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Mukaddimah 

Banyak kalangan muslimin yang tergagap ketika 
harus membedakan antara rasm ustmani dengan 
mushaf cetakan Madinah, bahkan sering terbolak-
balik dalam menggunaan istilah. 

Padahal jelas sekali keduanya berbeda. Mushaf 
rasm Utsmani itu adalah mushaf yang rasm 
penulisannya mengikuti pola yang dituliskan 
langsung oleh para shahabat semenjak dituliskan 
pertama kali di depan Rasulullah SAW dan juga ketika 
distandarisasi penulisannya oleh Utsman bin Al-Affan 
radhiyallahuanhu. 

Maka kalau membandingkan rasm Utsmani ini 
dengan rasm imla’i, dimana teks Al-Quran itu 
dituliskan berdasarkan apa adanya bunyinya.  

Sedangkan mushaf Madinah itu memang 
dituliskan dengan setia pada rasm Ustmani. 
Kebetulan beberapa mushaf di dunia ini ada yang 
penulisannya tidak sepenuhnya menggunakan rasm 
Ustmani dengan beberapa pertimbangan. Walaupun 
kemudian trend-nya semakin kesini semakin ke arah 
rasm Ustmani, termasuk juga mushaf-mushaf di 
Indonesia. 

Lalu seperti apa yang disebut rasm utsmani itu 
sendiri? 
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Kalau kita bandingkan penulisan teks ayat Al-
Quran antara yang menggunakan Rasm Utsmani 
dengan   yang menggunakan rasm imla’i, maka kita 
dapati setidaknya ada 7 karakteristik yang unik.  

Ketujuh karakter unik itu tidak sejalan dengan 
kaidah pada rasm imla’i, dan hanya berlaku manakala 
kita menggunaan kaidah rasm Ustmani, yaitu : 

1. Menghilangkan (حذف) huruf 

2. Menambahi (زيادة) huruf 

3. Mengganti (إبدال) huruf 

4. Penulisan Hamzah 

5. Ha’ ta’nis 

6. Menyambung (الوصل) dan Memisahkan (الفصل) 

7. Memilih Salah Satu 

Kita akan bahas satu per satu dengan sekaligus 
kita beri contohnya dari mushaf 
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Bab 1. Hadzf (Menghilangkan) 

Hadzf itu berarti menghilangkan atau 
membuang. Maksudnya membuang sebuah huruf 
dari teks yang seharusnya tertulis kalau 
menggunakan rasm amla’i. Huruf-huruf yang 
dihilangkan atau dibuang itu adalah alif (ا), ya’ ( ي), 
wawu (و), nun (ن) dan lam (ل). Rinciannya sebagai 
berikut :  

1. Menghilangkan Alif 

Sebagai contoh yang mudah, mari kita buka 
lembaran mushaf dan fokus pada surat pertama 
yaitu surat Al-Fatihah. 
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Perhatikan pada lafadz ar-rahman, al-‘alamin, 
maliki, ash-shirath dan shirat. Kalau menggunakan 
kaidah imla’iyah, maka lafadz-lafadz itu seharusnya 
dituliskan dengan alif yang utuh menjadi (الرحمان), 
 Tapi ternyata di dalam .(صراط ) ,(الصراط) ,(مالك) ,(العالمين)
mushaf, semua alif itu dihilangkan atau dibuang 
(dihadzf).  

Nama-nama orang yang bukan nama Arab namun 
diarabkan kalau pakai kaidah imla’iyah penulisannya 
pakai alif, seperti Ibrahim (إبراهيم), Ismail (إسماعيل), ishak 
 dan lainnya ada 11 nama. Namun ,(إسرائيل) Israil ,(إسحاق)
perhatikan penulisannya di mushaf rasm Utsmani, 
kita akan menemukan huruf alif pada nama-nama itu 
menghilang.  

Tapi uniknya, nama-nama seperti Daud (داود), 
Thalut (طالوت), Jalut ( جالوت) justru dituliskan lengkap 
dengan alif. 

 

Beberapa huruf alif juga menghilang (hadzf) dari 
teks rasm Utsmani, yaitu bila posisinya terletak 
setelah huruf tertentu. Padahal kalau ditulis 
menggunakan kaidah imla’iyah, alif-alif itu 
seharusnya bermunculan.  

