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Salah satu fakta yang berkembang pesat dalam 
tema sekularisasi dan liberalisasi Islam di belahan 
dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya ialah 
tema “Dekonstruksi Kitab Suci”. Proyek liberalisasi 
Islam ini tidak akan lengkap apabila tidak menyentuh 
aspek kesucian Al-Qur‟an. Mereka berusaha keras 
untuk meruntuhkan keyakinan kaum Muslim, bahwa 
Al-Qur‟an adalah Kalamullah, al-Qur‟an lafdzon wa 
ma‟nan dari Allah; al-Qur‟an lafadz dan maknanya dari 
Allah, Al-Qur‟an adalah Kitab Suci yang bebas dari 
kesalahan. Seperti halnya Gus Dur dalam sebuah 
wawancara yang telah dimuat dalam website JIL 
(islamlib.com) tanggal 10 Mei 2006 berani mengatakan 
bahwa al-Qur‟an adalah kitab paling porno di dunia, 
na‟udzu billahi mindzalik.   
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Dan ironisnya virus dekonstruksi dan 
desakralisasi al-Qur‟an justru menjangkit dan 
berkembangbiak di kalangan akademi perguruan 
tinggi islam dan sejenisnya, seperti UIN, IAIN, STAIN 
dan lainnya, baik dosen maupun mahasiswanya. 

Menurut anggapan mereka al-Qur‟an itu 
bukanlah wahyu Allah, melainkan hasil karya 
Muhammad SAW yang sumbernya berasal dari 
berbagai pihak. Di antaranya ada yang berasal dari 
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di samping itu, 
mereka menggugat keabsahan Mushaf „Utsmani dan 
otentisitasnya. Sebagaimana yang dikatakan orientalis 
John Wonsbrough; Teks al Qur‟an baru menjadi baku 
setelah tahun 800 M, dan kitab yang diyakini oleh 
umat Islam selama ini hanyalah fiksi belaka yang 
kemudian direkayasa oleh kaum Muslim sendiri. 
na‟udzu billahi mindzalik. 

Termasuk buku yang tersebar bebas dan secara 
terang-terangan menyerang kesucian Al-Qur‟an, di 
antaranya berjudul “Lobang Hitam Agama” (2005) 
karangan Sumanto al-Qurtuby, alumnus IAIN 
Walisongo, yang secara terbuka mencaci maki Al-
Qur‟an dan para sahabat Nabi. 

Dalam buku tersebut saking kurang ajarnya dia 
berani menulis: “Maka, penjelasan mengenai al-Qur‟an 
sebagai “firman Allah” sungguh tidak memadahi 
justru dari sudut pandang internal, yakni proses 
kesejarahan terbentuknya teks al-Qur‟an (dari 
komunikasi lisan ke komunikasi tulisan) maupun 
aspek material dari al-Qur‟an sendiri dipenuhi 
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ambivalensi. Karena itu tidak pada tempatnya jika ia 
disebut “kitab suci” yang disakralkan, dimitoskan. 
(hlm. 66) na‟udzu billahi mindzalik. 

Dan al-hamdulillah, berbagai upaya telah dan akan 
terus dilakukan umat Islam untuk memelihara 
otentisitas al Qur‟an, baik dengan hafalan maupun 
dengan tulisan. Upaya tersebut telah berlangsung 
sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai 
sekarang, sehingga kemurnian al Qur‟an tetap sama 
seperti awalnya. Maha benar Allah dalam firman-Nya: 

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) 
Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka dan Allah 
tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, 
walaupun orang-orang kafir tidak menyukai.” 

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan 
membawa) petunjuk (al-Qur‟an) dan agama yang benar 
untuk dimenangkan-Nya atas segala sesuatu, walaupun 
orang-orang musyrik tidak menyukai.” (QS. at-Taubah: 
32-33) 

 



Benteng Aqidah Umat 
i 

4 

 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-
Qur‟an dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memeliharanya” (QS. al-Hijr: 9) 

Sebagai sumbangsih ikut serta dalam tugas mulia 
di atas, hadirlah kitab Ardlul Adillah wal Barohin „ala 
Kitabatil Mashohif Kamilatan fi Hayati Sayyidil Mursalin 
shollallahu „alaihi wasallam wa fi „ahdil khulafa arrosyidin 
karya Sayyid Muhammad bin Ahmad asy-Syathiri 
yang menolak pandangan-pandangan negatif  yang 
dilontarkan oleh kaum orientalis, dengan metode 
analisis dari berbagai argumen dan data yang telah 
beliau kemukakan yang berdasarkan dalil-dalil dan 
bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya, baik dalil-dalil yang  dikutip dari al 
Qur‟an, al-Hadits, maupun fakta-fakta sejarah. Semoga 
bermanfaat dan barokah.  

 

1  Muharrom 1433 HSarang,  
27 November 2011 M
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Segala puji bagi Allah yang menurunkan 
kepada hamba-Nya al-Qur‟an dan tidak menjadikan 
kebengkokan di dalamnya. Sholawat serta salam 
semoga terlimpahkan kepada sayyidina Muhammad, 
pribadi yang paling utama dan paling fasih dari putra-
putri „Adnan dan silsilah keturunan Qohthon dan 
tercurahkan kepada keluarga dan shahabatnya. 

Waba‟du; 

 Risalah ini merupakan bukti otentisitas 
kebenaran dan memuat banyak argumentasi yang 
mengupas tentang tema seluk beluk penulisan al-
Qur‟an ke dalam banyak mushaf semasa hidup 
Rasulullah SAW, lalu pada masa Khulafaurrosyidin 
sepeninggal beliau hingga sekarang ini. Itulah hakikat 
al-Qur‟an yang kita baca sehari-hari dengan tanpa 
adanya sedikitpun penambahan ataupun 
pengurangan.  

 Semua hadits yang secara teks dzohir 
menunjukkan akan adanya pengurangan dan 
penambahan dalam al-Qur‟an, maka harus ditakwil 
atau tidak diterima dan lemah ketika dihadapkan 
dengan hakikat yang akan kami paparkan sehingga 
risalah ini sangat pantut kami menyebutnya dengan 
„Ardul Adillah wal Barohin „alal Mashohif Kamilatan fi 
Hayati Sayyidil Mursalin SAW tsumma fi „Ahdil 
Khulafa‟irrosyidin (versi terjemah: "Otentisitas al-
Qur'an; Argumentasi dan Fakta Sejarah"). 
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 Risalah ini kami tulis agar dapat memberi 
cahaya bagi orang yang membutuhkannya dari orang-
orang yang antusias mendengarkan pengajian 
berbagai macam kitab hadits, kemudian datanglah 
kepada mereka kerancuan-kerancuan yang 
disusupkan oleh para orientalis, missionaris dan 
pengusung kesesatan lainnya yang mereka (para 
orientalis) temukan dalam sebagian kitab-kitab hadits 
yang dianggap shohih sanadnya oleh para ahli hadits, 
namun tanpa mengaitkannya dengan waktu kejadian 
hadits mengenahi ke-mansukh-an dan gugurnya 
beristid-lal dengan hadits tersebut. 

Bahkan mungkin saja kerancuan seperti itu 
sudah melekat sejak zaman dahulu hingga sekarang di 
dalam hati sebagian para pembaca hadits maupun 
pendengarnya dalam majlis mereka dari orang-orang 
yang tidak punya kesemangatan dalam mengetahui 
bukti dan dasar ilmiah maupun aqliah yang dapat 
menolaknya. 

 Kitab ini kami tulis dengan bentuk yang 
tematis sebagaimana diambil dari judulnya. Semoga 
Allah SWT membalas para ulama yang telah menulis 
banyak refrensi dalam masalah Ulumul Qur‟an dan 
insya Allah mereka akan terus menulis dan mentahqiq 
kajian tersebut hingga hari kiamat tiba. 

 Insya Allah di dalam kitab ini tepatnya di 
tengah-tengah pembahasan akan kami kupas 
kesalahan. Pemikiran tersebut timbul berdasarkan 
kajian ilmiah dan aqliah dan tidak menganggapnya 
benar. Kitab ini juga disertai dalil dan argumentasi 
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yang kami tulis pada tempatnya masing-masing sesuai 
dengan hidayah Allah untuk membatalkan sekaligus 
menyanggahnya serta menutup semua celah dimana 
musuh-musuh Islam berusaha masuk darinya 
terhadap apa yang kami sebutkan nanti. Termasuk 
kerancuan mereka yaitu persangkaan mereka bahwa 
al-Qur‟an al-Karim tidak wujud melalui jalan 
mutawatir dari Rasulullah SAW. wa as‟alullaha al-„auna 
wat taufiqo wal qobula…innahu al-Barru ar-Rohimu al-
Karimu… 

 

Hubungan Antara Shahabat dan al-Qur’an 

 Mushaf yang kita baca -yang berada di tengah-
tengah kita-, itulah al-Qur‟an yang dikumpulkan dan 
ditulis pada zaman Rasulullah SAW, para shahabat 
dan para keluarganya. Merekalah generasi pertama 
yang membaca al-Qur‟an dengan benar, kemudian 
dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya secara 
turun temurun hingga sampai kepada generasi masa 
kini, dan akan diteruskan generasi setelah kita sampai 
Hari Kiamat. 

 Para ulama shahabat mengetahui banyak hal 
tentang al-Qur‟an diantaranya; masa, tempat dan 
sebab turunnya masing-masing dari ayat al-Qur‟an.  

Sudah dimaklumi bersama bahwa surat al-
Qur‟an ada dua macam, yaitu; Makkiyah dan 
Madaniyah. Makkiyah yaitu surat yang turun kepada 
Rasul SAW sebelum hijrah menuju Madinah. 
Madaniyah yaitu surat yang turun setelah hijrah, 
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termasuknya surat yang turun di tengah perjalanan 
hijrah tersebut dan pada saat perang. 

 

Al-Qur’an Berada Diantara Musuh dan 
Pendukungnya 

Pertama kali ayat Al-Qur‟an diturunkan sudah 
diketahui oleh musuhnya, yaitu firman Allah: 

 

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang 
menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
(QS. Al-„Alaq: 1-5) 

Artinya kaum Quraisy dan mayoritas suku 
Arab pada umumnya mulai dari Rasulullah SAW 
diangkat menjadi nabi, mereka sangat antusias dalam 
membicarakan Nabi SAW, al-Qur‟an, dan agama yang 
dibawanya baik di dalam rumah, majlis, tempat 
perkumpulan, maupun di pasar-pasar mereka, bahkan 
telah menyebar kemana-mana.  

 Al-Qur‟an juga telah menantang orang Arab 
untuk mendatangkan sepuluh surat maupun satu 
surat yang mampu menandingi al-Qur‟an. Pada 
kenyataannya mereka tidak sanggup meladeni 
tantangan tersebut, karena al-Qur‟an adalah mukjizat 
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Rasululullah SAW yang abadi dari Allah. Para 
shahabat menerimanya dengan jalan mutawatir dan 
melalui tulisan di dalam mushaf dan lembaran. 

 Termasuk hal yang maklum bahwa al-Qur‟an 
dibaca terus menerus sepanjang hari mulai dari 
diutusnya Nabi SAW, baik ketika sholat ataupun 
lainnya, dan didengar oleh orang muslim dan kafir. 
Masing-masing terpengaruh dengan 
mendengarkannya. Nanti akan kami contohkan 
mengenai hal ini. 

 Banyak sekali kitab sejarah, hadits, dan tafsir 
yang merekam peristiwa-peristiwa mutawatir perihal 
al-Qur‟an yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para 
shahabat sehingga memberi pengaruh yang signifikan 
dalam hati mereka. Andaikan kita sebutkan semuanya 
pasti akan membutuhkan berjilid-jilid kitab besar. 

 Intinya bahwa al-Qur‟an ialah doktrin yang 
berhasil merubah bangsa Arab dari bangsa badui hina 
yang hidup melalui merampas dan merampok menuju 
bangsa beriman, berperadaban, kuat dan solid 
persatuannya. Bangsa arab menjadikan al-Qur‟an yang 
agung sebagai undang-undang. Merekalah tentara 
yang siap mengawal undang-undang tersebut. Sebab 
al-Qur‟an, mereka bisa menaklukkan mayoritas negara 
yang ada di muka bumi pada saat munculnya Islam 
kira-kira selama sepertiga abad.  

 Fakta sejarah tersebut tidak lain disebabkan 
oleh pengaruh al-Qur‟an terhadap umat ini. Allah 
SWT berfirman: 
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 “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 
yang mungkar dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali 
„Imran: 110) 

 

Persaksian Musuh-musuh al-Qur’an 

 Termasuknya yaitu peristiwa yang menimpa 
pembesar-pembesar Quraisy –musuh Rasulullah SAW 
dan Islam- seperti; „Utbah bin Robi‟ah al-„Absyami, 
Abu Jahal bin Hisyam al-Makhzumi, Umayyah bin 
Kholaf al-Jumahi dan lainnya dari pemimpin-
pemimpin suku Quraisy. Persisnya ketika mereka 
mengadakan muktamar yang dikepalai oleh al-Walid 
bin al-Mughirah al-Makhzumi yang salut dengan al-
Qur‟an –kendati dia memusuhi Islam dan al-Qur‟an- 
dan bersaksi bahwa al-Qur‟an tinggi dan tidak bisa 
tersaingi dalam perkataannya yang akan kami 
sebutkan.  

Al-Walid bin al-Mughirah mengatakan kepada 
orang Quraisy: “Wahai Quraisy! Sungguh musim haji 
telah datang. Para delegasi bangsa Arab akan 
mendatangi kalian. Mereka telah mendengarkan 
khabar tentang teman kalian (Muhammad SAW). 
Maka bulatkanlah pendapat kalian dan jangan bercerai 
berai sehingga antara kalian saling mendustakan dan 
tidak menyutujuinya.” Hal itu disebabkan bahwa 
sebagian Quraisy ada yang menuduh Rasulullah SAW 
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seorang paranormal, ada yang menuduh ahli sihir atau 
majnun (orang gila).  

Mereka berkata: “Wahai Abu Abdi Syamsin! 
Maka kamu, wahai Abu Abdi Syamsin, ungkapkanlah 
pendapatmu dan luruskanlah pendapat kami, maka 
kami akan mengikutinya.” Al-Walid menjawab: 
“Terserah kalian saja.” Mereka mengatakan: 
“Dengarkanlah.” Kami mengatakan: “(Muhammad) 
seorang paranormal.” Al-Walid berkata: “Tidak! Demi 
Allah dia bukan seorang paranormal. Sebab kami telah 
melihat banyak paranormal akan tetapi dia tidak 
punya mantra dan bersajak seperti paranormal.” 
Mereka berkata: “Maka kami katakan; dia majnun.” 
Al-Walid berkata: “Dia tidak majnun! Kami telah 
banyak melihat orang-orang majnun dan mengenalnya 
namun dia sama sekali tidak berperilaku sebagaimana 
orang gila seperti mencekik orang lain tanpa sebab 
ataupun kacau pembicaraanya” Mereka berkata: 
“Maka kami katakan; Dia penyair.” Al-Walid berkata: 
“Dia tidak penyair! Kami telah lama mendalami semua 
bentuk syi‟ir baik rajaz maupun hazj, baik yang 
pendek maupun yang panjang. Maka al-Qur‟an bukan 
termasuk syi‟ir.” Mereka berkata: “Kami mengatakan; 
Dia tukang sihir.” Al-Walid berkata: “Dia bukan 
tukang sihir. Sungguh kami telah meninggal para 
tukang sihir beserta sihirnya. Maka al-Qur‟an tidak 
termasuk jampi-jampi atau buhul-buhul tukang sihir.” 
Mereka berkata: “Apa yang harus kami katakan, wahai 
Abu Abdi Syamsin? 
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Al-Walid berkata: “Demi Allah! Sungguh 
ucapan Muhammad (al-Qur‟an) sangat manis, enak 
didengar, akarnya menghujam kedalam tanah subur, 
bagian atasnya dipenuhi buah-buah indah, ia tinggi 
dan tiada yang mengatasinya. Dan kalian tidaklah 
berkata-kata seperti ini kecuali aku meyakini 
kebatilannya. Minimal kalian mengatakan bahwa dia 
penyihir, dalam satu riwayat ada tambahan yang 
berbunyi; penyihir yang memisahkan hubungan suami 
dan istrinya, dan memisahkan hubungan anak dan 
bapaknya.”  

Kemudian mereka saling berbeda pendapat 
mengenahi hal itu. Mereka menghalang-halangi 
manusia dari Rasulullah SAW dengan banyak cara. 
Mereka menghalang-halangi dakwah Nabi SAW dan 
al-Qur‟annya. 

 

Al-Qur’an Merespon Sikap Al-Walid 

 Untuk menyikapi kekurangajaran al-Walid dan 
bahaya atas keberaniannya terhadap Rasulullah SAW, 
al-Qur‟an dan dakwah beliau (kendati al-Walid 
mengakui kebenaran Rasulullah, akan tetapi karena 
kesombongan, sifat hasud dan gila akan kekuasaan 
sehingga dia tidak beriman) turunlah beberapa ayat al-
Qur‟an dari surat al-Muddatstsir.  

Dalam ayat tersebut dijelaskan perangai dan 
kesombongannya secara detail sekaligus memberikan 
sebuah metode bagi kita seputar keindahan sastra 
yang dipakai al-Qur‟an al-Majid dalam menjelaskan 
gerak-gerik dan ancaman al-Qur‟an terhadap al-Walid. 
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 Peristiwa ini disebutkan dalam kitab tafsir, 
hadits dan sirah nabawiyah. Masing-masing pada 
intinya sama dengan apa yang kami sebutkan. Allah 
SWT berfirman: 

 

 ”Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang 
Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan 
baginya harta benda yang banyak. Dan anak-anak yang 
selalu bersama dia. Dan Ku lapangkan baginya (rizki dan 
kekuasaan) dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia 
ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak 
(akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menantang 
ayat-ayat Kami. Aku akan membebaninya mendaki 
pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah 
memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya). 
Maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?. 
Kemudian dia memikirkan. Setelah itu dia bermasam muka 
dan merengut. Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan 
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menyombongkan diri. Lalu dia berkata: “al-Qur‟an ini tidak 
lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang 
terdahulu). Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Aku 
akan memasukkannya ke dalam (nereka) Saqor. Tahukah 
kamu apa itu Saqor?. Saqor itu tidak meninggalkan dan 
tidak membiarkan (maksudnya apa yang dilemparkan ke 
dalamnya diadzab hingga binasa kemudian dikembalikan 
sebagaimana semula untuk diadzab kembali).” (QS. Al-
Muddatstsir: 11-31) 

 

Mengapa al-Qur’an Turun Membahas Abu Lahab 
dan Istrinya? 

