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Abstrak
A. Pendahuluan
Sejak diturunkan beberapa abad yang lalu, keotentikan al-Qur’ân tetap
terjaga dan terpelihara tanpa tersentuh oleh perubahan dan kemusnahan.
Pemeliharaan tersebut telah berlangsung sejak zaman Nabi Saw, mulai dengan
cara pemeliharaan lewat hafalan dan rekaman secara tertulis terhadap teks-teks alQur’ân setelah wahyu diturunkan, dilanjutkan dengan pengumpulan dan
kodifikasi terhadap teks-teks al-Qur’ân sampai kepada studi terhadap al-Qur’ân.
Studi terhadap al-Qur’ân, sebagai sumber ajaran Islam, telah memotivasi
lahirnya berbagai disiplin ilmu dalam ruang lingkup ‘Ulûm al Qur’an. Ilmu-ilmu
tersebut muncul seiring dengan usaha untuk menjawab berbagai persoalan yang
muncul dalam proses pemahaman terhadap pesan-pesan dan isyarat kitab suci
tersebut.
Konsep sab’ah ahruf adalah salah satu konsep yang muncul berdasarkan
pemahaman terhadap riwayat-riwayat yang menginformasikan bahwa al-Qur’an
diturunkan dalam 7 huruf. Makna sab’ah ahruf yang diungkapkan oleh riwayatriwayat tersebut dipahami berbeda oleh para ulama. Adanya pemahaman bahwa
al-Qur’an diturunkan dengan sab’ah ahruf memunculkan asumsi bahwa ada versiversi ayat al-Qur’an yang tidak dituliskan dalam mushhaf yang disusun pada masa
Usman bin Affan, karena hanya satu versi yang dipilih dan ditampilkan.
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami hadis-hadis
tujuh huruf tersebut perlu adanya kajian secara teks dan konteks, Agar apa yang
dimaksud oleh Rasul dengan 7 huruf pada hadis tersebut dapat dimaknai sesuai

dengan konteks kekinian, setidaknya dapat menjadi alternatif pemahaman untuk
meminimalisir timbulnya perbedaan pendapat.
B. Hadis-Hadis Sab’ah Ahruf
Munculnya konsep sab’atu ahruf dalam kajian ulum al-Qur’an didasari
oleh adanya hadis-hadis yang secara tekstual menjelaskan tentang hal tersebut.
Secara garis besar hadis-hadis yang menginformasikan tentang turunnya al-Qur’an
dengan 7 huruf dapat diklasifikasikan kepada 3 kelompok; pertama, hadis-hadis
yang menggambarkan perbedaan para shahabat dalam membaca suatu ayat,
kemudian mereka mengklarifikasikan bacaan mereka masing-masing kepada nabi,
yang kemudian semuanya dibenarkan oleh nabi karena al-Qur’an diturunkan
dalam tujuh huruf;

ِ
ِ
ٍ َشه
َ،ي
َْ َالر
ُّ َع ْرَوةََبْ ِن
ِّ َعْب ٍدَال َقا ِر
َّ َعْب ِد
ٌ ِاَمال
ْ َأ،ف
َ وس
َ حَ ِنَبْ ِن
َ َع ْن،
َ َالزبَ ِْْي
ُ َع ْن،
َ اب
َ ك
َ ََحدَّثََن
َ َع ِنَابْ ِن،
َ ََخبَ َرن
ُ ُاَعْب ُدَاللَّهَبْ ُنَي
ِ ََسع:
ِ َه َشامَبن
ِ ُ َي ُق،ابَر ِضيَاللَّهَعنْه
َِ ال
ِ
ٍ ِ
ِ
ََعلَى
َ َأَنَّهَُق
َ َُس َورةََال ُف ْرقَان
ُ ت
ُ ْ َ ول
ُ ََس ْع:
ُ َيَ ْقَرأ،َح َكي ِمَبْ ِنَحَزام
َ َْ َ ت
َ ُ َ ُ َ َ ََّع َمَرَبْ َنَاخلَط
ِ ولَاللَّ ِهَصلَّىَاهللَعلَي ِهَوسلَّمَأَقْ رأَنِيه
َََُّث،
ُ ف
ُ َعلََْي ِه
ُ َوَكا َن ََر ُس،ا
َ صَر
َ تَأَ ْنَأ َْع َج َل
ُ َوك ْد،ا
َ َْح ََّّتَان
َ َُُثََّأ َْم َهلْتُه،
َ َغ ِْْي
َ َ َ َ ََ َْ ُ َ
َ َماَأَقْ َرُؤَه
ِ ِِ
َِ َإِ ِِّّن:َفَ ُق ْلت،ول َاللَّ ِهَصلَّىَاهلل َعلَي ِه َوسلَّم
َال
َ َفَ َق،َماَأَقْ َرأَْتنِ َيها
َ تَبِِه ََر ُس
َ َه َذاَيَ ْقَرأ
َت
ُ ََس ْع
ُ
ُ َفَجَْئ،لَبَّْبتُهَُبِ ِرَدائه
َ
َ َُعلَىَ َغ ِْْي
َ ََ َْ ُ
َت
َْ ََ« َه َك َذاَأُنْ ِزل:ال
َ َفَ َق،ْت
َ ََُثََّق،
ُ »ت
َ ََق،ََفَ َقَرأ،»َْ«اقْ َرَأ:ُالَلَه
َ ََُثََّق،
ُ »َُ«أ َْرِس ْلَه:ِِل
ْ ََ« َه َك َذاَأُنْ ِزل:ال
ُ َفَ َقَرأ،»َْ«اقْ َرَأ:ال َِِل
1
ٍ إِ َّنَال ُقرآ َنَأُنْ ِزَلَعلَىَسب ع ِةَأ
ِ
»َماَتَيَ َّسر
ْ َ َْ َ
َ َُفَاقْ َرءُواَمنْه،َحُرف
ْ
Artinya; Aku mendengar Umar bin Khathab r.a. berkata : Aku mendengar
Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surat al-Furqan bukan
berdasarkan apa yang aku baca, padahal Rasulullah yang mengajari
bacaannya, nyaris aku menghajarnya, aku tunggu sampai ia selesai
(shalat), Kemudian Aku tarik ia, lalu membawanya menghadap
Rasulullah, Aku laporkan : Aku mendengar ia membaca (ayat) berbeda
dengan apa yang telah bacakan kepadaku, berkata Rasul :“lepaskan dia”
kemudian beliau berkata : Bacalah, lalu ia membacanya, Rasul berkata:
“Demikianlah al-Qur’an diturunkan”, kemudian Rasul berkata
kepadaku : “Bacalah”, Lalu aku baca, Beliau berkata “ “Demikianlah alQur’an diturunkan, Sesungguhnya al-Qur’an diturunkan berdasarkan 7
huruf, bacalah oleh kalian al-Qur’an tersebut mana
yang
memudahkan”

