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SEJARAH RINGKAS MUSHAF 'UTSMANI 

 

Penulisan mushaf Al-Qur'an sudah dimulai sejak masa 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص Ketika itu beberapa Sahabat seperti Abu Bakar 

as-Siddiq, 'Umar bin al-Khattab, 'Utsman bin Affan, dan 'Ali 

bin Abu Thalib مهنع هللا يضر menulis ayat-ayat Al-Qur'an di pelepah 

pohon kurma, kulit kayu, dan tulang. Dengan begitu, ketika 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص wafat semua ayat Al-Qur'an telah selesai ditulis, 

hanya saja masih terpisah-pisah dan susunan suratnya 

belum berurutan. 

Pada masa Khalifah Abu Bakar هنع هللا يضر, proses penulisan Al-

Qur'an berkembang ke tingkat kodifikasi, yaitu pengumpulan 

salinan-salinan yang tersebar menjadi satu. Upaya ini lahir 

setelah banyak Sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur dalam 

peperangan. Sahabat yang ditugasi mengumpulkan salinan-

salinan tersebut adalah Zaid bin Tsabit هنع هللا يضر. 

Setelah Khalifah Abu Bakar هنع هللا يضر meninggal dunia, mushaf 

yang telah disusun disimpan oleh Khalifah 'Umar bin al-

Khattab هنع هللا يضر. Dan setelah Khalifah 'Umar meninggal dunia, 

mushaf tersebut disimpan oleh putrinya, Hafsah binti 'Umar 

 .اهنع هللا يضر



 

Pada masa Khalifah 'Utsman bin 'Affan هنع هللا يضر, negeri yang 

berada di bawah pemerintahan Islam semakin banyak. Kaum 

muslimin di negeri-negeri tersebut membaca Al-Qur'an 

sesuai dengan qiraah Sahabat yang mengajarkannya. Seiring 

berlalunya waktu, hal itu menimbulkan perbedaan 

pandangan di antara mereka yang tidak paham tentang 

perbedaan qiraah Al-Qur'an. Untuk meredam dampak negatif 

dari perbedaan tersebut, Khalifah 'Utsman هنع هللا يضر memerintahkan 

sejumlah Sahabat untuk menyalin mushaf induk yang akan 

dijadikan acuan bagi kaum muslimin. Mereka adalah Zaid bin 

Tsabit, 'Abdullah bin az-Zubair, Sa'id bin al-'Ash, dan 

'Abdurrahman bin al-Harits مهنع هللا يضر. Mushaf-mushaf induk itulah 

yang pada kemudian hari dikenal dengan mushaf 'Utsmani. 

Ada enam mushaf 'Utsmani induk yang disalin ketika itu. 

Mushaf-mushaf tersebut kemudian dikirim ke Basrah, Kufah, 

Syam, Mekah, dan Madinah. Khalifah 'Utsman bin 'Affan هنع هللا يضر 

sendiri menyimpan satu buah mushaf induk yang dikenal 

dengan mushaf Al-Imam. Dengan kehadiran mushaf-mushaf 

induk ini maka salinan mushaf lainnya dimusnahkan. Mushaf-

mushaf induk itulah yang kemudian dijadikan acuan dalam 

penulisan mushaf-mushaf 'Utsmani berdasarkan riwayat dari 

para imam ahli qiraah. 

 

 



 

METODE PENULISAN MUSHAF 'UTSMANI 

 

Mushaf al-Madinah al-Muyassar ini merupakan Mushaf 

'Utsmani yang mengacu kepada qiraah riwayat Imam Hafsh 

bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi, salah seorang 

imam qiraah yang diakui. 

Penulisan huruf hijaiah pada mushaf ini mengacu kepada 

riwayat para ulama ahli rasm (penulisan aksara Arab) 

berdasarkan sejumlah mushaf induk dan salinannya. Di 

antaranya adalah Abu 'Amr ad-Dani dan Abu Dawud 

Sulaiman bin Najah. Dengan metode demikian, setiap huruf 

hijaiah di mushaf ini sesuai dengan huruf hijaiah yang tertulis 

di mushaf-mushaf induk terdahulu. 

Peletakan dabt (tanda baca) di mushaf ini merujuk 

kepada metode para ulama ahli dabt. Di antara mereka 

adalah Imam at-Tanasi dengan kitabnya at-Tiraz 'ala dabt al-

Kharraz. Sedangkan bentuknya mengikuti rumusan Imam al-

Khalil bin Ahmad dan murid-muridnya yang banyak tersebar 

di negeri-negeri Islam belahan timur. 

Pembagian ayat di mushaf ini mengikuti metode ulama 

Kufah, yaitu mengacu kepada qiraah 'Abdullah bin Habib al-

Sulami (Abu 'Abdurrahman) رمحه هللا yang diriwayatkannya dari 

'Ali bin Abu Thalib هنع هللا يضر. Berdasarkan qiraah tersebut, mushaf 

ini terdiri dari 6236 ayat. Metode ini diterangkan dalam 



 

beberapa kitab seperti al-Bayan karya Imam Abu 'Amr al-

Dani dan Nadzimah az-Zuhri karya Imam asy-Syatibi. 

