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HIASILAH QURAN DENGAN MERDUNYA SUARAMU BUKAN SEBALIKNYA!

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fiikum, saudaraku...Fenomena terkini dari bangsa Indonesia yang didalamnya
kaya dengan budaya termasuk budaya mocopat, nembang dan nyinden lagu jawa bahkan lagu
seriosa dengan berpakaian adat. Sepintas nampak kreatif tapi terlalu berlebihan kalau dikaitkan
dengan lantunan Al-Quran.

Tulisan dibawah ini adalah mengajak kembali kepada apa yang seharusnya kita lakukan saat
ini dalam menyikapi fenomena Al Quran di sandingkan dengan lagam sinden mocopat, di
lantunkan seriosa layaknya konser mozart. Berikut keterangan dari para ulama ahli hadits
berkaitan dengan hal tersebut. Hadits:

ِﺯَﻱِّﻥُوﺎ ﺃَﺹْﻭَاﺖَﻙُﻡْ ﺏِاﻞْﻕُﺭْآﻦ

"Hiasilah Suara kalian dengan al-Quran." DHOIF (HR. Al-Hakim no. 2099, Ath-Thobroni
dalam al-Mu'jamul Kabiir no. 11113, Abdurrazaq dalam Al-Mushonnaf no. 4176 , Hadits Munkar
dan lafazhnya maqluub alias terbalik, lihat Silsilah Ahaadits ad-Dhoifah no. 5326)

Hadits hiasilah suara kalian dengan membaca al-Quran adalah pemahaman yang menyelisihi
dalil hadits yang shohih karena hadits tersebut maqlub alias terbalik dan syadz menyelisihi dari
hadits shohih berikut:
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ْﺯَﻱِّﻥُوﺎ اﻞْﻕُﺭْآﻦَ ﺏِﺃَﺹْﻭَاﺖِﻙُﻡ

"Hiasilah al-Quran dengan Suara kalian." SHOHIH (HR. Abu Dawud no. 1468, Ibnu Majah
no. 1342, An-Nasa-I no. 1015, Ahmad no. 18494, ad-Darimi no. 3543, Shohih, lihat Silsilah
Ahaadits as-Shohihah no. 771)

Dan ada lanjutannya pula di dalam kitab al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim rahimahullah (wafat
405 H), hadits yang mulia:

ﻑَﺇِﻥَّ اﻠﺺَّﻭْﺕَ اﻞْﺡَﺱَﻥَ ﻱَﺯِﻳﺪُ اﻞْﻕُﺭْآﻦَ ﺡُﺱْﻥًﺍ

"Sesungguhnya suara yang merdu itu akan menambah keindahan al-Quran. "
Al-Hakim no. 2125, Shohih lihat Silsilah Ahaadits as-Shohihah no. 771)

SHOHIH (HR.

Dan makna hadits diatas adalah:

ِزﻴﻨوﺎ اﻠﻘراءﺔ ﺑأﺼواﺘﻜﻢ

"Hiasilah bacaan al-Quran dengan suara kalian." (Lihat Syarah Sunan Abi Dawud 12/177, oleh
Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-Abaad).

Oleh karena itu suara yang merdu itu untuk menghiasi al-Quran bukan al-Quran yang dijadikan
hiasan bagi suaranya. Artinya al-Quran dipaksa dan dicocok-cocokan dengan lagu yang ingin
dilantunkannya. Seperti fenomena yang terjadi ada yang dicocokin dengan lagam sinden
mocopat ada juga yang dipaksa lantunan Al Quran dibuat seriosa di depan konser musik
seperti layaknya nyanyian Gereja...Allahu Musta'an.
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Syaikh Zainuddin Al-Munawi rahimahullah (wafat 1031 H) dalam kitabnya Faidhul Qadiir Syarh
al-Jami' as-Shoghiir cet. Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubro 1356 H, menukilkan perkataan yang
bagus dari At-Turbisyti:

