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DEFINISI TAHSIN TILAWAH 

 

Kata 'tahsin' secara bahasa diambil dari kata kerja ( َحسََّن

ُن  - ًنا -يُـَحسِّ تَـْحِسيـْ ), artinya: memperbaiki, atau menghiasi, atau 

membaguskan, atau memperindah, atau membuat lebih baik 

dari semula.1 Adapun kata 'tilawah' berasal dari kata (  -َتََل 

ُلو  ِتََلَوةً  -يـَتـْ ) artinya: membaca, atau bacaan.2 

Adapun tilawah secara istilah membaca Al-Quran dengan 

bacaan yang menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati 

dalam melafazhkannya, agar lebih mudah untuk memahami 

makna-makna yang terkandung di dalamnya.3 

Dari definisi di atas maka bisa disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan 'tahsin tilawah' ialah upaya memperbaiki 

dan membaguskan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, 

hal itu sebagai realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla:  

 تـَْرتِيَلً  اْلُقْرآنَ  َورَتِّلِ 

                                                           
1  Lihat Mu'jam Al-Wasith (I: 174); Qamus Al-Munir, hal. 265. 

2  Mu’jam Al-Wasith (I: 87). 

3  Nadhratun Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim, hal. 1176. 



 

"...Dan bacalah (olehmu) Al-Quran dengan tartil yang 

sebenar-benarnya.” (Al-Muzzammil/73:4)  

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada 

kita agar membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-

benarnya, tidak membacanya dengan bacaan yang asal-

asalan. Untuk membaca dengan tartil yang sebenar-

benarnya maka seorang muslim dituntut untuk mempelajari 

bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, yang dalam hal ini 

disebut dengan istilah tahsin tilawah Al-Quran.  

 

ADAKAH TAHSIN DI ZAMAN 

NABI SHALLALLAHU ‘ALAHI WASALLAM 

 

Tidak diragukan lagi bahwa tahsin telah ada di zaman 

Nabi shallallahu ‘alahi wasallam. Bahkan Nabi shallallahu 

‘alahi wasallam sendiri pada setiap malam bulan Ramadhan 

senantiasa ber-talaqqi4 Al-Quran kepada Jibril ‘alaihis salam. 

ini sebagaimana diriwayatkan oleh lbnu Abbas radhiyallahu 

‘anhuma: "Adalah Jibril ‘alaihis salam senantiasa menemui 

Nabi shallallahu ‘alahi wasallam pada setiap malam di bulan 

                                                           
4  Yakni belajar dengan bertatap muka, atau mendengar, melihat dan 

membaca secara langsung dari seorang pembimbing Al-Quran yang 

mumpuni. 



 

Ramadhan, maka beliau pan mempelajari (bacaan) Al-Quran 

kepadanya (Jibril )."5 

Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Jibril senantiasa 

menemui Nabi shallallahu ‘alahi wasallam pada setiap malam 

di bulan Ramadhan, lalu beliau pun mempelajari (bacaan) Al-

Quran kepadanya (Jibril). Secara tersirat bahwa yang 

dimaksud dari redaksi hadits: ”Maka beliau pun mempelajari 

(bacaan) Al-Quran kepadanya (Jibril)" ialah tahsin tilawah Al-

Quran, hanya saja dalam hadits tersebut tidak menggunakan 

istilah ”tahsin”, tetapi menggunakan kata mudarasah 

(mempelajari). Namun jika dilihat dari subtansinya maka 

keduanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali dari 

keduanya.  

Kejadian tersebut berulang pada setiap tahun. Bahkan 

ketika pada saat tahun menjelang wafatnya Nabi shallallahu 

‘alahi wasallam, Jibril ‘alaihis salam senantiasa menemui 

beliau dua kali. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul 

Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alahi 

wasallam bersabda:  

                                                           
5  HR. Bukhari dalam Shahihnya, kitab: Awal permulaan turunnya 

wahyu, (I: 40, hadits no. 6); Muslim dalam Shahihnya, kitab: Al-

Fadhail, bab: Adalah Nabi shallallahu ‘alahi wasallam orang yang 

paling dermawan daripada angin yang berhembus (no.  2308). 



 

 َوَل  ،َمرَّتـَْيِ  اْلَعامَ  َعاَرَضِن  َوِإنَّوُ  ،َسَنةٍ  ُكلَّ  ِِبْلُقْرآنِ  ِن يـَُعاِرضَ  ِجْْبِيلَ  ِإنَّ 

 َجِليأَ  َحَضرَ  ِإلَّ  أُرَاهُ 

“Setiap tahun Jibril membacakan (mengajarkan) Al-Quran 

kepadaku. (Namun) sungguh pada tahun ini Jibril 

membacakan Al-Quran kepadaku dua kali, sehingga aku 

beranggapan bahwa ajalku telah dekat.”6 

Kemudian para sahabat pun bertalaqqi kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alahi wasallam sebagaimana beliau bertalaqqi 

kepada Jibril pada setiap malam di bulan Ramadhan. Setelah 

mereka bertalaqqi kepada Nabi shallallahu ‘alahi wasallam, 

maka muncullah tujuh orang dari kalangan sahabat yang ahli 

dalam bidang Al-Quran. Kemudian mereka dijuluki sebagai 

ahli qira'at, tentunya mereka dalam hal ini telah menguasai 

tahsin tilawah Al-Quran. Tujuh sahabat tersebut ialah:7 

Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu, Ali bin Abi Thalib 

radhiyallahu ‘anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ‘anhu, 

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ‘anhu, Zaid bin Tsabit bin 

Dhahhak radhiyallahu ‘anhu, Abu Musa Al Asy'ari 

radhiyallahu ‘anhu, dan Abu Darda' radhiyallahu ‘anhu.  

