dalam mushaf yang ada 

sekarang. Ada bagian dari al-Quran yang hilang 

karena disengaja atau lupa, baik berupa kata, ayat, 

ataupun surah.

Dari beberapa arti tahrif tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tahrif al-Quran secara istilah 

adalah mengubah, menambah dan mengurangi al-

Quran, baik dari segi ayat, kalimat, huruf, surah 

dan bahkan isi kandungan serta maknanya. Untuk 

selanjutnya, istilah inilah yang digunakan dalam 

pembahasan ini.

Dalam al-Quran, istilah tahrif juga berarti tabdil 

(mengubah). Misalnya, surah al-Rum, ayat 30,

ًفا ِفْطَرَة اِهللا الَِّتْي َفَطَر النَّاَس  ْيَن َحِنيـْ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
ْيَن اْلَقْيُم َو َلِكنَّ  ْبِديَل ِلَخْلِق اِهللا َذِلَك الدِّ َها َال تـَ َعَليـْ

ْعَلُمْوَن َر النَّاِس َال يـَ َأْكثـَ
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
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perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Pada bagian lain, al-Quran juga menggunakan 

istilah tahrif dalam arti mengubah kitab suci, 

seperti yang dijelaskan Allah Swt dalam surah al-

Maidah, ayat 13,

ُهْم َقاِسَيًة  ُلوبـَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َو َجَعْلَنا قـُ ْقِضِهْم ِمْيَثاقـَ َفِبَما نـَ
ُرْوا  ا ُذكِّ ْوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َو َنُسْوا َحظا ِممَّ ُيَحرِّفـُ
ُهْم  ُهْم ِإالَّ َقِلْيًال ِمنـْ ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمنـْ َزاُل َتطَّ ِبِه َو َال تـَ

ُهْم َو اْصَفْح ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنْيَن  َفاْعُف َعنـْ
(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki 

mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka 
suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan 
mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka 
telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) 
senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali 
sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat). Maka 
maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat di atas, Allah menggambarkan 

orang Yahudi selalu mengingkari janji. Allah 
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menerangkan pula bahwa mereka tak segan 
mengubah firman Allah dari kitab Taurat yang di 
turunkan kepada Nabi Musa.

Pada ayat lain, Allah Swt menggambarkan 
perilaku orang Yahudi yang telah melakukan 
tahrif terhadap kitab mereka. Menurut al-Khazin, 
perubahan yang orang Yahudi lakukan mencakup 
perubahan dari segi redaksi sekaligus makna.58

Allah berfirman,

َها الرَُّسْوُل َال َيْحُزْنَك الَِّذْيَن ُيَساِرُعْوَن ِفْي اْلُكْفِر  َيا َأيـُّ
ُهْم  ُلوبـُ قـُ ْؤِمْن  تـُ َلْم  َو  َواِهِهْم  ِبَأفـْ آَمنَّا  َقاُلْوا  الَِّذْيَن  ِمَن 
ِلَقْوٍم  اُعْوَن  َسمَّ ِلْلَكِذِب  اُعْوَن  َسمَّ َهاُدْوا  الَِّذْيَن  ِمَن  َو 
َمَواِضِعِه  ْعِد  بـَ ِمْن  اْلَكِلَم  ْوَن  ُيَحرِّفـُ َيْأُتوَك  َلْم  آَخِرْيَن 
ْوُه َفاْحَذُرْوا  ْؤتـَ ُقْوُلْوَن ِإْن ُأْوِتيُتْم َهَذا َفُخُذْوُه َو ِإْن َلْم تـُ يـَ
َلْن َتْمِلَك َلُه ِمَن اِهللا َشْيًئا ُأْوَلِئَك  َنَتُه فـَ َو َمْن ُيِرْد اُهللا ِفتـْ

58 Al-Khazin, Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil (Beirut: Dar Al-Fikr, 
1979), hal.154.
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َيا  نـْ الدُّ ِفْي  َلُهْم  ُهْم  ُلوبـَ قـُ َر  ُيَطهِّ َأْن  اُهللا  ُيِرْد  َلْم  الَِّذْيَن 
ِخْزٌي َو َلُهْم ِفْي ْاآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظْيٌم

Wahai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 
orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya. 
Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 
mereka, “Kami telah beriman.” Padahal hati mereka belum 
beriman dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-
orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong 
dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain 
yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah 
perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. 
Mereka mengatakan, “Jika diberikan ini (yang sudah diubah 
oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu 
diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.” Barangsiapa yang 
Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak 
akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) dari Allah. 
mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak 
menyucikan hati mereka. mereka beroleh kehinaan di dunia 
dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 

Mereka juga tak segan mengubah kitab 
Taurat. Makna firman Tuhan mereka selewengkan. 
Misalnya, mereka mengganti hukum rajam bagi 
pelaku zina dengan hukum dera dan menghitamkan 
wajah. Mereka berkata kepada utusan mereka 
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ke Bani Quraizhah untuk menanyakan kepada 
Nabi Muhammad saw tentang hukuman terhadap 
dua orang pemuka yang berzina padahal sudah 
menikah.

Mereka berpesan, “Kalau Muhammad 
menjawab bahwa hukumannya adalah dera dan 
menghitamkan muka, maka terima dan ambillah 
fatwanya, tetapi kalau dia menjawab selain dari 
itu dan menegaskan bahwa hukumannya adalah 
rajam, maka hindarilah dia dan jangan diterima.”59

Dari uraian ayat tersebut, terlihat jelas 
bahwa orang Yahudi telah melakukan tahrif 
terhadap Taurat secara tekstual. Mereka juga 
telah melupakan sebagian dari apa yang telah 
diperingatkan kepada mereka. Dengan sengaja, 
mereka tidak mengerjakan sebagian apa yang 
diperintahkan. Mereka terbiasa membangkang 
serta mengingkari janji. 

59 Departemen Agama, Al-Quran dan Tafsirnya, hal.361.
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Upaya Kaum Muslim Menjaga Al-Quran dari 
Tahrif

Sejak diturunkan, al-Quran sudah mendapat 
jaminan penjagaan dari Allah Swt. Penjagaan 
dimaksud melibatkan partisipasi aktif umat Islam. 
Sebab itu, sejak awal Rasulullah saw menaruh 
perhatian penuh terhadap upaya pelestarian dan 
pemeliharaan keautentikan al-Quran dari upaya 
tahrif. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, 
proses penjagaan al-Quran dari tahrif dilakukan 
dengan berbagai macam cara, dari generasi ke 
generasi. Berbagai bentuk penjagaan tersebut 
adalah sebagai berikut.

Melalui Kegiatan Belajar Mengajar

Aktivitas belajar mengajar al-Quran sudah 
berlangsung sejak zaman Nabi saw. Rasulullah 
mencurahkan segala upaya untuk mengembangkan 
pendidikan. Beliau memberi motivasi kepada para 
sahabat yang mempelajari sesuatu. Beliaupun 
memperingatkan mereka yang menyembunyikan 
ilmu pengetahuan.
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Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah 
bersabda, “Siapa yang ditanya mengenai ilmu yang 
telah dikuasai lalu ia sembunyikan, orang itu akan 
dililit api neraka di Hari Kiamat.”60

Bukti keseriusan Nabi Muhammad dalam 
dunia pendidikan—khususnya di bidang al-
Quran—dapat dilihat ketika Nabi saw memberikan 
kesempatan kepada orang non-muslim untuk 
mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis. 
Hal itu terjadi terhadap tawanan Perang Badar. 
Sebagai tebusan, Nabi saw memberikan tugas 
kepada sejumlah tawanan untuk mengajarkan 
anak-anak kaum muslim menulis.61

Nabi Muhammad saw tidak pernah menyia-
nyiakan upaya dan keinginan masyarakat 
dalam mempelajari al-Quran. Usman bin Affan 
meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah bersabda, 
“Yang terbaik di antara kalian adalah yang 
mempelajari al-Quran, kemudian mengajarkannya 

kepada orang lain.”62

60 Imam Tirmizi, al-Sunan, (Kairo: Maktabah Al-Manar, t.t.), hadis 
ke-3.

61 Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, hal.247.
62 Bukhari, al-Shahih, juz 9, hadis ke-5027-8, hal.74; Abu Dawud, al-

Sunan, hadis ke-1452.
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Semasa hidup, Nabi saw banyak mencurahkan 
perhatian untuk menjaga al-Quran. Tak heran 
bila beliau dijuluki “sang guru pertama al-Quran” 
(he first Quranic teacher). Banyak sahabat yang 
berguru al-Quran kepadanya.63

Aktivitas dan perjuangan Nabi saw dalam 
menjaga dan mengajarkan al-Quran dapat dilihat 
dalam beberapa riwayat berikut:

Abu Ubaidah, Abu Salamah, Abdullah bin 
Arqam dan Usman bin Mazh’un menemui Nabi 
Muhammad. Mereka bertanya tentang Islam. 
Nabi Muhammad saw menjelaskan Islam kepada 
mereka dengan membacakan al-Quran. Kemudian 
merekapun menerima Islam.64 

Ketika pergi menemui Nabi Muhammad, 
Utbah bin Rabi’ah membawa usulan atas 
nama orang Quraisy. Dia menawarkan iming-
iming (hadiah besar). Dia berharap Nabi saw 
meninggalkan misinya. Nabi Muhammad dengan 
sabar menunggu. Kemudian beliau menjawab, 

63 Ibnu Ishaq, al-Siyar wa al-Maghazi, diedit oleh Suhail Zakkar, 
(Bairut, Dar Al-Arabi, t.t., h.140.

64 Ibid., hal.143.
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“Sekarang, dengarkan ucapan saya.” Beliaupun 
membaca beberapa ayat sebagai jawaban terhadap 
tawaran itu.65 

Beberapa orang Kristen dari Ethiopia 
mengunjungi Nabi Muhammad saw di Mekah. 
Mereka bertanya tentang Islam. Nabi menjelaskan 
kepada mereka dengan membaca al-Quran dan 
merekapun masuk Islam.66

Iyas bin Mu’adz menuju Mekah berupaya 
membangun aliansi kekuatan dengan pihak 
Quraisy. Nabi Muhammad mendatangi Iyas dan 
membacakan al-Quran kepadanya.67

Nabi Muhammad saw mengajarkan tiga 
sahabat tentang surah Yunus, Thaha dan Hal Ataka 
secara berurutan.68

Ibnu Ummi Maktum menemui Nabi 
Muhammad dan meminta beliau membaca al-

Quran.69 

65 Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, (Kairo: Dar Al-Manar, t.t.), 
hal.293-294.

66 Ibnu Ishaq, al-Siyar, hal.218.
67 Ibnu Hisyam, al-Siyar, hal.428.
68 Ibnu Wahb, al-Jam’i fi Mum al-Quran, hal.271. Surah-surah 

tersebut tertulis dalam no.10, 20, dan 76.
69 Ibnu Hisyam, Sirah, jil.1-2, hal.369.
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Perjuangan Nabi dalam mengajarkan al-
Quran diteruskan para sahabat. Di antara para 
sahabat yang menjadi guru al-Quran adalah 
Ibnu Mas’ud. Dia adalah salah satu sahabat 
pertama yang mengajarkan al-Quran di Mekah.70 
Lalu, ada Khabbab yang mengajarkan al-Quran 
kepada Fathimah (saudara perempuan Umar bin 
Khaththab) dan suaminya, Sa’id bin Zaid.71 Mush’ab 
bin Umair diutus Nabi ke Madinah sebagai guru 
mengaji al-Quran.72 

Di bawah ini akan disebutkan beberapa 
riwayat yang menyebutkan aktivitas para sahabat 
dalam mengajar al-Quran.

Ubadah bin Shamit mengajarkan al-Quran 
pada masa kehidupan Nabi Muhammad.73 

Ubay juga mengajarkan al-Quran pada masa 
kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, kemudian 

70 Ibnu Sa`d, al-Thabaqat, jil.3, juz 1, hal.107; Ibnu Ishaq, al-Siyar wa 
al-Maghazi, diedit oleh Zakkar, hal.186.

71 Ibnu Ishaq, al-Siyar wa al-Maghazi, diedit oleh Zakkar, hal.181-
84.

72 Ibnu Hisyam, al-Sirah, jil.1-2, hal.434.
73 Lihat Baqilani , al-Sunan, juz 6, hal.125; Abu Ubaid, al-Fadhail, 

hal.206-207.
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secara terus-menerus mengajar seorang buta di 
rumahnya.74 Abu Sa’id Khudri menjelaskan bahwa 
dia duduk dengan sekelompok imigran dari Mekah 
sewaktu seorang qari membaca al-Quran untuk 
mereka.75 

Uqba bin Amir berkata, “Nabi Muhammad 
hadir sewaktu kami berada di dalam mesjid 
mengajar satu sama lain tentang al-Quran.”76 
Jabir bin Abdillah berkata, “Nabi Muhammad 
mengunjungi kami saat kami membaca al-Quran. 
Kumpulan kami terdiri dari orang Arab dan non-
Arab (Ajam).”77

Proses belajar mengajar al-Quran itu terus 
berlangsung hingga generasi setelah para sahabat 
hingga umat Islam di era modern.

Melalui Hafalan

Selain kegiatan belajar mengajar, al-Quran 
juga dipelihara dengan cara tahfiz (hafalan). Tahfiz 

74 Baqilani, al-Sunan, hal.208.
75 Khatib Bagdadi, al-Faqih, (Kairo: Dar Al-Nahdhah, t.t.), jil.2, 

hal.122.
76 Abu Ubaid, al-Fadhail, 69-70.
77 Ibid., hal.70.
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adalah fenomena sangat menakjubkan di dunia 
Islam. Betapa tidak, jauh sebelum ditemukan 
alat tulis, muslim sudah menemukan satu cara 
memelihara kitab suci mereka, yaitu menghafal. 
Dengan metode tahfiz ini pula, muslim berhasil 
melestarikan dan mewariskan al-Quran dari 
generasi ke generasi dan dari masa ke masa.

Kegiatan tahfiz memiliki tingkat perjuangan 
yang lebih berat. Maka, tak heran jika Islam 
memberikan balasan lebih besar kepada para 
penghafal (huffaz)78 al-Quran. Dalam konteks ini, 
Abdullah bin Amr bin Ash memberitahu bahwa 
Nabi Muhammad berkata, “Seseorang yang 
mencurahkan hidupnya untuk al-Quran akan 
diminta di Hari Kiamat naik ke atas mimbar 
untuk membaca dengan hati-hati seperti yang 
dia lakukannya selama di dunia di mana dia 
akan masuk surga selamanya setelah bacaan ayat 
terakhirnya itu.”79

78 Istilah huffaz (bentuk jamak dari kata hafiz) hanya dikenal di 
negara-negara melayu, di negara asalnya, Arab, para penghafal 
al-Quran disebut dengan istilah hamil al-Quran.

79 Abu Dawud, al-Sunan, hadis ke-1464; Tirmizi, al-Sunan, hadis ke-
2914; Faryabi, al-Fadhail, hadis ke-60-1.
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Dalam hadis lain, Nabi Muhammad 
menjelaskan, “Bacaan seseorang tanpa bantuan 
mushaf berhak mendapat pahala sebanyak seribu 
tingkat.”80 

Sebaliknya, Nabi Muhammad memperingatkan 
orang yang malas menghafal al-Quran. Ibnu Abbas 
menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, 
“Seorang yang tidak berminat terhadap al-Quran 
laksana rumah yang telah roboh.”81

Para penghafal al-Quran yang melupakan 
hafalannya dipandang berdosa besar. Oleh sebab 
itu, Nabi menasihati para penghafal al-Quran agar 
selalu mengulangi hafalannya. Abu Musa Asy’ari 
memberitahukan bahwa Nabi bersabda, “Segarkan 
pengetahuan Anda tentang al-Quran dan saya 
bersumpah dengan nama Allah di mana nyawa 
Muhammad ada di tangan-Nya bahwa hal ini lebih 
penting daripada menghindari seekor unta yang 
kakinya diikat.”82 

80 Suyuthi, al-Itqan, jil.1, hal.304, dicatat dalam Thabari dan Baihaqi 
dalam Syu’ab al-Iman, diceritakan oleh al-Tsaqafi. 

81 Imam Tirmizi, al-Sunan, Bab Fadhail al-Quran, hadis ke-2913.
82 Muslim, al-Shahih, terjemahan bahasa Inggris, oleh Siddiqi, hadis 

ke-1727. Lihat juga hadis ke-1725.

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

112

Dari para sahabat penghafal itulah, al-Quran 
diturunkan secara berkesinambungan hingga 
generasi sekarang. Kegiatan tahfiz di era modern 
juga terus dilakukan. Berbagai pesantren dan 
lembaga pendidikan berusaha menerapkan sistem 
hafalan al-Quran sebagai syarat kelulusan anak 
didik.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa tahfiz 
memiliki peran cukup strategis dalam melestarikan 
dan menjaga al-Quran dari upaya tahrif. 

Melalui Pengumpulan (Kodifikasi)

Selain melalui media pengajaran dan tahfiz, 
al-Quran juga dijaga dan dilestarikan melalui 
media kodifikasi (al-jam’). Secara prinsip, kodifikasi 
dilakukan sebagai upaya untuk menjaga hilangnya 
al-Quran dari hati umat. Sebab, seiring banyaknya 
penghafal al-Quran yang meninggal dunia, al-
Quran dikhawatirkan akan hilang dari ingatan 
umat. Untuk itulah, al-Quran dikumpulkan dan 
dikodifikasikan.

Pengumpulan al-Quran sudah dilakukan 
sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pada zaman 
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ini, tulisan-tulisan ayat suci al-Quran yang 

masih bertebaran di beberapa tempat seperti 

dinding, pelepah kurma, tulang, bebatuan dan 

kain, dikumpulkan menjadi satu atas bimbingan 

Rasulullah saw. 

Setelah Rasul saw wafat, al-Quran kemudian 

dikumpulkan ulang oleh Abu Bakar. Pengumpulan 

al-Quran pada masa ini dilakukan dengan cara 

menyalin ayat-ayat yang masih tertulis di atas 

pelepah kurma, bebatuan, tulang belulang, kain dan 

tembok menjadi satu tulisan dalam satu mushaf. 

Mushaf inilah yang kemudian disimpan Abu Bakar, 

dan setelah itu diwariskan kepada Umar dan lalu 

kepada Hafsah binti Umar.

Proses pengumpulan al-Quran kemudian 

diteruskan dan disempurnakan pada masa khalifah 

Usman bin Affan. Usman membentuk tim panitia 

yang diketuai Zaid bin Tsabit. Tim inilah yang 

kembali mengumpulkan al-Quran. Pengumpulan 

pada masa ini dilakukan dengan cara menyalin 

kembali mushaf yang telah ditulis pada masa Abu 

Bakar. Kemudian, tim juga menyatukan bacaan 

dalam enam mushaf. Keenam mushaf itu kemudian 
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dikirim ke beberapa kota besar seperti Mekah, 
Madinah, Kufah, Syam, Bagdad dan Yaman.

Dari uraian di atas, tampak bahwa usaha umat 
Islam memelihara dan menjaga al-Quran dari 
kemungkinan terjadinya tahrif sangatlah besar. 
Penjagaan itu dilakukan dengan berbagai macam 
cara: pengajaran, tahfiz dan kodifikasi. Fakta ini 
semakin memperlihatkan kelemahan tuduhan 
orientalis tentang ketidakautentikan al-Quran.

Selain itu, kemungkinan adanya tahrif juga 
dapat dimentahkan dengan beberapa argumentasi 
berikut ini:

Al-Quran Dijaga Langsung oleh Allah Swt

Allah akan senantiasa menjaga kemurnian 
dan keotentikan al-Quran, sebagaimana yang Dia 
janjikan dalam QS. al-Hijr, ayat 9.