ﻫذﺎ إذﺎ ﻟﻢ ﻳﺨرﺠﻪ اﻠﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻠﺘﺠوﻴﺪ وﻠﻢ ﻳﺼرﻔﻪ ﻋﻦ ﻣراﻌاﺔ اﻠﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻠﻜﻠﻤاﺖ واﻠﺤروﻒ ﻓإﻦ
اﻨﺘﻬﻰ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻋاﺪ اﻠاﺴﺘﺤﺒاﺐ ﻛراﻬﺔ وأﻤﺎ ﻣﺎ أﺤدﺜﻪ اﻠﻤﺘﻜﻠﻔوﻦ ﺑﻤﻌرﻔﺔ اﻠأوزاﻦ واﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ
ﻓﻴأﺨذوﻦ ﻓﻲ ﻛﻠاﻢ اﻠﻠﻪ ﻣأﺨذﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﺘﺸﺒﻴﺐ واﻠﻐزﻞ ﻓإﻨﻪ ﻣﻦ أﺴوﺄ اﻠﺒدﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻠﺴاﻤﻊ
ِ اﻠﻨﻜﻴﺮ وﻌﻠﻰ اﻠﺘاﻠﻲ اﻠﺘﻌزﻴﺮ

Seperti ini, jika lantunan-lantunan yang dipergunakan di saat membacanya tidak
menyalahi aturan tajwid, dan tidak juga memalingkannya dari kesesuaian rangkaian
kalimat dan huruf-hurufnya. Apabila sampai melakukan hal itu, maka suatu yang sunnah
akan berubah menjadi sesuatu yang makruh. Adapun yang diada-adakan (lagu-lagu yang
diada-adakan), orang-orang yang suka memberatkan diri untuk menekuni nada-nada
musik (cengkok irama), lalu menyadurnya ke dalam Al-Quran sebagaimana mereka
memainkannya ketika menyanjung dan merayu wanita adalah termasuk salah satu dari
sekian bid'ah yang paling jelek. Wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk
mengingkari kemudian mencelanya.

وأﺨﺬ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻠﺼوﻔﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻧدﺐ اﻠﺴﻤاﻊ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻠﺼوﺖ وﺘﻌﻘﺐ ﺑأﻨﻪ ﻗﻴاﺲ ﻓاﺴﺪ وﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻠﺸﻴء
ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠﻪ وﻜﻴﻒ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ أﻤﺮ اﻠﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ

Sebagian kaum Sufi, dengan analogi dari hadits ini menyatakan sunnahnya menyimak
suara yang indah. Namun ini dapat disanggah yaitu bahwa ini adalah analogi yang rusak
dan penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang tidak serupa dengannya. Bagaimana
mungkin mereka (berani) untuk menyamakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah
(membaca al-Quran) dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah (nyanyian). (end Faidhul
Qadiir)

Ada pula orang yang memaksa panjangnya harokat agar sesuai dengan lagu dan irama yang
diinginkannya, bahkan diulang-ulang ataupun dilengking panjangkan, sehingga tajwidnya porak
poranda.
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Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah (wafat 852 H) mengatakan dalam kitabnya Fathul
Bari Syarah Shohih al-Bukhori 9/92 cet. Darul Ma'rifah 1379 H:

ﻭَاﻞَّﺫِﻱ ﻱَﻅْﻩَﺭُ ﺃَﻥَّ ﻑِﻱ اﻠﺘرﺠﻴﻊ ﻗدرﺎ ﺯَاﺊِدﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺘرﺘﻴﻞ ﻑَﻉِﻥْﺩَ ﺑﻦ ﺃَﺏِﻱ
ِﺩَاﻮُﺩَ ﻡِﻥْ ﻁَﺭِﻳﻖِ ﺃَﺏِﻱ ﺇِﺱْﺡَاﻖَ ﻉَﻥْ ﻉَﻝْﻕَﻡَﺓَ ﻕَاﻞَ ﺏِﺕُّ ﻡَﻉَ ﻉَﺏْﺩ
ُاﻠﻞَّﻩِ ﺏْﻥِ ﻡَﺱْﻉُوﺪٍ ﻑِﻱ ﺩَاﺮِﻩِ ﻑَﻥَاﻢَ ﺙُﻡَّ ﻕَاﻢَ ﻑَﻙَاﻦَ ﻱَﻕْﺭَﺃ
ْﻕِﺭَاءَﺓَ اﻠﺮَّﺝُﻝِ ﻑِﻱ ﻡَﺱْﺝِﺩِ ﺡَﻱِّﻩِ ﻝَﺍ ﻱَﺭْﻑَﻉُ ﺹَﻭْﺕَﻩُ ﻭَﻱُﺱْﻡِﻉُ ﻡَﻥ
ُﺡَﻭْﻝَﻩُ ﻭَﻱُﺭَﺕِّﻝُ ﻭَﻝَﺍ ﻱُﺭَﺝِّﻉ