                                                           
6  HR. Bukhari (III: 1327) dalam kitab: Al-Manaqib, bab: Tanda-tanda 

kenabian dalam Islam; dan Muslim, no. hadits: 2450, bab: Fadha'ilus 

shahabah. 

7  Lihat Al-Itqan li Ulumil Qur'an (I: 99), oleh lmam Suyuti 

rahimahullah. 



 

lmam Adz-Dzahabi rahimahullah menegaskan setelah 

beliau menyebutkan tujuh sahabat yang ahli dalam bidang 

Al-Quran, "Mereka itulah yang telah sampai kepada kita 

riwayatnya bahwa mereka telah menghafal Al-Quran (secara 

sempurna) di masa hidup Nabi shallallahu ‘alahi wasallam. 

Lalu para sahabat yang lain pun bertalaqqi kepada mereka, 

sehingga sanad qira'ah imam yang sepuluh berujung pada 

mereka (tujuh sahabat yang telah disebutkan di atas)."8 

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah bin 

Amru radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alahi 

wasallam telah mengisyaratkan agar para sahabat 

mempelajari (bacaan) Al-Quran kepada empat orang, beliau 

shallallahu ‘alahi wasallam bersabda:  

 ْبنِ  َوُمَعاذِ ، مٍ ِـ َوَسال ،َمْسُعودٍ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  ِمنْ  :أَْربـََعةٍ  ِمنْ  اْلُقْرآنَ  ُخُذوا

 َكْعبٍ  ْبنِ  َوُأَبِّ  ،َجَبلٍ 

"Hendaklah kalian mendalami Al-Quran dari empat orang, 

yaitu; Abdullah bin Mas’ud, Salim (budak Abu Hudzaifah), 

Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab.”9 

                                                           
8  Lihat Al-Burhan (I: 241) oleh imam Az-Zarkasy; dan Ma’rifatul Qurra' 

Al-Kibar (I: 39). 

9  HR. Bukhari (III: 1372) dalam kitab: Fadha'ilush shahabah, bab: 

Manaqib salim budak Abu Hudzaifah, dan Juga Muslim (IV: 1913) 



 

Dan, dalam hadits yang shahih Nabi shallallahu ‘alahi 

wasallam bersabda;  

 َعْبدٍ  أُمِّ  اْبنِ  ِقَراَءةِ  َعَلى فـَْليَـْقَرْأهُ  أُْنزِلَ  َكَما َرْطَبا اْلُقْرآنَ  يـَْقَرأَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ 

"Barangsiapa yang suka membaca Al-Quran dengan 

bacaan yang indah sebagaimana ia diturunkan, 

hendaklah ia mempelajari (bacaan) Al-Quran kepada lbnu 

Ummi Abd (Ibnu Mas'ud)."10 

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pembelajaran 

tahsin telah ada di zaman Nabi shallallahu ‘alahi wasallam 

dan setelahnya, hanya saja ketika itu istilahnya berbeda. 

Kalau di zaman Nabi shallallahu ‘alahi wasallam dan 

setelahnya dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabiut tabi'in 

menggunakan istilah qira'ah, atau talaqqi, atau musyafahah, 

atau yang semisalnya, sedangkan pada zaman sekarang 

menggunakan istilah tahsin. Ini sebagaimana halnya ilmu 

tajwid, nahwu, sharaf, ushul fiqh dan yang lainnya dari 

berbagai disiplin ilmu agama yang tidak pernah dikenal 

istilah-istilah tersebut pada zaman Nabi shallallahu ‘alahi 

wasallam. Lalu pada zaman belakangan muncullah istilah-

istilah tersebut. Hal itu semata-mata untuk mempermudah 

kaum muslimin dalam mempelajarinya. Oleh karena itu tidak 

                                                                                                                                                      
dalam kitab: Fadha'ilush shahabah, bab: Di antara keutamaan Ibnu 

Mas'ud dan ibunya radhiyallahu ‘anhuma. 

10  Lihat Musnad Imam Ahmad (I: 309), dan yang lainnya. 



 

perlu memperdebatkan istilah-istilah tersebut. Wallahu 

a'lam.  