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Jami’ Musnad Shahih al-Bukhari
hadis (al-Maktabah asy-Syamilah) Juz. 9 No. 2419
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ِ ِ ِ َعن،َحدَّثَنَاَإِ َْساعِيلَبنَأَِِبَخالِ ٍد،َحدَّثَنَاَأَِِب،اَُم َّم ُدَبنَعب ِدَاهللَِب ِنَُُنَ ٍْي
ََالر ْحَ ِن
َّ َعْب ِد
َ يسىَبْ ِن
َ َْ
َ ُْ ُ َ
َْ ُ ْ َُ ََحدَّثَن
َ
َ ْ ْ
َ َعْبدَاهللَبْ ِنَع
ِِ
ِ َعن،ب ِنَأَِِبَلَي لَى
ٍ ُِبَبْ ِنَ َك ْع
َ،َفَ َقَرَأََقَِراءَةًَأَنْ َك ْرتُ َهاَعَلَْي ِه،صلِّي
َ ََق،ب
َِّ َع ْنَأ،
َ َجدِّه
ُ َْ ُكن:ال
ْ
َ َُفَ َد َخ َل ََر ُج ٌلَي،ت َِِفَالْ َم ْسجد
َ َْ ْ
ِ
ِ
َِول َاهللِ َصلَّىَاهلل َعلَيه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىَر ُس
َّ َضْي ن
َ ََد َخ ْلن
َ ََفَلَ َّماَق،َصاحبه
َ َاَالص ََلة
َ َُُّث
َ اََج ًيع
َ َد َخ َل
َْ ُ
َ
َ َآخُر َفَ َقَرأََقَراءَةً َس َوىَقَ َراءَة
َ َاَعل
ِ ُ َفَأَمَرُُهاَرس،احبِ ِه
ِ ََسوىَقِراءةَِص
ِ
ِ َإِ َّن َه َذاَقَرأََقِراء ًةَأَنْ َكرتُه:َفَ ُق ْلت،وسلَّم
ََُصلَّىَاهلل
َ َ ْ ََ َ َ
ُ
َ َوَد َخ َل،
َ ول َاهلل
َ َ َ َ َآخُر َفَ َقَرأ
ُ َ َ ََ
َ اَعلَْيه
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َفَس َق،َشأْنَ ُهما
َّ
َت َِِف
ُّ َِفَ َح َّس َن َالن،َفَ َقَرآ،َعلَْيه ََو َسلَّ َم
َ َُصلَّىَاهلل
ُ َوََ َإِ ْْ َ ُكْن،
َ َِّب
َ ط َِف َنَ ْفسيَم َن َالَتَّكْذيب
َ َ َ َعلَْيه ََو َسل َم
ِ
ِ
ِ ولَاهللَِصلَّىَاهلل
ِ ِِ ْ
َاَوَكأََُّنَاَأَنْظُُرَإِ ََل
ُ َىَر ُس
ْ َفَف،َص ْد ِري
َ َماَقَ ْدَ َغشيَِِن
َ ت
َُ َ
ُض
َ ب َِِف
َ َضَر،
َ َعلَْي َهَ َو َسلَّ َم
َ اَرأ
َ َفَلَ َّم،اْلَاهليَّة
َ ًَعَرق
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ُّ َ"َياَأ:ال َِِل
ِ
ََّ َفَ َرد،ِِ َعلَىَأ َُّم
َ َفَ َق،َعَّز ََو َج َّل َفَ َرقًا
َ َه ِّو ْن
َ ُِب َأ ُْرس َل َإِ َِلَّ َأَن َاقْ َرأ َالْ ُق ْرآ َن
َ اهلل
ُ َفَ َرَد ْد،ىَح ْرف
َ ت َإِلَْيه َأَ ْن
َ َ
َ ََعل
ٍ ِل َالثَّالِث َة َاقْ رأْه َعلَىَسب ع ِة َأ
ِ
ِ ََّ ِإ
ِ ْ َىَحرف
َك َبِ ُك ِّل
َ ََفَل،َحُرف
َ َه ِّو ْن
َ ُِل َالثَّانيَةََاقْ َرأْه
ُ َفَ َرَد ْد،ْي
َ ت َإِلَْيه َأَ ْن
ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ََّ َِفَ َرَّد َإ،ِِ َعلَىَأ َُّم
ْ َ ََعل
ٍ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َََاخلَْل ُق
ْ ِل
َّ َوأ،
ََّ ِب َإ
ُ َخ ْر
ُ َْفَ ُقل،اَم ْسأَلَةٌَتَ ْسأَلُن َيها
ُ ِِ َالله َّم َا َْغف ْر َِل َُّم:
ُ ت
َ َرَّدة ََرَد ْدتُ َك َه
َ ِِ َالله َّم َا ْغف ْر َِل َُّم،
ُ ت َالثَّالثَةََليَ ْوم َيَْر َغ
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ِ ِ
."ََعلَْي ِه ََو َسلَّ َم
َ َُصلَّىَاهلل
َ يم
َ ُكلُّ ُه ْم
ُ َح ََّّتَإبْ َراه،
Artinya; Hadis dari Ubay bin Kaab, ia berkata : Aku berada di Masjid ketika
masuk seorang laki-laki kemudian shalat, ia membaca bacaan yang aku
mengingkarinya, kemudian masuk lagi orang lainnya kemudian membaca
bacaan yang berbeda, maka setelah selesai shalat kami semua menghadap
Rasulullahn Saw, aku sampaikan : “Sesungguhnya orang ini membaca
bacaan yang aku mengingkarinya, kemudian masuk lagi yang lainnya dan
masuk pula yang lain membaca (ayat) yang berbeda dengan temannya.
Rasul menyuruh mereka berdua membacanya kemudian Nabi memuji
keduanya, maka sirnalah dalam diriku sikap mendustakan dan tidak
seperti diriku di zaman jahiliyyah. Rasul menyadari kegelisahanku dan
menepuk dadaku hingga keringat dinginku mengucur seolah aku melihat
kelompok-kelompok di hadapan Allah. Rasul berkata kepadaku : Ubai,
telah diutus kepadaku (malaikat) untuk membacakan al-Qur’an dengan
satu huruf, aku meminta kepadanya untuk memberi kemudahan untuk
umatku, kemudian ia kembali kali yang kedua : bacalah al-Qur’an dengan
dua huruf, aku meminta lagi agar memberi kemudahan untuk umatku,
kemudian ia (jibril) kembali lagi kali yang ketiga, : “Bacalah al-Qur’an
dengan tujuh huruf. terserah padamu Muhammad apakah setiap
jawabanku kau susul dengan pertanyaan permintaan lagi”. Kemudian
aku menjawabnya: “ya Allah! Ampunilah umatku, ampunilah umatku
dan akan kutangguhkan yang ketiga kalinya pada saat dimana semua
makhluk mencintaiku sampai Nabi Ibrahim as.

