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SEKILAS TENTANG QIRA'AT (BACAAN) IMAM ASHIM 

RIWAYAT HAFSH DARI THARIQ (JALUR) 

ASY-SYATHIBIYYAH 

 

Bagi siapa pun yang mempelajari Al-Quran secara 

mendalam maka pasti ia pernah mendengar istilah Qira'at 

Sab'ah, atau Qira'at 'Asyrah, yang kurang lebih bermakna 

tujuh atau sepuluh bacaan Al-Quran yang diakui dan 

memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alahi wasallam. Biasanya, dalam kajian 

tentang qira'at ini akan muncul empat istilah kunci. Sebagian 

orang terkadang sukar membedakannya, dan kemudian 

tercampur-aduk begitu saja. Empat istilah tersebut adalah 

qira'ah, riwayah, thariq dan wajh. Para ulama sendiri 

mempergunakan keempat istilah ini untuk menunjuk 

pengertian tertentu, sehingga harus dipahami dengan tepat 

agar tidak membingungkan. 

Pertama, qira'ah. Qira'ah secara bahasa berarti bacaan. 

Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang 

disandarkan kepada salah seorang qari' (ulama ahli qira'at) 

tertentu. Maka, kita akan mendengar istilah Qira'at 'Ashim, 

Qira'at Nafi', Qira'at Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka 

adalah para Imam yang menjadi sumber qira'at tertentu. 

Kedua, riwayat. Riwayat adalah sesuatu yang 

disandarkan kepada  perawi atau orang yang menukil qira'at 



 

secara langsung dari imam qira'at tertentu. Para imam 

qira'at memiliki murid-murid yang melalui mereka llmu 

qira'at tersebar luas. Misalnya riwayat Warasy dari Imam 

Nafi', riwayat Hafsh dari Imam 'Ashim, riwayat Ibnu Wardan 

dari Abu Ja'far, dan seterusnya. 

Ketiga, thariq. Thariq secara bahasa berarti jalur atau 

jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad (yakni, para 

perawi) yang berakhir pada seorang perawi dari Imam qira'at 

atau guru (syaikh) bacaan Al-Quran tertentu. Istilah ini 

dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan 

oleh seorang qari' dari generasi lebih akhir (yakni, yang 

hidup sesudah rawi pertama dari qari' tertentu). Misalnya, 

thariq (jalur) Al-Azraq dari Imam Warasy, thariq (jalur) Abu 

Rabi'ah dari Al-Bazzy, thariq (jalur) 'Ubaid Ibnu Ash-Shabbah 

dari Imam Hafsh, dan seterusnya 

Keempat, wajh. Secara bebas dapat dimaknai versi atau 

ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang 

diriwayatkan dari qari' tertentu, lalu dalam kasus ini 

seseorang dipersilahkan untuk memilih mana yang akan 

dibacanya, karena semuanya shahih dari qari' tersebut, 

perbedaan-perbedaan thariq terkadang mencakup 

perbedaan-perbedaan pula dalam wajh ini. Misalnya pada 

saat waqaf pada kata al-'alamin dalam ayat ke-2 surat Al-

Fatihah terdapat tiga wajh atau versi, dibaca pendek (qashr), 

sedang (tawassuth) dan panjang (madd). Kita boleh memilih 

mana saja dari ketiganya, namun disarankan oleh Ibnul 



 

Jazari (salah seorang ulama terkemuka dalam bidang qira'at) 

agar kita memilih satu versi saja dalam satu kali 

pengkhataman. Maksudnya, pada seluruh kata tersebut di 

mana pun kita waqaf selama membacanya, kita pilih satu 

versi. Bila kita sudah selesai, lalu memulai dari awal lagi, kita 

boleh menggunakan versi lainnya. 

Dengan demikian, bacaan Al-Quran yang dinisbatkan 

kepada seorang imam tertentu disebut qira'at, lalu apa yang 

dinisbatkan kepada seseorang yang menukil riwayatnya dari 

imam tersebut secara langsung disebut riwayat, kemudian 

apa yang disandarkan kepada orang lain yang meriwayatkan 

bacaan sesudah mereka disebut dengan thariq, sedangkan 

perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di dalam riwayat 

dari satu orang imam tertentu dalam cara membaca kata 

atau ayat yang sama disebut dengan wajh. 