Yang Nampak jelas bagiku bahwa bacaan dengan tarji' ada nilai lebih dari sekedar
membaca dengan tartil. Pada riwayat dari Ibnu Abi Dawud dari Jalan Abu Ishaq dari
Alqamah, dia berkata, "Saya menginap di kediaman Abdullah bin Mas'ud. lalu beliau
tidur, setelah itu beliau berdiri mengerjakan sholat dan beliau membaca bacaannya
seperti layaknya seseorang yang membaca di masjid kampungnya. Beliau tidak
mengeraskan bacaannya namun memperdengarkannya kepada yang ada disekitarnya
dan membacanya dengan tartil namun tidak mentarji'

ِ ﻡَﻉْﻥَﻯ اﻠﺖَّﺭْﺝِﻳﻊ: َﻭَﻕَاﻞَ اﻠﺶَّﻱْﺥُ ﺃَﺏُﻭ ﻡُﺡَﻡَّﺩِ ﺏْﻥِ ﺃَﺏِﻱ ﺝَﻡْﺭَﺓ
َﺕَﺡْﺱِﻳﻦُ اﻠﺖِّﻝَاﻮَﺓِ ﻝَﺍ ﺕَﺭْﺝِﻳﻊَ اﻞْﻍِﻥَاءِ ﻝِﺃَﻥَّ اﻞْﻕِﺭَاءَﺓ
ِﺏِﺕَﺭْﺝِﻳﻊِ اﻞْﻍِﻥَاءِ ﺕُﻥَاﻒِﻱ اﻞْﺥُﺵُوﻊَ اﻞَّﺫِﻱ ﻩُﻭَ ﻡَﻕْﺹُوﺪُ اﻠﺖِّﻝَاﻮَﺓ

Syaikh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah (wafat 699 H) berkata, "Makna tar'ji adalah
membaguskan suara ketika melantunkan bacaan al-Qura-an ...bukan tarji' yang berarti
melagukannya. Karena membaca al-Quran dengan tarji' yang dilagukan meniadakan
kekhusyukan yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari melantunkan al-Qur-an. (end
nukilan Al-Hafizh)

ْ ﻭَﻡَﻥْ ﺕَﺃَﻡَّﻝَ ﺃَﺡْﻭَاﻞَ اﻠﺲَّﻝَﻑِ ﻉَﻝِﻡَ ﺃَﻥَّﻩُﻡ: ﻗاﻞ اﻠﺸﻴﺦ اﻠﻘارﻲ
ِﺏَﺭِﻳﺊُوﻦَ ﻡِﻥَ اﻠﺖَّﺹَﻥُّﻉِ ﻑِﻱ اﻞْﻕِﺭَاءَﺓِ ﺏِاﻞْﺃَﻝْﺡَاﻦِ اﻞْﻡُﺥْﺕَﺭَﻉَﺓ
َ ﻑَاﻞْﺡَﻕُّ ﺃَﻥَّ ﻡَﺍ ﻙَاﻦ،ِّ ﻭَاﻠﺖَّﺡْﺱِﻳﻦِ اﻠﻂَّﺏِﻳﻊِﻱ،ِﺩُوﻦَ اﻠﺖَّﻁْﺭِﻳﺐ
ُ ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﻉَاﻦَﺕْﻩُ ﻁَﺏِﻳﻊَﺕُﻩ، ﻭَﺱَﺝِﻱَّﺓً ﻙَاﻦَ ﻡَﺡْﻡُوﺪًﺍ،ًﻡِﻥْﻩُ ﻁَﺏِﻳﻊَﺓ
،ِﻉَﻝَﻯ ﺯِﻱَاﺪَﺓِ ﺕَﺡْﺱِﻳﻦٍ ﻭَﺕَﺯْﻱِﻳﻦٍ ﻝَﺕَﺃَﺙَّﺭَ اﻠﺖَّاﻞِﻱ ﻭَاﻠﺲَّاﻢِﻉُ ﺏِﻩ
،ِﻭَﺃَﻡَّﺍ ﻡَﺍ ﻑِﻳﻪِ ﺕَﻙَﻝُّﻑٌ ﻭَﺕَﺹَﻥُّﻉٌ ﺏِﺕَﻉَﻝُّﻡِ ﺃَﺹْﻭَاﺖِ اﻞْﻍِﻥَاء
ُﻭَﺃَﻝْﺡَاﻦٍ ﻡَﺥْﺹُوﺺَﺓٍ ﻑَﻩَﺫِﻩِ ﻩِﻱَ اﻞَّﺕِﻱ ﻙَﺭِﻩَﻩَﺍ اﻠﺲَّﻝَﻑ
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2/115 ﺟﻤﻊ اﻠوﺴاﺌﻞ ﻓﻲ ﺷرﺢ اﻠﺸﻤاﺌﻞ

