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Mushaf Shahabat 

 

A. Peran Para Shahabat 

1. Peran Ali Bin Abi Thalib Dalam Penulisan 
Mushaf 
Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah Abu Al 

Hasan Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf Al 
Muththalib, ibunya bernama Fatimah binti Asad bin 
Hasyim bin Abdul Manaf, termasuk sahabat yang ikut 
berhijrah ke Madinah, gelar  (kunyah) beliau adalah 
Abu Hasan dan Abu Turab, masuk Islam dalam usia 9 
tahun dalam salah satu riwayat, mengikuti semua 
peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali dalam 
perang Tabuk, beliau tidak mengikuti karena di 
perintah oleh Rasulullah SAW untuk menemani 
keluarganya. 

Ali adalah salah seorang sahabat Nabi yang 
sangat rajin menulis Alquran yang ia terima dari 
Rasulullah semasa hidupnya. Setelah Nabi 
Muhammad SAW wafat, ia bersumpah tidak akan 
memakai rida’ (kain penutup kepala) sampai ia 
selesai mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf, 
kecuali hari jum’at.  

Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib berhasil 
mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf yang 
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diberi nama dengan namanya sendiri, yaitu mushaf 
Ali.(1) 

Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang 
menghafal Alquran. Beliau banyak menerima ayat-
ayat Alquran langsung dari Rasulullah SAW. Selain itu 
beliau juga termasuk sahabat-sahabat yang dipilih 
Nabi untuk menjadi sekretaris untuk menuliskan 
wahyu (kuttab al-wahy).(2)  

Setidaknya ada empat dari ahli baca Alquran yang 
tujuh memiliki bacaan yang sanadnya bersambung 
dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah: 

Bacaan Abu ‘Amr bin ‘Ala dari Nasr bin ‘Ashim 
dari Yahya bin Ya’mur. Keduanya menerima bacaan 
dari Abu Aswad al-Duwali dan Abu Aswad al-
Duwali menerimanya dari Ali bin Abi Thalib.(3)   

Bacaan ‘Ashim bin Abi al-Nujud dari Abu Abd al-
Rahman al-Sullami. Al-Sullami menerimanya 
langsung dari Ali bin Abi Thalib. (4). 

Bacaan Hamzah al-Zayyat dari Ja’far al-Shadiq 
dari Muhammad al-Baqir dari Ali Zain al-‘Abidin dari 
Hasan dari Ali bin Abi Thalib. 

 

1. Ibrahim al-Abyariy, Tarikh al-Qur’an, (Lebanon: Dar al-
Kutub al-Libananiy, 1991), 106.  

2. Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-
Quran, (Tanggerang Pustaka Alvabet, 2013), 145. 

3. Khairul Amru Harahap dan Akhmad Fauzan, Saat al-Qur’an 
Butuh Pembelaan, Sebuah Analisis Sejarah, (Jakarta: 
Erlangga, 2006), 269.  

4. Khairul Amru Harahap dan Akhmad Fauzan, Saat al-Qur’an 
Butuh Pembelaan, Sebuah Analisis Sejarah, (Jakarta: 
Erlangga, 2006), 269.  
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Bacaan al-Kisa’iy dari Hamzah al-Zayyat dari Ja’far 
al-Shadiq dari Muhammad al-Baqir dari Ali Zain al-
‘Abidin dari Hasan dari Ali bin Abi Thalib. 

2. Peran Ubay bin Ka’ab 
Ubay bin Kaab Dia termasuk sahabat Nabi dari 

kalangan anshar (yaitu penduduk kota Madinah), ahli 
dalam al-Qur’anul Karim, ikut serta dalam bai’at 
aqobah dan perang Badar. Nama kunyahnya adalah 
Abu Mundzir al-Anshari dan Abu at-Tufail. Adapun 
nama lengkapnya adalah Ubay bin Ka’ab bin Qais bin 
Ubaid, dari kabilah Bani Amru bin Malik    bin Najjar 
dari suku Khazraj.  