Dalam ayat tersebut terdapat, kata al-dizkr 
ditafsirkan para mufasir sebagai al-Quran. Dalam 
ayat tersebut diyakini bahwa Allah Swt menjaga 
al-Quran secara langsung. Selain Allah Swt, 
para malaikat dan manusia juga ikut menjaga 
keautentikan al-Quran. Hal ini dapat diketahui dari 
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penafsiran kata . Jumhur ulama menafsirkan 

kata  sebagai keterlibatan malaikat dan 

manusia.

Dikarenakan adanya peran Allah Swt, malaikat 

dan manusia, maka al-Quran terselamatkan dari 

penambahan dan pengurangan. Ini yang dilakukan 

Allah Swt terhadap al-Quran dan tidak terhadap 

kitab-kitab samawi lainnya. Meskipun terdapat 

banyak upaya untuk mengubah al-Quran, Allah 

akan selalu melindungi kitab suci ini dari upaya 

tahrif.

Al-Quran Jauh dari Kebatilan

Allah menyatakan dalam surah Fushshilat, 

ayat 42. 

ْنِزْيٌل ِمْن  ْيَن َيَدْيِه َو َال ِمْن َخْلِفِه تـَ َال َيْأِتْيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَ
َحِكْيٍم َحِمْيٍد

Yang tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik 
dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan 
dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Mahaterpuji. (QS. 
Fushshilat: 42)
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Ayat tersebut meniscayakan adanya 
kemurnian dan kebenaran al-Quran. Dengan 
demikian, kemurnian al-Quran sangat terjaga dari 
perubahan. Tidak mungkin ada peluang pemalsuan 
dan perubahan dari masa diturunkannya hingga 
Hari Kiamat. Sebab, al-Quran diturunkan dari 
sisi Allah Yang Mahakuasa dan Mahamulia. Selain 
ayat tersebut, kemurnian al-Quran juga ditegaskan 
Allah dalam firman-Nya dalam surah al-Qiyamah, 
ayat 17-19,

ْرآَنُه *  َرْأَناُه َفاتَِّبْع قـُ ْرآَنُه * َفِإَذا قـَ َنا َجْمَعُه َو قـُ ِإنَّ َعَليـْ
َياَنُه َنا بـَ ُثمَّ ِإنَّ َعَليـْ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 
membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, 
maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas 
tanggungan Kami-lah penjelasannya. (QS. al-Qiyamah: 
17-19)

Hadis Tsaqalain (Dua Perkara Besar)

Rasulullah saw bersabda, “Aku telah 
meninggalkan atas kalian dua perkara besar, yakni 
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kitab Allah (al-Quran) dan Ahlulbaitku, di mana 
bila kalian berpegang-teguh kepada keduanya, 
maka kalian tidak akan tersesat selamanya.”83

Tahrif  Bertolak Belakang dengan Kemukjizatan 

Al-Quran 

Kemukjizatan al-Quran sendiri berkaitan 
dengan kefasihan dan keindahan bahasa yang di 
dalamnya terkandung substansi risalah. Oleh sebab 
itu, jika terjadi tahrif, maka hal itu telah menyalahi 
konsep i’jaz itu sendiri. Sebab, dengan kata lain, 
al-Quran sudah dapat ditandingi oleh manusia. 
Persoalan yang demikian ini telah ditegaskan Allah 
dalam surah al-Baqarah, ayat 23.

Pendapat itu dikemukakan Allamah Hilli 
(wafat 726 H). Dia mengatakan bahwa perkataan 
tentang adanya perubahan menandakan adanya 
masalah dalam mukjizat Rasulullah saw. Padahal 

83 Hadis ini mutawatir-masyhur, diriwayatkan oleh para hafiz dan 
para ahli hadis dari sekitar 30 sahabat. Hafiz Ibnu Qaisirani 
(448-507) memiliki kitab yang membicarakan riwayat hadis ini. 
Sayid Ali Milani telah membahas hadis ini dari segi sanad dan 
matannya dalam sebuah kitab yang berjumlah tiga jilid dengan 
nama Nafahat al-Azhar fi Khulashati ‘Aqabat al-Anwar fi Imamah al-
Aimmah al-Itsna Asyariyah, dan lihat juga Ahl al-Bait fi al-Maktabat 
al-’Arabiyyah, hal.298, tulisan Abdul Aziz Thabathaba’i.
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mukjizat itu dinukil secara mutawatir. Begitupun, 
jika ada satu kata atau beberapa kata yang hilang, 
maka sisi kefasihannya telah berubah dan hilang 

serta kekuatan al-Quran telah sirna sama sekali.84

Kesahihan Riwayat tentang Pengumpulan Al-

Quran 

Riwayat tentang pengumpulan al-Quran pada 
zaman Nabi saw sudah dijamin kebenarannya. 
Adapun dasarnya adalah riwayat yang menunjukkan 
bahwa Rasulullah saw telah memerintahkan 
para sahabatnya untuk membaca al-Quran, 
mempelajarinya serta menghafalnya. Perintah 
tersebut telah dilakukan oleh para sahabat. Banyak 
dari mereka yang telah menamatkan bacaan dan 
menghafal al-Quran. Ini kemudian diperkuat 
dengan riwayat yang menyatakan bahwa Jibril 
as selalu menamatkan bacaan al-Quran bersama 
Rasulullah saw setiap tahun. Menjelang Rasulullah 
saw wafat, Jibril as turun membacakan al-Quran 
dua kali. Semua itu menjadi bukti bahwa pandangan 

tentang adanya perubahan tidak beralasan.85

84 Ali Musa Ka’bi, Salamat al-Quran, hal.18.
85 Ibid., hal.19.
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Kepedulian yang Tinggi dari Sahabat

Tingginya kepedulian Rasulullah saw dan 
para sahabatnya terhadap al-Quran menjadi dalil 
yang dapat mematahkan pendapat tentang adanya 
tahrif. Para sahabat dengan giat menyebarkan al-
Quran kepada umat Islam untuk dipelajari, dihafal 
dan diamalkan. Berkat kepedulian tersebut, maka 
lahirlah ribuan hafiz (penghafal) al-Quran. Dengan 
demikian, keberadaan para hafiz ini sangat 
mendukung kemurnian al-Quran.86

86 Ibid., hal.20.

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

120

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

121

BAGIANBAGIAN  IIIIII: : 
SUNNISUNNI  DANDAN  SYISYI’’AHAH  SATUSATU  ALAL--QURANQURAN

Riwayat Tahrif dalam Syi’ah

Sebagian kalangan dari Ahlusunnah kerap 
menuding Muslim Syi’ah memiliki al-Quran 
yang berbeda. Sebab, menurut mereka, Syi’ah 
menganggap muslim lain sudah berpaling dari Imam 
Ali dalam hal pengumpulan al-Quran. Padahal, 
Imam Ali as adalah orang yang paling mengetahui 
seluk-beluk al-Quran setelah Rasulullah saw.

Imam Ali as pernah mengatakan, “Tak 
ada satu ayatpun yang Allah turunkan kecuali 
aku mengetahui kapan dan di mana ayat itu 
diturunkan.”87 

87 Sayid Ali Husaini Milani, al-Tahqiq fi Nafi al-Tahrif ‘an al-Quran 
al-Syarif (Najef: Intisyar Al-Syarif Al-Ridha, 1375), Cet.2, hal.292.
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Dalam riwayat lain, Imam Ali as juga pernah 
menyatakan, “Bertanyalah kepadaku tentang al-
Quran. Sesungguhnya tak ada satu ayatpun kecuali 
aku mengetahui kapan dan di mana ia diturunkan, 
apakah pada siang hari atau malam hari, di daratan 
atau di gunung.”88 

Beberapa pernyataaan Imam Ali as tersebut 
didukung oleh sabda Nabi Muhammad. Rasulullah 
kerap menyatakan keutamaan dan kelebihan Ali 
bin Abi Thalib di atas para sahabat lain.

Nabi besabda, “Ali bersama al-Quran dan al-
Quran bersama Ali.”89

Pada kesempatan lain, Nabi juga bersabda, 
“Aku adalah gudangnya ilmu sedangkan Ali adalah 
pintunya. Barangsiapa ingin masuk ke gudang ilmu 
maka hendaklah datang melalui pintunya.”90

Dalam hal penyusunan dan pemeliharaan al-
Quran, Ali bin Abi Thalib as juga diyakini telah 
menyusun urutan ayat dan surah al-Quran . Ali as 

88 Ibid., hal.292.
89 Alauddin Muttaqi bin Hisyamuddin Hindi, Kanz al-Ummal fi 

Sunan al-Aqwal wa al-Af’al (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1989), 
kitab Fadhail Ali, hal.608.

90 Muttaqi Hindi, Kanz al-Ummal, hal.614.
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menuliskan semua itu dengan rapi dalam kertas 
lalu mengodifikasikannya jauh sebelum Nabi 
saw wafat. Maka, al-Quran telah tersusun dan 
terkumpul secara sempurna pada masa tersebut. 
Hal ini jelas merupakan peristiwa penting bagi 
umat Islam. Itulah salah satu keutamaan Ali bin 
Abi Thalib as.91

Sunni dan Syi’ah sama-sama meyakini bahwa 
al-Quran telah ditulis dengan sempurna pada masa 
Nabi Muhammad saw. Hanya saja kedua mazhab 
itu berbeda pendapat soal jumlah sahabat yang 
menjadi penulis al-Quran.

Sunni menyatakan bahwa para sahabat lebih 
banyak menghafal daripada menulis. Penulisan al-
Quran lengkap 30 juz hanya dilakukan beberapa 
sahabat. Riwayat dari Anas bin Malik dan Abdullah 
bin Umar menyebutkan empat sahabat. Riwayat 
dari Muhammad bin Ka’b Qurzi menyatakan 
lima sahabat. Lalu, riwayat dari Imam Sya’bi 
menyebutkan enam sahabat dan riwayat dari Imam 
Nadim yang menyebutkan tujuh sahabat.92

91 Milani, al-Tahqiq fi Nafyi al-Tahrif, hal.278 -279.
92 Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah Bukhari, 

al-Shahih (Beirut: Dar Al-Fikr, tt).
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Syi’ah menolak pembatasan jumlah sahabat 
penulis al-Quran seperti yang diriwayatkan 
perawi di atas. Mereka menganggap jumlah 
sahabat penulis al-Quran itu banyak. Sebab, al-
Quran tersampaikan kepada generasi kita secara 
mutawatir (diriwayatkan banyak orang). Bagi 
Syi’ah, jumlah sahabat penulis al-Quran tak bisa 
dibatasi.93

Syi’ah juga menolak sebuah riwayat yang 
dirujukkan kepada Zaid bin Tsabit. Dalam 
riwayat itu, Zaid bin Tsabit berkata, “Rasulullah 
saw telah meninggal sedangkan al-Quran belum 
terkumpul.”94

Menurut Syi’ah, riwayat tersebut tak bisa 
diterima. Sebab, al-Quran telah terkumpul lengkap 
tanpa satu ayatpun tertinggal pada masa Nabi 
Muhammad saw.

Syi’ah juga menolak riwayat dari Bukhari yang 
dirujukkan kepada Zaid bin Tsabit. Dalam riwayat 
itu, Zaid bin Tsabit berkata, “Saya diutus Abu Bakar 

93 Muttaqi Hindi, Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal, hal.47.
94 Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, al-Itqan fi Ulum al-Quran 

(Beirut: Muassasah Al-Fuad, t.t.), hal.76.
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setelah Perang Yamamah untuk menghimpun al-

Quran.”95

Syi’ah meyakini bahwa al-Quran telah 

dihimpun sempurna dan tersusun rapi pada masa 

Rasulullah saw: ayat demi ayat, surah demi surah. 

Pengumpulan itu dilakukan atas perintah Nabi 

saw, bahkan jauh sebelum beliau wafat.

Riwayat yang dirujukkan kepada Zaid 

bin Tsabit dalam Shahih Bukhari di atas juga 

bertentangan dengan riwayat lain yang sama-sama 

dirujukkan kepada Zaid bin Tsabit. Dalam riwayat 

ini, Zaid sendiri mengatakan bahwa Jibril selalu 

menyimak bacaan al-Quran Nabi Muhammad saw 

dua kali dalam satu tahun sebelum beliau wafat. 

Zaidpun menegaskan bahwa al-Quran yang dibaca 

itu adalah al-Quran yang juga ada di tangannya.96

Selain itu, Syi’ah juga menolak riwayat yang 

menunjukkan keharusan adanya dua saksi yang 

adil dalam penulisan dan pengumpulan al-Quran.

Sebuah riwayat dari Abu Dawud mengisahkan 

bahwa ketika mengumpulkan al-Quran, Abu 

95 Bukhari, al-Shahih, hal.119.
96 Ibid, hal.281.

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

126

Bakar memberikan instruksi kepada Umar bin 
Khaththab dan Zaid bin Tsabit untuk menyeleksi 
dan menerima catatan al-Quran dengan hati-hati. 
Abu Bakar juga mensyaratkan agar tulisan yang 
dibawa oleh para sahabat ke hadapan Umar dan 
Zaid harus dibuktikan dengan dua saksi yang adil.

“Sesungguhnya Abu Bakar telah berkata 
kepada Umar bin Khaththab, ‘Berdirilah kalian 
berdua di pintu mesjid, untuk meneliti al-Quran. 
Barangsiapa membawa al-Quran dengan disaksikan 
dua orang saksi, bahwa itu naskah al-Quran, maka 
tulislah.”97

Syi’ah menolak riwayat tersebut karena 
memiliki beberapa kelemahan. Mereka tidak 
menerima riwayat itu dengan beberapa alasan.

Pertama, terdapat riwayat lain yang 
menyatakan bahwa Usman bin Affan berpidato 
di hadapan masyarakat, “Barangsiapa di antara 
kalian mempunyai catatan dari al-Quran, maka 
bawalah kepadaku.” Ketika itu juga, suhuf-suhuf 
dilaporkan kepada Usman.

97 Muhammad Abdul Azhim Zarqani, Manahil al-’Irfan fi Ulum al-
Quran (Beirut: Isa Al-Babi Al-Halabi,. t.t.), hal.252.
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Setelah hampir semua catatan terkumpul, 
Khuzaimah bin Tsabit datang melaporkan bahwa 
dia melihat ada dua ayat yang tertinggal dan belum 
dikodifikasikan pada masa Abu Bakar. Lalu tim 
pengumpulan al-Quran bertanya, “Mana dua ayat 
itu?” Khuzaimahpun menjawab, “Dua ayat itu saya 
peroleh dari Rasulullah, yaitu,

َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  ٌز  َعِزيـْ ُفِسُكْم  َأنـْ ِمْن  َرُسْوٌل  َجاءَُكْم  َلَقْد 
َولَّْوا  تـَ َفِإْن   * َرِحْيٌم  َرُءْوٌف  ِباْلُمْؤِمِنْيَن  َعَلْيُكْم  َحِرْيٌص 
ْلُت َو ُهَو َربُّ  ُقْل َحْسِبَي اُهللا َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّ فـَ

اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم.٩٨ 
Kemudian Usmanpun berkata, “Betul. Saya 

bersaksi bahwa dua ayat ini (turun) dari Allah 
Swt.”99

Menurut kalangan Syi’ah, dua ayat terakhir 
surah al-Taubah yang dilaporkan Khuzaimah bin 
Tsabit hanya disaksikan Usman tanpa dihadiri 

98 QS. al-Taubah: 128-129.
99 Manna` Khalil Qaththan, Mabahits fi Ulum al-Quran, (Beirut: 

Muassasah Al-Risalah, 1978), hal.126.
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dua saksi yang adil.100 Alhasil, menurut mereka, 
keharusan adanya dua saksi dalam pengumpulan 
al-Quran tak dipenuhi Usman bin Affan. Hal ini 
tak mungkin dilakukan Usman, sehingga riwayat 
mengenai syarat dua saksi tidak bisa diterima.

Ketiga, ada juga riwayat yang menyatakan 
Umar menerima dua ayat terakhir surah al-Taubah 
yang dibawa seorang sahabat dari kalangan Anshar 
tanpa disaksikan dua orang saksi yang hafal al-
Quran. Umar mengatakan, “Jangan kalian bertanya 
tentang kesaksian atas dua ayat tersebut selamanya. 
Ayat itu ada dan diperoleh dari Rasullullah.”101

Keempat, Khuzaimah bin Tsabit melaporkan 
kepada Umar dan Zaid bin Tsabit tentang dua 
ayat terakhir surah al-Taubah. Kemudian, Zaid bin 
Tsabit bertanya, “Siapa saksinya bahwa dua ayat 
itu diperoleh dari Nabi?, Khuzaimah menjawab, 
‘Demi Allah! Saya tidak tahu.’ Lalu, Umar berkata, 
‘Saya yang menyaksikan hal itu.’”102

Inti penolakan Syi’ah akan keharusan dua saksi 

dalam proses pengumpulan al-Quran dikarenakan 

100 Muttaqi Hindi, Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal, hal.45.
101 Ibid., hal.45-46.
102 Ibid., hal.47.
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adanya riwayat yang justeru menunjukkan 
penerimaan ayat tanpa dua saksi. Menurut mereka, 
hal ini saling bertentangan. Selain itu, yang lebih 
penting, menurut Syi’ah, al-Quran telah terkumpul 
dan terkodifikasikan lengkap pada masa Rasulullah 
saw. 

Bagi Syi’ah, proses kodifikasi al-Quran telah 
sempurna pada masa Rasulullah saw. Namun, 
kodifikasi al-Quran dalam bentuk mushaf yang 
tersusun rapi dalam setiap lembarannya baru 
terjadi selama kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan 
Usman.103

Maka, apa yang dilakukan Usman sebenarnya 
adalah mempersatukan bacaan (qira’ah).104 Sejak 
saat itu, umat Islam dilarang membaca qira’ah 
lain selain yang sudah ditetapkan dalam Mushaf 
Usmani.105

Praktik semacam itu tidak dikritik oleh 
umat. Sebab, memang mushaf-mushaf yang 

103 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, (Jakarta: Alhuda, 2006), 
hal.169.

104 Sebuah hadis menyatakan, “Al-Quran diturunkan dalam tujuh 
huruf (bacaan atau dialek).” Lihat Bukhari, al-Shahih, hal.145.

105 Milani, al-Tahqiq fi Nafi al-Tahrif, hal.286.
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ditulis sahabat dan tabi’in sudah berbeda-beda 
sesuai bacaan dan tulisan di mana mereka tinggal 
dan berdomisili. Sebagian ulamapun menulis 
pembahasan khusus tentang perbedaan bacaan 
al-Quran tersebut. Setiap sahabatpun membaca al-
Quran sesuai dengan qira’ah yang berkembang di 
tempat tinggal mereka sebelum akhirnya Mushaf 
Usmani ditetapkan.

Ketika dimintai pendapatnya soal upaya 
mempersatukan bacaan al-Quran, Imam Alipun 
menjawab, “Pendapat saya, sebaiknya kumpulkan 
manusia untuk mempersatukan mushaf, sehingga 
tidak terjadi kelompok-kelompok yang berbeda 
dalam bacaan al-Quran.”106

Banyak riwayat menunjukkan sikap para 
Imam Syi’ah yang melarang pengikutnya membaca 
al-Quran dengan qira’ah yang berbeda.