Kedua, hadis-hadis yang menggambarkan usaha negosiasi nabi Muhammad, agar
umat Islam diberikan keringanan dalam bacaan al-Qur’an.
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Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim (al-Maktab asy-Syamilah), J.1, No. 820

ِ ِ  َعن َعب ي ِد َاللَّ ِه َب ِن،اب
ِ
ِ ِ
ََعْتبَةَ َبْ ِن
َ َ َق،يل
ُ َعْبد َاللَّه َبْ ِن
َ ْ
َ ،س
َ ،َسلَْي َما ُن
ْ َُ ْ َ ٍ َع ِن َابْ ِن َش َه
ُ َح َّدثَِِن
َ :ال
ُ َحدَّثَنَا َإ َْسَاع
َ َُع ْن َيُون
ِ ِ
ٍ
ٍ َج ِْبيلَعلَىَحر
ِ ََ َنَرس
ِ ٍ ََّع ِنَاب ِنَعب،ود
َ،ف
َ ََق،َصلَّىَاهللَُعَلَْي ِه ََو َسلَّ َم
َ ُاس ََرض َيَاللَّه
َ ْ َ َم ْس ُع
َ ولَاللَّه
ُ َ َّ َأ:َعْن ُه َما
ْ َ َ ُ ْ َ«أَقْ َرأَِّن:ال
3 ٍ
ِ يدهَح ََّّتَانْت هىَإِ ََل
»ف
َ َحُر
ْ َسْب َعةَأ
ْ فَلَ ْمَأ ََزْلَأ
َ َ َ ُ ُ َستَ ِز
َ
Artinya: Hadis dari Ibnu Abbas : Bahwa Rasulullah bersabda : Jibril membacakan
kepadaku atas satu huruf, lalu aku berulangkali memintanya menambahnya
hingga sampai tujuh huruf”

ٍ ِ ُ َعن،َاْل َك ِم
َُِب
ُ ََحدَّثَن،
َِّ َع ْن َأ،ى
ُ ََحدَّثَن،
َ ََع ِن َابْ ِنَأَِِب َلَْي ل،
َ َُمَاهد
َ ُاَش ْعبَة
َْ
َْ َع ِن،
َ َج ْع َف ٍر
َ اَُمَ َّم ُد َبْ ُن
َ َ َحدَّثَنَاَابْ ُن َالْ ُمثَ ََّّنِ َن َالنَِِّب َصلَّىَاهلل َعلَي ِهَوسلَّم َ َكا َن
ِِ
ٍ بْ ِن َ َك ْع
ٍ ِ ِ ِ َ َعْن َد َأ
ََعَّز:
َ َفَ َق،َعلَْي ِه ََو ََسلَّ َم
َ ال
َ َُصلَّىَاهلل
َ يل
َ َّ ََّ َأ،ب
َ ََ َْ ُ
ُ َفَأَتَاهَُج ْْب،َضاة َبَِن َغ َفار
ِ
ٍ ئ َأ َُّمتك َعلَىَحر
ِ
ًََُثََّأَتَاهُ َثَانِيَة،
ََ ِيق ََْل
ُ »ك
َ ََق،ف
ُ َأ َُّم ِِ َََ َتُط،َُم َعافَاتَهُ ََوَم ْغفَرَته
ْ َ«أ:ال
ُ ََسأ َُل َاللَّه
ْ َ َ َ َ َ َو َج َّل َيَأْ ُمُرَك َأَ ْن َتُ ْق ِر
ٍ َفَأَُُّّياَحر،ف
ٍ ئَأ َُّمتكَعلَىَسب ع ِةَأَحر
ٍ ََنوَه َذاَح ََّّتَب لَغَسب عةََأَحر
ِ
َّ ِ َ ََق،ف
َفَقَ َرءُوا
َْ َ
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ«إ َّنَاللهََيَأْ ُمُرَكَأَ ْنَتُ ْقر:ال
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ فَ َذ َكَر
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ِ
»َصابُوا
َ َفَ َق ْدَأ،َعلَْيه
Artinya: Hadis dari Ubay bin Kaab : Bahwa Nabi Saw berada di Oase Bani
Ghifar , Jibril mendatangi beliau dan berkata : Allah memerintahkan Engkau,
untuk membacakan al-Qur’an kepada umatmu dengan satu huruf, Rasul
menjawab Aku memohon perlindungan dan ampunan Allah, sesungguhnya
umatku tidak mampu melakukannya.” Kemudian Jibril mendatanginya lagi dan
berkata: “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu membaca Al Quran kepada
umatmu dalam dua huruf.” Nabi memberikan jawaban yang sama, sampai tujuh
ahruf. Jibril berkata : Sesungguhnya Allah memerintahkan membacakan al-Qur’an
kepada umatmu dengan tujuh huruf. Huruf apa saja yang mereka gunakan dalam
pembacaan Al Quran, maka mereka mendapatkan pahala.”
Ketiga; hadis-hadis yang merupakan informasi dari nabi bahwa al-Qur’an
diturunkan dalam tujuh huruf.