 

Beliau seorang sahabat yang mempelajari al-
Qur’an dan menghafalkannya dari Nabi, hingga 
mempunyai ilmu “yang diberkahi”, dan seorang 
panutan dalam ilmu dan amal. Banyak dari kalangan 
para sahabat Nabi yang mengambil ilmu darinya, di 
antaranya adalah dua anaknya yaitu Muhammad dan 
at-Tufail. Demikian pula Abdullah bin Mas’ud, Anas 
bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahuanhum. Dari 
kalangan tabi’in yang mengambil ilmu darinya adalah 
: Suwaid bin Ghafalah, Zir bin Hubais, Abu al-Aliyah 
ar-Rayyahi, abu Utsman an-Nahdi, Sulaiman bin 
Surod, Sahl bin Sa’ad, Abu Idris al-Haulani, Abdullah 
bin al-Harits bin Naufal, Abdurrahman bin Abza, 
Abdurrahman bin Abu Laila, Ubaid bin Umair, Utai as-
Sa’di, Ibnu al-Hautakiyah, Said bin al-Musayyib. 

 

Anas berkata : Nabi shallallahu alaihi wasallam 
berkata kepada Ubay : 

 .ِإنَّ هللَا أََمَرِن َأْن أَقْ رَأَ َعَلْيَك الُقْرآنَ 
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“Sesungguhnya Allah memerintahkan padaku 
untuk mengajarimu al-Qur’an.” Ubay bertanya: 
“Apakah Allah menyebut namaku kepadamu?” 
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 
: “Ya, Ubay bertanya kembali : “Dan aku disebut di 
sisi Allah Pencipta alam semesta?” Nabi 
shallallahu alaihi wasallam 
menjawab: “Ya”,mendengar hal itu  mata Ubay 
mencucurkan air mata, menangis. (5) 

 

Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, dari 
ayahnya, ia berkata : Ubay bin Ka’ab berkata : 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata padaku 
: 

 

أُِمْرُت َأْن أَقْ رَأَ َعَلْيَك ُسْوَرًة ، قُ ْلُت : ايَ َرُسْوَل هللِا َوُسِّْيُت َلَك ؟ 
: َوَما ََيْنَ ُعِِن  قَالَ   ؟“نَ َعْم”، قُ ْلُتِ أُلبَيِّ : َفرِْحَت ِبَذِلكَ  قَاَل :

َوُهَو يَ ُقْوُل : ُقْل ِبَفْضِل هللِا َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحْوا ُهَو َخْْيٌ ِمَّا  
 .ََيَْمُعْونَ 

 
 

“Aku diperintah untuk mengajarkan padamu surah 
dalam al-Qur’an”, Aku bertanya : “Wahai 
Rasulullah, namaku disebut padamu?” Beliau 
shallallahu alaihi wasallam menjawab : “Ya”. 
Periwayat hadits berkata : Aku bertanya kepada 
Ubay : “Apakah engkau gembira dengan hal ini?” 
Dia menjawab : “Apa yang menghalangiku untuk 
tidak bergembira? Sedangkan Allah ta’ala 
berfirman : “Katakanlah dengan karunia Allah dan 

 

5. Hadits Riwayat Bukhari 9/382. 
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rahmat-Nya hendaknya mereka bergembira, dia 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS 
Yunus : 57).” (6) 

 

Ubay bin Ka’ab juga menjadi salah satu sahabat 
yang pertama tama mencatatkan ayat-ayat al-Qur’an 
dalam bentuk tulisan dari kalangan anshor. Sebelum 
Nabi Saw berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Sa’di 
bin Sarh yang selalu mencatatkan wahyu bagi 
Rosulullah.  

Setelah beliau berhijrah ke Madinah, kemudian 
Rosulullah menemukan sosok yang pas menjadi 
penulis wahyu pada diri Ubay bin Ka’ab. Tidak hanya 
menuliskan wahyu saja, Ubay bin Ka’ab juga  banyak 
menuliskan surat-surat  dan catatan-catatan beliau 
yang ditujukan kepada  orang-orang, yang bersifat 
penting dan rahasia yang menuntut penulisnya harus 
bersikap jujur, amanah, terpercaya, serta biasa 
menjaga rahasia.  

Meski pada masa hidupnya Rosulullah 
mempunyai banyak juru tulis seperti Abu Bakar Al-
Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair 
bin Awwam, Khalid bin Sa’id, Amr bin Ash dan masih 
banyak lagi, tetapi Ubay adalah salah satu sahabat 
yang paling sering menuliskan wahyu dan termasuk 
orang yang setia menjadi sang juru tulis Rosulullah 
sampai akhir. Ubay bin Ka’ab memang dikenal 
mempunyai tulisan yang sangat bagus. (7)  
 

 

6. HR Ahmad dan Abu Nuaim. (as-Siyar hal 394). 
7. Abbas bin Abd Muthalib Nu’man bin Muqarrin, Ubay bin 

Ka’ab (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004).  
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3. Peran Abdullah Ibnu Mas’ud  
 

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas’ud 
bin Ghafil Al-Hudzali. Kunyah beliau adalah Abu      
Abdurrahman. Beliau termasuk kalangan As-
Sabiqunal Awwalun (para sahabat yang masuk Islam 
di awal dakwah), mengikuti dua hijrah, ke Habasyah 
dan ke Madinah.  