Syeikh Muhammad Ali Ad-Dhaba’ melakukan 
penelitian dan menemukan hal itu, kemudian Beliau 
menyusunnya dalam sebuah daftar sebagai berikut : 
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2. Menghilangkan Ya’ 

Selain alif, huruf ya’ (ي)  di dalam penulisan rasm 
Utsmani juga sering kita temukan menghilang. 
Misalnya pada lafadz hawariyyin (حواريين), ummyyin 
 Juga pada .(ربانيين) rabbaniyyin ,(نبيين) nabiyyin ,(أميين)
yastahyi (يستحيي), yuhyi (يحيي), waliyyi (وليي), waliyyiya  

 .(أن يحيي الموتى) an yuhyiyal mauta ,(لنحيي) linuhyiya ,(وليي)

 

Dan perhatikan fiil berikut ini yang seharusnya di 
bagian akhi ada huruf ya’, ternyata pada menghilang. 
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3. Menghilangkan Wawu 

Dalam kasus huruf wawu yang hilang, umumnya 
terjadi manakala ada dua huruf wawu berurutan 
atau ganda dan keduanya berada dalam satu kada 
yang sama.  

 

Selain itu juga ketika terletak setelah hamzah 
yang berada di atas huruf wawu, seperti : 

 

Dan wawu juga dihilangkan bila terletak pada 
akhir dari suatu fi’il, khusus hanya di empat titik saja 
yaitu : 
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4. Menghilangnya Lam 

Kasus hilangnya huruf lam, biasanya terjadi 
apabila ada lafadz yang diawali dengan huruf lam lalu 
kemasulam al-lam ma’rifah, maka yang dituliskan 
hanya satu lam, sedangkan yang satunya lagi 
dihapus. Contohnya adalah sebagai berikut : 

 

5. Menghilangkan Nun 

Hilangnya huruf nun terjadi pada dua ayat. Yang 
pertama pada surat Yuusf ayat 110 : 

 

Lafadz fanujjiya aslinya adalah fanunjiya ( نجيفن  ) 
dengan dua huruf nun, namun dalam rasm ustmani 
satu nun-nya dihilangkan. Para ulama qiraat memang 
punya dua cara dalam membacanya. Kita yang 
membaca Al-Quran menggunakan riwayat Ashim 
(dan juga Ibnu Amir dan Ya’qub), membacanya 
susuai dengan teksnya, yaitu fanujjiya dengan tidak 
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ada huruf nun dan mentasydidkan huruf jim.  

Sedangkan para ahli qiraat yang lain 
membacanya dengan dua huruf nun dengan 
disukunkan pada nun kedua, sedangkan huruf jim 
tidak ditasydid, menjadi fanunjiya (فننجي). 

Contoh yang kedua terdapat pada surat Al-
anbiya’ ayat 88 :  

 

Pada ayat ini lebih terlihat bahwa secara rasm 
utsmani, huruf nun dihilangkan, namun kita yang 
membaca dengan qiraat Ashim, justru membacanya 
dengan seolah-olah ada huruf nun dimana nun yang 
keduanya disukunkan.  

Resminya secara ilmu rasm ustmani, huruf nun 
hanya ada satu disitu, namun dalam penulisan 
mushaf kemudian dibantu dengan dituliskan huruf 
nun kecil.  
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Bab 2. Penambahan (Ziyadah) 

Karakteristik rasm Utsmani yang kedua adalah 
penambahan (ziyadah). Maksudnya penambahan 
huruf huruf alif (ا), atau ya’ (ي) atau wawu (و) pada 
sautu lafadz teks ayat Al-Quran, baik di tengah atau 
pun di akhir kata, namun sama sekali tidak 
mempengaruhi bunyi bacaannya.  

1. Penambahan Alif 

Contoh penambahan huruf alif misalnya pada 
penulisan lafadz mi’ah (مأئة) dan miatain (مائتين).   Dan 
juga pada lafadz la-adzbahannahu (الأذبحنه) dalam 
surat An-Naml ayat 21.  