Salah satunya telah diriwayatkan ada seorang 
membaca al-Quran di hadapan Imam Ja’far Shadiq 
secara berbeda dari bacaan kebanyakan orang. 
Imam Ja’far kemudian berkata kepada orang itu, 

106 Ibid., hal.287.
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“Mulai saat ini, jangan mengujarkan kata ini seperti 
itu. Bacalah sebagaimana yang dibaca oleh banyak 
orang.”107

Namun sayangnya, kalangan tertentu 
menjadikan semua penjelasan di atas sebagai 
alasan untuk menyatakan bahwa Syi’ah meragukan 
pemeliharaan al-Quran yang dilakukan pada masa 
Abu Bakar, Umar dan Usman. Kritik kalangan 
Syi’ah terhadap riwayat tentang jumlah pengumpul 
al-Quran pada masa Nabi saw; kritik terhadap 
riwayat mengenai keharusan adanya dua saksi 
dalam pengumpulan al-Quran pada masa Abu 
Bakar dan Umar; dan penilaian bahwa kodifikasi 
yang dilakukan Usman hanya mempersatukan 
qira’ah yang berbeda dalam satu mushaf karena 
kodifikasi al-Quran tuntas pada masa Nabi saw, 
dijadikan alasan untuk menuding bahwa Syi’ah 
meragukan keabsahan Mushaf Usmani.

Menurut kalangan tersebut, Syi’ah memandang 
telah terjadi reduksi dan manipulasi terhadap 
Mushaf Usmani. Syi’ah, menurut mereka, juga 
memandang bahwa al-Quran yang jelas terpelihara 

107 Fath al-Bari, jil.9, hal.15.
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adalah al-Quran yang ada dalam Mushaf Ali bin 
Abi Thalib as. 

Salah satu yang sering dijadikan bukti adalah 
hadis Syi’ah yang diriwayatkan Muhammad bin 
Ya’qub Kulaini, dari Jabir Ja’fari. Jabir mengatakan, 
“Saya mendengar Abu Ja’far as mengatakan, ‘Siapa 
saja yang mengaku bahwa dia pernah menghimpun 
seluruh al-Quran sebagaimana ia diturunkan adalah 
pembohong. Tidak ada orang yang menghimpun 
dan memelihara al-Quran sebagaimana diturunkan 
kecuali hanya Ali bin Abi Thalib dan imam-imam 
setelahnya (imam-imam Syi’ah).’”108

Kalangan yang mengutip riwayat dalam kitab 
Syekh Kulaini di atas tidak mengkaji sepenuhnya 
apa yang dimaksud Syekh Kulaini. Ketika 
mengutip hadis itu, Syekh Kulaini menuliskannya 
dalam sebuah bab yang dia sebut, “Tak ada yang 
mengumpulkan al-Quran secara menyeluruh 
kecuali para Imam as dan mereka mengetahui 
semua ilmu al-Quran.”

Sangat jelas, yang dimaksud “mengumpulkan” 

menurut Syekh Kulaini adalah seluruh tafsir 

108 Muhammad bin Ya’qub Kulaini, al-Kafi fi al-Ushul, (Teheran: T.p., 
t.t.), jil.1, hal.228.
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dan takwil al-Quran, bukan kodifikasi al-Quran 
menjadi satu mushaf. Bagian kedua dari judul 
bab itu, yakni “Mereka mengetahui semua ilmu 
al-Quran,” menjelaskan bagian pertama tentang 
“Mengumpulkan al-Quran secara menyeluruh.” 
Inilah makna ungkapan Syekh Kulaini tentang 
“Mengumpulkan al-Quran secara menyeluruh.”109

Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, ulama 
Syi’ah dari Irak, jelas membantah pandangan 
bahwa Syi’ah meragukan proses pengumpulan 
pada masa Abu Bakar, Umar dan Usman. Dia 
mengajukan sejumlah alasan mengapa keraguan 
tersebut tidaklah dapat diterima.110

Pertama, seandainya khalifah Usman telah 
melakukan pemalsuan terhadap al-Quran, maka 
bisa dipastikan seluruh muslim ketika itu akan 
menjadikan hal itu sebagai pembenaran sikap 
perlawanan mereka terhadap Usman. Namun, 
sejarah menunjukkan bahwa perlawanan tersebut 
lebih dipicu oleh faktor politik, bukan faktor yang 

berkenaan dengan pemeliharaan al-Quran.

109 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, (Jakarta: Al-Huda: 
2007), hal.256-257.

110 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, hal.164-166.
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Kedua, jikalau khalifah Usman atau Abu 
Bakar dan Umar memalsukan al-Quran demi 
kepentingan politik, maka bisa dipastikan Imam Ali 
akan menentang mereka. Sikap Imam Ali terhadap 
kekhalifahan mereka sangat jelas. Imam Ali berkata, 
“Demi Allah! Jika aku mendapatkan Usman 
menikah dengan para wanita dan memiliki budak 
dengan menggunakan kekayaan negara, maka aku 
akan menentangnya. Ketahuilah bahwasannya pada 
keadilan itu, terdapat kelapangan. Barangsiapa 
yang rasa keadilan pada dirinya telah sempit, maka 
kezaliman akan menyesakkan dadanya.”111

Masalah lain yang cukup penting dalam 
perdebatan antara Syi’ah dan Sunni adalah 
mengenai terjadinya tahrif al-Quran. Persoalan 
ini perlu mendapat perhatian khusus karena 
menyangkut keautentikan al-Quran, yang 
merupakan pedoman dasar bagi umat Islam, baik 
kalangan Syi’ah maupun Sunni.

Namun, tak dapat dipungkiri terdapat 
sejumlah riwayat yang dipandang menunjukkan 
terjadinya tahrif dalam al-Quran, baik dalam kitab 

Syi’ah maupun Sunni.

111 Syarh Nahj al-Balaghah, jil.1, hal.269.

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

135

Di kalangan Syi’ah, orang pertama yang 
menulis kitab mengenai tahrif al-Quran adalah 
Ni’matullah Jazairi (wafat 1112 H). Kitabnya adalah 
Manba’ al-Hayat yang dicetak di Baghdad dan 
Beirut. Dalam kitab itu, dia menuliskan beberapa 
riwayat untuk membuktikan adanya tahrif dalam 
al-Quran. Kemudian, setelah lebih daripada 200 
tahun, muncul seorang bernama Haji Nuri (wafat 
1230 H). Lewat kitabnya Fashl al-Khithab, dia 
menyodorkan sekumpulan riwayat mengenai tahrif 
al-Quran.112

Kedua orang tersebut menukil sejumlah riwayat 
dari beberapa kitab karya ulama Syi’ah terdahulu. 
Hal itu dilakukan tanpa sebuah penelitian yang 
dalam terkait maksud dan validitas riwayat yang 
dinukil. Sayangnya kemudian, ulama Ahlusunnah 
bernama Muhammad Malullah, dalam kitabnya al-
Syi’ah wa Tahrif al-Quran, secara mentah-mentah 
mengutip riwayat dari kitab Jazairi dan Haji Nuri.

Beberapa nama ulama Syi’ah yang kerap 
disebut sebagai pendukung terjadi tahrif dalam al-
Quran adalah Abu Ali bin Ibrahim Qommi Najasyi, 

Muhammad bin Ya’qub Kulaini, Abul Qasim Kufi Ali 

112 Ibid, hal.256.
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bin Ahmad bin Musa, Muhammad bin Muhammad 
bin Nu’man yang dikenal dengan Syekh Mufid dan 
Abu Manshur Ahmad bin Ali Thabarsi.

Malullah menulis bahwa Abu Ali bin Ibrahim 
Qommi Najasyi atau yang dikenal dengan Syekh 
Qommi (tak diketahui tanggal dan tempat kelahiran 
dan wafatnya) mendukung sepenuhnya hadis yang 
menunjukkan terjadinya tahrif al-Quran. Jumlah 
hadis tersebut mencapapi lebih daripada dua 
ribu.113

Namun, kitab yang menyebut terjadinya tahrif 
al-Quran yang dirujukkan kepada Syekh Qommi 
ternyata diketahui bukanlah hasil karyanya. Kitab 
itu hasil karya orang lain yang menggunakan nama 
Syekh Qommi.114

Nama Muhammad bin Ya’qub Kulaini (wafat 
328 H) juga dituduh Malullah sebagai ulama Syi’ah 
yang mendukung adanya tahrif dalam al-Quran. 
Bahkan banyak ayat al-Quran yang menurut Syekh 
Kulaini telah dikurangi dan dihilangkan.115 Syekh 

113 Malullah, al-Syi’ah wa Tahrif al-Quran, hal.60.
114 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.256-257.
115 Malullah, Syi’ah wa Tahrif al-Quran, hal.61.
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Kulaini menjelaskan masalah tahrif al-Quran dalam 
dua karyanya, Ushul al-Kafi dan Raudhah al-Kafi.

Namun, Malullah alpa melakukan penelitian 
lebih dalam. Banyak riwayat mengenai tahrif al-
Quran yang dinukil Syekh Kulaini dalam kitab-
kitabnya berstatus meragukan. Hal ini menjadikan 
riwayat tersebut tidak layak dijadikan sandaran. 
Hal ini diakui sendiri oleh Syekh Kulaini.116

Di antara riwayat yang bersanad meragukan 
itu adalah:

Pertama, salah satu hadis riwayat Abi Bashir, 
dari Abu Abdillah, “Di kalangan kita ada Mushaf 
Fathimah. Tahukah kalian Mushaf Fathimah itu? 
Mushaf Fathimah adalah seperti mushaf kalian, 
yaitu tiga kali lipat dari al-Quran yang ada sekarang 
ini.”117

Kedua, riwayat dari Hisyam bin Salim, dari 
Abu Abdillah, “Sesungguhnya al-Quran turun 
melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sebanyak 
17.000 (tujuh belas ribu) ayat. Seperti kita ketahui, 

116 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, hal.173.
117 Syekh Kulaini, Ushul al-Kafi, hal.458.
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bahwa al-Quran yang ada sekarang jumlah ayatnya 
sepertiga dari itu.”118

Syekh Kulaini juga mengutip sejumlah 
riwayat yang menyatakan bahwa tidak ada 
seorangpun yang sanggup mengumpulkan al-
Quran sebagaimana aslinya kecuali Imam Ali. 
Maka, orang yang mengaku sanggup melakukan 
itu adalah pembohong besar.

Pertama, riwayat dari Jabir, “Aku telah 
mendengar Abu Ja’far berkata, ‘Tidak ada 
seorangpun yang mengaku bahwa dia sanggup 
mengumpulkan al-Quran seluruhnya, sebagaimana 
al-Quran diturunkan, kecuali dia adalah pembohong 
besar. Dan tidak ada orang yang mengumpulkan 
al-Quran dan menjaganya sebagaimana al-Quran 
diturunkan oleh Allah kecuali Ali bin Abi Thalib 
dan para Imam setelahnya.”119

Kedua, riwayat dari Jabir, dari Ja’far Shadiq, 
“Seseorang tidak mampu mengakui bahwa dirinya 
mendapatkan al-Quran seluruhnya, lahir batin, 
selain orang-orang yang diberi wasiat.”120

118 Syekh Kulaini, Ushul al-Kafi, hal.459.
119 Ibid., juz. 1, hal.41.
120 Ibid., hal.42.
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Sebagaimana telah dijelaskan, riwayat di atas 
tidak serta-merta menunjukkan adanya tahrif al-
Quran. Muhammad Hadi Ma’rifat dalam bukunya 
Sejarah al-Quran menjelaskan bahwa apa yang 
dimaksud “sebagaimana al-Quran diturunkan” 
dalam hadis tersebut adalah makna dan tafsir 
yang dikehendaki Allah, bukan lafal dan kalimat 
al-Quran. Sedangkan yang dimaksud “al-Quran 
seluruhnya” adalah pengetahuan lahir dan batin 
serta tafsir dan takwil al-Quran. Alhasil, semua 
hadis tersebut tidak berkaitan dengan masalah 
tahrif.121

Perlu dicatat bahwa apa yang dinamakan 
“Mushaf Ali” oleh kalangan Syi’ah tidaklah 
berbeda dengan Mushaf Usmani dari sisi lafal dan 
kalimat al-Quran. Namun, Syi’ah meyakini bahwa 
“Mushaf Ali” mengandungi tafsir dan takwil, yang 
Imam Ali pelajari secara langsung dari Rasulullah 
saw. Penjelasan dan penafsiran itu tidak dimiliki 
mushaf lain.

Menurut Hadi Ma’rifat, Mushaf Ali mengandung 
tanzil dan takwil. Keduanya menjelaskan peristiwa 

121 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.260.
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serta kondisi yang menyebabkan suatu ayat atau 
surah diturunkan. Penjelasan itu sangat efisien 
bagi umat dalam memahami makna al-Quran dan 
menghilangkan ketidakjelasan.

Imam Ali pernah berkata, “Tak ada satu 
ayatpun yang diturunkan kepada Rasulullah saw, 
melainkan beliau membacakan dan mendiktekan 
(ayat tersebut) kepadaku. Kemudian ayat itu aku 
tulis dengan tanganku. Kemudian beliau juga 
mengajarkan kepadaku tentang tafsir, takwil, 
nasikh dan mansukh serta muhkam dan mutasyabih 
dari setiap ayat. Kemudian beliau berdoa kepada 
Allah agar aku dianugerahi pemahaman dan 
hafalan (yang mendalam dan kuat). Sejak saat itu 
hingga kini tidak satu ayatpun yang kulupakan dan 
tak ada satu ilmupun yang beliau ajarkan kepadaku 
hilang.”122

Dalam kitabnya, Syekh Kulaini juga mengutip 
sejumlah riwayat yang menyebutkan ayat al-
Quran. Ayat yang disebutkan berbeda dengan yang 
terdapat dalam Mushaf Usmani. Ayat itu kemudian 
dianggap oleh kalangan tertentu sebagai bukti 

122 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.132-133.
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bahwa Syi’ah mendungkung tahrif. Contoh riwayat 
tersebut adalah sebagai berikut,

1. QS. al-Ahzab: 53:

ْؤُذوا َرُسْوَل اِهللا يف علي و ألئمة  َو َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُ
كالذين أذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا.

Dalam Mushaf Usmani: 

ْنِكُحْوا َأْزَواَجُه  ْؤُذوا َرُسْوَل اِهللا َو َال تـَ َو َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُ
ْعِدِه َأَبًدا، ِإَن َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اِهللا َعِظْيًما. ِمْن بـَ

2. QS. al-Balad: 1- 3:

َو  َلِد *  اْلبـَ ِبَهَذا  ِحلٌّ  َأْنَت  َو  َلِد *  اْلبـَ ِبَهَذا  ُأْقِسُم  َال 
ِة. َواِلٍد َو َما َوَلَد ِمَن ْاَألِئمَّ

Dalam Mushaf Usmani:

َلِد * َو َواِلٍد  َلِد * َو َأْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلبـَ َال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلبـَ
َو َما َوَلَد.
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3. QS. al-Anfal: 41

َو اْعَلُمْوا َأنََّما َغنِِْمُتْم مِِِْن َشْيئٍٍ َفَأنَّ ِهللا ُخُمَسُه َو ِللرَُّسْولِِ 
اْبِن  َو  اْلَمَساِكْيَن  َو  اْلَيَتاَمى  َو  األئمة  و  اْلُقْرَبى  ْي  لِِذِِِِ َو 

ِبْيِل. السَّ
Dalam Mushaf Usmani: 

َو اْعَلُمْوا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍئ َفَأنَّ ِهللا ُخُمَسُه َو ِللرَُّسْوِل 
ِبْيِل. َوِلِذْي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى َو اْلَمَساِكْيَن َو اْبِن السَّ

4. QS. al-Anfal: 61

ْل  ْلِم الدخول يف أمرنا َفاْجَنْح َلَها َو تـَوَكَّ َو ِإْن َجَنُحْوا ِللسَّ
ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َعَلى اِهللا إِِنَُّه ُهَو السَّ

Dalam Mushaf Usmani: 

ْل َعَلى اِهللا ِإنَُّه ُهَو  ْلِم َفاْجَنْح َلَها َو تـَوَكَّ َو ِإْن َجَنُحْوا ِللسَّ
اْلَعِلْيُم. ِمْيُع  السَّ
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5. QS. al-Baqarah: 136

ْوُلْوا آَمنَّا بِِاهللاِِ َو  َنا. َقاَل: قـُ ْوُلْوا آَمنَّا ِباِهللا َو َما ُأْنِزَل ِإَليـْ قـُ
َما ُأْنِزَل على عليا و فاطمة و احلسن و احلسني و جرت 

بينهم يف األئمة عليه السالم.
Dalam Mushaf Usmani:

َراِهْيَم  ِإبـْ ِإَلى  ُأْنِزَل  َما  َو  َنا  ِإَليـْ ُأْنِزَل  َما  َو  ِباِهللا  آَمنَّا  ُقوُلْوا 
ْعُقوَب َو اَألْسَباِط َو َما ُأْوِتَي  َو إِِْسَماِعْيَل َو ِإْسَحاَق َو يـَ

ْوَن ِمْن رَبِِّهْم. ُمْوَسى و ََِعْيَسى َو َما ُأوِتَي النَِّبيـُّ
6. QS. al-Zukhruf: 43

عن الشمالي عن أبي جعفر عليه السالم قال: َأْوَحى 
ِإنََّك  ِإَلْيَك  ُأْوِحَي  بِِالَِّذْي  َفاْسَتْمِسْك  بِِّيِه:  نـَ ِإَلى  اُهللا 
و  علي  والية  على  إنك  قال:  ُمْسَتِقْيٍم،  ِصَراٍط  َعَلى 

علي هو الصراط الستقيم.
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Dalam Mushaf Usmani:

ِصَراٍط  َعَلى  ِإنََّك  ِإَلْيَك  ُأْوِحَي  ِبالَِّذي  َفاْسَتْمِسْك 
ُمْسَتِقْيٍم.

7. QS. al-Baqarah: 90

َزَل اُهللا يف  ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُرْوا ِبَما َأنـْ َرْوا ِبِه َأنـْ ِبْئَس َما اْشتـَ
ْغًيا. علي بـَ

Dalam Mushaf Usmani:

ْغًيا. َزَل اُهللا بـَ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُرْوا ِبَما أَنـْ َرْوا ِبِه أَنـْ  ِبْئَس َما اْشتـَ
Berdasarkan riwayat di atas, sejumlah 

kalangan, seperti Muhammad Malullah, menuding 
Syekh Kulaini sebagau ulama Syi’ah yang 
mendukung terjadinya tahrif terhadap al-Quran. 
Namun, mereka gagal melihat sisi lain dari riwayat 
tersebut.

Menurut Hadi Ma’rifat, riwayat tersebut 
bersifat penafsiran atas suatu ayat al-Quran. Para 
Imam Syi’ah kerap memberi sedikit penafsiran di 
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sela ayat saat membacakan ayat itu kepada para 
pengikutnya. Tujuan para Imam tersebut adalah 
memberikan pemahaman dan penjelasan. Namun, 
orang seperti Jazairi, Haji Nuri dan Malullah, 
memandang penafsiran di sela bacaan seperti 
itu sebagai bagian dari al-Quran, dan kemudian 
memahaminya sebagai tahrif.123 Dalam kitab Syekh 
Kulaini sendiri tak ada petunjuk yang menyatakan 
bahwa bagian-bagian tersebut adalah penambahan 
atau pengurangan dalam al-Quran.