Beliau termasuk ulamanya para sahabat serta 
pengajar al-Qur'an mereka. Hal tersebut, 
sebagaimana yang diterangkan oleh sebuah hadits 
yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari 
sahabat Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu 
'anhu. Bahwasannya Nabi Muhammad Shalallahu 
‘alaihi wa sallam pernah bersabda:  

 

ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن أَْربَ َعةي ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعودي فَ َبَدأَ ِبِه َوَساِلِي َمْوََل 
   َأِب ُحَذيْ َفَة َوُمَعاِذ ْبِن َجَبلي َوُأَبِّ ْبِن َكْعبي 

 
Ambillah oleh kalian al-Qur'an dari empat orang, 
Ibnu Ummu Abdu –Beliau memulai dengannya-, 
Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, dan Salim 
mantan sahaya Hudzaifah. (HR. Bukhari Muslim)  

 

Beliau telah mengumpulkan ilmu yang sangat 
banyak dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa 
sallam dengan sebab mulazamahnya beliau bersama 
Nabi Muhammad SAW.  

Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Bukhari dari haditsnya, beliau 
menceritakan tentang dirinya:  
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   َأْْنَاكَ ِإْذُنَك َعَلىَّ َأْن يُ ْرَفَع اْلَِْجاُب َوَأْن َتْسَتِمَع ِسَواِدى َحَّتَّ 
"Engkau meminta izin padaku supaya diangkat 
tabir, supaya dirimu bisa mendengar ilmu yang 
banyak sampai kiranya aku cegah".(HR. Bukhari) 

 

Nabi SAW pernah berkata kepada beliau, di awal 
dakwah 

Engkau pemuda yang terdidik (HR. Ahmad) 

 Nabi SAW juga pernah bersabda tentang Ibnu 
Mas’ud,  

Siapa yang ingin membaca Alquran, asli 
sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah 
sebagaimana cara membaca Ibnu Ummi Abd (Ibnu 
Mas’ud) (HR. Ahmad) 
  

Ibnu Mas’ud pernah mengatakan tentang diri 
beliau sendiri : 

“Sesungguhnya, para sahabat Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam telah mengetahui bahwa aku 
adalah orang yang paling memahami Alquran. 
Demi Allah, Dzat yang tidak Tuhan yang berhak 
disembah selain Diri-Nya, tidaklah diturunkan satu 
surat pun dalam Alquran, kecuali aku mengetahui 
di mana surat ini turun, tentang siapa ayat ini 
turun. Andaikan aku mengetahui bahwa ada 
orang yang lebih mengetahui tentang Alquran 
daripada aku, dan keberadaannya bisa dijangkau 
dengan naik unta, niscaya aku akan 
mendatanginya.”8 

 

8 Ushul fi Tafsir. (hal: 52-53) Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. 
Maktabah As-Sunnah. Mesir. 1419 H. 
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B. Karakteristik Mushaf Ali bin Abi Thalib: 

Mushaf Ali bin Abi Thalib mempunyai 
karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut 
membedakan antara mushaf Ali bin Abi Thalib dan 
mushaf-mushaf yang lainnya. Karakteristik mushaf 
Ali bin Abi Thalib adalah:  

 

Ayat dan surah Alquran tersusun rapi sesuai 
dengan )نزولي -urutan nuzulnya,  maka ayat )ترتيب 
ayat Makkiyyah diletakkan di depan sebelum ayat-
ayat Madaniyyah. Ayat-ayat yang turun pada masa 
awal diletakkan di awal sebelum ayat-ayat yang 
turun belakangan.9 

 

Ada catatan tanzil di tepi mushaf yang 
menjelaskan situasi dan kondisi serta latar belakang 
ayat-ayat Alquran diturunkan dan takwil yang 
berguna untuk menghilangkan ketidakjelasan. Kedua 
hal tersebut sangat berguna untuk menggali maksud 
dan makna ayat-ayat Alquran diturunkan dan 
menyingkap makna-makna ayat yang masih samar 
dan memberikan penjelasan universal dan 
komprehensif atas kasus-kasus khusus ayat-ayat 
Alquran untuk bisa memahaminya.10 