 

 

 
2. Penambahan Ya’ 
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3. Penambahan Wawu 
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Bab 3. Badal (Penggantian) 

Yang dimaksud dengan badal adalah penggatian 
huruf dengan huruf yang lain dalam teks ayat Al-
Quran. Misalnya huruf alif (ا) diganti dengan wawu (و) 
namun dibaca tetap sebagai alif, atau diganti dengan 
ya (ي) namun tetap dibaca sebagai alif.  

1. Alif Diganti Wawu 

Contoh bagaimana alif diganti dengan wawu tapi 
tetap dibaca sebagai alif adalah lafadz ash-shalah 
yang seharusnya ditulis (الصالة) tapi ditulis menjadi 
 (الزكاة) Lafadz az-zakah yang seharusnya ditulis .(الصلوة)
tapi ditulis menjadi (الزكوة). Lafadz al-hayah yang 
seharusnya ditulis (الحياة) tapi ditulis menjadi (الحيوة) dan 
lainnya. 

Namun ketika lafadz itu di-idhafah -kan dengan 
dhamir, huruf alifnya tidak diganti dengan huruf lain. 
Misalnya (صالتي) dan (حياتكم). 

Yang unik juga adalah riba (ربا), ketika berbentuk 
makrifah dengan alif dan lam, alifnya diganti dengan 
wawu menjadi ( الربو). Namun bila nakirah, maka 
tulisannya menjadi sebagai aslinya (ربا). 
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2. Alif Diganti Ya’ 

Sedangkan contoh alif yang diganti dengan ya’ 
 : berikut ini  (ى)
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Bab 4. Penulisan Hamzah 

 

Hamzah itu bagian dari huruf hijaiyah dalam 
bahasa Arab. Namun orang dalam dalam 
melafalkannya terbagi menjadi dua. Orang-orang 
Quraisy dan penduduk Hijaz umumnya membaca 
hamzah dengan takhfif, sedangkan Bani Tamim dan 
Qais membacanya dengan tahqiq. 

Namun dalam penulisannya justru terbalik. 
Hamzah yang dibaca tahqiq ditulis dengan alif oleh 
mereka dalam berbagai keadaan.   

Dalam bahasa Arab, hamzah itu dibedakan 
dengan alif, sehinga hamzah menjadi huruf yang unik 
bila dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. 

Terkadang hamzah itu dituliskan terpisah dari 
huruf yang lain seperti ini (ء), namun seringkali juga 
kita menemukan hamzah yang bertengger pada 
huruf hijaiyah yang lain, misalnya berada di atas alif 
(), di atas ya’ (ئ) dan di atas wawu (ؤ). 

Bahkan lebih unik lagi, terkadang hamzah itu 
sama sekali tidak nampak atau tidak dituliskan, meksi 
pun tetap disebut sebagai hamzah. Misalnya pada 
hamzah washal. 

1. Hamzah di Awal Kata 

Seluruh hamzah yang berada di awal kata selalu 
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dituiskan di atas huruf alif, baik berharakat fathah, 
kasrah atau pun dhammah.  

  

2. Hamzah di Tengah Kata 

Sedangkan bila hamzah terletak di tengah kata, 
maka penulisannya tergantung harakatnya atau 
harakat huruf sebelumnya bila disukunkan. 

Kalau harakatnya fathah atau huruf sebelumnya  
berharkat  fathah, maka hamzah ditulis di atas alif (أ). 
Sedangkan bila berharakat kasrah atau huruf 
sebelumnya kasrah, maka hamzah ditulis  di atas 
huruf ya’ (ئ). Dan bila hamzah berharakat dhammah 
atau sebelumnya dhammah, maka dituliskan di atas 
wawu (ؤ). 
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Bab 5. Ha’ Ta’nis 

Yang dimaksud dengan ha’ ta’nis  (هاء التأنيث) adalah 
huruf pada akhir kata yang menunjukkan statusnya 
muannatas (perempuan).  Contohnya  bisa kita lihat 
pada lafadz-lafadz berikut : 

1. Rahmah 

Dari 99 kata rahmah (رحمة) ini ada 7 yang 
dituliskan dengan ta’ mabsuthah ( رحمت). 