 Sesungguhnya Abu Lahab termasuk paman 
Rasulullah. Semestinya andaikan tidak menolong 
Rasulullah paling tidak minimal diam dan tidak 
menggangunya. Akan tetapi karena ada dorongan luar 
berupa sifat iri, dengki dan marah, maka dengan 
segala upaya dia berusaha mendustakan Rasulullah 
SAW.  

Dia selalu membuntuti Rasulullah terutama 
pada saat beliau berdakwah di tengah-tengah kabilah 
Arab. Setelah Rasulullah selesai berdakwah dia berujar 
kepada kabilah tersebut sambil berkata: “Orang ini 
pembohong, janganlah kalian mempercayainya! Saya 
ini pamannya, sudah barang tentu lebih mengetahui 
jati dirinya.” Kemudian orang yang tidak pernah 
mengenal Rasulullah, tidak pernah mengetahui 
kepribadian beliau dan tidak paham dakwahnya 
berkata: “Ketika kita tahu bahwa orang ini benar 
pamannya -dan tentunya dia lebih mengetahuinya- 
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menakut-nakuti kita dari kejelekannya, maka kita 
tidak akan memperdulikan perkataannya dan tidak 
akan mengikutinya.” 

 Abu Lahab adalah orang yang berada di garda 
depan dalam menghalang-halangi dan melawan Islam 
serta menjadi penyebab utama dalam mencegah 
semua kabilah Arab dari mendengarkan dakwah 
Rasulullah SAW. Mengenai hal ini, Thorofah bin al-
„Abd berkata dalam Mu‟allaqotnya:  

 

Kedzoliman sanak kerabat lebih kejam atas saudaranya 
sendiri daripada tebasan pedang tajam yang menakutkan

 Ketika turun firman Allah SWT: 

 

 ”Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu 
yang terdekat.”, maka Rasulullah SAW memanggil 
semua kabilah Quraisy dari puncak gunung Shofa. 
Lalu mereka menghadap beliau dan Abu Lahab berada 
di antara mereka. Kemudian Rasulullah SAW 
menakut-nakuti dan mengajak mereka untuk masuk 
Islam. Setelah itu Abu Lahab berdiri di depan mereka 
dan berkata: “Bedebah kamu! Apakah hanya karena 
ini kamu mengumpulkan kami?!” Sementara istrinya 
selalu meletakkan duri di jalan Rasulullah.  

Begitulah dua pasutri tersebut tanpa henti-
hentinya berupaya untuk menyakiti Rasulullah SAW 



Benteng Aqidah Umat 
i 

16 

 

dan berusaha melawan dakwah beliau karena dipicu 
rasa hasud dan amarah. Abu Lahab lebih ekstrim 
dalam menyakiti beliau dengan menghujani bebatuan 
di kedua telapak kaki Rasulullah pada saat beliau 
mengajak suku-suku Arab untuk masuk Islam. Dan 
istrinya juga menyakiti beliau dengan membuat 
propaganda dan profokasi antara Rasulullah dan 
masyarakat Arab. 

Kesimpulan; Sesungguhnya pasangan suami 
istri tersebut selama hidupnya selalu menyibukkan 
dirinya dalam menyakiti Rasulullah SAW dan 
melawan dakwah beliau. Oleh karena itu, ayat tersebut 
turun supaya menjadi peringatan bagi Abu Lahab 
sendiri dan orang yang condong kepadanya dalam 
melawan Rasulullah. 

Surat tersebut termasuk surat yang paling 
masyhur dan menyebar di kalangan orang-orang Islam 
dan musuh Islam secara merata, yaitu firman Allah 
SWT: 

 “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 
sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah 
kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak 
dia akan masuuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu 
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pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada 
tali dari sabut.” (QS. Al-Masad: 1-5) 

Termasuk pengaruh al-Qur‟an terhadap 
musuh-musuhnya yaitu apa yang pernah dialami oleh 
„Utbah bin Robi‟ah bin Abdi Syamsin, pemimpin 
Quraisy yang terkenal. Persisnya ketika para pembesar 
Quraisy mengetahui akan penyebaran Islam di 
Makkah maka mereka mengirimkan „Utbah untuk 
melobi Rasululluh SAW dan berkata: “Wahai 
keponakanku! Sesungguhnya kamu termasuk bagian 
dari kami dimanapun kamu berada. Dan 
sesungguhnya kamu telah membawa perkara yang 
besar. Kamu membodohkan orang-orang jenius 
Quraisy, mencaci maki agama mereka dan agama 
nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku datang 
kesini untuk menawarkan kepadamu banyak hal, 
semoga kamu mau menerima salah satunya.”  
Kemudian Rasulullah berkata: “Katakanlah! Wahai 
Abul Walid, dan aku akan mendengarkannya.”  

Setelah itu, „Utbah mengajukan kepada Nabi 
SAW barang-barang yang menawan dalam pandangan 
mereka. Diantaranya mereka mempersiapkan mahkota 
kerajaan untuk dipakaikan kepada Rasulullah 
andaikan beliau menginginkannya, menawarkan 
kekayaan dengan menyerahkan  semua harta benda 
mereka kepada Rasulullah, mengangkat Rasulullah 
menjadi pemimpin mereka atau mengobati Rasulullah 
dengan harta mereka seumpama beliau dirasuki oleh 
jin. 
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Ketika „Utbah menyudahi pembicaannya, maka 
Rasulullah berkata: “Wahai Abul Walid! Apakah 
engkau telah menyelesaikan perkataanmu?” Utbah 
menjawab: “Ya.”Lalu Rasulullah berkata: “Maka 
dengarkanlah perkataan dariku.” „Utbah berkata: 
“Aku laksanakan.” 

Kemudian Rasulullah SAW membacakan 
kepada „Utbah beberapa ayat al-Qur‟an dari surat 
Fushshilat hingga sampai kepada ayat sajdah, lalu 
Rasulullah bersujud sementara „Utbah masih tertegun 
mendengarnya sambil meletakkan kedua tangannya di 
belakang punggungnya untuk bersandar. Kemudian 
Rasulullah berkata kepada „Utbah: “Wahai „Utbah! 
Sungguh kamu telah mendengarkan apa yang kamu 
dengar. Maka itu sudah cukup jelas bagimu.” 

Selanjutnya „Utbah kembali kepada teman-
temannya. Ketika mereka melihatnya, maka sebagian 
mereka ada yang berkata: “Telah datang kepada kalian 
Abul Walid dengan raut muka yang berbeda dengan 
sebelumnya.” Setelah Abul Walid duduk manis 
diantara mereka, mereka bertanya: “Apa yang terjadi 
dibelakangmu, Wahai Abul Walid?” Dia menjawab: 
“Disana aku mendengarkan perkataan –demi Allah- 
yang belum pernah aku dengar sama sekali. Demi 
Allah! Itu bukan sya‟ir, bukan sihir, dan bukan 
perdukunan. Wahai Quraisy! Percayailah aku dan 
bebaskanlah lelaki tersebut dan apa yang dia bawa. 
Maka jauhilah dia!. Mereka berkata: “Wahai Abul 
Walid! Demi Allah, kamu telah disihir oleh 
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perkataanya.” „Utbah berkata: “Inilah pendapatku 
tentang dia. Selanjutnya terserah kalian.” 

 

Kisah Islamnya Sayyidina Umar Pada Tahun 
Kesepuluh  dari Kenabian  

dan Permintaannya atas Lampiran al-Qur’an dari 
Tangan Saudara Perempuannya. 

Termasuk dalil yang menetapkan keberadaan 
mushaf al-Qur‟an dan pengajaran surat-surat al-
Qur‟an al-Karim antara shahabat yang satu kepada 
yang lainnya di Makkah al-Mukarromah yaitu 
peristiwa yang dialami oleh Umar bin al-Khotthob 
sebelum masuk Islam persisnya ketika sampai kepada 
beliau tentang Islamnya saudara perempuannya 
beserta suaminya bernama Sa‟id bin Zaid, maka beliau 
langsung melabrak keduanya, sambil berkata kepada 
saudara perempuannya, Fathimah: “Berikanlah 
kepadaku lampiran itu -lampiran tersebut termasuk 
dari sekian lampiran yang digunakan Khobbab bin al-
Arotti untuk mengajarkan al-Qur‟an- dan kebetulan 
lampiran tersebut bertuliskan permulaan surat Thoha: 

 

“Thaahaa.Kami tidak menurunkan Al Quran ini 
kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai 
peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).” (QS. 
Thoha: 1-3) 
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Sebelum memberikan mushaf, Fathimah 
memerintahkan kepada Umar untuk mandi dan 
berwudlu supaya pantas membaca al-Qur‟an menurut 
pandangan Fathimah. Setelah Umar mengiyakan 
perintah tersebut, Fathimah baru memberikannya dan 
Umar membaca surat Thoha sampai akhir surat. 
Kemudian Umar terpengaruh dengan pembacaannya 
tadi dan berkata: “Tunjukkan aku kepada 
Muhammad.” Namun karena  mendengarkan 
perkataan Umar, Khobbab bersembunyi karena takut 
kepadanya dan berkata: “Bergembiralah wahai Ibnul 
Khotthob! Aku berharap semoga Allah memberimu 
hidayah Islam.” 

Selanjutnya Khobbab menunjukkan Umar 
kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu beliau 
sedang berada di Darul Arqom. Kemudian Umar 
masuk Islam berkat do‟anya Rasulullah. Beliau berkata 
kepada Umar:  “Apakah kamu khawatir bahwa Allah 
menurunkan kepadamu al-Qur‟an sebagaimana Allah 
menurunkannya kepada si Fulan dan si Fulan.” Kisah 
keislaman Umar ini panjang, tetapi kami hanya 
menyebutkan sebagian saja yang sesuai dengan tema 
kami kali ini. 

 

Abu Bakar RA Mendirikan Sebuah Majlis atau 
Masjid 

Sebagai Tempat Khusus Membaca al-Qur’an 

 Pada permulaan tahun kenabian di Makkah, 
Abu Bakar juga terkena musibah berupa diisolasi oleh 
orang Quraisy dan siksaan mereka dari apa yang 
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memaksanya untuk keluar dari Makkah. Dalam 
pengembaraannya tersebut, beliau bertemu dengan 
Ibnu Dughunnah, dia termasuk salah satu pimpinan 
Qobilah Arab. Dia berkata kepada Abu Bakar: “Orang 
seperti kamu ini, tidak pantas keluar dari Makkah.” 

 Sayyidina Abu Bakar bercerita kepadanya 
mengenahi apa yang menimpanya dari kekejaman 
Quraisy. Namun dia tetap berkata: “Kembalilah ke 
Makkah bersamaku. Aku akan menyelamatkanmu 
dari mereka.” Setelah Ibnu Dughunnah menjamin 
keselamatannya, beliau kembali ke Makkah dan 
banyak meluangkan waktunya untuk membaca al-
Qur‟an di dalam masjidnya dengan suara lantang. 
Karena itu, para tetangganya selalu melihat dan 
mendengarkan bacaannya sehingga mereka tertarik. 

 Orang Quraisy merasa khawatir kalau Abu 
Bakar RA mampu memikat istri beserta anak-anak 
mereka dengan mendengarkan al-Qur‟an yang dibaca 
Abu Bakar. Akhirnya mereka mendemo Ibnu 
Dughunnah  sekaligus meminta supaya dia mencegah 
Abu Bakar agar tidak membaca al-Qur‟an di 
masjidnya. Lalu Ibnu Dughunnah mengkhabarkannya 
kepada Abu Bakar, namun permintaan tersebut 
ditolaknya. Pada akhirnya Ibnu Dughunnah 
memberikan solusi agar Abu Bakar membaca al-
Qur‟an dengan suara pelan.  

 

Al-Qur’an Sudah Berada di Madinah Sebelum 
Rasulullah Hijrah 
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 Termasuk hal yang maklum ialah wujudnya 
para shahabat Rasulullah SAW di Madinah baik 
shahabat anshor yang memeluk Islam setelah Lailatul 
„Aqobah yang berjumlah tujuh puluh orang laki-laki 
dan dua perempuan seperti dalam kitab-kitab siroh 
nabawiyah maupun orang Anshor yang masuk Islam 
setelah datangnya golongan pertama tadi ditambah 
shahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah yang 
dikepalai oleh Mush‟ab bin Umair al-Qurosyi al-
„Abdari, duta Rasulullah di Madinah dan dibantu oleh 
Abu Umamah, As‟ad bin Zuroroh al-Anshori.  

 Semua shahabat yang berada di Madinah 
mengaji al-Qur‟an kepada keduanya. Termasuk orang 
yang hafal mayoritas surat-surat al-Qur‟an dari 
penduduk Madinah yaitu Zaid bin Tsabit al-Anshori 
al-Khozroji an-Najjari. Kemudian mereka 
menawarkannya kepada Rasulullah SAW ketika beliau 
sampai di Madinah dengan berkata: “Anak ini hafal 
tujuh belas surat dari al-Qur‟an. Nanti akan dijelaskan 
bagaimana Abu Bakar mempercayakan kepadanya 
dalam penulisan mushafnya. 

 Di antara sekian orang yang terpengaruh 
dengan al-Qur‟an kemudian masuk Islam setelah 
mendengarkan bacaan Mush‟ab bin „Umair adalah 
Sa‟d bin Mu‟ad, ketua Qobilah Aus. Sebelumnya Sa‟d 
sangat marah kepada Mush‟ab dan mencela atas 
majlis-majlis penyebaran Islam dan pembacaan al-
Qur‟an. Namun Mush‟ab meminta kepadanya agar 
mendengarkan al-Qur‟an seraya berkata: “Pertama kali 
dengarkanlah dariku, baru lakukanlah sesukamu.” 



Benteng Aqidah Umat 

 

23 

 

 Kemudian Sa‟d mendengarkannya dan 
menancapkan tombaknya didepannya. Setelah itu 
Mush‟ab membacakan al-Qur‟an hingga Sa‟d merasa 
simpatik. Seketika itu juga Sa‟d masuk Islam dan 
kaumnya, Bani „Abdil Asyhal, mau masuk Islam 
karena ajakan beliau. Fakta sejarah ini disebut di 
dalam kitab-kitab hadits dan siroh nabawiyah. 

 

Al-Qur’an di Negeri Habasyah 

Shahabat yang hijrah ke Habasyah (Ethiopia) 
kira-kira tidak kurang dari delapan puluh orang. 
Mereka hijrah ke sana secara terus menerus selama 
lima belas tahun, mulai dari tahun kelima setelah 
bi‟tsah (kenabian) hingga tahun ke tujuh Hijriyyah. 
Selama itu tanpa terkecuali mereka merasakan aman 
dan nyaman dalam naungan dan perlindungan raja 
Habasyah yang adil. 

Tujuan utama Rasulullah SAW memerintahkan 
para shahabat untuk hijrah agar mereka selamat dari 
cengkraman kaum Quraisy, bisa konsentrasi penuh 
dalam menjalankan syari‟at agama Islam, dan dapat 
membaca al-Qur‟an dengan tanpa adanya gangguan. 
Al-hamdulillah semua itu terlaksana dengan 
sempurna. 

Akan tetapi suku Quraisy selalu menuntut raja 
Habasyah untuk mengembalikan shahabat kepada 
mereka agar bisa melanjutkan kejahatan dan siksaan 
mereka. Mereka mengirimkan duta mereka untuk 
menghadap sang raja. Duta tersebut bernama Amr bin 
al-„Ash as-Sahmi dan Abdullah bin Abi Rabi‟ah al-
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Makhzumi. Keduanya datang dengan membawa 
banyak hadiah dan kenang-kenangan untuk sang raja, 
para panglima kerajaan, dan para pendeta. 

Namun sang raja membuat majelis umum yang 
dihadiri oleh tiga golongan, yaitu; delegasi Quraisy, 
para shahabat dan para panglima dan uskup kerajaan. 
Majelis tersebut dipimpin langsung sang raja. Beliau 
pertama kali mengarahkan pembicaraannya kepada 
para shahabat seraya berkata: “Apakah nama agama 
yang sebab itu kalian memisahkan diri dari kaum 
kalian dan tidak mau memeluk salah satu dari agama 
lainnya?” 

Kemudian Ja‟far bin Abi Thalib berdiri sambil 
berkata: “Wahai sang raja! Dahulu kita termasuk 
komunitas jahiliyyah. Kami menyembah berhala, 
memakan bangkai dan melaksanakan berbagai macam 
kejelekan.” Beliau menjelaskan panjang lebar tentang 
kondisi pada masa jahiliyyah beserta keburukan-
keburukannya kepada sang raja. Setelah itu sang raja 
berkata: “Dahulu kita juga melakukan hal-hal seperti 
itu hingga Allah SWT mengutus kepada kita seorang 
nabi dari bangsa kita sendiri. Kita mengakui 
kejujurannya, sifat amanahnya, dan kewira‟iannya. 
Dia menyeru kepada kita untuk menyembah Allah 
dan meninggalkan semua yang pernah dilakukan oleh 
kita sendiri dan nenek moyang kita.”  

Selanjutnya Ja‟far menjelaskan kebaikan-
kebaikan Islam dan segala perlakuan yang mereka 
temui dari kriminal-kriminal Quraisy. Beliau 
menuturkan semuanya secara rasional dan dengan 
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lisan yang fasih, sementara sang raja, an-Najasyi, 
mendengarkan dengan seksama. Setelah itu berkata: 
Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh 
teman kalian itu (Muhammad SAW)?” Ja‟far 
menjawab: “Ya.” An-Najasyi berkata: “Maka 
bacakanlah kepadaku!” 

Lalu Ja‟far membacakan permualaan Surat 
Maryam. Dalam surat tersebut sarat dengan 
kesastraan, penggambaran sikap seorang hamba ketika 
munajat kepada Tuhannya, do‟a Nabi Zakariya kepada 
Tuhannya dengan suara yang lembut hingga akhir 
ayat dari perkara yang membuat hati terharu, dan 
mengalirkan air mata. Sebab itu an-Najasyi tidak 
mampu menahan tangis hingga jenggotnya basah. 
Begitu juga para uskup, mereka semua menangis 
hingga mushaf mereka basah, sebagaimana 
diungkapkan oleh para pakar sejarah. 