 

 

Dalam mushaf ini tercantum bacaan ayat-ayat, 
sesuai bacaan Rasulullah SAW, bacaan yang paling 

 

9 Ibrahim al-Abyariy, Tarikh al-Qur’an, (Lebanon: Dar al-Kutub 
al-Libananiy, 1991), 85. 

10 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah al-Quran, (Jakarta: Al-
Huda, 2007), 132. 
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murni. Dalam mushaf ini tidak ada sesuatu yang 
menjadi sebab perbedaan bacaan Alquran. Dengan 
demikian cara untuk memahami kandungan serta 
penafsiran ayat yang benar menjadi mudah. (11) 

 

Hanya terdapat tujuh juz, yaitu juz al-Baqarah, 
juz Alu Imran, juz al-Nisa’, juz al-Maidah, juz al-
An’am, juz al-A’raf, dan juz al-Anfal. (12) 
 

Jumlah surah adalah 111 surah dan empat surah 
yang dibuang, yaitu al-Fatihah, Saba’, dan al-
Alaq. Ketiga surah tersebut ditulis dalam surah al-
Baqarah. (13). 

 

Mushaf Ali ini sebenarnya sangat bermanfaat dan 
berguna, seperti mengetahui ayat-
ayat Makkiyyah dan Madaniyyah secara pasti dan 
benar, mengetahui perjalanan pensyariatan sebuah 
hukum, pentahapan ajaran Islam, dan lain-lainnya. 
Artinya, seandainya mushaf ali bin AbiThalib tidak 
dibakar semasa pengumpulan Alquran dalam satu 
mushaf rampung dan ada hingga sekarang, problem-
problem dalam memahami Alquran akan teratasi. 

 

1. Susunan Surah Mushaf Ali bin Abi Thalib 
Susunan surah (tartib al-suwar) yang dipakai di 

dalam mushaf Ali bin Abi Thalib adalah sesuai 
dengan urutan turunnya (tartib al-nuzul) ayat 
Alquran. Dalam teori Makkiy dan Madaniy, ayat 
yamg turun sebelum hijrah adalah Makkiy dan ayat 

 

11. Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah al-Quran, (Jakarta: Al-
Huda, 2007), 132. 

12. Ibid, 85 
13. Ibid, 87-93 
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yang turun setelah hijrah adalah Madaniy. 
Berdasarkan teori tersebut, Ali bin 
Abi Thalib meletakkan ayat-ayat Makkiyyah pada 
urutan awal dalam mushafnya, karena ayat-
ayatMakkiyyah lebih dahulu turun ketimbang ayat-
ayat Madaniyyah. 

 

Dalam mushaf ini sangat jelas proses perjalanan 
sejarah turunnya Alquran. Dengan adanya mushaf 
ini, sejarah perjalanan tasyri’ dan hukum-hukum bisa 
dilacak dengan mudah dan bisa dimengerti. 
 

a. Contoh  
Qira’at Lahjiyyah (Dialektis) Ali Bin Abi Thalib. (14). 

 

No Nama 
Surat 

Mushaf Utsmani Qira’at Ali 

1. Al-

Fatihah : 

5 

َّاكَ  نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ  إِيَّاكَ  نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ   اَيا

2. Al-

Baqarah : 

168 

َوََل 

 تَتَّبِعُوا ُخُطَواتِ  الشَّْيَطانِ 

َوََل 

 تَتَّبِعُوا ُخُطَؤاتِ  الشَّْيَطانِ 

3. Al-

Baqarah : 

185 

 فَِليَُصْمهُ  فَْليَُصْمهُ 

4. Al-

Baqarah : 

237 

 َف نُْصفُ  َما فََرْضتُمْ  فَنِْصفُ  َما فََرْضتُمْ 

 

14. Tarikh al-Qur’an, hlm. 175-178 
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5. Hud : 17  ُفَََل تَُك ِفي ُمْريَة   ِمْنهُ  فَََل تَُك ِفي ِمْريَة   ِمْنه 