ِ َعن،اَشيبا ُن
ٍ َحبَ ْي
ََع ْن،
َ ََق،وسى
َ ََق،َمنِي ٍع
ْ َحدَّثَنَاَأ
َ ،
َ َعاص ٍم
َ ْ َ َْ َ ََحدَّثَن:
ُ َع ْن َ ِزَِّر َبْ ِن،
َ ال
َ َم
ُ َحدَّثَنَاَاْلَ َس ُن َبْ ُن:
َ ال
َ َحَ ُد َبْ ُن
ِ َ َفَ َق،َج ِْبيل
ِ َّ ِ ولَاهللَِصلَّىَاللَّه
ِ اَج ِْبيلَإِ ِِّّنَبعِثْتَإِ ََلَأ َُّم ٍةَأ ُِّميِّْي
ٍ ُِبَبْ ِنَ َك ْع
ََمْن ُه ُم:
ُ َلَ ِق َي ََر ُس:ال
َ ََق،ب
َِّ أ
َ ُ
َ
ُ ُ ُ ْ ََي:ال
َ
َ ْ َعلَْيه ََو ََسل َم
ِ
ِ
ُّ َالر ُجل َالَّ ِذيَ ََلْ َيَ ْقرأَْكِتَابًاَق
ََعلَى
َُ ََي:ال
َ ََق،ط
ُ الع ُج
َ اَُمَ َّم ُد َإِ َّن َال ُق ْرآ َن َأُنْ ِزَل
َ
َ َُواْلَاريَة،
َ َوالغَُلَ ُم،
َ َُوالشَّْي ُخ َال َكبْي،
َ وز
َ
ُ َّ َو،
5 ٍ
ِ
.ف
َ َحُر
ْ َسْب َعةَأ
3
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Jami’ Musnad Shahih al-Bukhari
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4
Sulaiman bin Asyasy bin Ishaq bin Basyir Abu Daud, Sunan Abu Daud, (al-Maktabah
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5
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Artinya; Dari Ubay ibn Ka’b berkata: “Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril
beliau berkata: “Sesungguhnya Aku diutus kepada umat buta huruf, di antara
mereka adalah nenek-nenek, kakek-kakek anak laki-laki, anak perempuan, dan
orang-orang yang sama sekali tidak pernah membaca buku. Jibril menjawab, “Hai
Muhammad, sesungguhnya Al Quran diturunkan dalam tujuh huruf.”

َِول َاهلل
ََ َوَسلَ َمة
ُ ال ََر ُس
َ ََق:ال
َ ََق،ََهَريْ َرة
َ ََق،َع ْم ٍرو
َ ََق،َحدَّثَنَاَابْ ُن َُُنٍَْْي
ُ ََحدَّثَن:
َ اَُمَ َّم ٌد َيَ ْع ِِن َابْ َن
ُ َع ْن َأَِِب،
َ َُحدَّثَنَاَأَب:
َ ال
َ ال
6
ٍ َ"َإِ َّنَاهللَعَّزَوج َّلَأَنْزَلَالْ ُقرآ َنَعلَىَسب ع ِةَأ:صلَّىَاهللَعلَي ِهَوسلَّم
ِ فَعلِيم
ٌَ ور ََرِح
يم
ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
ٌ َ َغ ُف،يم
َ ٌ َ َ َحُر
ٌ َحك
َ ََ َْ ُ َ
Artinya; Hadis Abu Hurairah : Rasul Saw bersabda : Sesungguhnya Allah
menurunkan al-Qur’an dengan tujuh huruf, Yang Maha Mengetahui, Maha
Bijaksana, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

َِ ول
َِ ال
ِ ََحدَّثَن،اد
ََُصلَّىَاهلل
َ ت ََر َُس
َ ََح َذيْ َفةَ َق
َ ََحدَّثَن،
َ َع ْن َ ِزٍّر،
َ َاَعاص ُم َبْ ُن َبَ ْه َدلَة
َ
َ َ َ َحدَّثَنُ ََس ْع:
َ َاهلل
ُ َع ْن،
َ ٌ َّاَح
َ اَعفَّا ُن
7ٍ
ِ
َ َحُر
ف
ُ َعلَْي ِه ََو َسلَّ َمَيَ ُق
َ َ"َأُنْ ِزَلَالْ ُق ْرآ ُن:ول
ْ ىَسْب َعةَأ
َ ََعل
Artinya; hadis Huzaifah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah berkata : “ AlQur’an diturunkan dengan tujuh huruf”
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C. Makna Sab’ah Ahruf
Kataَ  َسبعةberamakna bilangan yang terletak antara enam dan delapan8,
sebagian ulama memahami bahwa kata

 سبعةadalah simbol yang menunjukkan

banyak dan tidak terbatas pada angka tujuh saja. Para ulama secara umum
cenderung berpendapat bahwa

 سبعةdalam hadis adalah dalam arti tujuh yang

sebenarnya bukan kiasan.9 Kata  احرفmerupakan bentuk plural dari  حرفyang
dapat berarti pinggir dari sesuatu, dan dapat pula berarti salah satu huruf dari
huruf hijaiyah.10
Dalam konteks bahasa umum ketika disebut kata huruf, ungkapan ini akan
dapat langsung dipahami maknanya, akan tetapi ketika kata huruf dihubungkan
dengan al-Qur’an akan muncul banyak pendapat dalam memahaminya. Perbedaan
ini disebabkan karena tidak adanya informasi yang tegas dari Nabi yang
menjelaskan makna dan bentuk-bentuk huruf ini.
Berdasarkan riwayat-riwayat tentang sab’ah ahruf, muncul pendapatpendapat yang berbeda di kalangan para ulama dalam merumuskan makna sab’ah
ahruf, diantara pendapat yang muncul dalam pemahaman sab’ah ahruf adalah;11
pertama, sab’ah ahruf adalah tujuh bahasa dari bahasa-bahasa arab yang memiliki
satu makna. Akan tetapi para ulama ini tidak sepakat menetapkan bahasa mana
saja yang termasuk ke dalam tujuh huruf ini, sebagian menyatakan bahwa bahasa
yang dimaksud adalah Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan
Yaman. misalnya beberapa kata seperti َاسرع,َعجل, اقبلmemiliki satu makna yang
sama. Kedua, sab’ah ahruf adalah tujuh bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang
digunakan dalam menurunkan al-Qur’an, namun tidak digunakan sekaligus pada
8
9
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Mannâ’ al-Qaththân, Mabâhits fi ‘Ulûm al-Qur’ân, (Kairo : Maktabah Wahbah, t.th),
hal. 150-154
11