Di Indonesia, bahkan di belahan dunia Islam, mayoritas 

kaum muslimin mambaca Al-Quran berdasarkan Riwayat 

Hafsh An 'Ashim Min Thariqi Asy-Syathibiyyah, yakni Riwayat 

Hafsh dari Imam Ashim melalui jalur Asy-Syathibiyyah.1 

Maka di sini bisa kita pahami bahwa Imam Hafsh adalah 

seorang rawi (perawi qira'at Al-Quran), sedangkan Imam 

'Ashim adalah seorang qari' yang mana bacaan tersebut 

                                                           
1  Lihat http://www.lslamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa& 

Option=Fatwald&ld=133751 dan situs: adabuna.blogspot.com, 

dengan sedikit perubahan redaksi. 

http://www.lslamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&


 

disandarkan kepadanya, dan Asy-Syathibiyah adalah pemilik 

thariq. Dan Thariq Asy-Syathibiyah ini telah disebutkan oleh 

Imam Asy-Syatibi dalam mandzumahnya yang bernama: 

"Hirzul Amani Wa Wajhut Tahani" yang mencakup sebanyak 

1173 bait sya'ir. Namun mandzumah tersebut lebih dikenal 

dengan sebutan "Mandzumah  Asy-Syathibiyyah" yang 

dinisbatkan oleh para ulama qira'at kepada penulisnya, yakni 

Imam Asy-Syathibi. 

Dan tentunya Imam Ashim (guru Imam Hafsh) telah 

bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah shallallahu 

‘alahi wasallam. Dia bertalaqqi dari (kepada) Imam Abu Abdir 

Rahman As-Sulami, dan qurunya (As-Sulami) telah 

bertalaqqi Al-Quran kepada lima orang sahabat Nabi 

shallallahu ‘alahi wasallam yang mulia, yaitu: Abdullah bin 

Mas'ud radhiyallahu ‘anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu 

‘anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Ubay bin Ka'ab 

radhiyallahu ‘anhu, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, 

dan mereka semua telah bertalaqqi Al-Quran kepada 

Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam.2  

 

 

 

                                                           
2  Hilyatut Tilawah Fi Tajwidil Qur’an, hal.58. 



 

KEISTIMEWAAN QIRA'AT IMAM ASHIM 

RIWAYAT IMAM HAFSH 

 

Sebagaimana dimaklumi bagi siapa pun yang mendalami 

ilmu Al-Quran secara mendalam; bahwa dalam bacaan Al-

Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan qurra' 

(ulama qira'at), dan yang paling tersohor ialah tujuh imam, 

yaitu3: 

1. Nafi' Al-Madani (wafat tahun 169 H). 

2. Ibnu Katsir Al-Makki (wafat tahun 120 H).  

3. Abu Amr Al-Bashri (wafat tahun 154 H). 

4. Ibnu Amir Asy-Syami (wafat tahun 118 H). 

5. Ashim Al-Kufi (wafat tahun 127 H). 

6. Hamzah Al-Kufi (wafat tahun 156 H). 

7. Al-Kisa'i Al-Kufi (wafat tahun 189 H). 

Setiap imam yang telah disebutkan di atas memiliki dua 

imam perawi yang meriwayatkan bacaan darinya, sehingga 

jika dihitung semuanya berjumlah 14 imam perawi. Namun 

dalam kesempatan ini saya hanya akan menyebutkan para 

                                                           
3  Al-Irsyadat Al-Jaliyyah Fil Qira’atis Sabi’i Min Thariq Asy-Syatibiyyah, 

hal. 16. 



 

imam perawi bacaan Al-Quran dari Imam Ashim, agar tidak 

memperpanjang pembahasan. 

Adapun mereka yang telah meriwayatkan bacaan dari 

Imam Ashim dan paling tersohor ialah: 

Pertama, Syu'bah. Dia adalah Abu Bakar Syu'bah bin 

Ayyasy bin Salim Al-Kufi. Dia dilahirkan di kota Kufah pada 

tahun 95 H dan wafat di kota Kufah juga pada tahun 193 H.  

Kedua, Hafsh. Dia adalah Abu Umar Hafsh bin Sulaiman 

bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Seorang perawi yang tsiqah 

(terpercaya), sehingga Dia lebih diutamakan dan lebih 

tersohor riwayat bacaannya dari pada riwayat Syu'bah. 

Sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang ulama salaf 

yang bernama Abu Hisyam Ar-Rifai, "Adalah Hafsh orang 

yang paling tahu tentang riwayat bacaan Imam Ashim 

daripada yang lainnya."4 

Itulah diantara keistimewaan riwayat Hafsh 'an (dari) 

Ashim, la lebih unggul dan diutamakan dari pada riwayat 

Syu'bah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui 

profil atau biografi singkat Imam Ashim dan Hafsh ini, agar 

kita lebih yakin terhadap bacaan riwayat Hafsh 'an Ashim ini.  

 

                                                           
4  lihat Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar (I: 288). 



 

BIOGRAFI IMAM ASHIM RAHIMAHULLAH 

(GURU IMAM HAFSH)5 

 

Nama: Ashim bin Abi An-Najud Bahdalah Al-Kufi Al-

Asadi, imam para ulama qira'at di Kufah dan termasuk 

kalangan tabi'in. Beliau adalah salah satu di antara tujuh 

imam qira'at yang paling tersohor. Beliau puncaknya 

kepemimpinan dalam bidang ilmu qira'at di negeri Kufah 

setelah sepeninggal gurunya Abdurrahman As-Sulami. Beliau 

telah menguasai bacaan Al-Quran dengan fasih, dan mutqin 

(kokoh), serta menguasai teori ilmu tajwid secara mendalam. 

Sanad dan guru-gurunya: Beliau telah bertalaqqi Al-

Quran kepada gurunya Abu Abdirrahman As-Sulami 

rahimahullah (dari kalangan tabi'in), dan gurunya (As-

Sulami) telah bertalaqqi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi 

Thalib radhiyallahu ‘anhu. Dengan sanad ini beliau 

mengajarkan kepada Imam Hafsh rahimahullah. Beliau juga 

telah bertalaqqi kepada Zirr bin Hubaisy rahimahullah dan 

beliau bertalaqqi dari sahabat yang mulia Abdullah bin 

Mas'ud radhiyallahu ‘anhu. Dengan sanad ini beliau 

mengajarkan kepada imam Syu'bah rahimahullah. sanad 

beliau cukup tinggi, bahkan melebihi sanad Imam Ibnu Katsir 

                                                           
5  lihat Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar (I: 204), dan Fathu Rabbil Bariyyah 

Syarh Muqaddimah Al-Jazariyyah, hal. 22, dan Hidayatul Qari Ila 

Tajwidi Kalimil Bari (I: 36). 



 

rahimahullah dan Ibnu Amir rahimahullah dalam hal 

kedekatannya dengan Nabi shallallahu ‘alahi wasallam. 

Murid-muridnya: Adapun  murid-murid  beliau yang 

bertalaqqi Al-Quran kepada beliau jumlahnya cukup banyak. 

Di antaranya ialah: Imam Hafsh bin Sulaiman Al-Kufi, Abu 

Bakar Syu'bah bin Ayyasy, Al-A'masy, Hammad bin Syu'aib, 

Al-Mufaddal bin Muhammad Ad-Dhabbi dan lain-lain. Bahkan 

termasuk di antara gurunya pun ada yang bertalaqqi Al-

Quran kepada beliau, di antaranya Imam Atha' bin Abi Rabah 

rahimahullah, dan Abu Shalih As-Samman rahimahullah. 

Keutamaan dan pujian para ulama kepadanya: 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sanad beliau 

cukup tinggi, bahkan melebihi beberapa imam qurra' yang 

lainnya, seperti Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. 

Berdasarkan hal itu para ulama lebih mengedepankan 

bacaan dan riwayatnya, serta menganggapnya sebagai 

bacaan yang diprioritaskan dalam bacaan-bacaan mutawatir 

yang lainnya yang telah disepakati oleh para ulama ahli 

qira'at. 

Oleh karena itu, Abdullah bin Ahmad bin Hambal 

rahimahullah (anaknya Imam Ahmad rahimahullah) pernah 

bertanya kepada ayahnya, "Bacaan (Al-Quran) siapakah 

yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, "Bacaan 

penduduk Madinah, jika tidak ada maka bacaan Imam Ashim 

yang lebih aku cintai.  