6. Al-

Waqi’ah 

: 29 

 َوَطْلع   َمْنُضود   َوَطْلح   َمْنُضود  

7. Yusuf : 4  إِنِِّي َرأَْيتُ  أََحَد

 َعَشرَ  َكْوَكبًا 

إِنِِّي َرأَْيتُ  أََحَد 

 ْعَشرَ  َكْوَكبًا 

8. An-Naba 

: 28 

 َوَكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا ِكذَابًا  َوَكذَّبُوا بِآَيَاتِنَا ِكذَّابًا 

9. Ar-

Rahman : 

56 

 لَمْ  يَْطُمثُْهنَّ  إِْنس   لَمْ  يَْطِمثُْهنَّ  إِْنس  

10. Ali Imran 

: 146 

 قَاتََل َمعَهُ  ُربِِّيُّونَ  َكثِير   قَاتََل َمعَهُ  ِربِِّيُّونَ  َكثِير  

11. Al-

Fatihah : 

5 

 إِيَّاكَ  نَْعبُُدو َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ  إِيَّاكَ  نَْعبُدُ  َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

Berdasarkan beberapa sampel di atas, kita 
menemukan sekian ragam qira’at aneh yang berbeda 
dengan apa yang tertera dalam mushaf al-Imam 
(Utsman).  

Misalnya saja dalam riwayat no. 4,5 dan 10, 
dalam qira’ah kita yang menggunakan 
dialek Quraisy, huruf-huruf tersebut dibaca kasrah, 
namun dalam qira’at Ali dibaca dlammah, sedangkan 
Ali sendiri merupakan Imam kaum Quraisy dari 
kalangan bani Muthhalib ( al-Imam al-Quraisy al-
Muthhaliby). 
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Abdus Shabur Syahin dalam mengomentari 
riwayat-riwayat qira’at Ali yang membaca dlammah 
dalam huruf yang dibaca kasrah dalam mushaf al-
Imam menegaskan bahwa hal ini tidak diragukan lagi 
merujuk kepada qira’ah Tamim ( dalam arti makro) 
(15). Perlu diperhatikan bahwa salah satu orientasi 
utama yang digunakan dalam studi linguistik 
kontemporer, adalah kecenderungan qira’at orang 
Arab Badui (kampung/pedalaman) kepada syakal 
dlammah, dan kecenderungan qira’at orang Arab al-
Hadlar (yang telah berbudaya tinggi) kepada syakal 
kasrah. 
 

Penduduk tamim tersebut tinggal di daerah 
badui/perkampungan (sehingga mereka bertendensi 
pada qira’at dlammah). Adapun suku Quraisy, 
Hudzail, Anshar dan Tsaqif dan suku-suku lainnya 
dari jazirah Arab bagian timur menetap di wilayah al-
Hadlar (sehingga bertendensi pada qira’at kasrah). 

 

Adapun kemusykilan (kesulitan)  mengenai 
percampuran antara kedua ragam kecenderungan 
ini, al-Ustadz Dr. Ibrahim Anis menegaskan bahwa 
secara global, qira’at kabilah-kabilah di daerah 
perkampungan Jazirah Arab cenderung 
kepada dlammah. Hal ini disebabkan karena ia 
merupakan salah satu karakter dialektis yang keras 
dari penduduk Arab kampung. Ketika kita mendapati 

 

15. Pengertian tamim di sini tidak merujuk kepada suatu 
kabilah tertentu, ia merupakan suatu term yang digunakan 
para ahli linguistik yang merujuk kepada sejumlah 
penduduk Jazirah Arab bagian tengah dan timur. Lihat 
Tarikhul Qur’an,hlm. 177 
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penduduk Arab kota cenderung kepada kasrah, maka 
penduduk Arab kampung cenderung 
kepada dlammah. Keduanya jika ditinjau dari ranah 
fonologis adalah tidak jauh berbeda, oleh sebab itu 
terkadang terjadi percampuran di antara keduanya. 

(16). 

Secara konklusif, dapat kita tarik benang merah 
bahwa corak qira’at Ali lebih cenderung 
kepada qira’at badawiyyah. Hal ini bisa dibuktikan 
dengan beberapa corak qira’atnya yang tendensius 
kepada tradisi dialektis penduduk Arab kampung. 
Sebut saja riwayat no. 4,5,9 dan 10 yang secara 
kontras terlihat dalam kecendrungannya kepada 
syakal dlammah, lalu riwayat no. 11 yang meng-
Isyba’-kan huruf dal sehingga seolah-olah 
terdapat wau setelahnya. 