Dan an-Najasyi berkata: “Sesungguhnya agama 
ini dan apa yang dibawa oleh Musa AS keluar dari 
sumber cahaya yang satu.” Kemudian beliau memberi 
idzin orang-orang muslim untuk menetap di 
negaranya dalam kedaulatan yang sempurna dan 
mengusir delegasi Quraisy serta menolak hadiahnya. 
Akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa. 

Semenjak itu para shahabat menetap di negara 
Habasyah. Oleh sebab iut, Islam dan al-Qur‟an 
menyebar kepenjuru negara tersebut. 

Ahli sejarah berpendapat bahwa pada hari 
kemudian „Amr bin al-„Ash kembali kepada an-
Najasyi untuk memperdaya para shahabat. Dia 
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berkata kepada an-Najasyi: “Sesungguhnya mereka 
mengatakan tentang Isa bin Maryam tidak sesuai 
kenyataan.” Kemudian an-Najasyi memanggil para 
shahabat, sambil berkata: “Apa pendapat kalian terkait 
dengan Isa?” Ja‟far menjawab: “Kami mengatakan 
tentang Isa sesuai apa yang turun kepada Nabi kami 
dalam Qur‟annya, bahwasannya Isa adalah hamba 
Allah, utusan-Nya, ruh-Nya, dan kalimat-Nya yang 
diletakkan kepada Maryam, seorang gadis suci dan 
ahli ibadah.” Kemudian beliau membaca ayat: 

”Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah 
adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam 
dari tanah, Kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah 
(seorang manusia)!Maka jadilah Dia.” (QS: Ali Imran: 59) 

An-Najasyi menguatkan perkataan Ja‟far dan 
memperkokoh keamanan untuk para shahabat serta 
mengembalikan „Amr dengan penuh kekecewaan. 

Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah bacaan yang 
sangat mulia, Pada Kitab yang terpelihara  

(Lauhul Mahfuzh), Tidak menyentuhnya kecuali 
orang-orang yang disucikan. 
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(QS. al-Waqi’ah: 77-79)

Termasuk nash al-Qur‟an dan Sunnah yaitu 
lafadz al-Kitab dengan makna al-Qur‟an yang ditulis 
dalam mushaf. Lafadz al-Qur‟an dalam sunnah 
bermakna mushaf. Ayat di atas yang menjadikan 
kemulyaan bab ini dengan menjadikannya sebagai 
judul. Para ulama menggali dalil dengan ayat tersebut 
atas keharaman menyentuh mushaf bagi selain orang 
yang berwudlu.  

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni 
berkata: Kami mempunyai dalil berupa firman Allah 
SWT:  

 

dan surat Nabi Muhammad SAW kepada „Amr bin 
Hazm yang berbunyi: 

 

Surat tersebut adalah surat yang masyhur yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid, al-Qosim bin 
Sallam dalam kitab Fadlo-ilul Qur‟an dan imam 
lainnya dan juga diriwayatkan oleh al-Atsram.  

Syaikh Abu Bakar bin Muhammad dalam kitab 
Kifayatul Akhyar menulis: Adapun menyentuh 
mushaf yakni dalil keharamannya adalah firman Allah 
SWT: 

 

Al-Qur‟an tidak sah disentuh. Kita mengetahui 
secara pasti bahwa yang dikehendaki yaitu al-Kitab. 
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Ini lah yang lebih mendekati kebenaran, sedangkan 

kembalinya dlomir (  / hu) kepada Lauhul Mahfudz 

itu dicegah karena Lauhul Mahfudz tidak diturunkan. 

Dan tidak mungkin menghendaki  dengan 

malaikat. Karena dalam kalam ini tersusun dari nafi 
dan itsbat sementara semua makhluk langit itu suci. 

Dengan pemahaman seperti ini hampir saja para 
ulama ijma‟ atas keharaman menyentuh al-Qur‟an. 
Para ulama menjelaskan panjang lebar terkait tafsir 
ayat-ayat yang diisyarahkan tadi dengan keterangan 
yang tidak saya sebutkan lebih lanjut. Nabi 
Muhammad SAW bersabda: 

 

“Tidak boleh memegang al-Qur‟an kecuali orang yang 
bersuci.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, beliau 
berkata: “Sanadnya shahih.” 

 

Hadits Shahih yang Menjelaskan Wujudnya Mushaf 
di Masa Rasulullah SAW 

Diantaranya yaitu; 

1. Hadits tentang larangan bepergian dengan 
membawa al-Qur‟an. 

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya 
dan Imam lain bahwa Rasulullah bersabda: 
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“Janganlah kalian bepergian dengan membawa al-Qur‟an 
menuju bumi musuh, supaya musuh tidak mengambilnya.” 

Hadits ini muttafaq alaihi (diriwayatkan Imam 
Bukhori dan Muslim) dalam bab yang menjelaskan 
larangan-larangan yaitu bahwa Rasulullah SAW 
melarang bepergian membawa al-Qur‟an menuju 
daerah musuh supaya musuh tersebut tidak 
mengambilnya. 

Ini jelas mengenai lafadz al-Qur‟an yang 
dikehendaki adalah al-Qur‟an secara keseluruhan (1-30 
juz). Pemahaman ini lebih utama dari pada 
mentakwilnya bahwa yang dimaksud yaitu sesuatu 
yang tertulis dalam lampiran-lampiran. Karena 

ungkapan dengan  (dahulu Rasulullah 

melarang) merupakan perkataan yang sering diulang-
ulang dan terus menerus hingga akhir hayat 
Rasulullah SAW. Nanti akan dibahas perihal hadits ini.  
2. Hadits ats-Tsaqolain. 

Termasuk hadits shahih yaitu hadits yang 
diriwayatkan Imam Muslim berupa hadits tsaqolain 
yang masyhur. Sebagian ulama ada yang mengatakan 
termasuk hadits mutawatir. Rasulullah bersabda: 

 
 “Telah aku tinggalkan kepada kalian perkara yang 
apabila kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian 
tidak akan tersesat sepeninggalku yaitu kitab allah (al-
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Qur‟an) dan keturunanku, ahlu baitku, aku mengingatkan 
kalian taat kepada Allah melalui ahlu baitku.”  

Rasulullah memilih lafadz  tidak 

menggunakan lafadz semisal  mungkin 

saja beliau mengisyaratkan kepada mushaf. 
 Sabda Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa 
tamassuk (berpegang teguh) dengan kedua-duanya 
(kitab Allah dan keturunan Rasulullah) itu harus 
dengan bentuk tekstur keduanya sehingga faidah yang 
digali dari keduanya menjadi sangat jelas. 
 Pemahaman ini dikuatkan dengan hadits 
tentang mu‟adalah (perbandingan) yang dinash oleh 
Rasulullah SAW bahwa ahlul bait itu sepadan dengan 
al-Qur‟an. Maka para ulama mengambil agama dan 
syari‟at dari mereka seperti halnya ulama menggali 
hukum dari al-Kitab yang diterima oleh ahlul bait 
dalam hal memahaminya. Ini dijelaskan dalam hadits 
shahih. 

 Adapun riwayat dengan  sebagai ganti 

dari  merupakan riwayat yang kurang 

kuat, tidak seperti tingkatan riwayat pertama. Tetapi 
yang aneh ada sebagian ulama yang tidak menyukai 
riwayat pertama, riwayat Imam Muslim. Mereka 
menganggap masyhur riwayat kedua sehingga 
menutup-nutupi riwayat pertama. Mayoritas muslim 
tidak mengetahui hal ini.  
3. Surat Rasulullah SAW kepada „Amr bin Hazm: 
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Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, an-Nasa‟i 
dan Ibnu Majah. 

 
Ijma’ Ulama atas Penulisan Mushaf al-Qur’an pada 

Masa Rasulullah SAW 

Imam as-Suyuthi dalam kitab al-Itqon hlm. 53 
mengatakan: “Sesungguhnya nama-nama surat itu 
Tauqifi (ajaran) dari Rasulullah SAW.” Beliau 
melanjutkan: “Sesungguhnya Zaid bin Tsabit tidak 
menerima dari seorang pun sesuatu dari al-Qur‟an 
kecuali orang tersebut sudah terbukti kuat hafalannya 
dan pernah menulisnya langsung di hadapan 
Rasulullah yakni isi mushaf tersebut ditulis di depan 
beliau, disamping orang tersebut juga hafal al-Qur‟an 
di luar kepala. Inilah bentuk dari sikap kehati-hatian 
Zaid (dalam menulis al-Qur‟an).” 

Imam as-Suyuthi menukil keterangan demikian 
dari Ibnu Hajar al-„Asqolani. Di sana juga ada tafsiran 
tentang syahidain (dua saksi) manakala disebutkan 
dalam riwayat-riwayat. Yaitu; dihafalkan dan ditulis 
di depan Rasulullah. Hal ini direalisasikan ketika ingin 
menulis al-Qur‟an. 

Imam as-Sakhowi berkata dalam Jamalul Qurra‟: 
“Keduanya (hafalan dan tulisan) merupakan saksi 
bahwa mushaf zaman dahulu telah ditulis di depan 
Rasulullah atau yang dikehendaki ialah bahwa 
keduanya termasuk berbagai macam cara dalam 
menjaga keotentikan al-Qur‟an. 
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Pandangan kami; Termasuk hal yang maklum 
bahwa keterangan di atas dengan didukung oleh 
kemutawatiran yang tidak diragukan lagi atas Zaid 
sebagai penulis mushaf, Abu Bakar sebagai 
penanggung jawab dan para pembesar shahabat yang 
ikut andil dalam menjaga Mushaf Abu Bakar yang 
mana teks al-Qur‟an diambil dari mushaf Rasulullah 
SAW. 

Dalam sebagian hadits shahih dijelaskan bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan para penulis wahyu, 
seraya bersabda: 

“Letakkanlah ayat ini pada surat ini.” 

Keterangan di atas sangatlah jelas menunjukkan 
wujudnya usaha kodifikasi al-Qur‟an dan 
penulisannya pada masa Rasulullah. Sebagian ulama 
menambahkan riwayat yang berbunyi: 

“Setiap kali ada beberapa ayat turun, Rasulullah 
memerintahkan mereka untuk meletakkannya di dalam surat 
ini-itu.” 

Demikian ini dikuatkan oleh riwayat Imam 
Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa‟i, Ibnu 
Hibban, dan al-Hakim yang berbunyi: 
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“Dulu ketika turun kepada Rasulullah beberapa surat 
maka beliau memanggil shahabat biasa menulisnya, seraya 
berkata: “Letakkanlah ayat-ayat tersebut dalam surat yang 
disebutkan di dalamnya ini-itu.” 

 

Pengumpulan Al-Qur’an beserta Pembukuannya ke 
dalam Lampiran  

dan Mushaf Pada Masa Rasulullah Melalui 
Pendektean Beliau 

Sesungguhnya dalil dan argumentasi baik yang 
telah lewat atau yang akan kami sebutkan berfaidah 
memantapkan kepada kita terhadap semua perkara 
yang tercakup dalam judul di atas berupa 
pengumpulan al-Qur‟an dan penulisannya kedalam 
lampiran-lampiran dan mushaf pada masa Rasulullah 
SAW. 

Bahkan al-Qur‟an ditulis langsung di hadapan 
Rasulullah SAW setelah bi‟tsah (Rasulullah diutus) 
berlanjut hingga beliau wafat. Setiap kali turun sesuatu 
dari al-Qur‟an beliau memanggil para penulis al-
Qur‟an atau sebagian dari mereka, seraya bersabda:

 

“Tuliskanlah ayat ini pada tempat ini dari surat ini.” 

Lantas Para shahabat mengikuti petunjuk Rasulullah 
SAW di atas dan bagi siapa pun dari mereka yang 
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ingin menulis secara tertib satu persatu sesuai 
petunjuk tersebut. 

Semua mushaf pada waktu itu seperti mushaf 
Abu Bakar, Ali, Zaid, Ibnu Mas‟ud dan Salim, maula 
Abu Hudzaifah pada hakikatnya sama. Yaitu al-
Qur‟an yang murni tidak memuat ayat yang dimansukh 
dalam bacaan saja bukan mansukh hukumnya dan 
tidak mencakup ayat yang dimansukh secara bacaan 
besertaan hukumnya. Itu disebabkan oleh 
kesempurnaan perhatian dan kedisiplinan mereka 
dalam hal penulisan mushaf, disamping Rasulullah 
berkata kepada mereka: 

“Janganlah kalian menulis dari saya selain al-Qur‟an, 
barang siapa menulis selain al-Qur‟an maka hapuslah.” 
(HR. Muslim) 

Hal demikian berlanjut hingga Rasulullah SAW 
memberi izin untuk menulis Hadits setelah al-Qur‟an 
terkumpul menjadi satu dan tidak mungkin tercampur 
dengan selainnya, dikarenakan al-Qur‟an sudah ditulis 
dalam lampiran-lampiran dan mushaf. Banyak riwayat 
yang memberikan pemahaman wujudnya mushaf-
mushaf lain yang ditulis oleh sebagian qurra‟usshahabah 
(shahabat penghafal al-Qur‟an) yang masyhur. 

Inilah hakikat al-Qur‟an yaitu al-Qur‟an terakhir 
yang keseluruhannya telah dua kali disetorkan oleh 
Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril AS pada tahun 
terakhir dari kehidupan beliau. Kesemuanya telah 
sempurna lewat perantara shahabat-shahabat khusus 
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meneliti al-Qur‟an yang diketuai oleh Zaid, Ali, 
Utsman, Umar dan Abu Bakar radliyallahu „anhum 
ajma‟in. Dan al-Qur‟an inilah yang terbukti 
kemutawatirannya. 

Keterangan di atas diambil dalam kitab al-Itqon 
karya imam as-Suyuthi, Kanzul „Ummal dan 
Muqoddimatul Burhan „ala Salamatil Qur‟an Minazziyadah 
wan Nuqshon oleh Syaikh Sa‟di Yasin dengan 
gabungan metode ushul dan qowaid yang benar. 

Mengacu pada penjelasan ini, maka riwayat-
riwayat hadits yang tidak sesuai dengan pemahaman 
diatas andaikan selamat dari cacat, maka 
kemungkinan adakalanya riwayat tersebut mansukh 
tilawahnya saja atau mansukh tilawah (bacaan) dan 
hukumnya yang tidak sampai kepada shahabat 
tersebut atau riwayat shahabat itu sebelum talaqqi 
(setoran) terakhir Rasulullah SAW sementara riwayat 
tentang adanya talaqqi terakhir itu tidak sampai 
kepadanya. 

 

Riwayat Sebagian Shahabat Tentang Adanya 
Penambahan Sekaligus Jawabannya 

Minimal riwayat yang dinisbatkan pada 
sebagian shahabat seperti Abu Musa, „Aisyah dan 
Ubaiy tentang adanya penambahan dalam al-Qur‟an 
itu disebabkan mereka kurang begitu perhatian seperti 
perhatiannya para shahabat yang khusus mempelajari 
mushaf al-Qur‟an tentang ada pemansukhan. Akan 
tetapi mereka merevisi riwayatnya setelah meneliti 
kembali dan mereka mengikuti mushaf para shahabat 
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yang lain. Pemahaman ini ketika penisbatan tersebut 
selamat dari cacat dan tidak bertentangan dengan 
hadits lainnya. 

 

Wujudnya Mushaf di Tengah-tengah Suku 
Padalaman  

di Masa Rasulullah dan Proses Tranformasinya  

Dalam hadits Abu Umamah al-Bahili yang 
masyhur diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadits 
sebagai berikut: 

“Ketika haji Wada‟ maka Rasulullah SAW berdiri 
di atas unta bernama Adam, seraya bersabda: 

“Wahai manusia! Ambillah ilmu sebelum ilmu 
tersebut dicabut dan sebelum diangkat dari bumi.” Dalam 
akhir hadits ini beliau bersabda:  

“Ingatlah! Hilangnya ilmu itu bersamaan dengan 
tiadanya para pengemban ilmu itu.” 

Bagian lain dari hadits ini berbunyi: Kemudian 
ada orang pedalaman yang bertanya kepada Nabi 
SAW: “Wahai Nabi Allah! Bagaimana ilmu bisa 
diangkat dari kami sementara di tengah-tengah kami 
terdapat banyak mushaf. Kami mempelajari 
kandungan isinya dan kami juga mengajarkannya 
kepada anak-anak kami, istri-istri kami dan pembantu-
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pembantu kami?” Kemudian Rasulullah SAW 
mengangkat kepalanya dalam keadaan marah seraya 
bersabda:  

“Mereka orang-orang Yahudi dan Nashrani juga 
mempunyai banyak mushaf namun tidak  ada satu huruf 
pun yang melekat pada mereka dari apa yang dibawa oleh 
para nabi mereka.”  

Bagian hadits tersebut mempunyai banyak 
pendukung diantaranya hadits „Auf bin Malik, Ibnu 
Umar, Shafwan bin „Assal dan shahabat lainnya yang 
diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, at-Thobaroni, ad-
Darimi, al-Bazzar dengan redaksi yang berbeda-beda 
namun dengan substansi yang sama. 

Imam Ibnu Hajar al-„Asqolani mengambil dalil 
hadits-hadits tersebut dalam kitab Fat-hul Bari dalam 
banyak tempat diantaranya Kitabul Ilmi Babun Kaifa 
Yuqbadul Ilmu fi Qoulihi La Yuqbadlul Ilmu Intiza‟an (vol: 
1 hlm: 235), Kitabul I‟tishom bil Kitabi Wassunnati Babun: 
Ma Yudzkaru min Dzammirra‟yi Watakallufil Qiyas fi 
Qoulihi Innallaha la Yantazi‟ul Ilma Ba‟da an 
A‟thokumuhu. Ini disebutkan dalam kitab Ithaful Qori 
Bikhtishori Fat-hil Bari dan Imam Ahmad dalam 
Musnadnya. 

Peristiwa ini terjadi pada waktu haji Wada‟. 
Dalam kitab tersebut mengandung penjelasan yang 
memuaskan dan petunjuk yang sharih dan komplit 
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atas wujudnya mushaf pada masa Rasulullah SAW 
dan pengakuan beliau tentang itu. Kejadian ini terjadi 
sebelum wafatnya Rasulullah kira-kira selang tiga 
bulan. 

 

Perkataan Sayyidina Umar: 

 Ada riwayat yang terdapat dalam kitab 
Shohihul Bukhori dan Fat-hul Bari dari Ibnu Abbas, 
beliau berkata: Ketika Nabi SAW sakit keras, beliau 
bersabda:  

“Datangkanlah kepadaku mushaf, maka aku tuliskan 
kepada kalian kitab yang mana kalian tidak akan tersesat 
setelahnya.” 