 

Abu Ishaq As-Subay'i rahimahullah menuturkan, 

"Tidaklah aku pernah melihat orang yang paling ahli dalam 

ilmu qira'at daripada Imam Ashim bin Abi An-Najud."  

Imam Ahmad bin Abdullah Al-Ajli rahimahullah 

mengatakan, "Imam Ashim adalah orang yang ahli dalam 

bidang sunnah dan qira'at dan dia adalah rujukan utama 

dalam bidang Al-Quran." 

Bahkan dalam bidang periwayatan hadits pun dia 

tergolong sebagai perawi yang terpercaya. Sehingga, banyak 

ulama yang memberikan pujian kepadanya, di antaranya 

Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan: "Dia (Ashim) 

adalah perawi yang shalih, baik dan tsiqah (terpercaya). 

Imam Abu Zur'ah rahimahullah dan beberapa ulama' ahli 

hadits yang lainnya pun menganggapnya sebagai perawi 

(hadits) yang terpercaya. Al-Haitsami rahimahullah berkata, 

"Dia (Ashim) adalah perawi hasanul hadits (yakni riwayatnya 

hasan bisa diterima). 

Wafatnya: Beliau wafat pada tahun 127 Hijriyyah 

menurut pendapat yang shahih, sebagaimana hal ini 

dikuatkan oleh Ibnul Jazari rahimahullah dalam kitabnya.6 

Beliau dimakamkan di negeri Syam. 

 

                                                           
6  Ghayatun Nihayah Fi Thabaqatil Qurra’ (I: 315).  



 

BIOGRAFI IMAM HAFSH RAHIMAHULLAH7 

 

Nama: Hafsh bin bin Sulaiman bin Al-Mughirah Ad-Dhuri 

Al-Ghadiri Al-Asadi Al-Kufi. 

Kelahiran dan wafatnya: Beliau dilahirkan di Kufah 

pada tahun 90 H, wafat pada tahun 180 H. 

Guru-gurunya: Beliau adalah muridnya Imam Ashim 

yang paling tersohor dan sebagai anak tirinya (Imam Ashim), 

karena beliau (Hafsh) adalah anak dari istrinya Imam Ashim. 

Sehingga tak heran jika Imam Hafsh telah menguasai 

riwayat Ashim secara mendalam sampai akar-akarnya. 

Karena di samping sebagai anak tirinya, dia pun bertalaqqi 

Al-Quran kepada Imam Ashim sampal tuntas berkali-kali.  

Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Al Khatib Al-

Baghdadi rahimahullah dan Abu Al-Husain bin Al-Munadi 

rahimahullah, "Sungguh, dia (Hafsh) telah bertalaqqi Al-

Quran kepada Imam Ashim sampai selesai berkali-kali. 

Sehingga para ulama terdahulu lebih mengedepankan 

bacaan riwayat Hafsh dari pada bacaan riwayat Abu Bakar 

(Syu'bah), dan mereka mensifati huruf-huruf bacaannya 

sangat dhabith (akurat dan kokoh) sebagaimana dia 

                                                           
7  lihat Fathu Rabbil Bariyyah Syarh Muqaddimah Al-Jazariyyah, hal. 23, 

dan Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar (I: 288), dan dan Hidayatul Qari Ila 

Tajwidi Kalimil Bari (I: 36). 



 

membaca di hadapan Imam Ashim rahimahullah. Dia adalah 

orang yang paling ahli dalam ilmu qira'at di masanya, dan 

bacaannya yang telah dia pelajari (bertalaqqi) dari imam 

Ashim sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu.8  

Murid-muridnya: Di antara murid-murid yang telah 

bertalaqqi kepada Imam Hafsh ialah: Ubaid bin Ash-

Shabbah, dan juga saudaranya yang bernama Amru bin Ash-

Shabbah, Khalaf Al-Haddad, Hamdan bin Abu Utsman Ad-

Daqqaq, Hisyam bin Ammar, Amru An-Naqid, dan lain-lain.9  

                                                           
8  Tarikh Baghdad (VIII: 186), dan lihat Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar (I: 

289). 

9  Lihat Fathu Rabbil Bariyyah Syarh Muqaddimah Al-Jazariyyah, hal.23. 