 

PERBEDAAN ANTARA TAHSIN DAN TAJWID 

 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tahsin 

tilawah ialah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan 

Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-

kaidah tajwid, hal itu sebagai bentuk realisasi dari firman 

Allah Azza wa Jalla yang artinya, "...Dan bacalah (olehmu) 

Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benarnya." (Al-

Muzzammil/73:4). Adapun tajwid menurut istilah ialah:  

ِعْلٌم يـُْعَرُف بِِو ِإْعطَاُء ُكلِّ َحْرٍف َحقَُّو َوُمْسَتَحقَُّو َمَن الْـَمُدْوِد َوَغرِي َذِلَك  

 َكالتـَّْرِقْيِق َوالتـَّْفِخْيِم َونَـْحوِِِهَا

"Ilmu yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara 

memberikan hak setiap huruf dan mustahaqnya, baik 

yang berkaitan dengan sifat, mad, dan yang lainnya, 

seperti tarqiq (tipis) dan tafkhim (tebal) dan selain 

keduanya.”11 

                                                           
11  Lihat Hidayatul Mustafid, hal. 4; dan Nihayatul Qaulil Mufid, hal. 7 

dan 23. 



 

Maksud dari kalimat hak huruf ialah sifat asli yang selalu 

bersamanya, seperti al-hams, al-jahr, al-isti'la', asy-syiddah, 

dan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dari kalimat 

mustahaq huruf ialah sifat yang tampak sewaktu-waktu, 

seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa', dan lain sebagainya.  

Dari dua pengertian yang telah disebutkan di atas bisa 

disimpulkan bahwa tajwid cenderung pada teori atau kaidah 

untuk mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran, 

sedangkan tahsin merupakan aplikasi (praktek atau 

penerapan) dari teori atau kaidah-kaidah tajwid. ltulah 

perbedaan antara tajwid dan tahsin.  

Tajwid = teori atau kaidah untuk mengetahui 

bagaimana memberikan hak setiap huruf dan 

mustahaqnya.  

Tahsin = praktik dari hukum-hukum tajwid.  

 

HUKUM MEMPELAJARI TAJWID DAN TAHSIN 

 

Sebagaimana tajwid dan tahsin memiliki perbedaan 

dalam hal subtansinya, maka ia pun memiliki perbedaan 

dalam hal mempelajarinya. Hukum mempelajari ilmu tajwid 



 

adalah fardhu kifayah,12 sedangkan mempelajari tahsin 

hukumnya fardhu 'ain13 (wajib) atas setiap muslim. 

Sebagaimana disebutkan oleh para ulama':  

ٍئ ِمْن ُمْسِلٍم الِعْلُم بِِو فـَْرُض ِكَفايٍَة َوالَعَمُل بِِو فـَْرُض َعْيٍ َعَلى ُكلِّ قَارِ 

 ْسِلَمةٍ َومُ 

"Mempelajarl llmu tajwid hukumnya fardhu kilayah 

sedangkan hukum membaca Al Quran sesuai dengan 

kaidah tajwid ialah fardhu ain bagi setiap muslim dan 

muslimah.”14 

Imam lbnul Jazari rahimahullah menguatkan hal ini dalam 

nadzamnya:  

آثِــمُ  الْـُقـَرانَ  يُـَجـوِّدِ  لَــمْ  َمــنْ *  لزِمُ  َحـْتــمٌ  ِِبلتَّـْجـوِيـدِ  َواأَلْخـذُ   

Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid hukumnya 

wajib. Barangsiapa membacanya tidak sesuai dengan kaidah 

tajwid maka ia berdosa. 
                                                           
12  Fardhu kifayah ialah apabila sebagian orang telah melaksanakannya 

maka gugurlah dosa bagi orang lain yang belum atau tidak 

melaksanakannya. 

13  Fardhu 'ain ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim 

tanpa terkecuali. Jika ada sebagian orang belum atau tidak 

melaksanakannya maka ia berdosa. 

14  Hidayatul Mustafid, hal. 7. 



 

َوَصـــَلَ  ِإلَـْيـنَـا ِمـْنـوُ  َوَىـَكـَذا*  ـَزلَ أَنْــ اإِللَـــوُ  بِـــوِ  نَـّـوُ ألَ   

Karena dengan tajwid-lah Allah menurunkan Al-Quran. Dan, 

demikianlah Al-Quran telah sampai kepada kita dari-Nya.15 

Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan 

membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah 

tahsin tilawah. Maka wajib atas setiap muslim untuk 

mempelajari tahsin dengan baik dan benar. Karena tidaklah 

mungkin seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah tajwid kecuali dengan 

mempelajari tahsin. Berapa banyak orang yang menguasai 

ilmu tajwid di luar kepala, tapi ternyata bacaannya sangat 

jauh dari kaidah-kaidah tajwid. Sebaliknya berapa banyak 

orang yang tidak menguasai ilmu tajwid, tapi ternyata 

bacaannya jauh lebih bagus daripada orang yang telah 

menguasai tajwid. Maka mempelajari tahsin menjadi sebuah 

kewajiban bagi setiap muslim.[] 

                                                           
15  Lihat Ghayarui Murid fi Ilmit Tajwid, hal. 37. 