.ِﻭَاﻞْﺃَﺕْﻕِﻱَاءُ ﻡِﻥَ اﻞْﺥَﻝَﻑ

Syaikh al-Mulaa Ali al-Qari (wafat th. 1014 H) dalam kitabnya Jam'ul Wasaail fi Syarh
as-Syamaail 2/115 (cet. Mathba'ah Syarfiyah) berkata,
"Barangsiapa yang mau memperhatikan dengan seksama perilaku para ulama salaf, dia
akan mengetahui bahwa mereka berlepas diri dari bacaan yang dibuat-buat dengan
sekian banyak lantunan yang bid'ah dan tanpa dinyanyikan. Bacaan mereka adalah
dengan membaguskan suara secara alamiyah. Yang benar adalah bahwa bacaan yang
sifatnya alamiyah merupakan tabiat (sesuai dengan asal suaranya) adalah sesuatu yang
terpuji dan itu "intonasi" alaminya akan membantunya untuk lebih memperbagus dan
mengindahkan bacaannya agar yang melantunkannya dan juga yang mendengarnya
dapat tersentuh (hatinya). Sedangkan bacaan yang terlalu dipaksakan dan dibuat-buat
dengan mempelajari nada-nada lagu dan lantunan yang khusus maka inilah yang dibenci
oleh ulama Salaf dan ulama khalaf yang bertaqwa.

Lebih lanjut lagi silahkan di rujuk tulisan Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Aslu
Shifat Sholat an-Nabi 2/569 dan seterusnya.

Merujuk dari artikel yang pernah ada yaitu ada yang membawakan hadits yang takhrijnya
kurang benar:

 اﻘرءوﺎ اﻠﻘرآﻦ ﺑﻠﺤوﻦ اﻠﻌرﺐ:ﻓﻘﺪ روﻰ اﻠﺘرﻤذﻲ أﻦ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ ﻗاﻞ
 ﻓإﻨﻪ ﺳﻴﺠﻴء ﺑﻌدﻲ أﻘواﻢ ﻳرﺠﻌوﻦ ﺑاﻠﻘرآﻦ، وإﻴاﻜﻢ وﻠﺤوﻦ أﻬﻞ اﻠﻜﺘاﺐ واﻠﻔﺴﻖ،وأﺼواﺘﻬﺎ
. ﻣﻔﺘوﻨﺔ ﻗﻠوﺒﻬﻢ وﻘﻠوﺐ اﻠذﻴﻦ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﺷأﻨﻬﻢ،ﺗرﺠﻴﻊ اﻠﻐﻨاء واﻠﻨوﺢ ﻟﺎ ﻳﺠاوﺰ ﺣﻨاﺠرﻬﻢ

Bacalah Alquran dengan lagu dan suara orang arab. Jauhilah lagu/irama ahlkitab dan orang
orang fasiq. Nanti akan ada orang datang setelahku membaca Alquran seperti menyanyi dan
melenguh, tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka tertimpa fitnah, juga hati orang
yang mengaguminya. (HR. Tarmidzi)