 

2. Ni’mah 

Dari kali lafadz ni’mah (نعمة) ini tertulis dalam Al-
Quran, 11 diantaranya dituliskan dengan huruf ta’ 
mabsuthah menjadi (نعمت).  

3. Sunnah 

Sunnah (سنة) menjadi (سنت). Ada 13 kali tulisan ini 
terulang dalam Al-Quran, 5 diantaranya tertulis 
dengan ta’ mbsuthah. 

4. Imra’ah 
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Imra’ah (امرأة) menjadi (امرأت) 

5. Laknah 

la’nah (لعنة) menjadi (لعنة) 

6. Ma’shyah 

ma’shiyah (معصية) menjadi (معصية) 

7. Kalimah 

kalimah (كلمة) menjadi (كلمة)  

syajarah (شجرة) menjadi ( شجرت) 

ibnah (ابنة) menjadi (ابنت) 

qurrah (قرة) menjadi (قرت) 

fithrah ( فطرة) menjadi (فطرت) 

 

Sebenarnya para ulama bahasa Arab memang 
berbeda pendapat tentang manakah yang aslinya. 
Menurut para ahli ilmu nahwu seperti Sibawaih dan 
lainya, yang aslinya adalah huruf  ta’ sedangkan huruf 
ha’ itu penggantina.  

Sebaliknya menyurut Tsa’lab dan yang lainnya, 
justru yang asli malah huruf ha’ sedngkan ta’ itu 
penggantinya. 
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Bab 6. Menyambung dan Memisahkan  

Pada dasarnya setiap kata dituliskan terpisah 
dengan kata yang lain. Namun dalam rasm ustmani, 
kadang kita temukan dua kata yang berbeda 
dituliskan bersambung seolah menjadi satu kata. 
Sebaliknya kadang juga kita temukan keduanya 
dipisahkan.  

Setelah diamati oleh para ahli rasm, ternyata 
salah satu faktor kenapa ada yang dituliskan 
tersambung atau tidak, adalah dipengaruhi dengan 
cara membacnya, yaitu apakah dibaca idgham atau 
tidak. Berikut ini berapa  contohnya. 

1. Penyambungan Karena Diidghamkan 

a. ( أن) dan ( ل) 

Contohnya adalah penyambungan antara an (أن) 
dan laa (ال). Di seluruh mushaf Al-Quran keduanya 
selalu dituliskan tersambung menjadi alla (أال). 

Namun setelah diteliti lebih lanjut, ada juga 
pengecualian, dimana keduanya dituliskan secara 
terpisah. Setidaknya ada di sepuluh titik di dalam 
mushaf yang dipisahkan penulisannya, yaitu : 
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Selain  di sepuluh titik itu, semua dituliskan secara 
tersambung.  Di dalam kitab Mu’jam Adawat wa adh-
Dhamair  disebutkan ada 45 titik di dalam mushaf 
dimana alla dituliskan dengan tersambung.  

b.  ( من) dan ( ما) 

Keduanya juga dituliskan dengan disambung 
menjadi (مما).  Cara membacanya pun memang 
diidghamkan.  Namun rupanya para peneliti 
menemukan tiga titik yang keduanya dituliskan 
secara terpisah, yaitu : 

 

c.  ( أن) dan ( لن) 

Keduanya  selalu dituliskan  secara terpisah di 
dalam mushaf, kecuali di dua tempat justru dituliskan 
secara tersambung, yaitu : 
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2. Penyambungan Karena Tidak Ada Idgham 

a. ( في) dan ( ما) 

Contohnya adalah menyambungan antara fi (في) 
dan man (ما) menjadi (فيما). Penyambungan ini selalu 
kita temukan di sepanjang rasm ustmani, kecuali 
pada 11 titik dituliskan secara terpisah, yaitu : 

 

 b. ( ل) dan ( كي) 

-ditemukan 7 kali penyebutannya di dalam Al (كي)
Quran dan 6 di antaranya disambung dengan (ل). Lalu 
disambung dengan ( ال) pada 7 titik.  
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Bab 7. Memilih Salah Satu 

Ditemukan juga dalam rasm Utsmani bahwa ada 
dua qiraat yang sama-sama mutawatir, namun 
penulisannya memilih salah satu saja.  

Misalnya pada ayat-ayat berikut ini : 
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