Malullah dalam al-Syi’ah wa Tahrif al-Quran 
juga menyebut nama Abul Qasim Kufi Ali bin 
Ahmad bin Musa sebagai ulama Syi’ah yang 
meyakini telah terjadi tahrif terhadap al-Quran. 
Al-Kufi membahas soal tahrif dalam kitabnya al-
Istighatsah.124

Namun, mayoritas ulama Syi’ah memandang 
bahwa kitab al-Istighatsah karya al-Kufi sangat 
tidak layak dijadikan sandaran. Sebab, al-Kufi 
dikenal sebagai orang yang bermazhab rusak.125 

123 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.261.
124 Muhammad Malullah, al-Syi’ah wa Tahrif al-Quran (Ttp: tp. 1405 

H), hal. 65–66.
125 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.259.
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Jalur periwayatan (sanad) dalam kitab tersebut 
juga ditetapkan ahli ilmu hadis Syi’ah sebagai 
bentuk penyimpangan dan pemalsuan.126

Nama ulama Syi’ah lain yang disebut-sebut 
sebagai pendukung tahrif adalah Muhammad bin 
Muhammad bin Nu’man. Beliau lebih dikenal 
dengan panggilan Syekh Mufid (wafat 413 H). Beliau 
menulis sebuh kitab Awail al-Maqalat. Dalam salah 
satu bagiannya, beliau membahas tahrif dalam al-
Quran.127

Seperti juga Kulaini, Syekh Mufid dalam 
kitab tersebut menukil sejumlah riwayat 
yang menunjukkan adanya penambahan atau 
pengurangan dalam al-Quran. Namun, yang kerap 
diabaikan adalah penilaian Syekh Mufid terhadap 
riwayat tersebut.

Ketika membahas pendapat sebagian ulama 
Syi’ah yang meyakini bahwa tidak sedikitpun ada 
yang berkurang dari al-Quran, baik kalimat, ayat, 
maupun surahnya. Syekh Mufid menegaskan, 

126 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, hal.173.
127 Syekh Mufid, Awail al-Maqalat fi al-Madahib al-Mukhtarah, (Qom: 

Maktabah Al-Dawari, 1370 H.), hal.79.
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“Pendapat ini, bagi saya, lebih mendekati kebenaran 
daripada pendapat mereka yang mengatakan 
bahwa sebagian dari kalimat-kalimat al-Quran telah 
hilang dan pendapat saya adalah tidak sedikitpun 
dari al-Quran yang berkurang.”128

Seorang yang konon ulama Syi’ah juga 
dipandang menukil riwayat mengenai adanya 
tahrif dalam al-Quran. Namanya Abu Manshur 
Ahmad bin Ali Thabarsi dalam bukunya al-Ihtijaj.129 
Namun, mayoritas ulama Syi’ah menegaskan 
kitab al-Ihtijaj tak bersanad (tidak memiliki jalur 
periwayatan) dan identitas penulisnyapun tidak 
jelas.130

Secara keseluruhan, riwayat mengenai tahrif 
di dalam kitab-kitab Syi’ah terbagi dalam beberapa 
bagian besar.131

Bagian pertama, riwayat yang menyatakan 
bahwa hanya Ali bin Abi Thalib, para Imam Syi’ah, 
yang mampu mengumpulkan keseluruhan al-

128 Syekh Kulaini.
129 Abu Manshur Thabarsi, al-Ihtijaj ‘ala Ahl al-Lujaj, (Beirut: 

Muassasah Al-Nu’man, t.t.), juz 1, hal.222.
130 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.259.
131 Ibid., hal.174-183.
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Quran. Sehingga orang yang mengaku mampu 
melakukan itu selain Ali adalah pembohong besar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, riwayat 
seperti ini mengandung maksud bahwa Syi’ah 
meyakini hanya Imam Ali dan para Imam dari 
keturunannya yang menguasai seluruh ilmu al-
Quran, baik itu tafsir maupun takwil, baik itu 
lahir maupun batin. Riwayat ini sama sekali tidak 
bermakna bahwa telah terjadi tahrif dalam proses 
kodifikasi mushaf pada masa Abu Bakar, Umar dan 
Usman.

Bagian kedua, riwayat yang menjelaskan 
secara eksplisit mengenai terjadinya penyimpangan 
di dalam al-Quran. Riwayat ini menggunakan lafal 
tahrif.

Contohnya adalah riwayat Abu Dzar yang 
mengatakan bahwa akan ada lima golongan yang 
datang kepada Rasulullah pada Hari Kiamat. 
Rasulullah kemudian bertanya kepada golongan 
itu tentang apa yang mereka lakukan terhadap 
dua pusaka besar (tsaqalain), yakni al-Quran dan 
Ahlulbait Nabi saw. Golongan pertama menjawab 
bahwa mereka telah melakukan tahrif terhadap al-
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Quran dengan membelakanginya dan menjadikan 
Ahlulbait sebagai lawan mereka.

Dalam riwayat bagian kedua seperti itu tidak 
ada petunjuk bahwa telah terjadi tahrif dalam 
pengertian penambahan atau pengurangan 
kata, kalimat, ayat, atau surah al-Quran. Namun, 
tahrif yang dimaksudkan riwayat tersebut adalah 
memaknai al-Quran tidak sebagaimana mestinya 
seperti yang diinginkan Allah Swt. Dengan kata 
lain, telah terjadi penyimpangan dalam penafsiran 
terhadap maksud dari ayat al-Quran.

Tahrif makna dalam pengertian seperti itu 
masih terjadi hingga kini. Namun, kondisi itu 
bukanlah alasan kita meragukan kepermanenan 
dan keautentikan teks al-Quran.

Bagian ketiga, riwayat yang menunjukkan 
bahwa al-Quran secara eksplisit telah menyebutkan 
nama para Imam Syi’ah dan musuh mereka. 
Riwayat itu juga memperlihatkan bahwa al-Quran 
secara gamblang telah menegaskan kepemimpinan 
para Imam Syi’ah itu.

Contohnya adalah riwayat dalam kitab Ushul 
al-Kafi karya Syekh Kulaini. Ali bin Abi Thalib 
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diriwayatkan berkata, “Al-Quran diturunkan dalam 
empat bagian: seperempat diturunkan mengenai 
kami (Ahlulbait), seperempat tentang musuh kami, 
seperempat berupa sunnah dan perumpamaan dan 
seperempat yang terakhir berupa kewajiban dan 
hukum.”

Riwayat bagian ketiga pada hakikatnya tak 
bisa dipahami telah membuktikan adanya tahrif 
terhadap al-Quran. Sebab, riwayat itu sangat 
mungkin berisikan penafsiran terhadap ayat 
tertentu dalam al-Quran. Selain itu, terdapat riwayat 
lain dalam Ushul al-Kafi. Riwayat itu menjelaskan 
tidak adanya penyebutan nama tertentu dari para 
Imam Syi’ah di dalam al-Quran.

Dari Abu Bashir yang berkata bahwa dia 
pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang 

firman Allah Swt,

ُعْوا الرَُّسْوَل َو ُأْوِلْي  ُعْوا اَهللا َو َأِطيـْ ْوا َأِطيـْ َها الَِّذْيَن آَمنـُ َيا َأيـُّ
َو  اِهللا  ِإَلى  ْوُه  ُردُّ فـَ َشْيٍئ  ِفْي  َناَزْعُتْم  تـَ َفِإْن  ِمْنُكْم  ْاَألْمِر 
ٌر  ْوِم ْاآلِخِر َذِلَك َخيـْ ْوَن ِباِهللا َو اْليـَ ْؤِمنـُ الرَُّسْوِل ِإْن ُكنُتْم تـُ

َو َأْحَسُن َتْأِوْيًال
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul, 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. (QS. al-Nisa: 59)

Lalu Abu Abdillah menjawab, “Ayat tersebut 
turun untuk menjelaskan tentang Ali bin Abi 
Thalib, Hasan dan Husain.’ Lalu aku bertanya 
kepadanya, ‘Sesungguhnya orang-orang berkata, 
‘Lalu mengapa Allah tidak menyebutkan Ali dan 
Ahlulbaitnya dalam al-Quran?’ Dia menjawab, 
‘Katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya 
ketika ayat tentang salat turun kepada Rasulullah 
saw, Allah sendiri tidak menjelaskan salat harus 
dilakukan dengan tiga atau empat rakaat, sehingga 
Rasulullah saw sendirilah yang menafsirkan dan 
menjelaskan tata cara salat.’”

Bagian keempat, riwayat yang menunjukkan 
telah terjadinya penambahan dan pengurangan 
dalam al-Quran. Seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, tidak ada petunjuk yang memastikan 
bahwa penambahan atau pengurangan itu 
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merupakan bagian dari al-Quran. Maka, apa yang 
dikatakan sebagai penambahan atau pengurangan 
itu sangat mungkin merupakan penjelasan dan 
penafsiran yang diletakkan di sela-sela bacaan.

Sebagai tambahan dari penjelasan di atas, 
sebagian riwayat mengenai tahrif dalam al-Quran 
memiliki jalur periwayatan (sanad) yang lemah. 
Alhasil, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan 
bukti dan sandaran. Hal itu akan dijelaskan dalam 

bagian tersendiri.

Syi’ah Menolak Tahrif 

Arus besar Syi’ah meyakini bahwa al-Quran 
tidak mengalami perubahan. Indikasi dari pendapat 
ini adalah adanya pengakuan mayoritas ulama besar 
Syi’ah bahwa al-Quran di antara umat Islam sama. 
Selain itu, Syi’ah juga menggunakan al-Quran yang 
sama dengan yang dibaca Ahlusunnah.

Munculnya sebagian kelompok di kalangan 
Syi’ah yang menyatakan telah terjadi tahrif 
terhadap al-Quran, maka hal itu tidak bisa dijadikan 
alasan untuk melakukan generalisasi. Apalagi 
jika pernyataan kelompok itu ternyata mendapat 

penentangan dari arus besar ulama Syi’ah.
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Tidak sedikit buku ditulis hanya untuk 
menuangkan pendapat pribadi penulisnya, sehingga 
di dalamnya terdapat kebenaran dan kebatilan. 
Hal itu tidak hanya berlaku bagi Syi’ah, tetapi juga 
bagi Sunni. Jika ada segelintir ulama Sunni yang 
mengatakan al-Quran mengalami pengurangan, 
misalnya, maka itu bukan patokan bahwa seluruh 
ulama Sunni berpendapat demikian.

Terkait munculnya beberapa riwayat dalam 
beberapa sumber Syi’ah tentang adanya tahrif 
al-Quran, secara garis besar, para ulama Syi’ah 
membaginya ke dalam dua kelompok.

Pertama, riwayat tersebut dianggap tidak 
berarti. Hal itu karena sanadnya lemah, mursal, 
atau terputus. Inilah yang paling banyak terjadi. 
Kedua, riwayat tersebut dihadirkan oleh perawi-
perawi yang tsiqah dengan sanad yang kuat.

Kelompok kedua ini dapat dibagi menjadi 
dua macam: a) riwayat yang dapat ditakwilkan 
sehingga tidak bertentangan dengan riwayat lain 
yang menafikan adanya tahrif; b) riwayat yang tak 

mungkin ditakwilkan.132

132 Sayid Husaini Milani, al-Tahqiq fi Nafyi al-Tahrif ‘an al-Quran al-
Syarif, (Qom: Al-Syarif Al-Ridha, 1417 H), hal.65.
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Terhadap riwayat yang tak mungkin 
ditakwilkan, kelompok Syi’ah meyakininya sebagai 
sebuah riwayat yang batil. Sebab itu, mereka 
mengabaikan riwayat tersebut dengan alasan 

sebagai berikut:133 

1. Riwayat tersebut bertentangan dengan 
prinsip dasar bahwa al-Quran telah 
dikumpulkan secara sempurna pada 
zaman Nabi saw.

2. Riwayat itu bertentangan dengan makna 
lahir firman Allah, Kami pulalah yang akan 
menjaganya.

3. Riwayat itu ahad. Sementara riwayat yang 
mengatakan al-Quran tidak mengalami 
tahrif adalah mutawatir, masyhur, lebih 
kuat sanadnya, lebih banyak jumlahnya 
dan lebih tajam maksudnya.

4. Lagi riwayat tersebut ahad. Sebagaimana 
diketahui, ulama Syi’ah tidak boleh 
menjadikan hadis ahad sebagai dasar 
hukum, kecuali dalam masalah amal 

bukan akidah.

133 Zhahir, Syi’ah dan Sunnah, hal.37.
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Adapun ulama Sunni yang meriwayatkan hadis 
tahrif dalam kitab mereka dapat diklasifikasikan ke 
dalam tiga kelompok. 

Pertama, mereka meriwayatkan hadis tahrif 
tapi tidak dapat dilacak apakah mereka sepakat 
dengan riwayat tersebut atau tidak. Yang sering 
melakukan hal ini adalah para ulama ahli hadis. 
Mereka meriwayatkan berbagai hadis tahrif tapi 
tidak diketahui apakah mereka sepakat atau tidak 
setuju dengan isi hadis tersebut.

Kedua, mereka meriwayatkan dan mengakui 
adanya tahrif al-Quran. Mereka adalah ulama 
yang menghadirkan berbagai riwayat tahrif tanpa 
mengetengahkan jawaban atau takwil atas riwayat 
tersebut. Mereka dapat digolongkan sebagai 
kelompok yang mengakui adanya tahrif.

Ketiga, mereka meriwayatkan hadis tahrif 
seraya memberi komentar atau menakwilkannya. 
Alhasil, hadis tersebut tidak bertentangan dengan 
hadis yang menafikan tahrif al-Quran. Dalam 
konteks ini, kelompok ketiga merupakan kelompok 
mayoritas. Berbagai riwayat yang mengindikasikan 
adanya tahrif al-Quran akan ditakwilkan sehingga 
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tidak berseberangan dengan riwayat lain yang 
menafikan tahrif.

Penakwilan atas riwayat tersebut adakalanya 
dilakukan dengan cara menggolongkannya sebagai 
bagian dari tafsir atau bagian dari ragam bacaan 
(qira’ah), atau nasakh tilawah.134 Dengan demikian, 
keraguan atas riwayat yang secara lahir menguatkan 
adanya tahrif dapat dibantah dan dimentahkan.

Selain itu, Syi’ah menolak riwayat tahrif 
tersebut dengan beberapa argumentasi berikut 
ini. 

Terhapusnya Nama Ali135

Riwayat al-Kafi, dari Abu Ja’far (Imam 
Muhammad Baqir) menyatakan bahwa Jibril 
menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad saw 
dengan bunyi,

َعِليٍّ  ِيفْ  َعْبِدَنا  َعَلى  زَّْلَنا  نـَ ا  ِممَّ رَْيٍب  ِفْي  ِإْن ُكْنُتْم  َو 
ْوا ِبُسْوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه. (البقرة: ۳۲) َفْأتـُ

134 Sayid Milani, al-Tahqiq, hal.217-228.
135 Abu Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq Kulaini, Ushul al-

Kafi (Iran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1388 H), juz 1, hal.417.
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Riwayat al-Kafi dari Abu Bashir, dari Abu 
Abdillah menyatakan bahwa firman Allah Swt 
menyebutkan,

ْعِدِه  ِة ِمْن بـَ َمْن َيِطِع اَهللا َو َرُسْوَلُه ِيفْ ِوَالِيِة َعِليٍّ َو ْاَألِئمَّ
ْوزًا َعِظْيًما. َقْد َفاَز فـَ فـَ

Riwayat al-Kafi dari Mankhal dari Abu 
Abdillah berkata:

َزْلَنا ِيفْ َعِليٍّ  ْوا ِبَما َأنـْ ْوا اْلِكَتاَب آِمنـُ َها الَِّذْيَن ُأْوتـُ َيا َأيـُّ
ًنا. ُمِبيـْ ْورًا  نـُ

Berbagai bukti menunjukkan bahwa 
riwayat di atas tidak benar. Ulama besar Syi’ah 
Allamah Majlisi dalam kitabnya Mir’at al-‘Uqul 
mengungkapkan kelemahan riwayat tersebut. 
Berdasarkan perawinya, sebagaimana dikatakan 
Muhaddits Kasyani, riwayat itu tidak benar. Syekh 
Baha’i berkata, “Apa yang menyebar di kalangan 
manusia bahwa nama Ali hilang dari al-Quran 
tidaklah benar dan tidak dianggap kebenarannya 
oleh ulama. Seandainya itu benar, maka maksudnya 
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adalah bisa ditafsirkan seperti itu dan bukan secara 
lafal diturunkan seperti itu kemudian dihapus.”

Sayid Khu’i mengatakan, ada teks yang 
termasuk bagian dari tafsir dan bukan bagian 
dari al-Quran. Terkait dengan pendapat ini, maka 
cukup diartikan bahwa nama para Imam Syi’ah 
termasuk yang dimaksud dengan ayat itu. Menurut 
Khu’i, kalau tidak demikian, maka mesti riwayat 
itu dibuang karena bertentangan dengan al-Quran 
dan sunnah serta dalil yang menafikan tahrif al-
Quran.136

Jika tidak diartikan demikian, maka riwayat 
itu akan bertentangan dengan riwayat Abu Bashir 
yang dinukil al-Kafi. Dia berkata, “Saya telah 
bertanya kepada Abu Abdillah tentang firman 
Allah,            (QS. 
al-Nisa: 59). Dia berkata, “Ayat itu turun tentang 
Ali, Hasan dan Husain.” Saya berkata kepadanya, 
“Kenapa nama Ali dan Ahlulbait tidak disebutkan 
dalam al-Quran?” Maka dia berkata, “Sampaikan 
kepada mereka bahwa Kitabullah diturunkan, 
dan tidak ada nama yang disebutkan di dalamnya 

136 Sayid Abul Qasim Khu`i, al-Bayan fi Tafsir al-Quran, hal.230.
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hingga Rasulullah menafsirkan maksudnya kepada 
mereka.”137 

Riwayat ini dapat dijadikan sebagai penjelasan 
dari riwayat di atas. Ditambah lagi bahwa yang 
belakangan membaiat Abu Bakar tidak beralasan 
dengan ayat yang menyebutkan nama Ali. 
Seandainya nama Ali itu ada, maka hal itu lebih 
kuat untuk dijadikan alasan. Inilah bukti bahwa 
nama Ali tidak ada dalam al-Quran. Selain itu, ada 
lagi riwayat dari kelompok ini:

1. Riwayat al-Kafi, dari Asbagh bin 
Nabatah. Dia menyatakan al-Quran 
turun sepertiga-sepertiga, sepertiga 
pada kami, dan sepertiganya lagi pada 
musuh kami, sepertiga sunnah dan matsal 
(perumpamaan) dan sepertiga lagi terkait 
dengan hukum serta kewajiban.”138

2. Riwayat Ayyasyi, dari Imam Shadiq. 
Beliau berkata, “Seandainya al-Quran 
ditulis seperti yang diturunkan, maka 

137 Syekh Kulaini, Ushul al-Kafi (Iran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 
1388 H), juz 1, hal.286.

138 Ibid., Ushul al-Kafi, hal.627.
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kalian akan mendapatkan nama-nama 
kami disebutkan (di dalamnya).”139

Allamah Majlisi berkata, “Hadis pertama 
majhul. Hadis kedua diriwayatkan oleh Ayyasyi 
dengan mursal dari Daud bin Farqad, dari orang 
yang memberitahukannya dan kelemahan hadis 
ini sangat jelas. Kalau seandainya benar, maka 
yang dimaksud adalah nama mereka masuk dalam 
bagian penafsiran ayat itu, bukan diturunkan 
dengan menyebutkan nama mereka di dalamnya.

Riwayat tentang Penambahan dan Pengurangan 

Al-Quran 

Dalam kitab Tafsir-nya, Asy’ari berkata, 
“Seandainya al-Quran tidak ditambah dan 
dikurangi maka tidak akan sama hak kami. Dan 
seandainya para saksi berbicara maka al-Quran 
akan ikut berbicara.”140

Adapun Syekh Kulaini dalam al-Kafi dan 
Shaffar dalam al-Bashair, dari Jabir menyatakan 
bahwa mereka mendengar Abu Ja’far berpendapat 

139 Muhammad bin Mas`ud Ayyasyi, Tafsir al-Ayyasyi, juz 1, hal.13.
140 Ibid., hal.13
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tentang tidak adanya orang yang mengaku bahwa 
dia telah mengumpulkan seluruh al-Quran. 
Kalaupun ada maka dia tidak lain hanyalah seorang 
pembohong.141

Masih dalam al-Kafi, Syekh Kulaini dan 
Shaffar dalam kitab al-Bashair, dari Jabir, dari 
Abu Ja’far juga menyatakan, “Tidak ada yang 
bisa berkata bahwa al-Quran semuanya ada pada 
mereka, baik secara lahir maupun batin, kecuali 
orang yang mendapatkan wasiat (para Imam).”142 

Hadis pertama adalah mursal dan bertentangan 
dengan al-Quran, hadis dan ijmak ulama. Adapun 
kekurangan yang dimaksudkan dalam hadis itu 
adalah kurang dipahami maksudnya dan tidak 
membaca subtansinya, bukan kurang ayat, huruf 
dan surahnya. Jika dianggap benar, maka yang 
dimaksudkan oleh hadis pertama adalah mereka 
telah memutarbalikkan maksudnya.