Kamudian sayyidina Umar RA berkata: 
“Sesungguhnya kanjeng Nabi SAW tengah sakit keras 
dan kita sudah mempunyai kitab. Itu cukup bagi kita.” 
Setelah itu terjadilah perbedaan antar shahabat dan 
suasana menjadi gemuruh. Lalu Nabi SAW berkata: 
“Hormatilah aku! Dan tidak patut disampingku 
perselisihan.” Lalu Ibnu Abbas keluar seraya berkata: 
“Sesungguhnya bencana dari segala bencana ialah 
sesuatu yang menghalang-halangi antara Rasulullah 
dan al-Qur‟an.”  

Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis dalam Fat-hul 
Bari: 
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“Al-Qurthubi dan imam lainnya berpendapat 

bahwa  adalah perintah. Kewajiban dari orang 

yang diperintah yaitu bergegas melaksanakannya. 
Akan tetapi pandangan sayyidina Umar dan shahabat 
lain bahwasannya perintah tersebut tidak 
menunjukkan kewajiban namun termasuk kategori 
himbauan atau petunjuk dalam melaksanakan hal 
yang terbaik. Maka mereka tidak ingin melakukan 
sesuatu yang memberatkan Rasulullah dalam kondisi 
demikian, disamping itu dalam benak mereka hadir 
firman Allah: 

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab 
(al-Qur‟an).” 

dan juga firman Allah SWT: 

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) 
untuk menjelaskan segala sesuatu.” 

Oleh karena itu sayyidina Umar RA berkata: “Cukup 
bagi kita Kitabullah.” 

 Menurut sebagian shahabat ada yang memahami 
bahwa yang lebih utama adalah menulis ulang al-
Qur‟an. Karena dengan demikian berarti menjalankan 
perintah sekaligus untuk menambahkan kemantapan 
dan kejelasan. 

 Kedua peristiwa yang kami paparkan di atas 
besertaan dalil-dalilnya merupakan petunjuk akan 
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wujudnya mushaf pada masa Rasulullah SAW. 
Sayyidina Umar RA tidak mengucapkan kalimat 
tersebut seketika itu juga namun beliau 
mengucapkannya sebelum wafatnya Rasulullah selang 
beberapa hari dan sesungguhnya Kitab Allah (al-
Qur‟an) yang tertulis dalam mushaf sebagai 
perbandingan sabda Rasulullah: 

 

Kitabullah disini maksudnya ialah al-Qur‟an yang 
tidak sama dengan apa yang ingin ditulis oleh 
Rasulullah. Oleh sebab itu, menafsiri perkataan 
sayyidina Umar dengan selain tafsiran di atas 
merupakan kelaliman yang membutuhkan 
pembahasan mendalam. 

Dr. Nuruddin „Itr dalam kitabnya, Ulumul Qur‟an, 
menyitir banyak dalil perihal kajian ini. Dalam akhir 
pembahasannya beliau menulis: 

“Dan dalil-dalil lainnya dari hadits tentang bab 
ini yang menetapkan wujudnya al-Qur‟an di tengah-
tengah para shahabat dan ditulis dalam manuskrip-
manuskrip pada masa Rasulullah SAW. Dengan 
demikian al-Qur‟an pada masa Rasulullah SAW benar-
benar telah terjaga dengan sempurna melalui dua 
perkara yaitu; terjaga dalam hati dan dalam tulisan.” 

 

Penjelasan Surat al-Qiyamah 

Dalam surat al-Qiyamah terdapat empat ayat 
berbunyi: 
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“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) 
Al-Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. 
Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 
membacanya. Apabila kami Telah selesai membacakannya 
Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya 
atas tanggungan kamilah penjelasannya.” (QS. Al-
Qiyamah: 16-19). 

Makna dari ayat karimah di atas ialah bahwa 
sesungguhnya Allah SWT menghendaki supaya 
Rasulullah tenang tidak tergesa-gesa dalam menirukan 
bacaan al-Qur‟an Jibril AS kalimat-perkalimat karena 
khawatir lupa sebelum Jibril AS selesai membacanya 
dikarenakan Allah SWT telah menjamin pengumpulan 
dan bacaan al-Qur‟an serta penjelasan halal dan haram 
di dalamnya. 

Ahli tafsir berpendapat bahwa makna dari  

yakni (terkumpul) di dadamu wahai Muhammad, 

makna dari  yakni Kami membacakan 

kepadamu al-Qur‟an dengan perantara malaikat Jibril 

AS, dan makna  yakni (ikutilah) bacaan Jibril 

AS, maka tidak akan ada suatu apapun dari al-Qur‟an 
yang hilang dari Rasulullah SAW. 
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Sesungguhnya makna dari lafadz dalam ayat-
ayat syarifah tersebut memberi faidah menyeluruh, 
umum dan mendalam yang menunjukkan kepada kita 
bahwa Allah SWT lah yang menanggung al-Qur‟an 
baik pengumpulannya, penjagaannya, penjelasannya 
dengan lebih luas, lebih dalam, dan lebih jauh. Baik itu 
pengumpulan al-Qur‟an di dalam dada Rasululah 
seperti pendapat Ahli Tafsir atau di dalam mushaf 
pada masa Rasulullah SAW dan seterusnya hingga 
Hari Kiamat atau di dalam hati para penghafal al-
Qur‟an dari umat beliau. 

Keterangan seperti ini tentunya lebih jelas, lebih 
mencakup dan lebih umum sebagai bukti atas tujuan 
Allah SWT dalam rangka memantapkan jiwa 
Rasulullah SAW dan jiwa umatnya bahwa itu adalah 
al-Qur‟an yang mereka baca, mereka hafalkan, dan 
mereka tafsiri hingga Hari Pembalasan. Kesastraan al-
Qur‟an menuntut makna demikian sesuai dengan 
tuntutan kondisi dan tempatnya. 

Semua yang kami sebutkan dan yang Allah 
hidayahkan kepada kami ini tidak bertentangan 
dengan pendapat ahli tafsir yang pernah kami kaji dan 
semua keterangan tambahan kami besertaan 
isyaratnya merupakan bagian dari perluasan dan 
keumuman makna al-Qur‟an seperti dalam firman 
Allah SWT berbunyi: 

 

Wallahu a‟lam, wa huwa waliyuttaufiq 
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Al-Qur’an al-Karim Berada di Masjid Nabawi 

 Para shahabat membaca al-Qur‟an di Masjid 
Nabawi rutin setiap hari. Mereka saling mengeraskan 
suara, namun Rasulullah menyuruh memelankan 
suara mereka agar tidak mengganggu ketenangan 
shahabat lainnya. 

 Ketika itu Masjid Nabawi sangat ramai dengan 
lantunan bacaan al-Qur‟an setiap kali menjelang sholat 
maktubah, mengaji al-Qur‟an kepada Rasulullah, 
menyambut kedatangan utusan dari luar Madinah 
yang dimulai oleh ash-habussuffah. 

 

Ash-habusshuffah Lebih Mirip dengan Madrasah 
bagi Para Penghafal al-Qur’an 

 Ash-habussuffah ialah kumpulan orang-orang 
fakir yang tidak mempunyai tempat tinggal kecuali 
masjid Rasulullah SAW. Mereka selalu sibuk dengan 
melantunkan kitab Allah dalam semua kesempatan 
yang mereka miliki dan sholah berjama‟ah di belakang 
Rasulullah serta mengaji hadits kepada Rasulullah. 
Mereka tidak pernah meninggalkan tanah Madinah 
kecuali untuk berjihad fi sabilillah dan para 
shahabatlah yang menanggung semua kebutuhan 
mereka. 

 

 

Para Penulis al-Qur’an dan Mushaf Pada Masa 
Rasulullah 



Benteng Aqidah Umat 
i 

44 

 

Termasuk hal yang maklum bahwa Rasulullah 
SAW mempunyai para penulis al-Qur‟an yang selalu 
mulazamah kepada beliau. Diantaranya: keempat 
Khulafa‟urrasyidin, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka‟b, 
Mu‟adz bin Jabal, Abdullah bin Mas‟ud. Masing-
masing dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay 
bin Ka‟b, Mu‟adz bin Jabal, Abdullah bin Mas‟ud dan 
Salim, maula Abi Khudzaifah mempunyai mushaf 
disamping mereka juga hafal al-Qur‟an di luar kepala. 

 Zaid bin Tsabit merupakan salah satu penulis 
al-Qur‟an setiap tahun dan beliau juga 
memperlihatkannya kepada Rasullullah SAW pada 
bulan Ramadlan setelah Rasulullah SAW talaqqi al-
Qur‟an kepada malaikat Jibril AS. Pada tahun terakhir 
masa hidupnya, Rasulullah SAW talaqqi al-Qur‟an 
pada bulan Ramadlan dua kali dan Zaid adalah orang 
yang menulis al-Qur‟an setelah talaqqi  terakhir 
tersebut. 

 Nanti akan kami bahas tentang perhatian Zaid 
dan penulisan al-Qur‟an pada masa khalifah Abu 
Bakar RA beserta pembahasan tentang mushaf empat 
yang masyhur. Semuanya akan dibahas insyaAllah. 

 

Ketidakbenaran Penulisan al-Qur’an dalam Beberapa 
Potongan yang Tersebar 

Imam as-Suyuthi berkata dalam kitab al-Itqon 
dengan redaksi berikut: 

 “Telah lewat pembahasan hadits Zaid yang 
berbunyi: Sesungguhnya Zaid telah mengumpulkan 
al-Qur‟an yang tertulis pada al-„usub dan al-likhof. 
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Dalam satu riwayat ada redaksi: warriqo‟, dalam 
riwayat lain: wa qitho‟ul adim (potongan kulit), riwayat 
lainnya: wal aktaf, riwayat satunya: wal adlla‟ (tulang 
rusuk hewan), dan riwayat lainnya: wal aqtab.” 

 „Usub, bentuk jama‟ dari „asib, yaitu: pelepah 
kurma, orang arab menyayat kulit pohon kurma dan 
menulisnya dengan melintang. Likhof, bentuk jama‟ 
dari lakhfah, yaitu batu yang tipis. Al-Khottobi berkata: 
(lakhfah ialah) lempengan batu. Riqo‟, bentuk jama‟ dari 
ruq‟ah, yaitu lembaran-lembaran terkadang dari kulit, 
dedaunan atau kertas. Aktaf, bentuk jama‟ dari katif, 
yaitu tulang bahu unta atau kambing. Orang Arab 
menulis di atas katif manakala katif sudah kering. 
Aqtab, bentuk jama‟ dari qotab yaitu kayu yang 
diletakkan di atas punggung unta untuk dinaiki di 
atasnya. 

 

 

 Dalam sebagian riwayat ada redaksi:  

 “Potongan-potongan di atas kedudukannya 
sama dengan kertas-kertas yang ditemukan di rumah 
Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat tulisan al-
Qur‟an kemudian dikumpulkan oleh seseorang (baca; 
jami‟un) dan mengikatnya dengan benang sehingga 
tidak ada satupun yang hilang sia-sia.” 

Dalam riwayat lain:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 “Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq 
memerintahkan untuk mengumpulkannya dari tempat 
yang satu ketempat yang lain.” 
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 Dari semua keterangan di atas menunjukkan 
adanya kesimpangsiuran riwayat tersebut. Karena 
dalam riwayat tersebut al-Qur‟an dikumpulkan dari al-
aqtab dan sudah dijelaskan maknanya, dari bebatuan 
yang berat, dari tulang onta dan lain-lain. Kebanyakan 
Al-Qur‟an ditulis di atasnya walaupun tidak 
kesemuanya, kalau dihitung ada enam atau tujuh 
riwayat dan masing-masing riwayat menguatkan yang 
lainnya. 

 Disamping itu riwayat tersebut menunjukkan 
bahwa al-Qur‟an berserakan di sana sini bahkan ada 
yang menetapkan bahwa sebagian tulang yang tertulis 
al-Qur‟an ada yang hilang. Dari sini ada sinyal sangat 
memungkinkan bagi musuh Islam memasukkan 
kerancuan-kerancuan yang sebenarnya tidak 
terkandung di dalam al-Qur‟an. 

 Ditambah lagi ada seseorang yang 
mengumpulkannya dan tidak dijelaskan siapa orang 
yang mengumpulkan (jami‟un) tersebut, mengapa 
dinakirahkan (lafadz jami‟un dalam riwayat tidak 
dimasuki al agar menjadi ma‟rifat) dan tidak 
dima‟rifatkan (menjadi al-jami‟u) sehingga bisa 
diberikan label tsiqoh (bisa dipercaya) kepadanya. 

 Kemusykilan riwayat tidak cukup sampai di 
sini saja, tadi dijelaskan bahwa orang yang 
mengumpulkan al-Qur‟an mengikatnya dengan satu 
benang sehingga tidak ada satupun tulisan-tulisan itu 
sebelumnya berserakan itu hilang. Mengapa jami‟un 
tidak mengikatnya sedari dulu, pada waktu dirawat 
dan sebelum dikebumikannya jasad Rasulullah SAW 
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yang mana pada saat itu sangat mungkin dilakukan 
agar tidak ada satupun al-Qur‟an yang hilang? terlebih 
luas kamar istri-istri Rasulullah SAW (ummahatul 
mukminin) ukurannya sederhana tidak sampai 
melewati ukuran standar kamar biasa. Apakah satu 
tali mencukupi dalam menjaga tidak hilangnya 
satupun dari tulisan al-Qur‟an? Sebagaimana tadi telah 
dijelaskan ada sebagian tulang yang hilang.  

 Pertanyaan-pertanyaan di atas sukar untuk 
dijawab dengan sesuatu yang munasabah dengan 
kesakralan al-Qur‟an. Apalagi ditambah kesemangatan 
dan himmah yang tinggi para shahabat radliallahu 
„anhum pada masa itu terhadap al-Qur‟an. 

 Riwayat di atas juga bertentangan dengan fakta 
yang akan kami jelaskan, termasuk keberadaan 
lembaran-lembaran dan mushaf pada masa Rasulullah 
SAW. Dan ini sangat mempermudah Zaid bin Tsabit 
dari pada mengumpulkan potongan-potongan 
andaikan riwayat itu benar. 

 Yang aneh, mayoritas dari para penulis tentang 
tema ini memberikan alasan bahwa penulisan al-
Qur‟an dikerjakan langsung di hadapan beliau. 
Penyebabnya tidak lain adalah keluguan dan 
kebaduwian mereka (para penulis tentang tema ini). 
Apakah para shahabat sampai kepada tingkatan 
bahwa mereka menulis al-Qur‟an dalam aqtab, aktaf 
dan bebatuan? Ini merupakan hal yang sulit untuk 
digambarkan. Disamping itu mereka telah menulis 
dalam lembaran-lembaran dan mushaf pada masa 
Rasulullah SAW dan sebelum wafat beliau selang 
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beberapa bulan bahkan selang beberapa hari saja 
dimulai ketika mereka masih di Makkah. Seperti 
halnya mereka mengetahui -pada saat di Makkah- dari 
surat al-Thur tentang makna ayat raqqim mansyur 
(lembaran yang terbuka) dan makna penulisan al-
Qur‟an di dalamnya, insyaAllah ini akan kami bahas. 

 Bukan merupakan perkara yang sukar bagi 
Rasulullah SAW dan shahabatnya menemukan kulit 
hewan seperti kulit kijang dan lain-lain pada waktu 
itu. Buktinya Rasulullah SAW menulis surat kepada 
raja-raja dan lainnya di atas kulit hewan. 

 Dalam ayat mudayanah, Allah juga 
menghimbau kepada mereka untuk menulis, yaitu 
firman Allah dalam surat al-Baqoroh: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menulisnya…” (QS. 
Al-Baqoroh: 282) 

Ayat ini menunjukkan bahwa perangkat untuk 
menulis pada masa itu telah ada dan lengkap di 
hadapan para shahabat. 

 Mereka tidak menyia-nyiakan manfaatnya 
menulis di dalam lampiran-lampiran (shuhuf) dan 
mushaf, seperti halnya mudah untuk menghafalkan 
dan membacanya, disamping itu juga mengamalkan 
al-ihsan (berbuat baik) dalam sabda Rasulullah SAW: 
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“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat yang 
terbaik atas segala sesuatu.” (HR. Muslim, 
Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa‟i). 

Dan apakah merupakan al-ihsan menulis al-Qur‟an di 
atas aqtab, aktaf dan lainnya lebih-lebih para shahabat 
pada waktu itu sudah cukup maju peradaban 
mereka?! 

 Kesimpulan; sesungguhnya kami tidak 
menemukan takwilan mengenai pembahasan ini 
kecuali berpegang kepada riwayat tentang keberadaan 
shuhuf dan riwayat-riwayat yang langka dari 
selainnya kalau kita mengakui kebenarannya. 
Sedangkan permintaan mushaf yang ada di dalam 
rumah Sayyidah Hafshah RA oleh Sayyidina Utsman 
RA itu merupakan hal yang menurut ulama fiqh 
dinamakan sadduddzari‟ah wal istidzhar dan tujuan 
Sayyidah Hafshah hanyalah untuk mengambil 
barokah dengan wujudnya mushaf di rumah beliau. 
Nanti akan dijelaskan mengenai sobeknya mushaf 
tersebut setelah wafat beliau. 

 Sebagian ulama hadits mengatakan bahwa 
sesungguhnya hadits-hadits pembahasan ini semua 
adalah ahadi (tidak masyhur dan tidak mutawatir). 
Perkataan para periwayatnya masih simpang siur dan 
tidak jelas. Pernyataan ini mendukung apa yang kami 
jelaskan sebelum kesimpulan. 
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 Kemudian ada yang mengatakan: Dan apa 
gunanya pekerjaan ini, pekerjaan yang sulit yaitu jalan 
penulisan melalui aqtab, aktaf, likhof dan lainnya? 
sementara Zaid bin Tsabit RA mempunyai al-Qur‟an 
yang didekte langsung oleh Rasulullah SAW 
kepadanya dan para penulis lain yang dikoordinir 
langsung oleh Zaid seperti dalam riwayat-riwayat 
yang shahih. 