Adapun pembagian juz dan hizb merujuk pada beberapa 

kitab, di antaranya kitab Gais an-Nafi karya as-Safaqusi. 

Untuk peletakan tanda waqaf, mushaf ini mengikuti 

ketetapan Dewan Pengawas di Lembaga Penerbitan Mushaf 

Malik Fahad, Arab Saudi. Dewan ini berpegang pada 

pendapat para ulama tafsir dan pakar ilmu Al-Qur'an terkait 

waqaf ketika membaca al-Qur'an. Di antara kitab rujukannya 

adalah al-Muktafa fi al-Waqf wa al-lbtida' karya Abu Amr al-

Dani dan al-Qot'i wa al-l'tinaf karya Abu Ja'far al-Nahhas. 

Dalam mushaf ini terdapat 15 ayat sajadah dan 5 saktah. 

Penanda bagi ayat-ayat sajadah diletakkan berdasarkan 

penjelasan di beberapa kitab hadits dan fiqih. Sedangkan 

penanda bagi saktah diletakkan berdasarkan qiraah Imam 

Hafsh, sebagaimana dalam kitab Mandzumah asy-

Syatibiyyah, dan cara membacanya dipelajari melalui talaqqi 

dari para pengajar Al-Qur'an. 

 

 

 

 

 



 

SANAD RIWAYAT HAFSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasulullah 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Sahabat 

‘Utsman bin Affan ملسو هيلع هللا ىلص, 

‘Ali bin Abi Thalib ملسو هيلع هللا ىلص, 

Ubay bin Ka’ab ملسو هيلع هللا ىلص, 

 dan Zaid bin Tsabit ملسو هيلع هللا ىلص 

Tabi’in 

‘Abdullah bin Habib as-Sulami 

(Abu Abdurrahman) هللا رمحه  

Tabi’in 

‘Ashim bin Abu Najud هللا رمحه  

Tabi’ut Tabi’in 

Hafsh bin Sulaiman 

bin al-Mughirah al-Asadi هللا رمحه  



 

SALAH SATU SANAD AL-QURAN DENGAN RIWAYAT 

HAFSH DARI ASHIM MELALUI JALUR  ASY-

SYATHIBIYAH1 

 

 Aiman Rusydi Suwaid (penulis). 

 Abdul Aziz bin Uyun As-Sud (meninggal dunia tahun 1399 

H). 

 Muhammad Salim Ar-Rifa'i Al-Hulwani (meninggal dunia 

tahun 1363 H). 

 Ahmad bin Muhammad Ar-Rifa'i Al-Hulwani (meninggal 

dunia tahun 1307 H). 

 Ahmad bin Ramadhan Al-Marzuqi (meninggal dunia tahun 

1262 H). 

 Ibrahim bin Badawi bin Ahmad Al-Ubaidi (hidup pada 

tahun 1237 H). 

 Abdurrahman bin Hasan Al-Ujhuri (meninggal dunia tahun 

1198 H). 

 Ahmad bin Rajab Al-Baqari (meninggal dunia tahun 1189 

H). 
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 Muhammad bin Qasim Al-Baqari (meninggal dunia tahun 

1111 H). 

 Abdurrahman bin Syahadzah Al-Yamani (meninggal dunia 

tahun 1050 H). 

 Ali bin Muhammad bin Ghanim Al-Maqdisi (meninggal 

dunia tahun 1004 H). 

 Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi (meninggal dunia 

tahun 932 H). 

 Ahmad bin Asad Al-Umyuthi (meninggal dunia tahun 872 

H). 

 Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari 

(meninggal dunia tahun 833 H). 

 Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi (meninggal tahun 

781 H). 

 Muhammad bin Ahmad Ash-Sha'igh (meninggal dunia 

tahun 725 H). 

 Ali bin Syuja' Al-Abbasi (meninggal dunia tahun 661 H). 

 Al-Qasim bin Fiyyurah Asy-Syathibi (meninggal dunia 

tahun 590 H). 

 Ali bin Muhammad bin Hudzail (meninggal dunia tahun 

564 H). 



 

 Abu Dawud Sulaiman bin Najah (meninggal dunia tahun 

496 H). 

 Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani (meninggal dunia 

tahun 444 H). 

 Thahir bin Abdul Mun'im bin Ghalbun (meninggal dunia 

tahun 399 H). 

 Ali bin Muhammad Al-Hasyimi (meninggal dunia tahun 

368 H). 

 Ahmad bin Sahal Al-Asynani (meninggal dunia tahun 307 

H). 

 Ubaid bin Ash-Shabbah An-Nahsyali (meninggal dunia 

tahun 235 H). 

 Hafsh bin Sulaiman Al-Bazzaz (meninggal dunia tahun 

180 H). 

 Ashim bin Abu An-Najud (meninggal dunia tahun 127 H). 

 Abdullah bin Habib As-Sulami (meninggal dunia tahun 74 

H). 

 Zaid bin Tsabit هنع هللا يضر. (meninggal dunia tahun 45 H). 

 Sayyidina Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص (meninggal dunia tahun 11 H). 

 Jibril عليه السالم. 

 Rabbul 'Izzah (Allah) Jalla Jalaluhu. 