Adapun riwayat yang kedua dalam sanadnya 
ada seorang perawi yang bernama Amr bin Abul 
Miqdam dan telah dilemahkan oleh Abul Ghadairi. 

141 Syekh Kulaini, Ushul al-Kafi, jil.1, hal.228.
142 Ibid., hal.213.
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Kemudian pada riwayat yang ketiga ada perawi 
yang bernama Munakha bin Jamil Asadi yang 
disepakati oleh para ulama bahwa dia lemah 
(dhaif) dan riwayatnya rusak. Kalaupun riwayat 
itu benar, maka yang dimaksud adalah orang 
yang mengetahui isi kandungan al-Quran secara 
keseluruhan.143 

Sayid Ali Rabin Ma’shum Madani 
mengategorikan dua riwayat terakhir sebagai 
hadis yang dijadikan Ali sebagai hujah bahwa dia 
dan anak-anaknya telah mengetahui isi kandungan 
al-Quran, berdasarkan bantuan Allah, ilham dan 
pengajaran Nabi saw. Dia mengatakan bahwa hadis 
itu mutawatir. Bisa juga yang dimaksud dengan 
dua riwayat itu adalah tambahan yang ada pada 
Mushaf Ali, yang dia ambil dari Nabi saw sebagai 
tambahan dan tafsiran, bukan bagian dari ayat al-
Quran.

Riwayat tentang Adanya Nama-nama Baik

Di dalam Tafsir al-Ayyasyi, ada sebuah riwayat 
yang menyatakan bahwa di dalam al-Quran 

143 Sayid Milani, al-Tahqiq, hal.62.
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terdapat cerita tentang masa lalu dan yang akan 
terjadi. Di dalamnya juga terdapat nama-nama 
(asma) laki-laki dan perempuan yang kemudian 
dianggap telah hilang.144 Selain itu, terdapat juga 
riwayat dalam kitab al-Kafi dari Bizanti. Dalam 
riwayat tersebut disebutkan bahwa     
(QS. al-Bayyinah: 1) memuat nama-nama kaum 
Quraisy yang berjumlah tujuh puluh nama.145

Tidak ada celah untuk membenarkan riwayat 
tersebut, karena tergolong lemah, mursal atau 
terputus (maqthu’). Nama-nama tersebut hanyalah 
sebuah penafsiran atas ayat-ayat pada surah al-
Bayyinah. Demikian ditegaskan juga oleh Allamah 
Kasyani dalam kitabnya al-Wafi.146 Sayid Khu’i 
dalam kitabnya al-Bayan mengamini pendapat itu. 

Syekh Shaduq menegaskan bahwa al-
Quran tidak mengalami pengurangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa para perawi terkadang 
meriwayatkan sesuatu yang mereka sendiri tidak 

144 Ayyasyi, Tafsir al-Ayyasyi, hal.12.
145 Syekh Kulaini, Ushul al-Kafi, juz 2, hal.631.
146 Sayid Kasyani, al-Wafi, juz 2, hal.273.
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meyakini kebenarannya, baik secara sanad maupun 
makna.

Riwayat tentang Hilangnya Sejumlah Ayat dari 

Surah Al-Ahzab

Syekh Shaduq dalam kitab Tsawab al-A’mal, 
dari Abdullah bin Sinan, dari Abu Abdillah 
yang menyatakan bahwa barangsiapa yang 
memperbanyak membaca surah al-Ahzab, maka 
esok di Hari Kiamat dia akan berada di samping 
Rasulullah saw. Kemudian dia berkata, “Dalam 
surah al-Ahzab terdapat keterangan yang mendetail 
tentang kesalahan laki-laki dan perempuan dari 
kaum Quraisy.” Menurut dia, surah tersebut lebih 
panjang dari surah al-Baqarah. Namun, ada pihak 
yang telah mengurangi dan mengubahnya.147

Riwayat ini terbantahkan dengan hadis 
lain yang diriwayatkan oleh Syekh Thabarsi 
dan beberapa ulama lainnya dari Abu Sinan. 
Riwayat itu mengatakan bahwa redaksi hadis 
tersebut hanya sampai pada “... berada di samping 

147 Abu Ja`far Muhammad Shaduq bin Babuwaih, Tsawab al-A’mal, 
hal.100.
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Rasulullah saw,” tanpa ada tambahan “kemudian 

dia berkata...” Riwayat di atas juga dapat dibantah 

dengan kenyataan bahwa surah ini secara lengkap 

sudah dihimpun pada masa Nabi saw. Seandainya 

saja riwayat tersebut dianggap sahih, maka 

pertanyaannya adalah, siapa yang menjamin bahwa 

riwayat tersebut benar-benar sahih sehingga dapat 

dijadikan dalil bahwa sejumlah ayat dari surah 

al-Ahzab telah hilang? Bagaimana mungkin ayat-

ayat tersebut bisa hilang, padahal sebagaimana 

maklum, kondisi waktu itu sangat memungkinkan 

bagi semua orang untuk mengetahui ayat-ayat 

yang diturunkan kepada Nabi saw? Jika demikian, 

maka seandainya benar sejumlah ayat telah 

hilang, niscaya para sahabat akan mengetahui dan 

memprotesnya. Tapi fakta sejarah tidak pernah 

mengatakan demikian.

Munculnya sejumlah riwayat mengenai tahrif 

al-Quran dalam beberapa kitab Syi’ah menyisakan 

beberapa persoalan.

Pertama, riwayat tersebut muncul dari 

sejumlah pernyataan dari para ahli hadis Syi’ah 

seperti Syekh Majlisi. Persoalan ini sesungguhnya 
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dapat dimentahkan dengan pernyataan para ulama 

senior dan muhaqqiqin dari kelompok Syi’ah sendiri 

yang menegaskan bahwa riwayat tahrif tersebut 

sesungguhnya adalah hadis ahad, sehingga tidak 

dapat dijadikan sebagai dalil atau hujah dalam 

masalah yang sangat fundamental (keimanan atas 

kemurnian al-Quran).

Kedua, persoalan yang kedua adalah adanya 

anggapan bahwa Mushaf Ali berbeda dengan 

Mushaf Usmani. Persoalan ini dibantah dengan 

kesepakatan mayoritas ulama bahwa al-Quran 

telah dikumpulkan secara sempurna pada masa 

Rasulullah saw. Seandainya riwayat tersebut sahih, 

maka yang dimaksudkan oleh riwayat itu adalah 

perbedaan secara general (ijmal), atau perbedaan 

dalam beberapa hal: 

a. Berbeda dalam sistematika penulisan 

dan penyusunan. Hal ini diungkapkan 

oleh Sayid Thabathaba’i, “Sesungguhnya 

pengumpulan (jam’) al-Quran yang 

dilakukan Imam Ali dan promosinya 

kepada para sahabat tidak berarti bahwa 

mushaf yang dikumpulkannya itu berbeda 
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dengan mushaf yang dikumpulkan oleh 
sahabat lain dalam masalah hakikat 
agama, baik yang ushul maupun furuk, 
kecuali hanya dalam hal sistematika 
penulisan dan penyusunan surah dan 
ayat. Seandainya perbedaan yang ada 
dalam Mushaf Ali dengan mushaf para 
sahabat lainnya itu dalam masalah 
hakikat keagamaan, niscaya para sahabat 
yang mendengar perkataan beliau saat 
mempromosikan mushaf tersebut akan 
langsung membredel dan menolaknya. 
Tapi hal itu tidak pernah terjadi.”148

b. Berbeda dalam hal penambahan dan 
pengurangan hadis Qudsi, di mana Mushaf 
Ali banyak memuat hadis Qudsi sementara 
mushaf lainnya (Usmani) tidak memuatnya. 
Hal ini sebagaimana diungkapkan ulama 
ahli hadis terkemuka, Syekk Muhammad 
bin Ali bin Babuwaih Qommi dalam 
Risalah al-I’tiqadat-nya, “Sesungguhnya 

148 Sayid Thabathaba’i, Tafsir al-Mizan, (Iran: Tp. t.t.), juz 12, 
hal.119.
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di antara wahyu yang diturunkan adalah 
wahyu selain al-Quran. Seandainya wahyu 
selain al-Quran itu dikumpulkan menjadi 
satu dengan al-Quran, maka jumlah ayat 
al-Quran akan mencapai sekitar 17.000 
ayat. Yang dimaksud dengan wahyu selain 
al-Quran adalah ucapan Jibril kepada 
Nabi saw, ‘Sesungguhnya Allah berfirman 
kepadamu (Muhammad)...’”149

c. Berbeda karena adanya penambahan 
dan pengurangan dari segi takwil dan 
tafsir, di mana Mushaf Ali memuat 
berbagai penafsiran dan penakwilan, 
sementara mushaf lainnya tidak. Dalam 
konteks ini, Imam Kasyani mengatakan, 
“Sesungguhnya di antara hal-hal 
yang terbuang adalah penafsiran dan 

149 Yang dimaksud dengan wahyu selain al-Quran adalah hadis 
Qudsi. Hadis Qudsi tidak termasuk al-Quran sebab yang 
diturunkan kepada Nabi saw hanya maknanya saja, sementara 
al-Quran adalah wahyu yang diturunkan lafzhan wa ma’nan. 
Dalam Mushaf Ali banyak dicantumkan hadis Qudsi sehingga 
mushaf tersebut sangat tebal dan terlihat seakan-akan berbeda 
dengan mushaf lainnya (Usmani). Diskusi mengenai tema ini 
dapat dilihat dalam Muhammad bin Ali bin Babuwaih, Risalah 
al-I’tiqad, (Teheran: T.p., t.t.), hal.93.
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penakwilan yang tidak termasuk dalam 
bagian al-Quran.”150 Pendapat ini juga 
dikuatkan dengan beberapa riwayat yang 
mengatakan bahwa Mushaf Ali banyak 
memuat nasikh dan mansukh. Sebagaimana 
diketahui, nasikh dan mansukh adalah 
bagian dari tafsir dan penjelasan, bukan 
termasuk isi al-Quran. Pendapat ini 
diungkapkan oleh Sayid Khu’i.151

Ketiga, pernyataan bahwa al-Quran yang 
benar adalah al-Quran yang berada pada Imam 
Mahdi. Persoalan ini juga terbantahkan dengan 
fakta dan pernyataan para ulama tentang lemahnya 
kedudukan hadis-hadis dalam konteks itu, baik 
secara sanad maupun matan. Selain itu, hadis-
hadis tersebut juga bertentangan dengan al-Quran 
yang meneguhkan keautentikan dan keaslian al-
Quran.

Kendati demikian, seandainya hadis tersebut 
dikatakan sahih, maka yang dimaksudkan oleh hadis 
tersebut adalah perbedaan qira’ah antara Ahlulbait 

150 Lihat Sayid Milani, al-Tahqiq, hal.92.
151 Sayid Khu’i, al-Bayan, hal.197.
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dengan qira’ah masyhur lainnya. Oleh sebab itu, 
para Imam Syi’ah melarang untuk menggunakan 
qira’ah versi lain selain yang masyhur di kalangan 
umat sampai munculnya Imam Mahdi. 

Dengan demikian, persoalan bahwa al-Quran 
sekarang berbeda dengan al-Quran yang ada di 
tangan Imam Mahdi tidaklah benar. Al-Quran yang 
ada di tangan Imam Mahdi adalah sama dengan al-
Quran yang ada sekarang ini. Karena itu, dengan 
lantang pesyarah kitab al-Kafi mengatakan, “Al-
Quran dengan susunan seperti ini akan muncul dan 
mengemuka besok pada zaman Imam Keduabelas 
(al-Mahdi al-Muntazhar).”152

Keempat, ada pernyataan bahwa al-Quran yang 
ada sekarang mengalami perubahan sebagaimana 
kitab-kitab umat terdahulu. Tidak dapat disangkal 
bahwa Taurat dan Injil telah mengalami perubahan. 
Hal ini dinyatakan langsung oleh Nabi saw dalam 
berbagai hadisnya, di antaranya adalah sabda beliau, 
“Apa yang ada pada umatnya adalah sebagaimana 
yang pernah ada pada umat-umat sebelumnya.” 
Dalam konteks ini, Syekh Amili, salah seorang ahli 

152 Sayid Syarafuddin, al-Fushul al-Muhimmah, hal.166.
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hadis Syi’ah, mengatakan, “Hadis-hadis dalam 
konteks ini sangat banyak dan bahkan mutawatir, 
baik di kalangan Sunni maupun Syi’ah.”153

Menanggapi persoalan ini, Sayid Khu’i154 
mengajukan tiga alternatif jawaban:

a. Semua hadis yang diriwayatkan dalam 
konteks ini adalah hadis ahad sehingga 
tidak dapat dijadikan sebagai hujah. 
Asumsi bahwa hadis tersebut mutawatir 
adalah asumsi yang kurang tepat dan 
terkesan dipaksakan. Sebab, tidak ada 
dalil kuat yang menyokongnya dan juga 
tidak dicantumkan dalam empat kitab inti 
Syi’ah.

b. Seandainya hadis-hadis tersebut benar-
benar mutawatir secara sanad dan 
sahih secara dilalah, maka perubahan 
dan pengurangan al-Quran itu tidak 
hanya terjadi pada masa lampau, tapi 
ada kemungkinan terjadi pada masa 

153 Syekh Amili, al-Iqazh min al-Hajmah bi al-Burhan ‘ala al-Raj’ah, 
hal.111.

154 Sayid Khu’i, al-Bayan, hal.220-221.
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belakangan atau bahkan yang akan datang. 
Hal ini secara logika tidak mungkin terjadi 
sebab ia bertentangan dengan al-Quran. 

c. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 
menyerupai (al-mumatsalah) dalam hadis 
tersebut tidak berarti menyerupai dalam 
segala aspek kehidupan, termasuk dalam 
hal tahrif kitab suci. Namun, yang dimaksud 
adalah al-mumatsalah dalam beberapa 
aspek saja. Alasan ini sangat rasional 
dan faktual, sebab dalam kenyataannya, 
tidak semua kejadian yang pernah dialami 
umat terdahulu juga dialami oleh umat 
sekarang.

Ulama Sunni Membela Syi’ah155

Banyak dari kalangan ulama Ahlusunnah 
yang telah mengkaji permasalahan tahrif al-Quran. 
Merekapun berpendapat bahwa Syi’ah Imamiyah 
bersih dari tudingan mendukung tahrif al-Quran.

Ulama pertama yang bersaksi tentang 
bersihnya posisi Syi’ah adalah Abul Hasan Ali bin 

155 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-Quran, hal.247-248.
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Ismail Asy’ari (wafat 324 H). Seluruh pengikut 
Ahlusunnah di dunia mengikuti aliran Asy’ari. 
Beliau berpandangan bahwa dalam Syi’ah 
Imamiyah terdapat dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri dari orang-orang 
yang berpandangan dangkal dan tekstualis. 
Mereka tidak memiliki pikiran dan tidak memiliki 
pandangan mendalam dalam masalah keagamaan. 
Mereka meyakini adanya tahrif dari segi kurangnya 
sebagian kalimat al-Quran. Dalil mereka adalah 
riwayat yang tak diakui kalangan mayoritas 
Syi’ah.

Kelompok kedua adalah para muhaqqiq. Mereka 
menolak adanya tahrif, baik dari sisi penambahan 
maupun pengurangan. Mereka memiliki pendapat, 
al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah 
saw hingga kini masih tidak terjamah dan secara 
mutlak aman dari gangguan tahrif. Di dalamnya, 
tak pernah terjadi penambahan, pengurangan dan 
perubahan.

Allamah Syekh Rahmatullah Hindi Dahlawi, 
seorang ulama Sunni lainnya, membahas secara 
detail tentag bersihnya Syi’ah dari pendapat 
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tentang tahrif. Pembahasan itu beliau tuangkan 
dalam kitab Izhhar al-Haqq.

Begitu pula dengan ulama Sunni kontemporer. 
Muhammad Abdullah Deraz membela Syi’ah dalam 
kitabnya Madkhal ila al-Quran al-Karim. Kemudian 
ada Syekh Muhammad Madani, Dekan Fakultas 
Akidah Universitas Al-Azhar. Beliau membela 
Syi’ah dalam kitabnya Risalah al-Islam. Beliau 
membuktikan secara terperinci bahwa tudingan 
terhadap Syi’ah adalah tudingan yang tidak patut.

Riwayat Tahrif dalam Sunni

Seperti juga Syi’ah, pendapat yang masyhur 
dalam Ahlusunnah, terkait dengan tahrif al-
Quran, adalah bahwa al-Quran bersih dari upaya 
tahrif. Dengan kata lain, al-Quran terhindar dari 
kesalahan dan kekurangan. Al-Quran terpelihara 
dari perubahan.

Dalam kaitannya dengan riwayat tentang 
adanya tahrif dalam al-Quran, Abdurrahman Jazari 
berpendapat,

“Jika ada orang yang berpendapat bahwa 
sebagian al-Quran yang sampai (kepada kita) 
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secara mutawatir bukan bagian dari al-Quran, 
atau sebagian telah dihapus, maka wajib bagi 
setiap muslim untuk menolaknya dengan keras, 
dan agar mendoakan perawinya supaya diampuni 
oleh Allah Swt.”156

Sebagian juga berkata bahwa hadis-hadis 
tersebut maudhu’ (palsu) yang sengaja dibuat oleh 
musuh-musuh Islam. Tirmizi bahkan meyakini 
bahwa hadis-hadis itu produk kaum Zindiq. “Saya 
melihat bahwa riwayat-riwayat seperti itu adalah 
buatan kaum Zindiq.”157

Musthafa Zaid juga menolak bahwa dalam 
al-Quran terdapat perubahan dan pengurangan. 
Dalam al-Naskhah fi al-Quran, dia menulis, 
“Mereka, dalam meriwayatkan hadis, banyak 
berkedok dengan disandarkan kepada Aisyah 
dan Umar. Hal semacam ini merupakan sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi karena tidak sesuai 
dengan kedudukan Aisyah sebagai istri Nabi dan 
Umar sebagai khalifah. Keduanya tak mungkin 
meriwayatkan hadis yang berlawanan dengan 

156 Abdurrahman Jazari, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Al-
Qahirah: Al-Maktabah Al-Tsaqafi, t.t), jil.4, hal.260.

157 Imam Tirmizi, al-Sunan, (Bairut: Dar Shadir, t.t.), hal.756.
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periwayatan mayoritas. Itu hanyalah fitnah 
terhadap umat Islam.”

Sementara Muhammad Tijani juga menyatakan 
bahwa sebenarnya para ulama Sunni dan Syi’ah 
telah sepakat menolak riwayat seperti itu dan 
menganggapnya aneh (syadz). Mereka berdalil 
dengan alasan yang kuat bahwa al-Quran yang 
ada sekarang ini adalah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad dan tidak ada pengurangan dan 
penambahan.

Kendati kelompok Sunni sudah sepakat 
tentang tidak adanya tahrif dalam al-Quran, tapi 
ada fakta yang tidak dapat dibantah bahwa tidak 
sedikit ulama dan pemuka Sunni yang menulis, 
dalam karya-karya mereka, berbagai riwayat 
tentang adanya tahrif al-Quran. Di bawah ini secara 
garis besar akan dipaparkan persoalan terkait 
dengan tahrif al-Quran. Persoalan tersebut dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian.