Selain itu dalam riwayat no. 6 kita juga bisa 
melihat tradisi dialektis Arab badawi, yakni 
menggantikan huruf   ع kepada      ح yang dikenal 
dengan fahfahah. Tradisi lainnya bisa kita lihat pada 
riwayat no. 7, yakni mematikan huruf berharkat yang 
berada di tengah-tengah, seperti    ُكتْب   menjadi     ُكتُب . 
b. Contoh 

Qira’at Tafsiriyah  (Interpretatif ) Ali bin Abi 
Thalib.(17).  

 

   No Nama Surat Mushaf 
Utsmani 

Qira’at Ali 

 

16. Tarikhul Qur’an, hlm. 177 
17. Tarikh al-Qur’an, hlm. 180-181 
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1. Al-
Baqarah : 182 

َفَمْن َخاَف ِمْن 

 ُموص   َجنَفًا 

َفَمْن َخاَف ِمْن 

 ُموص   َحيَفًا 

2. An-Nisa : 46   فُوَن ا ْلَكِلمَ  َعْن يَُحِرِّ

 َمَواِضِعهِ 

فُونَ  اْلَكَلَمَ  َعْن   يَُحِرِّ

 َمَواِضِعهِ 

3. An-Nisa : 172  َِّأَْن يَُكونَ  َعبَْيًدا لِِلَِّ  أَْن يَُكونَ  َعْبًدا لِِل 

4. Al-An’am : 141  َُوآَتُوا َحقَّه

 يَْومَ  َحَصادِ هِ 

 َوآَتُوا َحقَّهُ يَْومَ  َحَصِدهِ 

5. Ar-Ra’du : 31   أَفَلَمْ  يَْيئَِس  الَِّذيَن

 آََمنُو

 أَفَلَمْ  يَتَبَيَّنِ  الَِّذيَن آََمنُو 

6. Yusuf : 30  قَدْ  َشفَعَهَ ا ُحبًّا  قَدْ  َشغَفَهَ ا ُحبًّا 

Secara keseluruhan tidak sedikitpun kita temui 
tambahan teks dalam qira’at Ali ini, berbeda dengan 
qira’at Ibnu Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab yang dalam 
beberapa riwayat terdapat teks tambahan di luar apa 
yang tertera dalam mushaf al-Imam. 

2. Perbedaan Mushaf Ali Bin Abi Thalib 
dan Mushaf Utsman: 
Mushaf Ali bin Abi Talib adalah mushaf Alquran 

selain mushaf Utsman. Mushaf Utsman adalah 
mushaf yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan dan 
mushaf Ali adalah mushaf yang dikodifikasi oleh Ali 
bin Abi Talib. Alquran yang dikodifikasi Ali dan 
Alquran yang dkodifikasi Utsman sangat berbeda. 
Perbedaan kedua mushaf terletak dalam aspek 
penyusunannya, urutan surah dan ayatnya, bahkan 
kalimat-kalimatnya terdapat penambahan dan 
pengurangan.  

Perbedaan yang paling mencolok adalah mushaf 
Ali susunan surahnya berdasarkan urutan turunnya 
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ayat, sedangkan mushaf  Utsman susunan surahnya 
sesuai dengan tauqifiy (ketetapan) dari Nabi 
Muhammad SAW.  

Berdasarkan turunnya ayat, susunan Alquran 
dalam mushafnya Ali mendahulukan Makkiyyah 
ketimbang ayat Madaniyyah dan mendahulukan ayat 
yang dinasakh ketimbang nasikh, namun itu semua 
tidak berlaku dalam mushafnya Utsman, karena 
semua susunan yang ada dalam mushaf tersebut 
adalah berdasarkan tauqifiy (ketetapan) dari Nabi 
Muhammad SAW. 

Perbedaan yang lain antara mushaf Ali dan 
mushaf Utsman adalah jumlah surat. Jumlah surat 
dalam mushaf Ali hanyalah 111 surah, tidak seperti 
Alquran yang ada sekarang yang jumlahnya 
mencapai 114 surah Alquran.  

Perbedaan yang lain adalah berkaitan 
dengan qiraat Ali dan qiraat Utsman.  

Perbedaan qiraat itu ada dua macam, qiraat 
berdasarkan dialek (qiraat lahjiyyah) seperti 
ayat  ُفَْليَُصْمه. Qiraat yang ada pada mushaf Ali 
adalah  ُفَِليَُصْمه.  