DI SUNAN AT-TIRMIDZI TIDAK DIJUMPAI HADITS DENGAN LAFAZH DI ATAS, yang benar
adalah :
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،ُ ﺙَﻥَﺍ ﻡُﺡَﻡَّﺩُ ﺏْﻥُ ﻡِﻩْﺭَاﻦَ اﻞْﺝَﻡَّاﻞ،َ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻡُﺡَﻡَّﺩُ ﺏْﻥُ ﺝَاﺐَاﻦ:َ ﻉَﻥْ ﺡُﺹَﻱْﻥِ ﺏْﻥِ ﻡَاﻞِﻙٍ اﻞْﻑَﺯَاﺮِﻱِّ ﻕَاﻞ،ِﻥَﺍ ﺏَﻕِﻱَّﺓُ ﺏْﻥُ اﻞْﻭَﻝِﻳﺪ
ْ ﻱُﺡَﺩِّﺙُ ﻉَﻥ،ٍﺱَﻡِﻉْﺕُ ﺵَﻱْﺥًﺍ ﻭَﻙَاﻦَ ﻕَﺩِﻳﻢًﺍ ﻱُﻙْﻥَﻯ ﺏِﺃَﺏِﻱ ﻡُﺡَﻡَّﺩ
ِ ﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩ:َﺡُﺫَﻱْﻑَﺓَ ﺏْﻥِ اﻞْﻱَﻡَاﻦِ ﻕَاﻞ
ْ ﻭَﺇِﻱَّاﻚُﻡ، اﻖْﺭَﺀُوﺎ اﻞْﻕُﺭْآﻦَ ﺏِﻝُﺡُوﻦِ اﻞْﻉَﺭَﺏِ وﺄَﺹْﻭَاﺖِﻫﺎ:َﻭَﺱَﻝَّﻡ
 ﻑَﺇِﻥَّﻩُ ﺱَﻱَﺝِﻳءُ ﺏَﻉْﺩِﻱ،ِ ﻭَﺃَﻩْﻝِ اﻞْﻓﺴﻖ،ِوﻞُﺡُوﻦَ ﺃَﻩْﻝِ اﻞْﻙِﺕَاﺐَﻱْﻥ
ِﻕَﻭْﻡٌ ﻱُﺭَﺝِّﻉُوﻦَ ﺏِاﻞْﻕُﺭْآﻦِ ﺕَﺭْﺝِﻳﻊَ اﻞْﻍِﻥَاءِ ﻭَاﻠﺮَّﻩْﺏَاﻦِﻱَّﺓ
ْ وﻘﻠوﺐُ ﻡَﻥ،ْ ﻣﻔﺘوﻨﺔٌ ﻕُﻝُوﺐُﻩُﻡ،ْ ﻝَﺍ ﻱُﺝَاﻮِﺯُ ﺡَﻥَاﺞِﺭَﻩُﻡ،ِﻭَاﻠﻦَّﻭْﺡ
ْﻱُﻉْﺝِﺏُﻩُﻡْ ﺵَﺃْﻥُﻩُﻡ

"Telah mengabarkan kepada kami (At-Thobroni) Muhammad bin Jaabaan (Muhammad bin
Sa'id Jaaban – Majhuul Haal/Tidak dikenal keadaannya), telah mengabarkan kepada kami
Muhammad bin Mihraan al-Jammaal (wafat 239 H, ﺣاﻔﻆ ﺛﻘﺔtsiqah haafizh – terpecaya lagi
banyak hafalannya), telah mengabarkan kepada kami Baqiyah bin Waliid ( اﻠﻜﻠاﻌﻲal-Kalaa'I ,
Shoduq Katsirut Tadliis – Kurang penguasaan haditsnya dan banyak
mentadliskan/menyamarkan hadits –), dari Hushoin bin Malik al-Fazariy ( ﻣﻘﺒوﻞmakbuul –
diterima haditsnya maksudnya hanya bisa diterima riwayatnya apabila ada penguat dari hadits
yang lainnya), dia berkata, Aku telah mendengar dari Syaikh yang nama kunyahnya dulu Abu
Muhammad (Tidak dikenal) dari Hudzaifah bin al-Yamaan, dia berkata, Rasulullah
Shallallahu'alaihi wasallam, bersabda, "Bacalah Alquran dengan lagu dan suara orang arab.
Jauhilah lagu/irama ahli fasiq dan Ahli kitab (yahudi dan nasrani). Nanti akan ada orang datang
setelahku, mereka membaca Al Quran seperti menyanyi, berirama kerahiban dan melenguh,
tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka ditimpa fitnah, juga hati orang yang
mengaguminya." SHOHIH (HR. At-Thobroni dalam al-Mu'jamul Ausath no. 7223 dan
al-Baihaqy dalam Syuabul Iman no. 2406, Dhoif lihat Dhoiful Jami' as-Shoghir no. 1067)