satu kata, dengan pengertian bahwa semua bahasa al-Qur’an mencakup ketujuh
bahasa ini pada posisi yang berbeda-beda, yaitu : bahasa Quraisy, Hudzail, Tsaqif,
Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman
Ketiga, Sab’ah ahruf adalah tujuh bentuk ((اوجة, yaitu amr, nahy, halal, haram,
jadal, qashash dan matsal, atau ada juga memahami tujuh bentuk dari segi amr, nahy,
halal, haram, muhkan, mutasyabih dan amtsal; keempat, Sab’ah ahruf adalah Tujuh cara
pembacaan yang terjadi perbedaan; 1). perbedaan Isim mufrad, mutsana, dan jamak,
serta mudzakar dan muannats; 2). perbedaan bentuk tashrif; 3). perbedaan bentuk
i’rab; 4). perbedaan dengan taqdim dan ta’khir; 5). perbedaan dengan ziyadah dan
naqish; 6). perbedaan dengan ikhtilaf dan ibdal; 7). perbedaan lahjah.
Keempat, sab’ah ahruf tidak berarti angka tujuh, namun hanya merupakan
simbol saja yang menunjukkan kesempurnaan menurut kebiasaan arab dan kelima;
sab’ah ahruf adalah qiraah sab’ah.
Berdasarkan perbedaan pemahaman para ulama terhadap makna sab’ah
ahruf tersebut, dapat diketahui bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk
menetapkan maknanya. Bahkan makna-makna yang dirumuskan, dianggap tidak
tepat dan punya kelemahan, jika dikonfrontasikan kepada hadis-hadis tentang
sab’ah ahruf.
Pada klasifikasi pertama hadis-hadis sab’ah ahruf dijelaskan bahwa telah
terjadi perbedaan bacaan antara Umar bin Khathab dengan Hisyam bin hakim
pada bacaan yang sama yaitu pada surat al-Furqan, demikian juga informasi pada
hadis Ubay bin Kaab yang menjelaskan terlah terjadinya perbedaan bacaan para
shahabat pada surat yang sama yang kemudian mereka konfirmasikan kepada
nabi. Klasifikasi pertama ini menolak pemahaman pendapat pertama, kedua dan
juga ketiga.
Menurut Nashruddin Baidan, pendapat pertama yang dianut mayoritas
ulama, bukanlah makna yang tepat, karena Umar bin Khathab dan Hisyam bin
hakim berasal dari suku yang sama yaitu suku Quraisy.12 Maka tidak mungkin
mereka bertikai pada bacaan yang sama jika berasal dari satu suku yang memiliki
12

Nashruddin Baidan, op.cit, h. 99

bahasa yang sama. Maka pemaknaan sab’ah ahruf dengan makna 7 dialek
dianggap tidak tepat.
Pendapat kedua yang menyatakan bahwa sab’ah ahruf adalah bahasabahasa arab yang tercakup dalam al-Qur’an, dinilai oleh Manna’ al-Qathan sebagai
makna yang tidak tepat, bahasa al-Qur’an mencakup lebih dari 7 bahasa, selain itu
Umar dan Hisyam berbeda pada bacaan yang sama bukan pada bacaan yang
berbeda, mustahil Umar mengingkari bahasa yang dipakai oleh Hisyam jika yang
dibacanya ayat yang berbeda.13
Pendapat ketiga, juga dibantah oleh Manna’ al-Qathan, bahwa yang
dimaksud 7 huruf pada hadis adalah satu kata yang dapat dibaca dengan 7 versi,
maka tidak mungkin satu kata dinyatakan halal dan haram, nahy dan amar
sekaligus.14 Bahkan dari redaksi hadis dijelaskan bahwa nabi membenarkan
seluruh bacaan dari para shahabat yang datang untuk mengklarifikasikan bacaan
mereka meskipun bacaan mereka berbeda.
Pada pendapat keempat, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
tujuh huruf adalah tujuh hal yang terdapat ikhtilaf di dalamnya15, dibantah oleh
Manna’ Qathan dengan alasan bahwa contoh ikhtilaf yang ditampilkan hanya
berasal dari qiraat ahad bukan qiraat mutawatir. Ulama pun telah sepakat bahwa
apa pun yang berkaitan dengan al-Qur’an haruslah diriwayatkan secara mutawatir,
selain itu ikhtilaf yang dimaksud hanya mengacu pada bentuk kata atau cara
pengucapannya yang tidak menimbulkan perbedaan pada makna dan lafaz.16
Pada pendapat yang kelima yang memaknai tujuh pada hadis menunjukkan
symbol, bukan arti secara harfiah, tidak sesuai dengan klasifikasi kedua dari hadis
sab’ah ahruf