 Jawab; tidak ada keraguan nanti akan 
dijelaskan pernyataan yang mendukung pertanyaan di 
atas. Zaid bin Tsabit  RA berkata: kami berada di 
samping Rasulullah SAW menyusun al-Qur‟an dari 
riqo‟, Zaid tidak menyebutkan yang lainnya (hanya 
menyebutkan riqo‟). Ini akan dijelaskan pada 
permulaan bab; Bagaimana Rasulullah SAW mendekte 
al-Qur‟an kepada para penulisnya. 

 Sesungguhnya riwayat yang menyebutkan 
aqtab dan aktaf dari Zaid bin Tsabit RA walaupun ada 
di dalam kitab al-Bukhori, maka riwayat lain yang 
lebih kuat tidak sama dengan riwayat tersebut.  
Namun kesalahan bukan terdapat pada Zaid RA akan 
tetapi dari silsilah sanadnya (mata rantai transformasi 
hadits). 

 Karena riwayat aqtab dan aktaf tersebut 
disebutkan dalam al-Bukhori, mayoritas para ulama 
yang menulis tema ini menjadikannya sebagai standar 
acuan dan qo‟idah dan memeganginya tanpa 
mengkritisinya. Atas dasar inilah mereka berani 
mengatakan bahwa tidak ditemukan mushaf pada 
masa Rasulullah SAW. Pendapat ini turun temurun 
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diriwayatkan dari ulama yang satu kepada ulama 
yang lain. Mereka mentakwili dan menafsiri hadits-
hadits yang mereka riwayatkan dengan berbagai 
macam tafsiran dan takwilan yang tidak sesuai. 
Walaupun riwayat banyak namun mereka 
melemahkan semua riwayat yang ada dan tidak 
menghiraukan keberadaannya padahal riwayat 
banyak tersebut merupakan dalil paling kuat yang 
menunjukkan atas wujudnya mushaf pada masa hidup 
Rasulullah SAW.  

 Kami sangat menghormati Imam al-Bukhori 
sebagaimana mereka menghormati beliau. Akan tetapi 
pernyataan ini bukan berarti bahwa kami telah 
menghantam kokohnya tembok dengan riwayat-
riwayat lain dan tentunya hati kami tidak kuasa untuk 
mengkritisinya apalagi menyinggung pembahasan 
yang sangat krusial. Ini kami lakukan supaya hati kita 
menjadi lebih mantap dengan keimanan kepada Allah. 

Contoh; Hadits yang melarang bepergian 
membawa mushaf yang diriwayatkan Imam Muslim 
yang berbunyi: 

“Janganlah kalian bepergian dengan membawa al-
Qur‟an supaya tidak jatuh ke tangan musuh Islam.” 
(HR. Muslim). 

Ada yang mengatakan bahwa kalimat 

 adalah tambahan dari Imam Malik. Baik riwayat 
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ini shahih atau tidak, yang menjadi pokok kajian kami 
di sini yaitu larangan untuk bepergian dengan 
membawa al-Qur‟an. Hadits ini shorih menandaskan 
bahwa yang dikehendaki adalah al-Qur‟an secara 
utuh. Namun ada sebagian ulama mentakwili bahwa 
yang dikehendaki adalah sebagian dari al-Qur‟an yang 
terdapat dalam shuhuf dan ada sebagian takwil ulama 
yang menyimpang dari pokok pembahasan dengan 
mengatakan: ”Yang dikehendaki yaitu al-Qur‟an yang 
ada dalam shuhuf yang akan ditulis setelah Rasulullah 
SAW wafat,” bahkan menjadikan hal tersebut 
termasuk mukjizat. Dengan demikian, maka dia telah 
menjauh dari akar permasalahannya dan sangat tidak 
rasional. 

 

Hadits-hadits Shohih dan Shorih Terkait Tema Ini 

 Termasuknya adalah hadits: 

“Berikanlah kepada mata kalian bagian dari ibadah 
yaitu; melihat mushaf, memahami betul ayat-
ayatnya, dan menjadikan ibrah keajaiban-
keajaibannya.” (Hadits ini diriwayatkan oleh 
Imam al-Hakim dan al-Baihaqi dalam kitab 
Syu‟abul Iman dari Abi Sa‟id al-Khudzri RA) 

 Apakah kalian tidak mengetahui bahwa dalam 
hadits di atas hingga menurut pendapat yang 
melemahnya menjelaskan keberadaan mushaf dan 
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keistimewaannya? padahal dalam hadits tersebut 
berisi tentang pertanda kuat yang menujukkan 
keberadaan mushaf pada masa hidup Rasulullah 
SAW. 

 Didukung dengan adanya berbagai macam 
hadits lain ini menujukkan antara hadits yang satu 
menguatkan derajat hadits yang lain, seperti; 

 

“Seseorang membaca al-Qur‟an dengan tanpa 
mushaf mendapatkan pahala seribu derajat 
sedangkan membaca al-Qur‟an dengan mushaf 
pahalanya digandakan sampai dua ribu derajat.” 
(Hadits ini diriwayatkan At-Tobaroni dan al-
Baihaqi dalam Syu‟abul Iman dari Aus bin Abi 
Aus ats-Tsaqofi)

 

“Ada lima perkara termasuk ibadah, yaitu; melihat 
mushaf, ka‟bah, kedua orang tua, zam zam, dan 
melihat wajah ulama.”  (Diriwayatkan Imam ad-
Daruquthni dari Abu Hurairah) 

Sehingga kalau kita meneliti hadits-hadits 
tersebut maka akan kita temukan banyak hadits yang 
menunjukkan keberadaan mushaf walaupun hadits itu 
diklaim dlo‟if (lemah). Dan walaupun dikatakan hadits 
dlo‟if namun hadits tersebut saling menguatkan. Dari 
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hadits-hadits tersebut ulama menggali hukum akan 
keutamaan membaca al-Qur‟an. Atas dasar ini, kami 
menjadikan hadits-hadits itu sebagai argumen dari 
poin pembahasan kami. 

Sebelumnya kami menyitir beberapa contoh 
hanya karena tidak adanya kepedulian terhadap apa 
yang berbeda dengan hadits aqtab dan telah diketahui 
bahwa dalil-dalil yang kami paparkan di atas untuk 
meyakinkan mereka, InsyaAllah ta‟ala. 

 

 Kesalahan Sudut Pandang Mereka 

 Sebagian ulama pengarang yang berpegang 
pada riwayat aqtab, aktaf dan seterusnya bahwa disana 
ada beberapa I‟tibar (sudut pandang) bagi penulisan 
al-Qur‟an di atasnya, yaitu; 

1. Peralatan menulis tidak mudah ditemukan 
pada zaman Rasulullah SAW. 

2. Stabilitas keamanan pada masa Abu Bakar 
lebih terjamin dari pada zaman Rasulullah 
SAW. 

3. Al-Qur‟an diturunkan secara berkala pada 
zaman Rasulullah SAW, bagaimana mungkin 
bisa ditulis dalam mushaf?! Karena itulah al-
Qur‟an ditulis di atas aqtab dan lainnya seperti 
yang mudah digambarkan. 

4. Al-Qur‟an akan mengalami perubahan (nasikh-
mansukh) pada masa Rasulullah SAW. 

dan i‟tibar-i‟tibar lainnya dari perkara yang 
membedakan antara zaman Rasulullah SAW dan Abu 
Bakar RA kurang lebih selama dua tahun tiga bulan 
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yaitu zaman dimana ide pembuatan mushaf Abu 
Bakar muncul.  

 Akan tetapi pada kenyataannya i‟tibar tersebut 
tidak menguatkan pendapat mereka di atas dan tidak 
mungkin menerima pernyataan seperti itu begitu saja. 
Karena memang faktanya alat-alat tulis pada masa 
Rasulullah SAW sudah ada seperti pada zaman Abu 
Bakar. Ini telah kami kupas dimuka. 

 Tiga tahun terakhir masa Rasulullah SAW, 
Makkah telah dikuasai sehingga banyak orang arab 
masuk Islam dan mereka mengirimkan delegasi-
delegasinya masing-masing. Pada tahun itulah haji 
wada‟ dilaksanakan yang dihadiri oleh seratus ribu 
atau seratus duapuluh ribu orang, mereka semua 
masuk Islam di jazirah Arab. Allah SWT berfirman: 

 “Dan kamu lihat manusia masuk Agama Allah 
dengan berbondong-bondong.” (QS. An-Nashr: 2) 

 Fenomena tersebut memberi kemantapan akan 
fakta pembacaan al-Qur‟an dengan melihat mushaf 
seperti yang dijelaskan dalam haditsnya Abi Umamah 
RA. Ditambah lagi banyaknya kemurtadan, 
peperangan dan pertentangan pada masa Abu Bakar 
RA. 

 Kemudian masalah turunnya al-Qur‟an dengan 
berangsur-angsur dan wujudnya nasikh-mansukh di 
dalamnya, bahwa stetemen ini tidak sesuai dengan 
fakta bahwa mushaf-mushaf yang ditulis setelah 
talaqqi terakhir pada masa kehidupan Rasulullah SAW 
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hatta mushaf yang ditulis sebelumnya karena sangat 
memungkinkan mengetahui nasikh-mansukh dengan 
memberikan pertanda seperti garis, isyarat atau 
warna. Hal itu lebih mudah dilakukan dari pada 
tulisan di aktab, likhof dan lain-lain kalau kita 
mengakuinya. 

 Keberadaan mushaf para shahabat adalah 
perkara yang nyata akan wujudnya mushaf pada masa 
Rasulullah SAW disamping itu beliau berpesan 
kepada mereka dalam sebuah hadits: 

 

“Janganlah kalian menulis dariku apapun, maka 
barang siapa menulis dariku sesuatu selain al-
Qur‟an maka harus menghapusnya.” 

Dan di dalam hadits Abu Umamah al-Bahili dan 
hadits-hadits lainnya sudah lebih dari cukup untuk 
mendukung apa yang kami katakan bagi orang yang 
menelitinya. 

 Adapun perintah Sayyidina Utsman membakar 
mushaf maka itu untuk istidzhar dan saddu dzari‟ah dan 
karena mushaf-mushaf lain tingkatannya dibawah 
mushaf zaman Utsman RA (mushaf utsmani) baik dari 
segi keindahan tulisan dan lainnya. 

 Tidak boleh kita mengatakan bahwa selain 
mushaf utsmani tidak termasuk al-Qur‟an dan yang al-
Qur‟an hanyalah Mushaf Utsmani. Karena tidak boleh 
mensifati shahabat seperti itu setelah Rasulullah SAW 
bersabda: 
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dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia 
dalam mengikuti perintah beliau. Perkataan Imam al-
Harits al-Muhasibi dalam kitab Fahmus Sunan 
termasuk yang mendukung pendapat kami yang akan 
kami cantumkan dalam pembahasan akhir kitab ini 
dan apa yang dinukil dalam kitab al-Itqon dari Ijma‟ 
shahabat atas disalinnya Mushaf Utsmani dari 
lembaran-lembaran yang ditulis oleh Sayyidina Abu 
Bakar RA serta penjelasan tentang ijma‟ mereka untuk 
menanggalkan mushaf yang lain. 

 

Permulaan Surat at-Thur dan Penulisan al-Qur’an di 
atas Roqq 

 Allah SWT berfirman: 

Pertama, Allah SWT bersumpah demi gunung 
Thur, tempat dimana Allah berbicara dengan Nabi 
Musa AS. Kedua, Allah bersumpah demi kitab yang 
diturunkan kepada Rasul terakhir yaitu al-Qur‟an al-
„Adzim yang ditulis di atas raqq (lulang dari kulit yang 
tipis) mansyur (terbuka). 

 Imam al-Qurthubi berkata, “Allah bersumpah 
demi Thur, gunung dimana Allah berbicara dengan 
Musa AS di atasnya sebagai bentuk tasyrif 
(penghormatan) dan takrim (pemulyaan) kepada 
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beliau. Dan bersumpah demi al-Kitab al-masthur (kitab 
yang ditulis) yaitu al-Qur‟an yang dibaca oleh semua 
orang mukmin melalui mushaf-mushaf.” 

 

Bagaimana Rasulullah SAW Mendekte al-Qur’an 
kepada Para Penulisnya? 

 Zaid bin Tsabit meriwayatkan, beliau berkata, 

 “Kita berada di samping Rasulullah SAW 
menyusun al-Qur‟an dari riqo‟.” Imam al-Hakim berkata: 
“Ini hadits shahih sesuai dengan syarat rawi-rawi 
Bukhori-Muslim namun tidak diriwayatkan oleh 
kedua Imam tersebut.”  

Dalam riwayat lain dari Zaid RA sendiri, beliau 
berkata: 

“Rasulullah SAW ketika turun kepadanya sesuatu 
dari al-Qur‟an, maka beliau mengundang para 
penulisnya dan berkata, “Tulislah kalian ayat ini di 
dalam surat itu.”” 

 Imam Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-
Nasa‟i, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan 
hadits yang berbunyi: 
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“Rasulullah SAW ketika turun kepada beliau 
beberapa surat yang bisa dihitung, maka beliau 
mengundang shahabat yang bisa menulis al-
Qur‟an, beliau berkata, “letakkanlah ayat-ayat itu di 
dalam surat yang disebutkan ini dan itu.”” 

Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, beliau 
berkata, 

 

“Rasulullah SAW ketika turun kepadanya sebuah 
surat, maka beliau mengundang sebagian shahabat yang 
biasa menulis al-Qur‟an, lalu beliau berkata, “letakkanlah 
surat ini di dalam tempat yang disebutkan di dalamnya ini 
dan itu.”” 

Maka lihatlah merasa cukupnya Zaid RA atas 
riqo‟, bentuk jamak dari ruq‟ah. Ruq‟ah yaitu secarik 
kertas, kulit atau daun. Orang Arab menggunakannya 
pada zaman jahiliyyah untuk mengirim surat atau tulis 
menulis dan para shahabat juga menggunakannya 
mulai dari permulaan Islam yaitu ketika masih di 
Makkah seperti dalam kisah masuk Islamnya 
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sayyidina Umar RA hingga seterusnya. Merupakan hal 
yang maklum bahwa Rasulullah SAW juga 
menggunakannya sesuai dengan apa yang 
dikhabarkan Jibril AS melalui perintah dari Allah 
SWT. 

Termasuk hal yang sangat jelas dalam bab ini 
adalah riwayat bahwa Zaid bin Tsabit menulis al-
Qur‟an pada setiap tahun dan melakukan talaqqi al-
Qur‟an di bulan Ramadlan kepada Rasulullah setelah 
Rasulullah SAW talaqqi al-Qur‟an kepada Jibril AS. 
Pada tahun terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW, 
beliau talaqqi kepada Jibril AS dalam satu Ramadlan 
dua kali dan Zaid termasuk penulis al-Qur‟an setelah 
talaqqi yang terakhir tersebut. Kesimpulan ini juga 
akan disebutkan selanjutnya. 

 

Perihal Ayat Terakhir yang Turun 

 Melalui bab ini kita bisa menelisik masa di 
mana Rasulullah SAW hidup setelah turunnya ayat 
terakhir dari al-Qur‟an al-Karim, baik sebentar 
ataupun lama. Dan itu tidak lepas dari penyebaran 
dan terus menerusnya penulisan mushaf pada waktu 
it, karena banyaknya pendorong untuk melakukan hal 
tersebut di masa akhir hayat Rasulullah SAW dan 
didukung dengan masuknya manusia ke dalam agama 
Allah dengan berbondong-bondong, sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surat an-Nashr. 

 Perhatikanlah jadwal nama-nama ayat terakhir 
yang diperselisihkan beserta ulama yang 
mengatakannya sehingga mungkin bagi kita untuk 
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membahas masa tersebut dengan melihat asbabunnuzul 
(sebab musabbab turunnya al-Qur‟an) apabila kita 
menghendakinya. 

 Ulama berbeda pendapat terkait akhir ayat al-
Qur‟an secara mutlak; Pertama, akhir ayat yang turun 
yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh: 

“Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi 
pada) hari yang pada waktu itu kamu semua 
dikembalikan kepada Allah.” (QS. al-Baqoroh: 281) 

Sebagian ulama menguatkan pendapat ini 
dengan mengatakan: “Sesungguhnya ayat ini 
mengisyaratkan kepada pungkasannya wahyu dan 
agama, karena mengandung dorongan untuk bersiap-
siap menuju ma‟ad (hari akhir) dan ini berbeda dengan 
ayat-ayat selanjutnya.” 

Kedua, akhir ayat yang turun ialah ayat tentang 
riba, yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah 
kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang 
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (QS. Al-Baqoroh: 287) Diriwayatkan 
oleh al-Bukhori dalam Afrodnya. 
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 Ketiga, akhir ayat yang turun ialah ayat 
mudayanah, yaitu firman Allah SWT: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menulisnya…” (QS. 
Al-Baqoroh: 282) 

Ibnu jarir meriwayatkan: “al-Qur‟an yang 
paling dekat masanya dengan (penciptaan) Arsy yaitu 
ayat dain (hutang-piutang). 

Keempat, akhir ayat yang turun ialah ayat al-
kalalah (orang yang mati tidak meninggalkan ayah dan 
anak), yaitu firman Allah: 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah). Katakanlah, “Allah member fatwa 
kepadamu tentang kalalah…..”” (QS. An-Nisa‟: 
176). Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan 
Muslim. 

Kelima, akhir ayat yang turun bagian akhir 
surat at-Taubah: 

“Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang 
rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya 
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penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan 
dan keselamatan) bagi kalian.” (QS. At-Taubah: 
128) Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ubay bin 
Ka‟b. 

Keenam, akhir ayat yang turun ialah firman 
Allah SWT: 

“Dan barang siapa yang membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, 
kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan 
mengutukinya serta menyediakannya adzab yang besar 
baginya.” (QS. An-Nisa‟: 93) Diriwayatkan oleh al-
Bukhori dan lainnya.  

Ketujuh, akhir ayat yang turun ialah firman 
Allah SWT: 

“Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku 
tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di 
antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) 
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sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. 
Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halamannya, yang disakiti, pastilah akan 
Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku 
masukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai-
sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 
pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS. Ali Imran: 195) 
Diriwayatkan dari Ummu Salamah oleh Ibnu 
Marduyah. 

Kedelapan, akhir ayat yang turun ialah firman 
Allah SWT:  

 

“Katakanlah, “Sesungguhnya aku ini hanya seorang 
manusi seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, „Bahwa 
sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa. 
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 
janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam 
beribadah kepada Tuhannya.”” (QS. Al-Kahfi: 110) 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. 