Penambahan dan Penggantian

Tentang penambahan, Imam Ahmad telah 
meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, “Ibnu 

Pus
ta

ka
 S

yi
ah



Al-Quran 100% Asli

177

Mas’ud menghapus surah al-Mu’awwidzatain (al-
Falaq dan al-Nas) dari mushafnya, seraya berkata, 
‘Sesungguhnya keduanya tidak termasuk dalam 
Kitabullah.’”158 

Terkait dengan penggantian lafaz al-Quran, 
ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud bahwa dia 
telah mengubah (      ) dengan 
(    ).159 Hal ini sesuai dengan apa yang 
disebutkan dalam Musnad Ahmad dan Shahih 
Tirmizi, dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah 
membacakan kepada kami (      

).160

Selian itu, ada riwayat dari Umar bahwa dia 
membaca ayat (    ) dengan (   

 ). Hal ini telah disebutkan oleh Suyuthi dalam 
al-Durr al-Mantsur, dari para hafiz dan imam, 
mereka meriwayatkannya dari Kharsyah bin Hurr, 
dia berkata, “Umar bersamaku melihat sebuah 

158 Imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, (Bairut: Dar Sadir, t.t.), juz 
5, hal.129.

159 QS. al-Dzariyat: 58.
160 Imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, juz 1, hal.394 dan Imam 

Tirmizi, al-Sunan, (Bairut: Dar Sadir, t.t.), Juz 5, hal.191. Imam 
Tirmidi mengatakan bahwa hadis ini hasan-shahih.
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papan di dalamnya tertulis: (      
    ).161 Umar lantas bertanya, 

‘Siapa yang menulis ini untukmu?’ Saya menjawab, 
‘Ubay bin Ka’b.’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya Ubay 
membacakan kepada kita ayat yang sudah di-
mansukh (dihapus), bacalah ayat ini dengan: (  

  ).’”162

Hilangnya Surah

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa 
ada surah yang dipercayai bagian dari al-Quran 
tapi telah dihapus. Misalnya, surah al-Ahzab 
pada hakikatnya berjumlah 200 ayat. Namun, 
pada mushaf yang dihimpun Usman bin Affan, 
jumlahnya hanya 73 ayat. Anggapan ini didasarkan 
pada riwayat dari Aisyah ra, “Surah al-Ahzab pada 
zaman Nabi dibaca sebanyak 200 ayat, namun 
tidak bisa didapatkan semuanya kecuali yang ada 
sekarang ini.”163 

161 QS. al-Jumu’ah: 9.
162 Jalaluddin Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma’tsur, 

(Kairo: Dar Al-Turats, t.t.), juz 6, hal.219.
163 Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.82. 

Keterangan ini juga dapat ditemukan pada kitab Manahil al-Irfan, 
hal.273.
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Umar, Ubay bin Ka’b dan Ikrimah maula 
Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa surah al-
Ahzab hampir sama panjangnya dengan surah al-
Baqarah, atau bahkan lebih daripada al-Taubah, 
dan di antaranya ada ayat tentang rajam.164 Riwayat 
dari Hudzaifah, “Saya membaca surah al-Ahzab 
pada zaman Nabi dan saya telah lupa darinya 70 
ayat, karena saya tidak menemukannya.”165

Selain surah al-Ahzab, terdapat pula riwayat 
yang menyebutkan bahwa surah al-Taubah yang ada 
sekarang hanya tinggal seperempat atau sepertiga 
dari isi aslinya. Hal ini didasarkan pada apa yang 
diriwayatkan oleh Suyuthi bahwa Ibnu Abi Syaibah 
dan Thabrani dalam al-Ausath, Abul Syaikh, Hakim 
Naisyaburi dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan 
dari Hudzaifah, dia berkata, “Yang kamu sebut 
dengan surah al-Taubah adalah surah azab. Demi 
Allah, ayat itu tidak meninggalkan seorangpun, 
kecuali dia akan menyebutkannya. Dan kalian 
tidak pernah membaca sebagaimana halnya kami 
dulu membacanya kecuali hanya seperempatnya 

164 Ibid., hal.82. 
165 Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fi Tafsir al-Ma’tsur, (Beirut: Dar Al-

Fikr, t.th), hal.559.
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saja.”166 Dalam riwayat lain disebutkan, Abul Syaikh 
meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata, “Apa 
yang kalian baca (sekarang) adalah sepertiganya 
saja.”167

Selain dua surah di atas, ada riwayat lain yang 
menyebutkan tentang hilangnya sebuah surah yang 
panjang dan kekuatannya hampir sama dengan 
surah al-Taubah. Diriwayatkan dari Muslim, Ibnu 
Mardawaih, Abu Nu’aim dan Baihaqi, dari Abu 
Musa Asy’ari bahwa dia berkata kepada para 
qari kota Basrah, “Sesungguhnya kami pernah 
membaca sebuah surah, yang mana panjang dan 
kekuatan surah tersebut hampir mirip dengan 
surah al-Taubah, tapi kami lupa bunyi ayat tersebut 
secara lengkap.”168

Surah lain yang dianggap hilang adalah 
sebuah surah yang mirip dengan salah satu surah 
musabbihat. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa 

166 Ibid., jil.3, hal.208.
167 Ibid, hal.208.
168 Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Naisyaburi, al-Shahih, 

(Al-Qahirah: Al-Masyhad al-Husaini), hal.726, hadis ke-1050. 
Lihat pula Imam al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain, (Kairo: 
Dar Al-Turats, t.t.), jil.2, hal.224 .
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dia berkata, “Kami pernah membaca sebuah surah 
yang kami serupakan dengan salah satu surah 
musabbihat, pertama adalah: (      

 ), tapi saya lupa bunyi surah itu, yang saya 
ingat adalah antara lain:

ُتْكَتُب  ْفَعُلْوَن، فـَ ُقْوُلْوا َما َال تـَ ْوا َال تـُ َها الَِّذْيَن آَمنـُ يآ َأيـُّ
ْوَم اْلِقَياَمِة. َها يـَ َتْسَأُلْوَن َعنـْ َشَهاَدٌة ِفْي َأْعَناِقُكْم، فـَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu 
kerjakan, maka akan ditulis saksi di atas pundakmu, 
lalu kamu akan ditanya tentang apa yang kamu 
ucapkan itu besok di Hari Kiamat.”169

Kemudian ada lagi riwayat lain yang 
menyebutkan tentang hilangnya surah al-Khul’u 
dan al-Hafdu dari Mushaf Usmani. Kedua surah 
tersebut terdapat pada mushaf Ibnu Abbas, Ubay 
bin Ka’b dan Ibnu Mas’ud. Umar bin Khaththab 
telah membaca keduanya dalam salat, Abu Musa 
juga telah membaca keduanya. Yang dimaksudkan 
dengan dua surah itu adalah:

169 Hakim Naisyaburi, al-Mustadrak, jil.2, hal.224.
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ال  و  عليك  نثنى  و  نستغفرك  و  نستعينك  إنا  اللهم 
نكفرك و نخلع من يفجرك. (اْلخلع)

اللهم إياك نعبد، و لك نصلي و نسجد، و إليك نستعين، 
باْلكفار  عذابك  أن  عذابك،  نخشى  و  رحمتك  نرجو 

ملحق. (اْلحفد)١٧٠

Hilangnya Ayat:

Ada beberapa riwayat yang menerangkan 
tentang hilangnya ayat-ayat al-Quran, yaitu:

Ayat al-rajam

Di antara ayat yang dianggap hilang adalah 
ayat rajam. Ayat yang dimaksud adalah:   

    . Menurut sebuah riwayat 
Umar pernah berkata, “Jangan kalian lupakan 
ayat rajam. Demi Allah! Seandainya karena tidak 
takut orang akan berkata bahwa Umar telah 
menambah al-Quran maka saya akan menulisnya 

170 Zarqani, Manahil al-Irfan, hal.258.
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menjadi bagian dari al-Quran. Sungguh kami telah 
membacanya.”171

Imam Suyuthi menyebutkan riwayat lain dari 
Abu Ubaid, dari Abu Umamah bin Sahl bahwa 
bibinya berkata, “Sungguh Rasulullah saw telah 
membacakan kepada kami ayat rajam, yakni (  

         ).”172

Ayat al-Raghbah

Ada beberapa riwayat yang menerangkan 
tentang adanya ayat al-Raghbah. Salah satunya 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 
dari Umar bin Khaththab bahwa:

ثم إنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهللا: {أن ال ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم}، أو: {إن 

كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم}.
Kami telah membaca sebuah ayat dari 

kitabullah, “Janganlah kamu membenci 

171 Darimi, al-Sunan, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1978), jil.22, hal.179.
172 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.82.
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orangtuamu. Sesungguhnya kekufuran bagimu 
ketika kamu membenci orangtuamu.” Atau 
‘Sesungguhnya kufur bagimu bila kamu membenci 
orangtuamu.173

Ayat al-jihad

Ayat jihad menjadi satu persoalan terkait 
dengan wacana tahrif. Dalam hal ini Umar berkata 
kepada Abdurrahman bin Auf, “Apakah kamu 
mendapatkan ayat yang telah diturunkan kepada 
kita, yakni ayat, (      ), saya 
tidak menemukannya?” Abdurrhaman bin Auf 
menjawab, “Ia hilang bersama dengan ayat-ayat 
lainnya.”174 

Ayat al-mut’ah

Disebutkan dalam beberapa kitab hadis bahwa 
ayat mut’ah telah hilang dari Mushaf Usmani. 
Ayat mut’ah adalah firman Allah Swt, (   

   ).175 Dalam beberapa riwayat 

173 Imam Bukhari, al-Shahih, juz 7, hal.208.
174 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.84.
175 QS. al-Nisa: 2.
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disebutkan bahwa ayat ini dibaca, (     
    ). Sebagian sahabat juga ada yang 

menuliskan ayat mut’ah dengan redaksi seperti itu 
dalam mushafnya. Bahkan, Ibnu Abbas secara tegas 
menyatakan, “Demi Allah! Sesungguhnya ayat 
ini diturunkan seperti itu.” Hadis ini disahihkan 
oleh Hakim Naisyaburi dalam al-Mustadrak-nya, 
melalui beberapa jalur sanad.176

Ayat salawat

Dalam Mushaf Aisyah, Ubay pernah membaca 
ayat tentang salawat. Ayat tersebut menyatakan 
bahwa Allah dan malaikat-Nya bersalawat kepada 
Nabi dan Allah memerintahkan kepada hamba-
Nya untuk bersalawat kepadanya dan kepada 
orang-orang yang menempati barisan awal dalam 
berjemaah. Peristiwa itu terjadi sebelum Usman 
mempersatukan mushaf.”177 

Bunyi ayat tersebut adalah, 

176 Hakim Naisyaburi, al-Mustadrak, jil.2, hal.35.
177 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.82. Riwayat ini juga dapat ditemui 

dalam Badruddin Zarkasyi, al-Burhan, jil.3, hal.57.
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َها الَِّذْيَن  ، َيا َأيـُّ ِإنَّ اَهللا َو َمآلِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَّبِّيِّ
ْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َو َسلُِّمْوا َتْسِلْيًما َو َعَلى الَِّذْيَن ُيَصلُّْوَن  آَمنـُ

ُفْوِف ْاُألْوَىل. ِيفْ الصُّ
Aisyah ra mengira teks tersebut merupakan 

bagian dari al-Quran hingga ia tulis di dalam 
mushafnya. Diriwayatkan juga dari Barra bin Azib 
bahwa dia berkata, “Rasulullah saw bersabda,

ُفْوِف ْاُألْوَلى. ِإنَّ اَهللا َو َمآلِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى الصُّ
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat 

bersalawat atas saf-saf yang pertama.”

Ayat wilayah nabi

Suyuthi berkata bahwa Faryabi, Hakim, 
Ibnu Mardawaih dan Baihaqi dalam Sunan-nya, 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah 
membaca ayat ini, 
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ُفِسِهْم –َو ُهَو َأٌب َهلُْم-  النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنْيَن ِمْن َأنـْ
ُهْم. َو َأْزَواُجُه ُأمََّهاتـُ

“Nabi adalah orang yang lebih mulia daripada diri 
orang-orang mukmin, dan dia adalah ayah mereka, dan 
istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka.”178

Ayat al-hamiyah

Imam al-Suyuthi meriwayatkan dari Nasa’i 
dan Hakim dari jalur Ibnu Abi Idris, dari Ubay bin 
Ka’b, bahwa dia membaca ayat, 

ُلْوِبِهْم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة  ِإْذ َجَعَل الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِفْي قـُ
َزَل  ْوا َلَفَسَد اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم- َفَأنـْ –َو َلْو َحَمْيُتْم َكَما َحمُّ

َنَتُه َعَلى َرُسْوِلِه.179 اُهللا َسِكيـْ

Ayat kafallahu al-mu’minin al-qital

Imam Suyuthi meriwayatkan dalam tafsirnya 

dari Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir, 

178 Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, jil.7, hal.183. Lihat juga dalam 
Zarkasyi, al-Burhan, jil.5, hal.56.

179 Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, jil.6, hal.79.
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dari Ibnu Mas’ud bahwa dia pernah membaca ayat 
seperti ini,

َكَفى اُهللا اْلُمْؤِمِنْيَن اْلِقَتاَل١٨٠ –ِبَعِلِي ْبِن َأِيبْ َطاِلٍب-.181

Ayat al-muhafazhah ‘ala ash-shalah

Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa Imam 
Muslim bin Hajjaj dan Imam Ahmad bin Hanbal 
meriwayatkan dari jalur Abu Yunus, dari Aisyah 
bahwa ia (Aisyah) menyuruhnya (Abu Yunus) untuk 
menulis sebuah mushaf untuknya. Maka ketika 
sampai pada ayat, (   ), dia berkata, 
‘Lalu Aisyah mendiktekan kepada saya, (  
-   –   ), seraya berkata, ‘Saya 
mendengar ayat ini dari Rasulullah saw.’”١٨٢

Ayatal-radha’ah

Dari sekian banyak teks yang diperdebatkan 
adalah teks tentang menyusui atau al-radha’ah. 

180 QS. al-Ahzab: 25.
181 Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, jil.6, hal.192.
182 Ibnu Hajar Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari, (Bairut: Dar 

Shadir, t.t.), jil.8, hal.185.
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Mengenai tema ini Aisyah pernah meriwayatkan 
sebuah hadis. Dia berkata, “Di antara yang diturunkan 
dari al-Quran adalah,    , 
kemudian dinaskh dengan,    

Kemudian Rasulullah saw meninggal, dan ayat 

itu termasuk yang tetap dibaca dari al-Quran.

Ayat ya ayyuharrasul balligh

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 
Mas’ud, dia berkata, “Pada zaman Rasulullah saw, 
kami pernah membaca ayat,

َعِليا  رَبَِّك –ِإنَّ  ِمْن  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  َما  لِّْغ  بـَ الرَُّسْوُل  َها  َأيـُّ َيا 
لَّْغَت ِرَساَلَتُه َو اُهللا  ْفَعْل َفَما بـَ َمْوَلى اْلُمْؤِمِنْيَن- َو ِإْن َلْم تـَ

ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس.183 يـَ

Ayat innallaha isthafa Adama

Tsa’labi dengan sanadnya meriwayatkan dari 
Abu Wa’il, dia berkata, “Saya membaca dalam 

mushaf Ibnu Mas’ud,

183 Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, hal.298.
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َراِهْيَم َو آَل ِعْمَراَن  ْوًحا َو آَل ِإبـْ ِإنَّ اَهللا اْصَطَفى آَدَم َو نـُ
ٍد- َعَلى اْلَعاَلِمْيَن.184 –و آل ُحمَمَّ

Tentang Perbedaan Jumlah Huruf al-Quran

Imam Suyuthi meriwayatkan dari Abdullah bin 
Umar bin Khaththab, sesungguhnya dia berkata, 
“Janganlah sekali-kali kamu berkata bahwa kamu 
telah mengambil al-Quran secara keseluruhan, 
sementara kamu tidak tahu apa isi keseluruhan 
al-Quran itu? Sesungguhnya telah banyak yang 
hilang dari al-Quran. Sebaiknya kamu berkata, 
‘Saya telah mengambil dari al-Quran yang jelas-
jelas saja.’”185

Dalam riwayat lain, Imam Suyuthi juga 
meriwayatkan dari Thabrani, dari Umar bin 
Khaththab bahwasannya dia berkata, “Al-Quran 
itu terdiri dari 1.027.000 huruf.”186

184 Imam Tsa’labi, Tafsir Tsa’labi, hal.78.
185 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.81. Riwayat ini juga dapat dilihat dalam 

Zarkasyi, al-Burhan, jil.5, hal.75.
186 Suyuthi, al-Itqan, jil.1, hal.246; Zarkasyi, al-Burhan, jil.5, hal.87.
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Riwayat-riwayat Jam’ (Pengumpulan) al-Quran

Di antara permasalah krusial yang menjadi 
perdebatan para ulama terkait dengan diskursus 
tahrif adalah munculnya sejumlah riwayat tentang 
proses jam’ (pengumpulan) al-Quran. Riwayat-
riwayat itu memiliki kekuatan yang patut diterima, 
baik secara sanad maupun matan. Di antara 
riwayat-riwayat tersebut adalah:

a. Diriwayatkan oleh Imam Suyuthi, dari 
Zaid bin Tsabit, “Rasulullah saw meninggal 
dunia dan al-Quran belum dikumpulkan 
sama sekali.”187

b. Imam Bukhari dengan sanadnya 
meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa 
dia berkata, “Abu Bakar memanggilku 
setelah Perang Yamamah, dan ternyata 
Umar sudah ada bersamanya. Abu Bakar 
berkata, ‘Sesungguhnya Umar datang 
kepadaku seraya berkata, ‘Sesungguhnya 
Perang Yamamah sudah sangat memanas 
dengan para qari (penghafal dan pembaca) 
al-Quran, dan saya khawatir jikalau 

187 Suyuthi, al-Itqan, hal.78; Zarkasyi, al-Burhan, jil.4, hal.91.
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perang itu semakin memanas maka akan 
banyak penduduk dan para qari yang 
meninggal dunia, karena itu saya usulkan 
agar engkau mengeluarkan perintah 
untuk pengumpulan (jam’) al-Quran.’ Saya 
langsung berkata kepada Umar, ‘Bagaimana 
kamu melakukan sesuatu yang tidak 
pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?’ 
Umar menjawab, ‘Demi Allah! Persoalan 
ini sangat baik.’ Umar terus memohon 
kepadaku hingga akhirnya terbukalah 
hatiku untuk melakukan usulannya, dan 
saya melihat bahwa usulan Umar itu cukup 
bagus.’ Zaid berkata, ‘Abu Bakar berkata, 
‘Sesungguhnya kamu adalah seorang 
pemuda yang cerdas, dan kamu sudah 
pernah menuliskan wahyu untuk masa 
Rasulullah saw.’ Maka aku mulai mencari 
al-Quran dan mengumpulkannya. Demi 
Allah! Seandainya mereka menyuruhku 
untuk memindahkan gunung maka 
hal itu lebih ringan daripada apa yang 
mereka perintahkan sekarang, yakni 
mengumpulkan al-Quran.’ Saya berkata, 
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‘Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang 
tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah 
saw?’ Dia menjawab, ‘Demi Allah! Hal ini 
sangat baik.’ Abu Bakar terus meminta 
kepadaku sehingga terbukalah pintu hatiku 
untuk melakukan apa yang diinginkan Abu 
Bakar dan Umar. Lalu aku mulai mencari 
dan mengumpulkan al-Quran dari kayu, 
batu dan hati (hafalan) orang-orang, 
sampai aku menemukan akhir surah al-
Taubah pada Abu Huzaimah Anshari 
dan aku tidak menemukannya pada 
selain dia. Lalu suhuf (hasil kumpulanku 
itu) disimpan Abu Bakar sampai beliau 
meninggal, kemudian disimpan oleh Umar 
selama masa hidupnya, lalu disimpan oleh 
Hafsah binti Umar.’”188

c. Imam Bukhari dengan sanadnya 
meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia 
berkata, “Sesungguhnya Hudzaifah 
bin Yaman menghadap kepada Usman, 
ketika itu dia sedang berperang bersama 