ِ
ٍ َج ِْبيل َعلَى
ِ يده َح ََّّت َانْتَ َهى َإِ ََل
»ف
ٍَ َحُر
ْ َسْبَ َعة َأ
ْ  َفَلَ ْم َأ ََزْل َأ،َحْرف
َ
َ
َ ُ ُ َستَ ِز
َ َ ُ ْ  «أَقْ َرأَِِّنyang

Manna’ Khalil al-Qathan, op.cit., h. 155
Ibid.
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secara tegas menunjukkan yang dimaksud adalah bilangan tujuh dengan makna
sebenarnya.
Pendapat yang keenam pun, yang berpendapat bahwa sab’ah ahruf adalah
qiraah sab’ah, tidak luput dari kritikan yang menyatakan bahwa qiraat yang 7
dengan tujuh imam Qura, baru popular di dunia Islam pada akhir abad II H, yang
dipelopori oleh Mujahid, sedangkan 7 huruf yang dimaksud pada hadis, langsung
diajarkan oleh Rasul.17 Perbedaan pemaknaan terhadap sab’ah ahruf tersebut
menunjukkan bahwa secara tekstual makna sab’ah ahruf masih belum disepakati
serta munculnya sanggahan pada masing-masing pendapat menjadikan makna
sab’ah ahruf tetap menjadi sesuatu yang belum dapat dipahami secara pasti.

D. Pemahaman terhadap Hadis-Hadis Sab’ah Ahruf
Secara historis hadis-hadis sab’ah ahruf ini muncul pada periode madinah,
hal ini dapat dipahami dari hadis Umar bin Khathab. Pada hadis tersebut
dinyatakan bahwa Umar mendengar bacaan yang berbeda dari Hisyam bin Hakim.
Hisyam bin Hakim adalah shahabat yang masuk Islam pada peristiwa Fathul
Mekah18. Artinya Hisyam bin Hakim mempelajari al-Qur’an pada periode
Madinah dan munculnya kontroversi bacaan Umar dan Hisyam juga pada periode
Madinah.
Berdasarkan informasi dari Hadis Ubay bin Kaab, bahwa Ubay mendengar
perbedaan bacaan ketika berada di dalam masjid. Menurut Abd Shabur Syahin,
kata masjid di sini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada periode
Madinah, karena ketika periode Mekah, umat Islam belum dapat melaksanakan
shalat di Masjidil Haram. Sedangkan pada redaksi hadis yang yang lain disebutkan
bahwa hadis tersebut turunnya pada saat nabi berada pada lembah Bani Ghifar
dan Marwah, kedua tempat ini berada di Madinah.19
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Khairul Amru Harahap, (Jakarta : Erlangga, 2006) h. 65
18

Pada saat Islam berkembang di Madinah, agama Islam dianut oleh suku
yang heterogen, bukan hanya suku Quraisy yang fasih berbahasa Arab saja,
namun banyak suku-suku lainnya yang terbiasa dengan logat bahasa mereka
masing-masing, di samping itu umat Islam juga terdiri dari orang-orang yang
memiliki daya intelektual kebahasaan yang beragam, yang tidak semuanya mampu
membaca al-Qur’an dengan lafaz aslinya, baik karena faktor usia atau karena
keterbatasan dalam kecakapan membaca atau melafalkan huruf, sebagaimana yang
dipahami pada redaksi hadis:

ِ إِ ِِّّنَبعِثْتَإِ ََلَأ َُّم ٍةَأُميَّ ٍة
ِ ْ َمْنَ ُهمَالْغُ ََل ُمَو،
ُّ َالر ُجلَالَّ ِذيَ ََلَْيَ ْقرأَْكِتَابًاَق
َط
َ ِ وز ََوالشَّْي َُخَالْ َف
ُ َوالْ َع ُج،
ُ ُ
َ
َ اِّن
َ ُاْلَاريَة
َ
َ
ُ
ُ َّ َو،
Adanya kelompok tertentu ini juga yang menjadi alasan nabi untuk
memintakan dispensasi agar diberikan alternatif bacaan yang lain, karena nabi
mengetahui bahwa tidak semua umat Islam mampu dalam melafalkan bacaan alQur’an dengan benar karena sebab-sebab khusus tersebut.