Catatan penting: Seorang pembaca harus 
mengetahui bahwa al-Qur‟an ditulis berdasarkan 
pendektean Rasulullah SAW dari awal higga akhir 
ayat, runtutan turunnya ayat berbeda dengan runtutan 
bacaannya seperti yang akan dijelaskan dari riwayat 
Imam al-Baghowi. 
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Pendapat yang benar mengenai akhir ayat 
seharusnya menimbang kepakaran dari ulama-ulama 
yang khusus mendalami masalah ini karena hal ini 
sangat rumit sebagaimana halnya setiap pembahasan 
lainnya pasti juga tidak luput dari perbedaan ulama. 

 

Al-Qur’an Diturunkan dengan Sab’atu Ahruf 

 Rasulullah SAW bersabda: 

 “al-Qur‟an diturunkan dengan sab‟atu ahruf.” 

  maksudnya adalah wajah bacaan 

yang ada tujuh. Dalam arti bahwa sebagian dari lafadz 
al-Qur‟an terkadang berbilangan atau bermacam-
macam dalam bentuk dasar bangunannya manakala 
dibaca atau ditulis, akan tetapi pokok makna yang 
dimaksud tetap sama walaupun berbeda cara 
membacanya, menulisnya ataupun  lahjahnya. Dan itu 
semua tidak melewati tujuh huruf tersebut. 

 Ada sebagian yang mengatakan bahwa 
kebanyakan orang Arab mengikuti lughat suku-suku 
Arab yang biasa digunakan pada waktu itu, yaitu 
lughat suku Quraisy, Hudzail, Tsaqif, Hawazin, 
Kinanah, Tamim, dan Yaman. 

 Mereka mengatakan: Lughat-lughat di atas 
adalah lughat yang paling fasih. Ketika seorang 
pembaca mengambil (membaca) mushaf, maka dia 
akan menemukan perbedaan secara lafadz di 
dalamnya. Hikmah yang terkandung ialah untuk 
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memudahkan dan menambah penyebaran al-Qur‟an 
itu sendiri terlebih di masa baru masuk Islamnya 
penduduk Arab pada waktu itu. 

 Rasulullah SAW sendiri menguatkan orang 
yang membaca dengan satu huruf (wajah/model 
bacaan) dari tujuh huruf yang mana para qurra‟ 
shahabat (shahabat ahli bacaan) berbeda-beda 
bacaannya ketika mereka melaporkannya kepada 
kanjeng Nabi SAW, karena mereka tidak keluar dari 
tujuh huruf yang telah disebutkan di atas. 

 Allah berfirman: 

“Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan al-
Qur‟an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi 
kabar gembira dengan al-Qur‟an itu kepada orang-orang 
yang bertaqwa dan agar kamu memberi peringatan 
dengannya kepada kaum yang membangkang.” (QS. 
Maryam: 97) 

 

“Sesungguhnya kami menjadikan al-Qur‟an dalam 
bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). (QS. Az-
zukhruf: 3) 

 

“(ialah) al-Qur‟an dalam bahasa Arab yang tidak 
ada kebengkokan (didalamnya) supaya mereka bertaqwa.” 
(QS. Az-Zumar: 28) 
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Di sini banyak perbedaan mengenai apa yang 
dikehendaki dengan sab‟atu ahruf tersebut, dan 
mungkin yang kami sebutkan lebih mencocoki dan 
lebih shahih dari pendapat yang ada. Oleh karenanya, 
maka kenyataanya bahwa huruf-huruf itu tidak boleh 
keluar dari mushaf yang kita baca untuk selama-
lamanya. 

 

Mushaf Pada Masa Khulafaurrasyidin, Abu Bakar 
RA dan Ali RA. 

Masing-masing Menguatkan yang Lain atas 
Pengumpulan al-Qur’an ke dalam Mushaf 

Imam as-Suyuthi dalam kitab at-Tahbir fi llmit 
Tafsir berkata: Imam Waki‟ meriwayatkan dari as-
Suddiy dari Abdi Khoir dari Ali, beliau berkata:  

 

“Orang yang paling banyak pahalanya dalam 
mengursi mushaf adalah Abu Bakar, beliau adalah orang 
pertama kali yang mengumpulkan al-Qur‟an di antara dua 
sampul (di masa khilafahnya).” 

Hal ini tidak bertentangan dengan wujudnya 
mushaf pada masa Rasulullah SAW karena yang 
dimaksud bukanlah pertama kali secara muthlak. 

Kemudian beliau berkata,  tidak 

mengatakan  (pertama kali orang 

yang mengumpulkan mushaf). Ini memberi faidah 
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akan wujudnya mushaf yang tidak dibukukan antara 
dua sampul pada masa itu. 

Beliau juga menjelaskan di dalam kitab al-Itqon 
bahwa sayyidina Ali adalah pertama kali orang yang 
mengumpulkan al-Qur‟an (dalam satu mushaf) dan itu 
dikuatkan oleh Abu Bakar. Imam Suyuthi berkata: 
Ketika masa-masa awal khilafah Abu Bakar maka 
sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk di dalam 
rumahnya, lalu dikatakan kepada Abu Bakar: “Ali 
tidak suka membaiatmu.” Kemudian Abu Bakar 
mengirim utusan memanggil Ali dan berkata: 
“Apakah benar Anda tidak suka membaiatku?” 
Sayyidina Ali menjawabnya sambil berkata: “Aku 
melihat kitab Allah ada penambahan di dalamnya, 
maka aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku 
tidak akan mengenakan selendangku untuk shalat 
hingga aku mengumpulkannya sendiri. Kemudian 
Abu Bakar berkata kepadanya: “Maka sesungguhnya 
itu adalah sebaik-baiknya apa yang anda lihat.” Inilah 
jawaban Abu Bakar RA kepada Ali RA dengan 
menguatkan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui 
bahwa masing-masing keduanya mengumpulkan al-
Qur‟an dalam mushafnya sendiri-sendiri. 

Artinya: Mushaf pertama kali yang 
disebarluaskan pada masa khilafah Abu Bakar ialah 
mushaf beliau sendiri, sedangkan perkataan Ali “Aku 
melihat kitab Allah ada penambahan di dalamnya” 
mungkin beliau mengisyaratkan bahwa ada khabar 
yang sampai kepada beliau dari sebagian shahabat 
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tentang adanya penambahan. Bacalah riwayat dari 
sebagian shahabat yang akan dijelaskan kemudian. 

Dalam kitab al-Itqon hlm. 196 dijelaskan: 

Di dalam kitab Muwaththo‟ Ibnu Wahb 
disebutkan riwayat dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Salim bin Abdillah bin Umar, beliau berkata: “Abu 
Bakar mengumpulkan al-Qur‟an dalam kertas-kertas, 
dan beliau meminta kepada Zaid bin Tsabit tapi beliau 
menolaknya, hingga Abu Bakar meminta pertolongan 
Umar kemudian beliau melaksanakannya. 

Dan di dalam kitab Maghozi Musa bin Uqbah 
berbunyi: dari Ibnu Syihab, beliau berkata: Ketika 
kaum muslimin kalah dalam perang Yamamah, maka 
Abu Bakar kaget dan khawatir akan hilangnya 
sebagian dari al-Qur‟an. Kemudian kaum muslimin 
menghadap kepada Abu Bakar dengan membawa 
hafalan dan tulisan mereka, lalu dikumpulkan pada 
masa Abi Bakar dalam kertas. Maka Abu Bakar adalah 
orang pertama kali mengumpulkan al-Qur‟an ke 
dalam satu mushaf (di masa khilafahnya dan di antara 
dua sampul). Ini tidak bertentangan bahwa mushaf Ali 
RA juga dijuluki pertama kali mushaf yang 
dikumpulkan. Ini dikuatkan perkataan sayyidina Ali 

. 

Adapun perkataan “Abu Bakar kaget dan 
khawatir” maka ini timbul dari rasa prihatin dan 
kesemangatan yang menggelora karena al-Qur‟an 
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seharusnya hadir di tengah-tengah mereka dengan 
jalan mutawatir. 

Mushaf Ali RA 

 Banyak riwayat mengenai pengumpulan al-
Qur‟an yang dilakukan oleh sayyidina Ali berupa 
penulisan al-Qur‟an dalam satu mushaf. Di antaranya 
akan kami sebutkan seperti dalam al-Itqon hlm. 166 
bahwa Ali RA adalah pertama kali orang yang 
mengumpulkan al-Qur‟an (dalam mushaf), dengan 
redaksi: 

 Saya (penulis) berpendapat bahwa sungguh 
telah datang dari jalan riwayat lain yang dikeluarkan 
oleh Ibnu Dloris dalam Fadloilnya, beliau berkata: Bisr 
bin Musa telah menceritakan sebuah hadits kepadaku 
dari Haudzah bin Kholifah dari Auf dari Muhammad 
bin Sirin dari Ikrimah, beliau berkata, “Setelah 
pembaiatan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib duduk di 
dalam rumahnya lalu dikatakan kepada Abu Bakar: 
“Ali tidak suka membaiatmu.” Kemudian Abu Bakar 
mengirim utusan memanggil Ali dan berkata: 
“Apakah Anda tidak suka membaiatku?” Sayyidina 
Ali menjawab: “Tidak, Wallahi.” Lalu Abu Bakar 
berkata: “Apa sebab engkau tidak membaiatku?” 
Kemudian Ali menjawab: “Aku melihat kitab Allah 
ada penambahan di dalamnya, maka aku berjanji 
kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan 
mengenakan selendangku untuk shalat hingga aku 
mengumpulkannya sendiri.” Kemudian Abu Bakar 
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berkata kepadanya: “Maka sesungguhnya itu adalah 
sebaik-baiknya apa yang anda pikirkan.” 

 Dan bisa kita tarik kesimpulan dari keterangan 
dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab tarajim 
(biografi) para shahabat dan lainnya yang 
menerangkan keutamaan Ali bin Abi Thalib bahwa 
pada masa ketiga khalifah sebelumnya beliau sibuk 
menulis al-Qur‟an dalam beberapa mushaf, menjawab 
pertanyaan dan berfatwa tentang permasalahan yang 
ditanyakan oleh khalifah Abu Bakar, Umar dan 
Utsman radliallahu anhum kepada beliau dan apa saja 
yang dimintakan pendapat kepadanya. 

 

Mushaf Salim, Maula Abi Hudzaifah 

 Dalam kitab al-Itqon ada riwayat dari Buraidah 
yang berbunyi: Sesungguhnya pertama kali orang 
yang mengumpulkan al-Qur‟an dalam satu mushaf 
ialah Salim, maula Abi Hudzaifah. Beliau bersumpah 
tidak akan mengenakan selendang hingga mampu 
mengumpulkan al-Qur‟an, lantas beliau 
mengumpulkannya, kemudian shahabat mengadakan 
musyawarah perihal disebut apakah hasil kumpulan 
tersebut? Pada akhirnya mereka mufakat bahwa itu 
dinamakan mushaf. Kemudian Imam as-Suyuthi 
berkata: Sanad riwayat ini munqothi‟ (terputus), seraya 
berkata: “Hadits ini diarahkan bahwasannya Salim RA 
termasuk salah satu orang yang mengumpulkan al-
Qur‟an atas perintah Abu Bakar.” 

 Hadits ini memberikan kita dalil atas 
kesemangatan para shahabat untuk mengumpulkan 
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al-Qur‟an secepat mungkin yang terkadang 
diibaratkan seperti ibarat yang dipakai oleh Imam Ali. 

 Sesungguhnya Salim, maula Abi Hudzaifah, 
ialah salah satu dari empat orang yang diperintahkan 
Rasulullah SAW agar al-Qur‟an dibaca dari salah 
satunya. Beliau juga termasuk para penghafal al-
Qur‟an dan mati syahid pada permulaan tahun kedua 
masa pemerintahan Abu Bakar RA dalam perang 
Yamamah. 

 Termasuk hal yang maklum bahwa sebutan 
mushaf sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW 
seperti halnya kemasyhuran bahwa Salim bukanlah 
orang pertama kali yang mengumpulkan al-Qur‟an 
dan beliau bukanlah orang pertama kali yang 
mempunyai mushaf.  

 Kami membicarakan ini tidak lain merupakan 
tanbih (peringatan) atas apa yang selama ini terjadi 
kesimpang siuran dari apa yang membutuhkan 
penjelasan. 

 

Mushaf Ibnu Mas’ud RA 

 Termasuk mushaf yang masyhur pada masa itu 
ialah mushaf shahabat mulia, Abdullah bin Mas‟ud. 
Sebagian shahabat berkata: Sesungguhnya mushaf 
Ibnu Mas‟ud tidak ada surat al-Fatihah dan 
mu‟awwidzatain (al-Falaq dan an-Nas). Beliau 
beralasan bahwa al-Fatihah sudah diulang-ulang di 
dalam shalat, jadi tidak ada kekhawatiran tidak 
mencantumkannya dalam mushaf. Namun lama 
kelamaan beliau mencantumkannya, lalu 
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mencantumkan mu‟awwidzatain setelah beliau 
diingatkan akan pentingnya hal itu. 

Ada sebagian mengatakan bahwa asal mula 
ketiga surat itu sudah ditulis. Di atas telah disebutkan 
mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Tsabit melalui 
pendektean Rasulullah SAW. Selain Ali, Salim dan 
Ibnu Mas‟ud juga banyak shahabat yang mempunyai 
mushaf. Dan kami merasa cukup menyebutkannya. 

 

Mushaf Abu Bakar, Khalifah Rasulullah Pertama dan 
Kepala Negara 

 Rasulullah SAW wafat dan banyak shahabat 
beliau yang hafal sudah al-Qur‟an. Mereka dijuluki al-
qurra‟ yang tidak terhitung jumlahnya akan tetapi 
kemudian banyak diantara mereka mati syahid ketika 
perang Yamamah, perang yang terjadi antara shahabat 
dan pendukung Musailimah al-Kadzdzab. Sebagian 
ada yang menghitung jumlahnya sampai empat ratus 
yang mati syahid dan hanya sebagian dari qurra‟ dan 
para pemegang mushaf yang kuat hafalannya, 
tulisannya bagus, sempurna ketaqwaannya dan 
kesalehannya banyak yang masih hidup sepertihalnya 
pembahasan yang telah lewat. 

 Termasuk hal yang maklum bahwa mayoritas 
qurra‟ yang menghafalkan al-Qur‟an pada masa 
Rasulullah SAW merupakan perkara yang bersifat 
tabi‟i (naluriah). Rasulullah SAW selalu mendorong 
mereka untuk membaca, menghafal, dan menulis al-
Qur‟an dan mereka sadar bahwa al-Qur‟an adalah 
undang-undang mereka yang nihil dari kebatilan di 
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depan maupun belakangnya. Mereka merasakan gaya 
bahasa Arab yang indah dan menemukan keledzatan 
ibadah di dalam membaca dan mengagungkannya. 

 Kemudian datang periode Abu Bakar AS 
sebagai khalifah Rasulullah SAW dan kepala negara 
Islam. Beliau berpendapat sebagaimana shahabat yang 
lain bahwa pertama kali agenda yang harus 
diprioritaskan ialah menulis kembali mushaf yang 
disalin dengan jelas dari mushaf yang telah ditulis 
pada zaman Rasulullah SAW sehingga tidak dari 
mushaf-mushaf yang lain dan menjadikannya sebagai 
refrensi mutlak untuk menyalin al-Qur‟an. Seperti 
dalam peribahasa disebutkan: 

  

 "Setiap hewan buruan (karena kecilnya) mudah 
masuk kedalam perutnya keledai liar."  

(Maksudnya; Abu Bakar RA hanyalah menyalin al-
Qur‟an dari mushaf Rasulullah SAW tidak dari mushaf 
selainnya, karena setiap hewan pemangsa merasa puas 
dengan buruan yang besar) 

Maka dari itu, mushaf beliau sangatlah pantas disebut 
sebagai Mushaf Imam sebagaimana mushaf sayyidina 
Ustman setelahnya juga disebut sebagai Mushaf Imam. 

 Dalam Muntakhob Kanzil Ummal dijelaskan: 

 Ibnu Syihab meriwayatkan dari Salim bin 
Abdillah dan Khorijah:  
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“Sesungguhnya Abu Bakar ash-Shiddiq 
mengumpulkan al-Qur‟an di dalam kertas dan beliau 
meminta Zaid bin Tsabit untuk melihatnya.” 

 Riwayat di atas memberikan faidah tentang 
adanya kertas yang di dalamnya tertulis al-Qur‟an. 
Akan tetapi ulama yang berpegang dengan riwayat 
aqtab, aktaf dan seterusnya tidak mau mengambilnya 
kecuali mentakwili riwayat tersebut bahwa Abu Bakar 
RA telah menyalinnya dari aktab, aktaf dan lain-lain. 

 Kemudian bergulirlah perang Yamamah –yang 
baru saja disebutkan- dan musibah yang menimpa 
para qurra‟. Kejadian ini menguatkan komitmen para 
shahabat mengaktualisasikan pengumpulan al-Qur‟an 
dengan cara menyalinnya kembali, baik telah terjadi 
apa yang terjadi atas instruksi yang diajukan oleh 
Umar bin Khottob RA, seperti yang dikatakan 
sebagian riwayat- atau tidak.  

Karena tidak sepantasnya menyimpan apa 
yang terlintas dalam hati yang berupa pandangan, 
tekad, dan perasaan besarnya tanggung jawab yang 
juga dirasakan (mengumpulkan al-Qur‟an) oleh para 
pembesar shahabat lainnya untuk merealisasikan 
perkara yang terpenting dan beliau memilih Zaid bin 
Tsabit dibawah pengawasan dan komando beliau. 
Beliau dan tokoh shahabat termasuk orang-orang yang 
mencapai derajat hitungan mutawatir. Disamping 
mengetahui bahwa kekhawatiran mereka dari raibnya 
sesuatu dari al-Qur‟an disebabkan wafatnya para 
qurra‟ shahabat dalam perang Yamamah itu hanya 
bisa hasil dengan dorongan kehati-hatian dan 
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keprihatinan seperti reaksi seorang pecinta kepada 
kekasihnya. Andaikan tidak demikian maka al-Qur‟an 
sebenarnya sudah ada di antara mereka dalam 
beberapa mushaf seperti yang maklum dari dalil-dalil 
yang kami sebutkan dalam kitab ini dan dalil yang 
bisa dipahami melalui berpikir panjang dalam 
mengkajinya. 

 

Siapa Zaid bin Tsabit? 