188 Imam Bukhari, al-Shahih, Bab Jam’ al-Quran, juz 6, hal.225.
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penduduk Irak melawan penduduk Syam 
untuk menaklukkan (fath) Armenia dan 
Azerbaijan. Hudzaifah sangat terkejut 
dengan perbedaan qira’at yang terjadi di 
antara mereka, maka Hudzaifah berkata 
kepada Usman, ‘Wahai amirul mukminin! 
Selamatkanlah umat ini sebelum mereka 
berselisih tentang kitab (al-Quran) 
sebagaimana perselisihan orang-orang 
Yahudi dan Kristen.’ Maka Usman 
mengirim surat kepada Hafsah agar dia 
segera mengirimkan mushaf kepada kami 
(Usman) sehingga kami dapat menyalinnya 
dalam beberapa mushaf, setelah itu kami 
akan mengembalikannya kepadamu.’ 
Maka Hafsahpun mengirimkan mushaf 
itu kepada Usman, dan Usman langsung 
memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, 
Abdullah bin Zubair, Sa’id bin Ash dan 
Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, 
mereka lantas menyalinnya ke dalam 
beberapa mushaf. Lalu Usman berkata 
kepada tiga orang dari kaum Quraisy itu, 

‘Jika kamu berselisih pendapat dengan 
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Zaid bin Tsabit tentang penulisan al-Quran, 
maka tulislah dengan menggunakan 
bahasa Quraisy, sesungguhnya ia 
diturunkan dengan bahasa mereka.’ 
Merekapun melakukan perintah 
tersebut, setelah mereka merampungkan 
penyalinan mushaf itu ke dalam beberapa 
mushaf, Usman langsung mengembalikan 
mushaf aslinya kepada Hafsah, lalu dia 
mengirimkan mushaf-mushaf (hasil 
kodifikasi tim tersebut) kepada semua 
penduduk negeri, dan memerintahkan 
agar mushaf-mushaf selain (Mushaf 
Usmani) untuk dibakar.’”189

d. Abu Daud meriwayatkan bahwa Abu 
Bakar berkata kepada Umar dan Zaid, 
“Duduklah kamu berdua di depan pintu 
mesjid, dan barangsiapa yang datang 
kepadamu membawa sesuatu tentang al-
Quran dengan menghadirkan dua saksi, 
maka tulislah.”190

189 Ibid., hal.226.
190 Imam Abu Daud, al-Sunan, (Kairo: Maktabah Al-Ma’rifah, t.t.), 

hal.672. Lihat juga dalam Suyuthi, al-Itqan, jil.1, hal.205.
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e. Abu Daud meriwayatkan bahwa Umar 
bertanya tentang sebuah ayat al-Quran, 
maka dijawab, ‘Ayat itu berada di tangan si 
Fulan dan dia telah terbunuh pada Perang 
Yamamah,’ dia lantas berkata, ‘Inna 
lillahi... lalu dia memerintahkan untuk 
mengumpulkan al-Quran, dan dia adalah 
orang pertama yang mengumpulkan al-
Quran dalam mushaf.’”191

f. Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan 
dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, “Orang 
yang paling besar pahalanya terkait dengan 
pengumpulan al-Quran adalah Abu Bakar. 
Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang 
pertama yang mengumpulkan al-Quran.”192

Dari sejumlah riwayat di atas, ada beberapa 
syubuhat yang menyeruak antara lain: pertama, 
pengumpulan al-Quran dilakukan setelah Nabi 
Muhammad saw wafat. Hal ini didasarkan 
beberapa redaksi hadis di atas seperti,   
191 Imam Abu Daud, al-Sunan, hal.673. Lihat juga Suyuthi, al-Itqan, 

hal.204.
192 Imam Abu Daud, al-Sunan, hal.674. Lihat juga Suyuthi, al-Itqan, 

hal.204.
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     (Bagaimana kamu melakukan 
sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah), 

               
(Rasulullah meninggal dunia dan al-Quran belum 
dikompilasikan sama sekali).193 Jika asumsi ini 
benar, maka al-Quran dikumpulkan bukan pada 
zaman Nabi saw tapi pada zaman sahabat. Jika 
pengumpulan dilakukan pada masa sahabat, maka 
kemungkinan hilangnya bagian al-Quran akan 
semakin besar. Asumsi ini semakin meneguhkan 
anggapan sementara kalangan yang mengatakan 
bahwa al-Quran yang ada sekarang tidak memuat 
semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw.

Kedua, pengumpulan al-Quran dilakukan 
setelah kematian para qari. Hal ini dapat dilihat 
dalam hadis Bukhari yang sudah disebutkan pada 
poin (b) di atas. Asumsi seperti ini juga mewariskan 
keraguan atas kelengkapan isi al-Quran yang ada 
sekarang.

Ketiga, al-Quran dikumpulkan dari tulisan-
tulisan yang ada di kayu, batu dan hafalan para 
sahabat dengan syarat ada dua orang saksi yang 

193 Lihat Suyuthi, al-Itqan, hal.78.
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membenarkannya. Sebagaimana diketahui bahwa 
sahabat—kendati mereka adalah umat terbaik—
adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah 
dan lupa. Oleh sebab itu, kemungkinan besar 
mereka tidak mampu merengkuh semua al-Quran, 
apalagi bila syarat diterima tidaknya sebuah ayat 
harus didukung dengan dua orang saksi. Syarat 
tersebut akan semakin berat dilakukan dan 
diwujudkan oleh para sahabat. Contoh konkretnya 
adalah apa yang terjadi pada Umar yang membawa 
ayat rajam. Karena tidak disertai dua saksi, ayat 
tersebut ditolak oleh Zaid. Sementara di saat 
yang sama, Zaid justru menerima akhir ayat dari 
surah al-Taubah yang dibawa oleh Abu Huzaimah.194 
Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Zaid 
sehingga dia menerima ayat yang dibawa Abu 
Khuzaimah dan menolak ayat rajam yang dibawa 
Umar? Apakah kedudukan Abu Khuzaimah lebih 
tinggi daripada Umar? Hal-hal seperti inilah yang 
melahirkan keraguan atas isi al-Quran yang ada 
sekarang.

194 Lihat riwayat ini dalam Suyuthi, al-Itqan, hal.78; Zarkasyi, al-
Burhan, hal.154.
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Keempat, pembakaran mushaf yang dilakukan 
Usman. Asumsi ini didasarkan atas hadis yang 
diriwayatkan Bukhari di atas poin (c). Jika riwayat 
itu benar, maka pertanyaannya adalah, mengapa 
Usman membakar mushaf-mushaf yang lain? 
Bukankah perbedaan antara mushaf-mushaf 
tersebut dengan Mushaf Usmani sangatlah jelas dan 
telah disepakati oleh para sahabat? Apa ada alasan 
yang menunjukkan bahwa Mushaf Usman adalah 
satu-satunya mushaf yang benar dan memuat al-
Quran secara komprehensif sehingga mushaf-
mushaf lain harus dibumihanguskan? Pertanyaan-
pertanyaan nakal ini semakin meneguhkan 
pendapat sebagain kalangan bahwa al-Quran yang 
ada sekarang tidak lepas dari tahrif.

Itulah beberapa asumsi yang terbangun atas 
adanya sejumlah riwayat yang mengindikasikan 
terjadinya tahrif al-Quran. Kendati kelompok 
Ahlusunnah sepakat bahwa al-Quran yang ada 
sekarang adalah al-Quran yang orisinal dan terjaga 
dari tahrif, tidak sedikit ulama Ahlusunnah yang 
menukil riwayat tersebut dalam karya-karya 
mereka, bahkan sebagian besar mengatakan bahwa 
riwayat tersebut adalah benar.
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Di antara para ulama yang meriwayatkannya 
adalah,195 Malik bin Anas (179), Abdurrazzaq bin 
Hammam Shan’ani (211), Abu Ubaid Qasim bin 
Sallam (224), Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik 
Bahili Thayalisi (227), Sa’id bin Manshur (227), 
Ibnu Abi Syaibah (235), Ahmad bin Hanbal (238), 
Ibnu Rahawaih (238), Ibnu Muni’ Ahmad bin Muni’ 
Baghawi (244), Ibnu Dharis (249), Imam Bukhari 
Muhammad bin Ismail (256), Muslim bin Hajjaj 
Naisyaburi (261), Muhammad bin Isa Tirmizi (279), 
Ibnu Majah Qazwini (283), Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal (290), Bazzar (292), Ahmad bin Syu’aib 
Nasa’i (303), Abu Ya’la Ahmad bin Ali Maushili 
(307), Ibnu Jarir Thabari (310), Ibnu Mundzir (318), 
Ibnu Abi Hatim (327), Ibnu Anbari (228), Ibnu 
Asytah (360), Sulaiman bin Ahmad Thabrani (360), 
Abdullah bin Muhammad bin Ja’far bin Hayyan 
(369), Daqruquthni (385), Raghib Isfahani, Hakim 
Naisyaburi (405), Ibnu Mardawaih (410), Baihaqi 
(458), Ibnu Asakir (571), Ibnu Atsir (606), Qurthubi 
(671), Ibnu Katsir (774), Ibnu Hajar Asqalani (852), 

195 Mengenai para ulama yang meriwayatkan beberapa hadis 
tersebut dapat dilihat misalnya dalam Zarkasyi, al-Burhan, 
hal.249-263; juga dalam Suyuthi, al-Itqan, hal.77-93.
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Suyuthi (911), Nuruddin Ali bin Hisam Muttaqi 
Hindi (975), Alusi (1270) dan masih banyak lagi.

Dengan fakta dan data seperti ini, maka 
dapat diketahui bahwa tahrif al-Quran adalah 
diskursus yang sangat hangat di kalangan 
Ahlusunnah. Munculnya berbagai riwayat dalam 
sejumlah literatur pokok kelompok Sunni, seperti 
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmizi, 
Musnad Ahmad, Tafsir Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, 
Tafsir Qurthubi, Tafsir Alusi dan lainnya seakan 
meneguhkan tuduhan sementara kalangan tentang 
adanya tahrif al-Quran[]

Sunni Menolak Tahrif 

Perlu ditegaskan kembali bahwa, seperti halnya 
arus besar Syi’ah, mayoritas Sunnipun sepakat 
tentang tidak adanya tahrif al-Quran. Al-Quran yang 
ada di tangan umat Islam saat ini adalah al-Quran 
yang diturunkan kepada Rasul Muhammad saw 14 
abad silam. Tidak ada pengurangan, penambahan, 
penggantian dan penghapusan lafal, ayat atau 
surah di dalamnya. Adapun mengenai riwayat-
riwayat yang mengindikasikan adanya tahrif al-
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Quran yang banyak dinukil oleh para pakar hadis, 
ahli tafsir dan ulama terkemuaka dalam kitab-
kitab Ahlusunnah sejatinya dapat dikomentari dan 
dianalisis secara ilmiah sebagai berikut:

Penambahan dan Penggantian

Mengenai riwayat yang mengatakan adanya 
penambahan dan pengurangan dalam al-Quran, 
secara garis besar ulama Ahlusunnah sepakat 
bahwa hal itu sejatinya bukan termasuk al-Quran 
melainkan hanya tafsir.

Secara lebih khusus, riwayat yang mengatakan 
bahwa Ibnu Mas’ud menghapus surah al-
Mu’awwidzatain dari mushafnya adalah riwayat 
yang batil. Kenapa? Sebab ketika itu para sahabat 
sudah sepakat bahwa al-Quran sudah dinukil 
secara mutawatir, maka pengingkaran atas ijmak 
berarti kafir.

Imam Suyuthi juga meriwayatkan dari Qadi 
Abu Bakar. Dia mengatakan, penisbatan riwayat 
kepada Ibnu Mas’ud tentang posisinya yang tidak 
mengakui adanya surah al-Mu’awwidzatain adalah 
hal yang tidak dapat dibenarkan. Seandainya dapat 
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dibenarkan maka pengingkaran itu bukan kepada 
surahnya, tapi kepada penulisannya saja.196

Adapun terkait dengan riwayat yang 
mengatakan digantinya ayat      

 dengan     adalah tidak benar. Ini 
bukan termasuk ayat tetapi bagian dari penjelasan 
atau penafsiran saja. Adapun mengenai surah al-
Jumu’ah, ayat 9, sesungguhnya itu adalah perbedaan 
qira’ah saja dan bukan berarti mengganti esensi 
al-Quran. Kedua bacaan (fas’au dan famdhau) 
tersebut sama-sama sah karena masih termasuk 
dalam ruang lingkup qira’ah sab’ah.

Hilangnya Surah

Beberapa riwayat menyebutkan hilangnya 
surah al-Ahzab dari al-Quran. Menyikapi riwayat 
tersebut, Ibnu Shalah memahami bahwa telah 
terdapat adanya tambahan dari penafsiran. 
Sedangkan Suyuthi serta Ibnu Hazm memahaminya 
sebagai naskh tilawah. Terlepas dari pendapat 
ketiganya, dengan adanya perbedaan yang begitu 
jauh mengenai jumlah ayat dalam surah al-Ahzab 

196 Suyuthi, al-Itqan, hal.270.
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tersebut, maka yang harus dipercayai adalah bahwa 
riwayat tersebut tidak benar alias batil.

Tanggapan di atas juga berlaku bagi riwayat 
yang mengatakan tentang berkurangnya surah 
al-Taubah. Adapun mengenai riwayat tentang 
raibnya surah (lau kana li ibni Adam wadiyan...) 
sesungguhnya ulama sepakat tentang kemungkaran 
riwayat tersebut. Terkait hal ini, Ibnu Shalah 
memahami bahwa teks tersebut sebagai hadis dan 
bukan ayat al-Quran. Pendapat ini didukung oleh 
Ibnu Abbas bin Sahl. Kata Ibnu Abbas, “Saya telah 
mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar berkata, 

“Rasulullah saw bersabda,

لو كان إلبن آدم واديان من مال، ألبتغي واديا ثالثا، 
و ال يمأل جوف إبن آدم إال التراب.

“Seandainya anak Adam itu memiliki dua buah 
bukit emas, niscaya dia akan mencari bukit ketiga. Dan 
tidak ada yang dapat mengenyangkan perut anak Adam 
kecuali tanah (kematian).”

Zubaidi memasukkan hadis tersebut dalam 
urutan ke-44 dari hadis mutawatir. Menurutnya, 

hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat berjumlah 
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15 orang. Sedangkan Imam Ahmad dalam Musnad-
nya memasukkannya ke dalam hadis Qudsi.197 

Adapun khabar dari Abu Musa Asy’ari tentang 
adanya surah mirip surah al-Taubah dari segi 
muatan dan panjang, kalau memang betul pastilah 
akan diketahui dan tidak mungkin Rasulullah 
saw lalai darinya, begitu juga para penghafal dan 
penulis al-Quran.

Selain hadis tersebut, ada juga sebuah hadis 
Nabi saw yang dianggap sebagai bagian dari al-
Quran. Seperti sebuah riwayat yang berbunyi,

الولد للفراش و للعاهراْلحجر.١٩٨ 
“Anak yang dilahirkan adalah anak ibunya, 

sedangkan anak zina tidak dianggap sebagai anak.”

Teks tersebut dapat dipastikan sebagai hadis. 
Namun, ada yang menganggapnya al-Quran. Selain 
redaksi tersebut ada juga yang meriwayatkannya 
dengan redaksi yang berbeda-beda. Dengan 
demikian, jika itu dikatakan sebagai bagian dari 

197 Imam Ahmad, al-Musnad, jil.5, hal.219.
198 Ali Musa Ka’bi, Salamat al-Quran mi al-Tahrif, (Qom: Markaz Al-

Risalah, 1426 H), hal.70.
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al-Quran maka redaksi hanya satu, tidak boleh 
berbeda-beda.

Menanggapi riwayat yang mengatakan 
hilangnya surah al-hafd dan al-khal’, Zarqani dan 
Baqilani dan lainnya tidak sepakat dengan riwayat 
tersebut. Kata mereka, kalimat tersebut adalah 
doa yang ditulis di tepi al-Quran sebagaimana yang 
terdapat dalam awal surah al-Taubah. Demikian itu 
sebagaimana diriwayatkan dalam kitab al-Durr al-
Manstur, al-Itqan, al-Sunan al-Kubra, al-Mushannaf 
dan lain-lain. Ibnu Dars dan Baihaqi, Muhammad 
bin Nashr, mereka tidak menyatakan bahwa itu 
bagian dari al-Quran. 

Hilangnya Ayat

Terkait dengan riwayat yang menyatakan 
hilangnya ayat rajam, Ibnu Asytah menyatakan 
bahwa Umar pernah datang kepada Zaid dengan 
membawa ayat rajam untuk ditulis sebagai ayat al-
Quran. Akan tetapi karena Umar tidak membawa 
saksi atas kesahihan ayat tersebut, Zaidpun tidak 
bersedia menerima naskah tersebut.199 

199 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.206.
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Sedangkan Ibnu Hazm memahaminya bahwa 
itu adalah bagian dari lafal yang dihapus sedangkan 
hukumnya tidak. Namun, itu adalah pemahaman 
yang batil, karena kalau tilawahnya dihapus maka 
Umar tidak akan membawanya untuk ditulis. 
Adapun Ibnu Zhafar memasukkannya ke dalam 
kategori yang dihapus tilawahnya, karena berita 
seorang (ahad) tidak bisa menetapkan al-Quran.200

Tidak demikian halnya dengan Abu Ja’far 
Nahhas. Dia memahaminya sebagai hadis Nabi 
saw dan bukan ayat al-Quran. Lebih lanjut dia 
menyatakan bahwa hadis tersebut sanadnya sahih. 
Namun, hukumnya tidak seperti al-Quran. 

Adapun tentang raibnya ayat jihad, menurut 
Abdurrahman bin Auf, ayat tersebut telah dihapus 
seperti yang lainnya.201 Sebagaimana diketahui, 
dalam menyertakan sebuah teks menjadi salah satu 
ayat dalam al-Quran pada masa pengumpulannya 
harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, 
terdapat pertanyaan, mengapa Umar dan 
Abdurrahman tidak bersedia menjadi saksi dalam 

200 Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum 
al-Quran (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1391), hal.43.

201 Suyuthi, al-Itqan, jil.3, hal.84. 
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memasukkan ayat itu? Hal ini membuktikan bahwa 

riwayat tersebut adalah palsu.

Adapun mengenai riwayat tentang tidak 

ditemukannya ayat salawat maka para ulama 

melihat bahwa, secara tekstual, riwayat di atas 

tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan 

al-Quran. Lalu bagaimana mungkin sebagian ayat 

tersebut bisa hilang sementara banyak sahabat, 

penulis mushaf, para penghapal al-Quran dan 

khalayak banyak dari umat Islam sedangkan Aisyah 

sendirian. Kalaupun benar maka itu mungkin saja 

riwayat dari Rasulullah saw yang menjadi bagian 

dari catatan pinggir al-Quran, karena mereka 

mencatat apa yang penting di bagian pinggir 

mushaf mereka.