Berdasarkan hal

tersebut dapat dipahami bahwa alasan Rasulullah memohonkan agar diturunkan
al-Qur’an dalam tujuh huruf, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi
kelompok-kelompok tertentu ini dalam membaca al-Qur’an :

ٍ إِ َّنَال ُقرآ َنَأُنْ ِزَلَعلَىَسب ع ِةَأ
ِ
ََماَتَيَ َّسَر
ْ َ َْ َ
َ َُفَاقْ َرءُواَمْنه،َحُرف
ْ
ِ
ٍف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َحُر
ََّ َفَ َرَّدَإ،َِعلَىَأ َُّم
َ ُِلَالثَّالثَةََاقْ َرأْه
َ َه َِّو ْن
ُ فَ َرَد ْد
َ تَإلَْيهَأَ ْن
ْ ىَسْب َعةَأ
َ ََعل
Terjadinya Perbedaan bacaan yang diajarkan oleh Rasul kepada para
shahabat pada bacaan yang sama, sebagaimana yang digambarkan pada hadishadis klasifikasi pertama, dimana Umar bin Khathab dan Hisyam bin Hakim
berbeda bacaan pada surat al-Furqan. Umar diajarkan al-Qur’an dengan bacaan
aslinya, sedangkan Hisyam bin Hakim diberikan kemudahan membaca dengan
bacaan lain yang diajarkan nabi karena belum mampu membaca dengan versi
aslinya. Demikian juga yang dapat dipahami dari riwayat Ubay bin Kaab, dimana
shahabat yang lain yang belum mampu membaca al-Qur’an sesuai bacaan aslinya
diberi kemudahan membaca dengan versi yang lain, berbeda dengan Ubay.
Maka dapat dipahami bahwa membaca al-Qur’an dengan versi lainnya
yang diajarkan nabi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, dan tidak

berlaku bagi umat Islam yang mampu membacanya secara fasih dengan bacaan
aslinya. Akan tetapi dispensasi terhadap cara baca yang diberikan Rasul tidak
bersifat permanen, dalam artian dispensasi yang diberikan punya limit waktu,
ketika telah mampu membaca dengan versi aslinya maka dispensasi tidak lagi
berlaku.
Hal ini dipahami dari kata سبعة, dimana angka 7 yang diisyaratkan pada teks
hadis, menunjukkan adanya batasan dispensasi, baik dari segi waktunya sampai
bisa menguasai bacaan al-Qur’an dengan versi aslinya, maupun dari segi cara
bacanya. Cara baca dengan versi yang lain pun, bukanlah cara baca yang bebas
semampunya, namun tetap dengan cara baca yang diajarkan dan dilicense oleh nabi.
Maka dapat dipahami bahwa turunnya al-Qur’an dengan tujuh huruf
bukan berarti ayat al-Qur’an yang sama diturunkan dengan tujuh versi yang
berbeda, akan tetapi tetap harus dipahami bahwa hanya ada satu versi ayat alQur’an, sedangkan tujuh versi yang dimaksud oleh hadis adalah dispensasidispensasi cara melafalkannya bagi orang-orang yang tidak mampu membaca alQur’an sebagaimana versi aslinya.
Pada masyarakat sekarang pun, dispensasi membaca tujuh huruf ini juga
dapat berlaku secara temporal pada individu atau kelompok tertentu yang
memang sulit untuk melafalkan al-Qur’an dengan versi aslinya. Misalnya huruf ف,
untuk orang tertentu diucapkan dengan bunyi “p”, atau huruf س, ش, صdan  ثyang
semuanya diucapkan denganَbunyi “s”.
Hal ini pula yang menyebabkan Usman bin Affan dan timnya berani
menuliskan al-Qur’an dengan satu versi bacaan dengan bahasa al-Qur’an yang
khusus, bukan versi bacaan dengan logat dan bahasa manapun. Karena tujuh
huruf yang dimaksud pada hadis tertuju pada dispensasi cara baca saja.
E. Penutup
Berdasarkan pembahasan terhadap hadis turunnya al-Qur’an dengan
Tujuh huruf dapat disimpulkan; pertama, perbedaan versi bacaan terjadi pada ayat

yang sama, akan tetapi nabi memberikan dispensasi pada orang-orang tertentu
untuk membaca al-Qur’an dengan versi lainnya yang diajarkan dan diizinkan oleh
Nabi. Kedua; tujuan dispensasi yang diberikan adalah untuk memudah umat
Islam dalam membaca al-Qur’an, karena beragamnya kemampuan umat Islam
dalam membaca al-Qur’an, dan tidak semuanya mampu membaca sesuai versi
turunnya dalam waktu singkat. Ketiga; Redaksi hadis yang menerangkan batasan
yang diberikan adalah tujuh menunjukkan bahwa dispensasi yang diberikan punya
limit waktu hingga mampu membacanya dan punya aturan tertentu sesuai dengan
yang diajarkan dan diizinkan oleh nabi. Maka selain yang diajarkan nabi tidak
dapat dibenarkan.
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