 Beliau bernama Zaid bin Tsabit al-Anshari al-
Khozroji an-Najjari. Beliau terkenal kuat dan cepat 
hafalannya, sangat cerdas, dan istiqomah. Beliau 
sebagai kepala para penulis wahyu semenjak 
datangnya Rasulullah ke Madinah hingga Rasulullah 
SAW wafat. 

 Setiap bulan Ramadlan tiba, Rasulullah SAW 
talaqqi (setoran) al-Qur‟an kepada malaikat Jibril AS 
satu kali lalu beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit 
menulisnya. Dan tahun dimana Rasulullah wafat, 
beliau talaqqi al-Qur‟an kepada Jibril AS dalam satu 
Ramadlan dua kali, kemudian Zaid menulisnya 
setelah pemaparan terakhir tersebut seperti penjelasan 
yang telah lewat. 

 Di atas telah dijelaskan tentang diusulkannya 
Zaid yang masih muda oleh shahabat Anshar ketika 
Rasulullah sampai ke Madinah. Mereka mengatakan 
kepada Rasulullah, “Zaid telah hafal sepuluh surat 
dari al-Qur‟an.” Abu Bakar memuji Zaid dan 
memilihnya untuk menulis mushaf -mushaf Abi Bakar 
yang darinyalah banyak mushaf beredar setelahnya.  
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Zaid adalah orang yang tepat dan menduduki 
derajat yang tepat pula. Sudah berulang kali 
penyebutan penulisan Zaid dalam banyak tempat dari 
kitab ini. Seperti itulah Zaid menulis mushaf Abu 
Bakar RA dan dibawah pengawasan dan komando 
langsung dari beliau, ulama dan qurra‟ shahabat. 

 Dalam kitab Kanzul Ummal dan al-Itqon: Ali 
berkata,  

.  

  Ibnu Syihab meriwayatkan dari Salim bin 
Abdillah dan Khorijah,  

 

Maka lihatlah ungkapan  saja dan tidak 

menyebutkan  (dia me-

ngumpulkan mushaf dari aktaf, aqtab dan lainnya) 

Abu Bakar sebenarnya telah meminta sendiri 
kepada Zaid bin Tsabit untuk memikirkan hal ini dan 
dia tidak mengiyakan sehingga Abu Bakar meminta 
pertolongan dengan perantara Umar RA baru 
kemudian Zaid melaksanakannya. Mushaf tersebut 
disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau wafat, 
kemudian disimpan Umar RA sampai wafat, lalu 
disimpan oleh sayyidah Hafsah, istri Rasulullah, lalu 
sayyidina Utsman RA mengirim utusan kepada 
Hafsah RA untuk meminta mushaf tersebut.  
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Permintaan Utsman RA tersebut di tengah-
tengah penulisan mushaf beliau dan berjanji untuk 
mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah setelah 
penulisan selesai. Utsman RA menepati janjinya dan 
mushaf masih tersimpan di rumah Hafsah sampai 
wafat. Kemudian dipegang oleh saudaranya, Abdullah 
bin Umar dan diminta oleh Marwan bin al-Hakam 
pada waktu menjadi gubernur Madinah di masa 
pemerintahan Mu‟awiyah, lalu Abdullah 
memberikannya namun pada akhirnya mushaf 
dibakar oleh Marwan. 

Di sini muncul pertanyaan; Mengapa Umar RA 
tidak mengalihkan mushaf kepada orang yang 
menjadi kholifah setelahnya sebagaimana Abu Bakar? 
Dan kenapa beliau tidak wasiat akan hal itu? 

Jawab; Sesungguhnya Umar RA tidak sempat 
melakukan hal tersebut, karena beliau ditusuk secara 
tiba-tiba. Jawaban ini tidak bisa lepas dari sanggahan. 
Yaitu, mestinya hal itu sangat mungkin dilakukan 
karena pada waktu itu beliau sempat menyebutkan 
perkara yang sedikit penting seperti menasehati 
seorang pemuda yang sowan (berkunjung) kepadanya 
dengan menyeret-nyeret sarungnya ke bawah mata 
kaki, beliau berulang kali menasehati agar sarungnya 
diangkat. Ini merupakan jawaban yang ditolak. 

Riwayat Ibnu Syihab di atas tidak senada 
dengan riwayat al-Bukhori. Akan tetapi riwayat itu 
dikuatkan oleh kasus sosial kemasyarakatan secara 
umum yang digeluti oleh keduanya (Abu Bakar dan 
Umar) dan Abu Bakar adalah orang yang mampu 
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membuat salut Umar RA dalam banyak hal, tidak 
sebaliknya. 

Kita ambil contoh ketika Abu Bakar RA 
mengumumkan Rasulullah RA wafat, meredam 
pertentangan pada saat musyawarah para shahabat di 
Saqifah Bani Sa‟idah, seraya berkata: “Aku telah rela 
kepada kalian salah satu dari dua orang ini…..”, 
memerangi golongan yang membangkang tidak 
membayar zakat, dan melarang penyiksaan Kholid bin 
Walid RA, beliau menghadapi masalah dengan tenang 
dan pelan-pelan sementara Umar RA 
melaksanakannya dengan keras dan lain-lain. 
Bagaimana tidak demikian?! Abu Bakar begitu tegas 
pada hari Saqifah Bani Sa‟idah. Beliau ialah pribadi 
yang tepat, pada hari yang tepat dan tempat yang 
tepat pula. 

Termasuk yang menguatkan apa yang telah 
kami paparkan yaitu ada sebagian riwayat bahwa 
pada saat Abu Bakar diminta Umar RA supaya 
mengumpulkan al-Qur‟an beliau berkata: “Saya akan 
bermusyawarah dengan shahabat lainnya.” Lalu 
beliau bermusyawarah untuk mengumpulkan al-
Qur‟an. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa 
sebelumnya Abu Bakar ragu-ragu. Hal ini dikarenakan 
Abu Bakar berpandangan jauh ke depan dengan 
pemikiran yang brilian. 

Berfikir sebelum keberanian seorang pemberani 

Ia adalah jalan utama sementara keberanian adalah 
tempat kedua 
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Ketika keduanya berkumpul dalam jiwa 
seseorang 

Maka dia telah mencapai derajat tinggi 
dengan sebaik-baiknya 

Kami tegaskan lagi bahwa mushaf Abu Bakar 
tidak lahir dari al-Qur‟an yang ditulis dari aqtab, aktaf, 
bebatuan dan seterusnya. Karena tidak mungkin 
barang-barang tersebut beserta sifat-sifat yang telah 
kami sebutkan di atas digunakan sebagai alat untuk 
menulis al-Qur‟an seperti yang maklum di muka. 
Akan tetapi mushaf Abu Bakar lahir dari apa yang 
didektekan oleh Rasulullah SAW kemudian ditulis 
dalam kulit-kulit hewan yang tipis. 

 

Dalil Bahwa Al-Qur’an Sampai Kepada Kita dengan 
Riwayat Mutawatir dan Juga Melalui Tulisan 

 Pertama; Sabda Rasulullah:  

“Sampaikanlah oleh kalian dariku walau satu ayat 
dan bercerita haditslah oleh kalian tentang Bani Isra‟il dan 
tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja 
maka bersiap-siaplah menempati neraka.”(HR. Bukhori, 
Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar) 

Maka dalam sabda Rasulullah “  “ 

merupakan pendorong kuat bagi para shahabat untuk 
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menyampaikan dan menyebarluaskan suluruh al-
Qur‟an kepada kaum muslimin dan lainnya ketika 
mereka berdakwah. Bagaimana tidak?! Allah SWT 
telah berfirman dalam al-Qur‟an: 

“Dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-
Qur‟an dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furqon: 52) 

sementara termasuk jihad yang besar melalui al-
Qur‟an yaitu mempertahankan kemutawatirannya 
seperti sebagian contoh lainnya yang telah kami 
sebutikan pada permulaan kitab ini. 

 Sabda Rasulullah “

“ artinya bercerita tentang perkara yang tidak 

bertentangan dengan agama Islam. Dalam kitab ini 
bukan tempat untuk menjelaskan itu tetapi terdapat 
dalam tempat pembahasannya sendiri. 

 Adapun berdusta atas Rasulullah SAW, siapa 
pun yang terlibat di dalamnya maka dia bersiap-
siaplah menempati neraka. Ini adalah perkara yang 
sedang digencarkan oleh musuh Islam untuk 
menyerang Islam, tidak hanya berhenti pada pemeluk 
agama-agama lain saja namun merembet kepada para 
Islam phobia dan politikus Islam sendiri. Akan tetapi 
ahli hadits dari para imam dan para pakar ilmu al-
Qur‟an –terlebih ilmu jarh wat ta‟dil (ilmu tentang 
analisis sanad hadits)- telah mengerahkan kemampuan 
mereka dalam mengetahui dan menjelaskan 
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pembagian hadits dari yang shahih dan lainnya. 
Keterangan ini bisa ditemukan dalam masing-masing 
babnya sendiri. 

 Kedua; Sabda Rasulullah SAW: 

 

“Janganlah kalian menulis dariku apapun, maka 
barang siapa menulis dariku sesuatu selain al-Qur‟an maka 
harus menghapusnya.” (HR. Muslim) 

Dalam hadits di atas mendorong para shahabat 
Rasulullah SAW untuk menulis al-Qur‟an. Dorongan 
ini sebenarnya sudah terkandung dari istitsna‟ 

(pengecualian) dalam sabda Rasulullah        “

.” 

 Dalam hadits juga menunjukkan larangan 
mencampur aduk tulisan al-Qur‟an dengan yang 
lainnya. Kemudian setelah dirasa aman bahwa al-
Qur‟an tidak akan bercampur dengan lainnya karena 
sudah disendirikan dalam mushaf, maka Rasulullah 
memperbolehkan shahabat untuk menulis hadits. Para 
shahabat langsung menulis mushaf mereka masing-
masing seperti yang telah kami sebutkan dalam kitab 
ini manakala mereka mendengarkan al-Qur‟an 
ataupun ketika al-Qur‟an sampai kepada mereka. 

 Shahabat juga belajar al-Qur‟an secara 
mutawatir dari Rasululllah SAW. Dan ini bisa 
diketahui melalui al-Qur‟an itu sendiri dalam banyak 
ayat yang menjelaskan kewajiban merenungkan al-
Qur‟an dan jangan sampai melupakannya. Mereka 
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juga belajar al-Qur‟an dengan melalui tulisan melalui 
pendektean Rasulullah seperti dalam pembahasan 
yang telah lewat. 

 

Mushaf Pada Masa Khilafah Umar bin Khotthob RA 

 Pada masa khilafah Umar bin Khotthob RA 
mushaf telah menyebar dan beliau juga 
mencermatinya. Ketika beliau melihat mushaf yang 
besar-besar hurufnya maka beliau senang dan ketika 
melihat mushaf yang kecil-kecil hurufnya beliau tidak 
menyukainya, seraya berkata, “Besarkanlah tilisan 
kitab Allah.” 

 Diriwayatkan dari Umar bin Khotthob RA 
bahwa beliau pernah menjumpai mushaf yang dibawa 
seorang, orang tersebut menulis mushaf dengan 
tulisan yang kecil, maka beliau marah dan 
memukulnya sambil berkata, “Besarkanlah tulisan 
kitab Allah.” 

 Ini artinya bahwa beliau menta‟zir (membuat 
jera) orang yang menulis al-Qur‟an dengan huruf-
huruf yang kecil hingga menyulitkan bagi pembaca. 

Mungkin ini yang mereka sebut dengan . 

 

Mushaf Utsmani 

 Telah lewat apa yang tersisa dari masa kholifah 
Abu Bakar RA, semua masa kholifah Umar RA, dan 
beberapa tahun dari masa Utsman RA. Semuanya 
berkisar selama lima belas tahun. Selama itu Kaum 
muslimin membaca al-Qur‟an di Madinah dan negara-
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negara taklukan dalam mushaf yang ditulis sesuai 
mushaf Abu Bakar dan shahabat lainnya dengan 
melalui pembelajaran dari para shahabat yang 
menyebar di kota-kota tersebut. Bacaan mushaf-
mushaf itu tidak keluar dari sab‟atu ahruf (tujuh varian 
bacaan). Akan tetapi ketika kekuasaan negara Islam 
meluas, maka meluaslah perbedaan antar kaum 
muslimin dalam segi pembacaan al-Qur‟an mereka 
dan banyak yang melaporkan perbedaan mereka ini 
kepada amirul mukminin, Ustman RA, sebagai 
pemimpin negara. 

 Hanya saja ada sebagian ulama yang 
keterlaluan dalam menggambarkan kejadian yang 
sebenarnya tidak dilakukan para pelaku sejarah pada 
masa yang disebut khoirul qurun (sebaik-baiknya 
umat). Namun di sini tidak perlu kami jelaskan 
panjang lebar fakta yang sebenarnya. 

 Termasuk laporan tersebut ialah apa yang 
dikatakan oleh Hudzaifah bin al-Yaman pada saat 
beliau datang ke Madinah, tepatnya ketika beliau 
datang dari peperangan sampai ke Armenia dan 
Azerbajian bersama penduduk Iraq, seraya berkata: 
“Wahai Amirul Mukminin! Tentukanlah  sikap untuk 
umat ini sebelum mereka berbeda tentang al-Qur‟an 
seperti halnya perbedaan Yahudi dan Kristen.” 

 

Sebab Perbedaan 

 Penyebab perbedaan itu ialah bahwa 
kebanyakan mushaf yang ada tidak memuat kesemua 
sab‟atu ahruf dan hanya mencakup satu, dua atau tiga 
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huruf dari sab‟atu ahruf, sementara mushaf yang lain 
memuat huruf yang lebih banyak bahkan ada yang 
memuat kesemua huruf tergantung kejelian masing-
masing shahabat yang mengawasi penulisan mushaf 
tersebut.  

Sebenarnya ini merupakan perbedaan yang 
sepele akan tetapi karena al-Qur‟an itu sangatlah 
sakral dalam keyakinan mereka, maka mereka tidak 
mampu menahan perbedaan tersebut walaupun itu 
kelihatannya sepele. Begitu juga Rasulullah SAW 
manakala terjadi kasus seperti itu, beliau meredannya 
dengan bersabda, “Seperti itulah ayat diturunkan 
kepadaku.” 

 

Usaha Utsman RA dengan Bantuan Ulama Shahabat 
dalam Mengakhiri Perbedaan 

 Imam as-Suyuthi dalam al-Itqon berkata: “Para  
shahabat sepakat untuk mengikuti apa yang ada 
dalam mushaf Abu Bakar dan meninggalkan 
selainnya.” 

 Dalam bingkai ini tepatlah pendapat Utsman 
RA dan para tokoh shahabat untuk membentuk tim 
empat –ada yang mengatakan tim lima atau tim tujuh- 
yang bertugas menghimpun mushaf, juga ada yang 
mengatakan sesungguhnya tim berjumlah dua belas. 
Pendapat pertama ialah pendapat yang masyhur. 

Anggota Tim Empat 

 Adapun anggota tim empat yaitu (1) Zaid bin 
Tsabit, sebagai kepala tim. Abu Bakar as-Shiddiq RA 
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berkata kepadanya: “Anda adalah pemuda yang 
cerdas, kami tidak mencurigai anda, dan dahulu anda 
ialah penulis al-Qur‟an Rasulullah SAW.” Kemudian 
Zaid dikenal sebagai penulis wahyu. (2) Abdullah bin 
az-Zubair bin al-„Awwam al-Asadi al-Qurosyi, (3) 
Sa‟id bin al-„Ash al-Umawi, dan (4) Abdurrahman bin 
al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi. 

 Riwayat Abu Dawud melalui sanad 
Muhammad bin Sirin menyebutkan bahwa anggota 
tim berjumlah dua belas shahabat yang berkompeten 
karena sebagian mereka ditambah empat orang yang 
teridentifikasi namanya yaitu Ibnu Abbas dijuluki 
tarjumanul qur‟an, Ubai bin Ka‟b al-Anshari sebagai 
ahli qiro‟ah yang masyhur, Anas bin Malik sebagai 
khodim Rasulullah SAW. Ini menambah keyakinan, 
kemantapan dan semaki terang.  

Mushaf yang ditulis berjumlah tujuh mushaf 
yang mana masing-masing dikirim menuju Bashrah, 
Kufah, Yaman, Bahrain, Makkah dan Syam sedangkan 
mushaf yang ketujuh tetap berada di Madinah 
dipegang oleh Utsman RA sebagai kepala negara. 
Mushaf ini dijuluki al-Mushaf al-Imam (Mushaf Induk). 
Ini hanya sekedar nama saja karena ketujuh mushaf 
tersebut berfungsi sebagai mushaf induk bagi masing-
masing daerah. Ada yang mengatakan berjumlah lima, 
dari kelima mushaf tersebut juga dikirim besertaan 
seorang muqri‟ (ahli bacaan al-Qur‟an). Sayyidina 
Utsman RA berkata kepada anggota tim: “Ketika 
kalian berbeda mengenai al-Qur‟an, maka tulislah 
dengan bahasa Quraisy.” 
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Jelas yang dikehendaki disini adalah perbedaan 
mereka tentang metode penulisan. Oleh karena itu, 
orang setelah mereka mensyaratkan dalam menulis al-
Qur‟an harus cocok dengan tulisan Utsman -rosm 
tulisan Utsman-. Rosm yaitu menggambarkan bentuk 
tulisan kalimat sesuai dengan huruf ejaannya baik 
permulaan dan akhiran atau di dalam isyarat kepada 
lahjahnya. Adapun ulama yang mentafsirinya dengan 
perbedaan dalam segi kebahasaan maka maksudnya 
sudah jelas. 

Ketika para tokoh shahabat pada saat menulis 
mushaf Abu Bakar sama-sama dalam ketelitian dan 
kejelian, maka tentunya mereka juga sama-sama teliti 
dalam menjalankan tugas penulisan Mushaf Utsmani 
seperti halnya yang dilakukan tim empat dinisbatkan 
terhadap mushaf utsman tentunya juga sama-sama 
dalam pengawasan yang ketat terhadap tugas yang 
dilaksanakan oleh tim empat tersebut. Ini untuk 
membedakan antara dua sikap di atas.  

Imam as-Suyuthi berkata dalam al-Itqon: “Abu 
Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari 
Suwaid bin Ghofalah, beliau berkata, Ali RA berkata: 
“Janganlah kalian berkata tentang Utsman AR kecuali 
kebaikan. Maka demi Allah! Beliau tidaklah menyusun 
mushaf kecuali beliau mengambilnya dari segolongan 
kita.” Dalam satu riwayat: “Andaikan posisiku seperti 
Utsman niscaya aku kerjakan apa yang telah beliau 
kerjakan.” 