Dalam hadits tersebut terdapat penjelasan ringkas kedhoifan nya sebagai berikut :

 ))ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻴﺦًﺍ ﻳﻜﻨﻰ أﺒﺎ: ﺣﻴﺚ ﻳﻘوﻞ،وﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺳﻴاﻖ اﻠﺤدﻴﺚ أﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻣاﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌرﻔﻪ
 وأﺒﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﻘاﻞ ))ﻫذﺎ ﺣدﻴﺚ ﻟﺎ ﻳﺼﺢ، ﻳﺤدﺚ ﻋﻦ ﺣذﻴﻔﺔ)) وﻘﺪ ﺻرﺢ اﺒﻦ اﻠﺠوزﻲ ﺑﺠﻬاﻠﺘﻪ،ﻣﺤﻤﺪ
)) وﺒﻘﻲّﺓ ﻳروﻲ ﻋﻦ اﻠﻀﻌﻔاء وﻴدﻞّﺳﻬﻢ،ﻣﺠﻬوﻞ

Dan nampak pada redaksi hadits bahwa Hushoin bin Malik sendiri tidak mengetahuinya, ketika
dia berkata (Aku telah mendengar dari Syaikh yang nama kunyahnya Abu Muhammad
mengabarkan dari Hudzaifah) dan Ibnul Jauzy telah menjelaskan tentang kemajhulan dari
orang yang bernama Abu Muhammad dan berkata "Hadits ini tidak shohih dan Abu Muhammad
adalah Majhul (tidak dikenal) dan Baqiyyah meriwayatkan dari para perawi yang dhoif dan
mentadliskannya (tidak dapat diambil riwayatnya). (Lihat At-Tafsir min Sunan Sa'id bin
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Manshuur 1/250 tahqiq Dr. Sa'd bin Abdillah bin Abdil Aziz Alu Hamiid cet Dar as-Shomi'i th.
1417 H )

FAWAID YANG BISA DIAMBIL :
- Ayo semangat belajar membaca al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar.
- Jangan bingung memikirkan lagu-lagu ataupun irama cengkok Qari', namun bacalah
al-Quran dengan membaguskan suara semampunya dan jangan berlebihan alias ngoyo.
- Luruskan niat ketika hendak membaca al-Quran bukan karena ingin pamer – riya, itu
dapat memupus pahala yang besar dari bacaan al-Quran.
- Semangatlah untuk mentadaburi dan mempelajar ilmu-ilmu yang terkandung dalam
al-Quran. Sibuk mentadaburi al-Quran jauh lebih bermanfaat daripada sibuk untuk belajar
menjiplak lagam/cara baca dari qari tertentu.
- Membaca dengan takut kepada Allah adalah sebaik-baik suara manusia ketika membaca
al-Quran bukan yang "serba Gaya", "serba Cengkok yang dipaksakan" sebagaimana hadits:
َّ »ﺇِﻥ:َ ﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ:َ ﻕَاﻞ،ٍﻉَﻥْ ﺝَاﺐِﺭ
ُ اﻞَّﺫِﻱ ﺇِﺫَﺍ ﺱَﻡِﻉْﺕُﻡُوﻪ،ِﻡِﻥْ ﺃَﺡْﺱَﻥِ اﻠﻦَّاﺲِ ﺹَﻭْﺕًﺍ ﺏِاﻞْﻕُﺭْآﻦ
َ ﺡَﺱِﺏْﺕُﻡُوﻪُ ﻱَﺥْﺵَﻯ اﻠﻞَّﻩ،ُﻱَﻕْﺭَﺃ

"Dari Jabir radhiallahu'anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya sebaik-baik suara manusia yang membaca al-Quran yaitu seseorang yang
ketika kalian mendengarkan dia membaca al-Quran, kalian menganggap bahwa dia adalah
seorang yang takut kepada Allah." SHOHIH LIGHOIRIHI (HR. Ibnu Majah no. 1339, Lihat
Shohih at-Targhiib wat Tarhiib no. 1450 dan Aslu Shifat Sholat an-Nabi Shallallahu'alaihi
wasallam 2/575)

Allahu A'lam
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، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.

Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Menyongsong Sore di ketinggian Deru Dubai, Kamis, 3 Sya'ban 1436 H/21 Mei
2015.
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