Terkait dengan riwayat Aisyah yang 

mengatakan bahwa ayat radha’ah telah hilang 

dari al-Quran, sebagian muhaqqiqin menakwilkan 

bahwa yang dimaksud oleh Aisyah bukan ayat dari 

al-Quran, melainkan bagian dari hukum syariat 

yang diwahyukan Allah kepada Rasul saw tapi 

wahyu itu bukan termasuk al-Quran. Artinya, 

di antara wahyu yang Allah turunkan kepada 
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Rasul-Nya adalah tentang sepuluh kali menyusui 

yang berimplikasi pada haramnya nikah dengan 

anak yang disusui itu. Kemudian wahyu tersebut 

dihapus dan diganti dengan lima kali menyusui. 

Kemudian Rasulullah saw meninggal dunia dalam 

kondisi hukum itu tidak dihapus. Artinya, hukum 

itu datang dari Allah bukan datang dari diri Nabi 

Muhammad saw sendiri atau berdasarkan hawa 

nafsu belaka. 

Sebagian pendapat lainnya menganggap bahwa 

teks tersebut termasuk yang dihapus tilawahnya 

dan hukumnya (naskh tilawa wa al-hukm). Namun 

oleh sebagian dari pengikut mazhab Syafi’i dan 

Hanbali mengatakan bahwa yang dihapus adalah 

tilawahnya. Namun, itu juga tidak benar karena 

zahir dari hadis adalah bahwa nasakh itu terjadi 

setelah Nabi wafat. Sedangkan Malik bin Anas 

tidak mengamalkan hadis ini walaupun dia adalah 

perawi hadisnya. Adapun Ahmad bin Hanbal dan 

Abu Tsaur juga demikian, Thahawi. Demikian juga 

Sarkhi mengatakan hadis itu batil, syadz dan tidak 

benar. Para ulama pada masa belakangan juga 

demikian. Mereka adalah Ustaz Sais, muridnya 
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Ustaz Aridh, Abdurrahman Jaziri bin Khathib dan 
lain-lain.202 

Adapun lafaz hadis yang berbunyi, “Kemudian 
Rasulullah meninggal dan ia tetap menjadi bagian 
bacaan dari al-Quran,” diriwayatkan oleh Anas 
bin Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar. Kalaupun 
riwayat yang ada tidak ada lafaz tersebut, tetap 
tidak menunjukkan bahwa ia adalah al-Quran. 
Penulis al-Manar mengajukan argumentasi terkait 
dengan kalimat tersebut. Katanya, jikalau itu 
merupakan bagian dari al-Quran, kenapa ilmunya 
hanya diketahui oleh Aisyah seorang diri?203

Dengan demikian, secara garis besar dapat 
disimpulkan bahwa riwayat-riwayat tersebut 
adakalanya memang riwayat yang tidak layak untuk 
dijadikan sebagai hujah (batil). Jikalau riwayat 
tersebut dikatakan layak dianggap sahih dan 
mutawatir, maka harus ditakwilkan. Penakwilan 
itu adakalanya dibawa kepada pemahaman bahwa 
riwayat tersebut adalah bagian dari tafsir, atau 

202 Muhammad Hadi Ma’rifah, al-Tamhid Fi Ulum al-Quran. (T.tp: 
Muassasah Al-Nasyr al-Islami, t.t), jil.2, hal.282. 

203 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar. (Beirut: Dar Al-Fikr, 
tt.), hal.472.
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sunnah Nabi, atau hadis Qudsi, atau doa. Dengan 
jalan seperti inilah, maka sesungguhnya semua 
riwayat tentang adanya tahrif itu terbantahkan 
dan kesimpulan akhirnya adalah, al-Quran tidak 
terjadi tahrif.

Riwayat Tentang Pengumpulan Al-Quran

Terkait dengan berbagai riwayat yang 
menunjukkan adanya kontradiksi dalam kodifikasi 
al-Quran, maka ulama Ahlusunnah berusaha 
untuk mengompromikan riwayat-riwayat tersebut 
sebagai berikut.

Pertama, kodifikasi al-Quran pada masa 
Nabi saw adalah mengumpulkan berbagai ayat 
dan dokumen yang masih tercecer di kayu, batu 
atau tulang menjadi satu. Kedua, kodifikasi pada 
masa Abu Bakar dilakukan dengan cara menyalin 
berbagai data tentang al-Quran ke dalam satu 
tempat (suhuf). 

Ketiga, kodifikasi di masa Usman dilakukan 
dengan cara menyatukan bacaan dan menjadikan 
rasm Usmani sebagai mushaf standar.
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Pada titik itu, tidak ada satu umat Islampun 
dari berbagai negara, berbagai kelompok dan suku 
yang memprotes tentang adanya kekurangan atau 
penambahan dalam al-Quran, sehingga al-Quran 
telah disepakati seperti yang ada sekarang ini.

Kalau kita lihat praktik di lapangan, penerbitan 
al-Quran yang diterbitkan oleh berbagai negara, 
seperti yang diterbitkan oleh Arab Saudi, Mesir, 
Syiria, Yaman, Irak, Lebanon, Persia, Iran, Pakistan 
dan Indonesia, yang masing-masing ditashih oleh 
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran yang diterbitkan 
setiap tahun dan disebarluaskan ke seluruh umat 
Islam di dunia, tidak pernah ada keluhan atau 
protes terkait kekurangan dan penambahan ayat. 
Begitu juga kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh 
Sunni dan Syi’ah, seperti:

1. Al-Mizan, karya Muhammad Thabathaba’i 
dari kalangan Syi’ah.

2. Nur al-Burhan, dari kalangan Syi’ah.

3. Ibnu Katsir, dari kalangan Ahlusunnah.

4. Qurthubi, dari kalangan Ahlusunnah wal 
Jama’ah.
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5. Shafwat al-Tafasir, dari kalangan 
Ahlusunnah, dan yang lainnya masih 
banyak lagi yang tidak disebutkan di sini.

Mushaf-mushaf tersebut diterbitkan 
berdasarkan urutan surah dan ayat yang telah 
disepakati pada masa Usman bin Affan, yaitu 
diawali dari surah al-Fatihah, al-Baqarah dan 
seterusnya kemudian diakhiri dengan surah al-
Nas. Begitu juga dengan kitab-kitab tafsir tersebut 
di atas dalam sistematika pembahasannya adalah 
dari awal surah al-Fatihah, al-Baqarah dan 
seterusnya dan diakhiri dengan surah al-Nas, tidak 
bermasalah dan tidak ada yang menggugatnya.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa 
kaidah penulisan dalam Mushaf Usmani sangat 
ketat. Semua itu dilakukan demi untuk merengkuh 
ragam qira’ah yang ada. Semua ragam qira’ah 
telah tercakup dalam Mushaf Usmani. Oleh sebab 
itu, yang sangat perlu ditekankan dalam konteks 
ini adalah bahwa al-Quran itu kalam Tuhan, 
karena itu ia tidak tunduk kepada kaidah bahasa 
yang diciptakan manusia. Rasm Usmani muncul 
menyesuaikan ragam bacaan al-Quran. Bukan 
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sebaliknya, al-Quran dipaksa seiring-seirama 
dengan kaidah rasm atau kaidah bahasa lainnya. 
Singkat kata, al-Quran adalah qira’ah (recitation), 
bukan rasm (teks). Karena itu, ditemukannya 
beberapa kata dalam Mushaf Usmani yang tidak 
sesuai dengan kaidah bahasa secara umum, atau 
susunan kalimat yang berbeda dengan mushaf-
mushaf lain, tidak berarti al-Quran itu mengalami 
perubahan atau tahrif.[]

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan. 

Pertama, al-Quran sedikitpun tidak mengalami 
tahrif. Ini disepakati semua ulama arus utama, baik 
Syi’ah maupun Sunni. Riwayat mengenai tahrif 
yang ada dalam literatur kedua kelompok itu tidak 
serta-merta menjadi justifikasi atas terjadinya 
tahrif al-Quran. Sebab, riwayat itu tidak dapat 
dibuktikan dengan data dan fakta yang konkret 
dan benar secara ilmiah. 

Kedua, kendati para ulama Syi’ah dan Sunni 
melansir sejumlah riwayat tentang adanya tahrif, 
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ditemukan bahwa secara garis besar riwayat 
tersebut adalah riwayat yang daif (lemah) dan 
bahkan ada yang maudhu’ (palsu). Kelemahan atau 
kepalsuan riwayat tersebut dapat dilihat dari dua 
sisi, baik sanad maupun matan. Adapun terkait 
dengan beberapa riwayat yang dianggap sahih, 
sesungguhnya kesahihan itu tidak sampai pada 
derajat mutawatir, tapi hanya sampai pada derajat 
ahad. Sebagaimana diketahui bahwa riwayat 
ahad tidak dapat dijadikan hujah dalam konteks 
keyakinan terhadap ushuluddin (dalam hal ini 
keimanan terhadap al-Quran).

Terkait dengan beberapa riwayat yang 
dianggap mutawatir, kedua kelompok (Syi’ah dan 
Sunni) berusaha untuk mengompromikan (jam’ al-
riwayat) dan menakwilkannya.

Bentuk takwil yang mereka lakukan adalah: 
Pertama, membawa riwayat tersebut kepada 
penafsiran. Dengan demikian, apa yang tertuang 
dalam riwayat dimaksud adalah bagian dari 
penafsiran saja, dan bukan termasuk bagian al-
Quran. Kedua, membawa riwayat tersebut kepada 
sunnah Nabi. Dengan demikian, maka yang 
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disebutkan dalam riwayat tersebut merupakan 
sunnah Nabi, dan bukan al-Quran. Ketiga, 
membawa riwayat tersebut kepada hadis Qudsi. 
Dengan demikian, maka apa yang diungkapkan 
dalam riwayat itu adalah hadis Qudsi dan bukan 
al-Quran. Keempat, membawa riwayat itu kepada 
doa. Dengan demikian, berarti apa yang ada dalam 
riwayat tersebut adalah doa, dan bukan bagian dari 
al-Quran.

Sementara, menanggapi beberapa riwayat 
yang menyebutkan adanya ragam bacaan (qira’ah) 
al-Quran, sesungguhnya hal itu tidak termasuk 
dalam kategori tahrif, karena qira’ah memiliki 
riwayat yang mutawatir. 

Dengan demikian, jelas bahwa al-Quran yang 
ada di depan umat Islam saat ini tidak mengalami 
tahrif sama sekali. Tuduhan-tuduhan mengenai 
terjadinya tahrif sejatinya tidak dapat diterima 
sebab tidak didasarkan atas argumentasi yang 
kuat dan benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
semua itu merupakan upaya musuh Islam untuk 
mementahkan konstruksi teologis yang sejak lama 
sudah terpateri dalam hati kaum muslim.
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Ketiga, karena riwayat-riwayat tersebut 
terbukti tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil 
atas terjadinya tahrif al-Quran, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa al-Quran yang benar bagi kaum 
muslim itu hanya ada satu, yakni al-Quran yang 
sudah terkodifikasi pada zaman Rasulullah saw, 
lalu pada zaman Abu Bakar, dan disatukan pada 
masa Usman bin Affan, yang akhirnya dikenal 
dengan sebutan Mushaf Usmani.

Adapun terkait dengan berbagai riwayat yang 
menyebutkan adanya mushaf lain selain Mushaf 
Usmani, seperti mushaf Ubay bin Ka’b, Mushaf 
Abdullah bin Mas’ud dan Mushaf Ali bin Abi 
Thalib, maka sesungguhnya keberadaan mushaf-
mushaf itu tidak berarti membuat al-Quran 
menjadi dua atau tiga macam. Sebab mushaf-
mushaf yang mereka buat, bukanlah mushaf yang 
secara murni memuat ayat-ayat al-Quran. Mushaf-
mushaf tersebut banyak mengandung penafsiran, 
doa, hadis nabawi dan hadis Qudsi.

Seandainya saja, mushaf-mushaf tersebut 
masih ada dan kemudian diteliti lebih jauh, seraya 
membuang semua hadis Nabawi, hadis Qudsi, doa 
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dan penafsiran yang ada di dalamnya, niscaya akan 
ditemukan bahwa jumlah ayat dan hurufnya sama 
persis seperti yang ada dalam Mushaf Usmani. 
Dengan demikian, tidak dapat disangkal lagi 
bahwa al-Quran yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad 14 abad silam adalah al-Quran yang 
terkodifikasi dalam Mushaf Usmani dan sampai 
kepada kita sekarang ini, tanpa ada perubahan, 
penambahan atau pengurangan sedikitpun.
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DAFTARDAFTAR  RIWAYATRIWAYAT  
HIDUPHIDUP

I. DATA DIRI

Nama : H. A. Muhaimin Zen 

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 12 Oktober 1949

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas 
Syari’ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat :  Jl. Batan Gg. H. Sabenih no. 
4 RT 005/ 002 Lebak Bulus 
Cilandak Jakarta Selatan

Istri

Nama :  Dra. Hj. Khadijatus 
Shalihah, MA.

Tempat Tgl Lahir :  Pasuruan, 16 Juli 1956
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Jabatan  

1.  Ketua Lembaga Pengabdian Pada 
Masyarakat Institut Ilmu al-Qur’an 
Jakarta

2.  Dosen Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta

Anak 

1.  Lu’lu’ Raudlatul Jannah, S.Pd.I

2.  Uzlifatul Jannah

3.  Huliyatul Jannah

Menantu  

1. Qomaruddin, M.Pd.I

2. H. Moh. Urip, Lc

Cucu

1. Najwa Laila 

2. Najma Laila

II. PENDIDIKAN

1. Ibtidaiyyah: 

 Kepuh Doko Tembelang Jombang 1959

2. Takhashus Salafiyyah
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 Pon. Pes. Bahrul Ulum Ledug Pregen Tretes 
Pandaan th. 1960-1961

3. Takhasus Tahfizh al-Qur’ân 

 Khatam 30 juz selama 1 tahun: 

 Pon. Pes. Tebu Ireng Jombang th. 1962-
1963

4. Ibtidaiyyah: 

 Pon. Pes. Tebu Ireng Jombang th. 1964

5. Tsanawiyyah: 

 Pon. Pes. Tebu Ireng Jombang th. 1966

6. Aliyah: 

 Pon. Pes. Tebu Ireng Jombang th. 1969

7. Sarjana Muda: 

 Universitas Hasyim Asy`ari Tebuireng 
Jombang 1973

8. Sarjana Lengkap: 

 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta 1979

9. Pascasarjana/ Magister: 

 Konsentrasi Kajian Islam Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2000
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10. Doktor: 

 Konsentrasi Tafsir Hadits Universitas 
Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
2008. 

III.  PENGALAMAN AKADEMIK

1. Anggota pendiri Madrosatul Qur’an 
Tebuireng Jombang : 1971

2. Dosen Tahfidzh al-Qur’an PTIQ dan IIQ 
Jakarta : 1974 – sekarang

3. Anggota pendiri Institut Ilmu al-Qur’an 
(IIQ) Jakarta

 Bersama Prof. KH.Ibrahim Husein, LML, 
KH. A. Zaini Miftah dan H. Usman Affan: 
1977

4. Kepala bagian pengajaran dan pendidikan 
PTIQ Jakarta: 1980 – 1986

5. Dekan fakultas Syari’ah PTIQ Jakarta: 
1980 - 1981

6. Pembantu Rektor III IIQ Jakarta: 1989 – 
1993

7. Ketua Lembaga Tahfizh dan Tilawah PTIQ 
& IIQ Jakarta: 1989 – 2000

8. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 
1996 – sekarang
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9. Pembantu Rektor III PTIQ Jakarta: 2000– 
2004

10. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat PTIQ Jakarta: 2010– sekarang

11. Anggota Perintis Sekolah Tinggi Kulliyatul 
Qur’an al-Hikam II Depok 

 Bersama KH. A. Hasyim Muzadi: 2010

IV.  PENGALAMAN JABATAN

1. Anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-
Qur’ân Depag RI: 1982 – sekarang

2. Anggota Dewan Hakim MTQ Nasional & 
Internasional: 1985 – sekarang

3. Dewan Pakar LPTQ DKI Jakarta dan 
LPTQ Nasional & Internasional : 1999 
– sekarang

4. Ketua umum Pimpinan Pusat Jam’iyyatul 
Qurra’ wal Huffazh Nahdlatul Ulama: 2000 
- sekarang

V.  PENGALAMAN KE LUAR NEGERI

Pelatih Delegasi MTQ Internasional

1. Di Makkah Arab Saudi : 1985
2. Di Makkah Arab Saudi : 1987
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3. Di Makkah Arab Saudi : 1989
4. Di Makkah Arab Saudi : 1993 
5. Di Teheran Iran : 1994
6. Di Kairo Mesir : 1996
7. Di Taheran Iran : 2006

Ketua Delegasi MTQ Internasional

8. Di Makkah Arab Saudi : 1996
9. Di Teheran Iran : 2006
10. Di Kairo Mesir  : 2010
11. Di Teheran Iran : 2011 

VI.  KARYA ILMIAH 

1. Hak Waris Anak Angkat dalam Pandangan 
Islam: Skripsi Sarjana Lengkap

2. Problematika Menghafal al-Qur’ân dan 
Petunjuknya: Buku di terbitkan

3. Mengenal Qira’at Tujuh 
4. Mengenal Rasm Utsmani
5. Jilbab dan Permasalahannya
6. Hukum Memegang al-Qur’ân bagi Orang 

Junub dan Wanita Haidh
7. Perkembangan Qiraat Tujuh di Indonesia
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8. Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’ân: 
Buku di terbitkan 

9. Mengkritisi Jumlah Bilangan Ayat al-Qur’ân 
Versi Syî`ah dan Sunni. 

10. Benarkah al-Qur’ân diturunkan pada Tanggal 
17 Ramadlan

11. Urgensi Munasabah dalam Menafsirkan 
Ayat-Ayat al-Qur’ân 

12. Urgensi Asbabun Nuzul dalam Menafsirkan 
Ayat-Ayat al-Qur’ân 

13. Urgensi Ayat-Ayat Makiyyah dan 
Madaniyyah dalam Menafsirkan al-Qur’ân 

14. Hadits Maudlu’i (Thematik) tentang 
Silaturrahim dalam Perspektif Masa Kini

15. Wawasan al-Qur’ân tentang Terorisme
16. Peran para Huffazh di Indonesia dalam 

antisipasi terjadinya Tahrif al-Qur’an , Tesis
17. Tahrif al-Qur’ân dalam pandangan Sunni 

dan Syî`ah (Suatu Kajian Perbandingan), 
Disertasi

18. Kunci Sukses Menghafal al-Qur’ân dan 
Pemeliharaannya, buku diterbitkan

19. Bunga Rampai Mutiara al-Qur’ân.
20. Buku Daras Ulumul al-Qur’ân I.
21. Buku Daras Ulumul al-Qur’ân II.
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22. Metode Pengajaran Tahfizh al-Qur’an di 
pondok pesantren, Tsanawiyah, Aliyah dan 
Perguruan Tinggi.

23. Hukum membaca basmallah dalam shalat 
dalam perspektif Madzhab empat dan Imam 
Daud ad-Dzahiri

24. Shalat Tarawih dalam perspektif Madzhab 
empat.

25. Sejarah pengajaran Tahfizh al-Qur’an dan 
perkembangannya di Indonesia.

26. Sejarah Musabaqoh Hifzil al-Qur’an (MHQ) 
dan perkembangannya di Indonesia.

27. Etika berpakaian di lingkungan Keluarga 
selain muhrim dalam Perspektif Hukum 
Islam.

28. Aurat wanita dalam perspektif imam 
madzhab empat. 

29. Al-Waqfu wal Ibtida dan pengaruhnya 
terhadap pemahaman ayat-ayat suci al-
Qur’an

30. Al-Qur’an 100% Asli-Sunni-Syi’ah satu kitab 
suci

31. Tahrif al-Qur’an menjawab kontorversi 
mushaf Sunni-Syi’ah
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