Imam as-Suyuthi juga berkata dalam al-Itqon: 
Al-Baghowi berkata dalam Syarhussunnah: “Para 
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shahabat mengumpulkan al-Qur‟an yang diturunkan 
Allah kepada Rasulullah SAW kedalam dua sampul 
tanpa menambahi ataupun mengurangi karena beliau 
khawatir akan hilangnya sebagian al-Qur‟an sebab 
wafatnya para penghafal al-Qur‟an. Kemudian 
menulisnya persis yang mereka dengar dari Rasulullah 
SAW tanpa mendahulukan suatu ayat, 
mengakhirkannya ataupun meletakkannya secara 
tartib yang tidak sesuai dengan apa yang mereka 
ambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah mentalqin dan 
mengajarkan kepada shahabatnya al-Qur‟an yang 
turun secara tartib seperti sekarang yang terdapat 
dalam mushaf kita sesuai ajaran dan pemberitahuan 
Jibril AS setiap kali turun ayat, yang berbunyi: 
“Sesungguhnya ayat ini ditulis setelah ayat ini dalam 
surat ini.” 

Dari sini, sesungguhnya usaha para shahabat 
tersebut hanyalah mengumpulkan al-Qur‟an dalam 
tempat yang satu bukan mentartibkannya kembali. 
Karena al-Qur‟an sebenarnya telah ditulis dalam al-
Lauh al-Mahfudz tartib seperti yang ada sekarang ini. 
Allah menurunkan seluruhnya hingga langit dunia, 
lalu menurunkannya berangsur-angsur berdasarkan 
kebutuhan dan runtutan turun ayat tidak sama dengan 
runtutan bacaannya. Dan hikmah tersebut tidak bisa 
diketahui kecuali oleh orang yang diberi ilham oleh 
Allah. Namun kita merasa puas dengan dari firman 
Allah: 
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 “Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur‟an) 
kepada kamu. Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang 
muhkamat itulah pokok-popok isi al-Qur‟an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam 
hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti 
sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan 
fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada 
yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-
orang yang mendalami ilmu berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan 
kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 
melainkan orang-orang yang berakal.”

 Ibnul Hasshor berkata: “Tartibnya surat dan 
peletakan ayat pada tempatnya itu berdasarkan 
wahyu. Rasulullah SAW bersabda: “Letakkanlah ayat 
ini dalam tempat itu.” 

 Tidak diragukan lagi kemutawatiran terkait 
tartibnya al-Qur‟an itu dari Rasulullah SAW dan dari 
ijma‟ shahabat atas peletakan yang seperti itu di dalam 
masing-masing mushaf. Dan ini tidak bertentangan 
dengan wujud mushaf pada masa Rasulullah SAW. 
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Setelah Tim Empat Selesai Menjalankan Tugasnya 

 Ulama menyebutkan bahwa Utsman RA 
mengembalikan kepada sayyidah Hafshoh RA mushaf  
yang dikirimkan oleh beliau dan lampiran yang 
sebelumnya disimpan ayahnya, Umar bin Khotthob 
RA, dan juga Abu Bakar RA. Pembahasan ini telah 
dijelaskan dalam biografi Zaid bin Tsabit. 

 Redaksi yang digunakan ulama menggunakan 

lafadz sebagai ganti  itu tidak sesuai 

pada tempatnya kecuali dikatakan bahwa 

sesungguhnya yang dimaksud dengan  adalah 

. Dan termasuk hal yang maklum yaitu 

 yang dimaksudkan ialah mushaf Abu Bakar 

RA yang telah kami bahas dan sesuatu yang berulang-
ulang dibahas tentang al-Qur‟an yang telah diantara 
dua sampul atau diantara dua papan. 

 Kemudian wajib bagi kita untuk tidak 
melupakan bahwa membaca al-Qur‟an dengan mushaf 
setelah menyebarnya mushaf Abu Bakar RA baik 
dalam masa akhir kepemimpinan beliau atau pada 
masa sayyidina Umar RA tidak bertentangan dengan 
mushaf Utsman RA dan inilah pemahaman yang 
semestinya. 

 Dalam kitab al-Itqon dijelaskan bahwa para 
shahabat sepakat atas penyalinan kembali tulisan 
Mushaf Utsmani itu dari lampiran-lampiran yang 



Benteng Aqidah Umat 

 

91 

 

talah ditulis pada masa Abu Bakar RA dan mereka 
juga sepakat untuk meninggalkan selainnya. 

 Termasuk dalil yang paling kuat atas ijma 
shahabat dan tabi‟in atas keberadaan Mushaf Utsmani 
yaitu sesungguhnya para demonstran yang melawan 
Utsman RA menganggap besar urusan yang mereka 
permasalahkan namun mereka tidak 
mempermasalahkan sedikitpun perihal mushaf 
tersebut bahkan mereka ikut menyetujuinya. 

 

Mushaf Ali RA 

 Tidak ada riwayat valid yang menjelaskan 
bahwa Ali RA ikut perang begitu juga Hasan RA 
maupun Husain RA pada masa ketiga khalifah 
sebelumnya. Mereka disibukkan dengan al-Qur‟an dan 
penulisannya kedalam mushaf. Telah diriwayatkan 
berbagai macam hadits shahih dari Rasulullah SAW 
yang menerangkan bahwa ahlu bait konsentrasi dalam 
memahami al-Qur‟an sebagaimana difahami dari 
shohih Bukhori dari Ali radliallahu anhu wa 
karromallahu wajhahu. 

 Termasuknya yaitu hadits yang 
mengkhabarkan bahwa ahlu bait sebanding dengan al-
Qur‟an dan juga hadits yang menerangkan tentang 
kedudukan sayyidina Ali RA yang berbunyi: 

“Aku adalah kotanya ilmu sedangkan Ali adalah 
pintunya.” 
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Hadits ini oleh sebagian ulama dikategorikan 
hadits mutawatir dan banyak karangan perihal hadits 
tersebut. Dan sayyidina Umar RA sungguh telah 
berlindung dari permasalahan rumit yang hanya bisa 
diuraikan sayyidina Ali RA. 

 Dari Ma‟mar bin Wahb bin Abdillah bin Abu 
Thufail, beliau berkata: “Aku  menyaksikan Ali RA 
berkhothbah sambil berkata: “Bertanyalah kalian 
kepadaku! Maka demi Allah janganlah kalian bertanya 
kepadaku tentang sesuatu kecuali aku mangkhabarkan 
sendiri kepada kalian tentang hal itu. Namun 
bertanyalah kepadaku tentang kitab Allah! Maka demi 
Allah tidak ada satu ayat pun melainkan aku 
mengetahui bahwa apakah pada saat malam hari ayat 
diturunkan atau siang hari, di daratan atau di 
pegunungan.” 

 Dalam satu riwayat, beliau berkata: “Demi 
Allah tidak turun satu ayat melainkan aku 
mengetahuinya tentang apa dan dimana ayat 
diturunkan. Sesungguhnya Allah telah 
menganugerahkan kepadaku akal cemerlang dan lisan 
yang terampil.”Diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud sebuah 
hadits yang searti dengan hadits tersebut. 

 Dan selaras dengan apa yang telah kami 
sebutkan tadi bahwa ahlu bait sebanding dengan al-
Qur‟an yaitu mereka ahlul bait diistimewakan –
mereka ialah kepala ahlu bait dan kerabat Rasulullah- 
dengan memberikan kepada mereka khumusul khumus 
(empat persen dari harta hasil perang) dan jelaslah  
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bagi kita rahasia dari sabda Rasulullah SAW tentang 
mereka.  

Dan setelah itu datang para imam dari 
keturunan ahlul bait seperti Zainal Abidin, al-Baqir, 
as-Shodiq, Zaid bin Ali bin al-Husain dan lainnya dari 
ulama ahli tafsir al-Qur‟an dan terkadang berfatwa 
secara terang-terangan dan terkadang secara rahasia 
karena takut dari Bani Umayyah dan Bani Abbas pada 
masa-masa pemerintahan mereka. 

 Ketika kami tambahkan bahwa Ibnu Abbas RA 
yang dijuluki Habrul Ummah dan Tarjumanul Qur‟an, 
dan murid senior sayyidina Ali RA, maka menjadi 
jelas bagi kita rahasia pengkhususan ahlul bait 
Rasulullah SAW dengan memberikan khumusul 
khumus dari harta ghonimah seperti yang kami jelaskan 
tadi. 

 Penjelasan di atas tidak bertentangan dengan 
munculnya ulama besar dari selain ahlu bait 
sebagiamana tidak ada pertentangan dengan 
wujudnya orang–orang awam dari mereka (ahlu bait), 
karena hikmahnya ialah yang terpenting adanya orang 
yang ikut andil dalam mengemban tugas besar 
tersebut dari ahlu bait –mereka orang yang pertama 
kali- dan orang selainnya hingga hari kiamat. 
Rasulullah bersabda:  

 

 "Umatku akan selalu dalam kebaikan hingga hari 
kiamat" 
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Antara Ali RA dan al-Qur’an  dalam Pandangan 
Rasulullah SAW 

 Termasuk kemuliaan sayyidina Ali bahwa 
Rasulullah mengisyaratkan kepada beliau untuk 
menyampaikan kepada orang yang berselisih perihal 
bacaan al-Qur‟an agar membacanya sesuai dengan apa 
yang mereka ketahui. 

Dalam kitab Manahilul „Irfan berbunyi: 
Diriwayatkan dari al-Hakim vol: 1 hal: 144 dan Ibnu 
Hibban melalui sanad keduanya dari Ibnu Mas‟ud RA, 
beliau berkata: “Rasulullah SAW membacakan 
kepadaku surat HaaMiim.” Kemudian aku bergegas 
menuju masjid, lalu berkata kepada seseorang: 
“Bacalah surat HaaMiim.”, tetapi tiba-tiba dia 
membacanya dengan beberapa wajah bacaan yang 
tidak sama dengan bacaanku. Lantas orang itu berkata: 
“Beginilah Rasulullah SAW membacakannya 
kepadaku.” Kemudian kami berdua berangkat sowan 
menuju Rasulullah SAW dan mengkhabari hal itu 
kepada beliau. Justru wajah Rasulullah SAW terlihat 
marah, sambil berkata: “Hal yang membuat rusak 
kaum sebelum kalian ialah perbedaan.” Kemudian 
Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada Ali RA. 
Lalu Ali berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada kalian agar masing-masing 
dari kalian membaca al-Qur‟an sesuai yang kalian 
ketahui.” Ibnu Mas‟ud berkata: “Kemudian kami pergi 
dan masing-masing membaca al-Qur‟an dengan wajah 
bacaan yang berbeda-beda.” Pembahasan ini telah 
dibahas pada bab ahruf sab‟ah. 
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Ali RA Menjawab Sendiri Perselisihan Bacaan Pada 
Saat Bersama Rasulullah

 Imam at-Thobari dan at-Thobarani 
meriwayatkan dari Zaid bin Arqom, beliau berkata: 
“Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW 
seraya berkata: “Ibnu Mas‟ud membacakan kepadaku 
salah satu surat yang pernah dibacakan oleh Zaid bin 
Tsabit dan dibacakan oleh Ubay bin Ka‟b. Tetapi 
bacaan mereka berbeda-beda, lalu dengan bacaan 
siapa aku mengamalkannya?” Rasulullah SAW diam 
dan Ali RA berada disampingnya, lalu Ali RA berkata: 
“Seyogyanya masing-masing dari kalian membacanya 
sesuai yang kalian ketahui. Karena itu merupakan 
kebaikan dan keindahan.” 

 

Kedudukan Ali RA dalam al-Qur’an dan al-Qur’an 
Memihak Ali RA 

 Rasulullah SAW bersabda: “Ali beserta al-
Qur‟an dan al-Qur‟an bersama Ali. Keduanya tidak 
akan berpisah sehingga keduanya mendatangi al-
Kautsar disampingku.” 

 Ini merupakan hadits hasan yang diriwayatkan 
oleh at-Thobarani dalam al-Ausath dan al-Hakim 
dalam Musnadnya dari Ummul Mu‟minin, Ummu 
Salamah RA. 

 

Hikmah Dibalik Dalil-dalil Mengenai Hubungan al-
Qur’an dengan Ali 
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dan Hubungan Ali dengan al-Qur’an 

 Hikmahnya yaitu bahwa Imam Ali 
Karromallahu Wajhahu membantu masing-masing dari 
dua kholifah, Abu Bakar RA dan Utsman RA, perihal 
al-Qur‟an dan penulisannya dalam mushaf. Hikmah 
ini sebagai tambahan atas dalil-dalil yang telah lewat. 

 

Penutup   

 Mungkin bagi kita untuk menyimpulkan dari 
pembahasan seputar mushaf al-Qur‟an pada masa-
masa awwal sebagai berikut: 

 Al-Qur‟an ditulis dalam lampiran-lampiran 
dan mushaf-mushaf dalam tiga fase dibawah ini: 

Pertama: Mushaf di masa Rasulullah SAW 
sesuai dengan keterangan sebelumnya dalam kitab ini 
dari banyak dalil dan argumen serta melalui 
pendektean Rasulullah SAW atas penulisannya dari 
para pembesar shahabat radliaullahu „anhum yang 
diketuai oleh Zaid bin Tsabit, orang yang menulis al-
Qur‟an setelah talaqqi terakhir. Ini adalah mushaf 
pertama dengan model penulisan dan bentuknya 
ditulis dalam riqo‟ seperti dalam riwayat al-Hakim dan 
lainnya. Sedangkan tafsir riqo‟ telah lewat bahwa 
riqo‟,bentuk jamak dari ruq‟ah dan ruq‟ah ialah 
sepotong dari kertas atau kulit. 

 Dari penamaan mushaf ini, bisa diambil faidah 
dari hadits-hadits yang telah lewat, termasuknya apa 
yang ada dalam judul berupa ahadits shorihah fil 
maudlu' (hadits-hadits shorih sesuai tema)”. Allah 
berfirman:  
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”Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur‟an, dan 
sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-
Hijr: 9) 

Disini redaksinya menggunakan shuhuf namun pada 
hakikatnya yang dikehendaki ialah mushaf. 

Kedua: Mushaf dimasa khalifah Abu Bakar RA. 
Pada masa ini tidak ada perbedaan dengan mushaf 
yang pertama mengenahi ke-Qur‟anannya. Tetapi ada 
sedikit segi perbedaannya yaitu tulisannya lebih jelas, 
bentuknya lebih besar, dan ditambahi dengan artistik 
sehingga bisa dijuluki dengan fanniyah (mengandung 
seni yang tinggi) dengan tujuan untuk meluaskan 
penyebaran Al-Qur‟an yang ada diantara dua sampul 
atau dua papan. 

Ketiga: Mushaf pada masa Utsman RA. Mushaf 
ini ditulis dengan tinta khusus dalam menyalinnya 
dan dinamakan dengan Mushaf Utsmani. 

Ketiga mushaf di atas tidak keluar dari 
mainstream huruf sab‟ah. Karena Rasulullah SAW telah 
mendoktrin para shahabatnya agar tidak melewati 
huruf sab‟ah tersebut. Mustahil mereka melakukan hal 
itu. Bagaimana tidak! Rasulullah SAW bersabda: 

“Telah aku tinggalkan kepada kalian mahajjah baidlo‟ (al-
Qur‟an), malam sama jelasnya seperti siangnya.” 

Lalu apakah termasuk mahajjah baidlo, ketika 
Rasulullah SAW wafat namun al-Qur‟an masih 
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tercecer dalam aqtab, aktaf dan seterusnya yang 
dipegangi oleh sebagian orang. 

 Berilah kami kesempatan untuk mengatakan 
bahwa tidak mungkin, baik menurut dalil rasio 
maupun nash shohih, al-Qur‟an al-Karim ditulis dalam 
aqtab, aktaf, bebatuan, sa‟af dan lain-lain dan tentunya 
dengan bebagai macam sifat yang disebutkan oleh 
mereka yang menyetujui riwayat tersebut.  

 Dan para musuh Islam telah menemukan 
riwayat tersebut dan menjadikannya sebagai lading 
empuk untuk membenarkan kerancuan-kerancuan 
dalam melawan al-Qur‟an. Maka mereka seperti 
halnya orang yang mendirikan bangunannya di tepi 
jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-
sama dengannya. 

 Sudah barang tentu mereka membantahnya 
dengan sesuatu yang tidak bisa kami panjang lebarkan 
di sini dan telah disebutkan dalam kitab-kitab yang 
khusus membahas keterangan ini, kalau mereka ingin 
mengkajinya. 

  

Corak Sosial Kemasyarakatan Madinah 

Barang siapa yang mempelajari corak 
kemasyarakatan dan keagamaan kota Madinah 
Munawaroh yang diciptakan Rasulullah SAW dan 
para shahabatnya niscaya akan mengetahui bahwa 
corak tersebut merupakan puncak ihsan yang paling 
tinggi dibanding dengan sistem-sistem lain dari 
berbagai belahan negara Arab. Bagaimana tidak! 
Rasulullah SAW telah bersabda:  
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 Hal ini menjadi sangat jelas bahwa Rasulullah 
SAW berada dalam rafiq a‟la sedangkan al-Qur‟an itu 
telah wujud dalam mushaf melalui pendektean beliau 
atau pun al-Qur‟an itu ada yang dimansukh melalui 
pendektean beliau hingga mencapai puncak dari ihsan 
yang sangat mungkin dilakukan pada waktu itu. 
Sementara termasuk hal yang tidak masuk akal kalau 
situasi dan kondisinya tidak demikian. Bagaimana 
tidak! Agama Islam adalah agama peradaban 
semenjak datangnya dan mampu berkembang 
mencapai peradaban yang tinggi dan tidak akan 
merosot. Bagaimana tidak! Rasulullah telah bersabda: 

.

dan Rasulullah beserta para shahabatnya adalah 
pemimpin orang-orang yang berbuat kebajikan. 

 Kami meminta kepada Allah SWT untuk 
membaguskan niat dan tujuan kami, berkenan 
menerima amal kami melalui kitab ini, memberikan 
taufik pada kebenaran dan memberikan manfaat akan 
kitab ini. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang 
Mahaagung. 

 Terakhir kami berdo‟a dengan do‟a Rasulullah 
SAW: 
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Muhammad bin Ahmad bin Umar as-Syatiri 
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