Perbedaan qiraat yang lain adalah qiraat 
berdasarkan interpretasi (qiraat tafsiriyyah) seperti 
ayat  ِ يَُكونَ  َعْبدًا لِِلّ أَْن   yang di dalam mushaf Ali dibaca أَْن 

 ِ  .يَُكونَ  َعبَ يْ دًا لِِلّ
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C. Karakteristik Mushaf Abdullah Ibnu Mas’ud 

1. Karakter 
Mushaf Abdillah Ibnu Mas’ud memiliki 

karakteristik yang juga berbeda dari mushaf lainnya, 
diantaranya adalah: 

 

Hanya memuat 111 surat dan minus surat al-
Fatihah dan al-Mu’awwidzatain (surat al-Falaq dan 
an-Nas). 

Kata-kata dalam ayatnya banyak berbeda dengan 
kebanyakan catatan sahabat lain, karena 
menurutnya kata-kata al-Qur’ān boleh diganti 
dengan sinonimnya, baik untuk lebih menjelaskan 
maknanya, atau agar mudah dibaca orang suku 
tertentu. 

Sebagian kata dalam ayat diganti dengan kata lain 
dengan maksud agar lebih jelas. Misalnya 
kata shauman (puasa) dalam surat Maryam ayat 26 
diganti shamtan (diam), karena meksud ayat 
tersebut adalah nazar berpuasa untuk diam tidak 
berkata-kata. (18).  

2. Perbedaan Mushaf Abdullah Ibnu Mas’ud dan 
Mushaf Utsmani: 

 

Beberapa perbedaan mushafnya dengan mushaf 
resmi seperti dicontohkan, tathawwa’a khairan  تطوع(

 disisipkan huruf ba, sehingga dibaca tathawwa’a خيراً(  
bikhairin;  )تطوع بخير( peghilangan kata ‘an )عن( dalam 

 

18. Abu Ja’far Shaduq, al-I’itiqâdât, hal. 81. 
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yas`alunaka ‘ani-l anfal menjadi yas`alunaka-l 
anfal )يسألونك األنفال(; penggantian kata dengan kata lain 
yang bermakna sama seperti aydiyahuma أيديهما()  
dibaca aymanuhuma )أيمنهما(; dan ada yang bermakna 
lain, seperti ilyasa dan ilyasin (QS. Al-Shaffat: 
123&130) diganti dengan idrisa dan idrasin; 
penyisipan beberapa kata seperti wa ajwajuhu 
ummahatuhum disisipi wa huwa abun lahum, atau 
satu kata seperti min qabli hadza disisipkan al-qurani; 
perbedaan kata dalam kerangka konsonan teks yang 
sama sehingga dibaca dengan kalimat yang beda, 
seperti baqiyyatin (QS. Hud: 116), huruf ba` dibaca 
ta`, sehingga dibaca taqiyyatin; penambahan 
beberapa ayat ekstra; penghilangan satu frase 
kalimat yang tidak merubah maknanya; 
penghilangan ayat keenam QS. Al-Insyirah 
dikarenakan pengulangan dari ayat 5.
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D. Karakteristik Mushaf Ubay ibn Ka’ab: 

1. Karakteristik Mushaf: 
 

Mushaf Ubay bin Ka’ab memiliki karakteristik 
yang berbeda dengan yang lainnya yaitu: 

Urutan surat berbeda dengan urutan mushaf 
Utsmani. 

Jumlah surat lebih banyak, dengan tambahan 
surat al-Khal’u dan al-Hafdu yang keduanya memuat 
doa qunut, karena menurut Ubay kedua doa tersebut 
termasuk yang diwahyukan.Yang dimaksud dengan 
kedua doa tersebut adalah: 

Khal’u adalah sebagai berikut: 

اللهم اان نستعني بك ونستغفرك و نثِن عليك اخلْي وال 
 وخنلع  نكفرك

Doa hafdu adalah sebagai berikut: 
واليك   بسم اهللا الرْحن الرحيم اللهم اايك نعبد ولك نصلي ونسجد

  حنفدو  نسعى
Surat al-Fiil dan al-Quraisy disatukan karena 

dianggap satu surat dan tidak dimulai dengan 
Basmalah. (19). 

Surat az-Zumar diawali dengan “Hamim”, 
sehingga dalam al-Qur’ān terdapat 8 surat yang 
dimulai dengan “Hamim”. 

 

19. Muhammad bin Ali bin Syahr Asyub, Manâqib Âli Abi 
Thâlib, jil. 2, hal. 50-51. 
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2. Perbedaan Mushaf Ubay bin Ka’ab dan Mushaf 
Utsmani: 

 

Ada perbedaan dalam susunan surat antara 
mushaf Ubay dan mushaf Utsmani. Ibn al-Nadim 
dalam al-Fihrist melaporkan mushaf Ubay berjumlah 
116 surat.  

Tetapi Ibn al-Nadim tidak menuliskan 14 surat, 
sehingga yang ada dalam daftarnya hanya berjumlah 
102. sementara itu, dalam al-Itqan dilaporkan 
jumlahnya 115 surat, karena surat al-Fil dan Quraisy 
atau surat al-Dluha dan surat al-Insyirah dijadikan 
satu. Sebagaimana al-Fihrist, daftar tartib surat 
dalam al-Itqan juga tidak lengkap.  

Ada 8 surat yang tidak tercantum dalam al-Itqan; 
yaitu al-Muddatssir, al-Furqan, al-Sajdah, Fathir, al-
Qalam, al-Insan, al-Buruj, dan al-Masad. Di samping 
ittu, ada dua surat ekstra dalam mushaf Ubay, yang 
disebut dengan surat al-Khal’ ( 3 ayat) dan surat al-
Hafd (6 ayat).  

Kedua surat ini tidak dapat disebut bagian dari al-
quran, hal ini dapat dilihat lewat kosa kata non-
quranik, di samping kedua surat ini tidak dibaca 
kecuali dalam doa qunut saja. Dengan demikian 
maklum diketahui jumlah surat mushaf Ubay 
berjumlah 116, bukan 114. 

 

Urutan surat yang digunakan Ubay dalam 
mushafnya juga berbeda dengan mushaf yang ada 
sekarang ini. Karakteristik yang mencolok dari urutan 
ini adalah dimulai dari yang terpanjang hingga yang 
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terpendek. Urutan seperti ini lazim digunakan dalam 
beberapa mushaf kuno. 

 

Selain itu, perbedaan vokalisasi, kerangka 
konsonan teks, penempatan kata yang diakhirkan 
atau didahulukan, pembolak-balikan urutan ayat, 
penambahan atau pengurangan kata atau ayat 
banyak dijumpai dalam mushaf Ubay. Bahkan 
ditemukan ayat alternatif atau ayat ekstra dalam 
mushaf Ubay. 
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Penutup 

 

Beberapa bukti di atas hanyalah sebagian kecil 
dari dari penegasan bahwa para sahabat Nabi SAW 
memiliki tradisi tulis-menulis, yang dilakukannya 
untuk menjaga kemurnian wahyu yang diturunkan 
oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui 
malaikat Jibril, meskipun dengan cara dan gaya 
masing-masing mereka, akan tetapi tidak 
mengurangi esensi dan substansi kemurnian wahyu 
diturunkan.  

 

Yang pada akhirnya diantara sahabat seperti Ali 
bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab dan Abdullah Ibnu 
Mas’ud, memiliki catatan masing-masing dari wahyu 
yang ia dengarkan langsung dari Rasulullah SAW, 
yang mereka kumpulkan dalam satu dokumen 
khusus, dengan karakteristik khusus dari masing-
masing sahabat tersebut. dari dokumen inilah Zaid 
bin Tsabit dapat menulis mushaf  atas perintah dari 
Utsman bin Affan Radhiyaallahu Anhu, sekaligus 
melakukan upaya penyeragaman bacaan dan 
teksnya. 

 

Upaya standarisasi al-quran yang dimotori oleh 
khalifah ‘Utsman yang menyeragamkan bacaan dan 
teksnya berhasil dengan sangat baik, dengan sedikit 
efek samping yang tentu tidak ia duga dari 
sebelumnya: mushaf lain yang ia musnahkan 
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sesungguhnya amat bermanfaat bagi kejian 
kelimuan quranic studies. Walau bagaimanapun, 
hasil ijtihad para sahabat menyatukan bacaan al-
quran tetap upaya yang harus diterima dan dihargai 
dengan syukur, sebab jika yang dikhawatirkan 
terjadi, tentu umat Islam tercerai berai dan tidak 
menutup kemungkinan munculnya bacaan atau 
mushaf palsu di kalangan muslimin. 

 

  

 


