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Al-Imam Ibnul Jazariy mengatakan dalam Manzhumah Jazariyyah: 
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“Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak, 

Siapa saja yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka ia berdosa.” 

Al-Imam Ibnul Jazariy ingin menegaskan bahwa mengamalkan tajwid saat 

membaca Al-Quran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. 

Namun, sesungguhnya kewajiban ini tidaklah mutlak, sebagaimana talah diuraikan rincian 

dalam permasalahan ini. Dari Ummul Mu‟minin „A-isyah radhiyallahu „anha,  Rasulullah 
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“Seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para Malaikat yang mulia 

dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-

bata dan masih terasa sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala.” [HR. 

Muslim] 

Beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari riwayat tersebut di antaranya: 



1. Keutamaan di sisi Allah هلالج لج dan pahala yang sangat besar bagi orang-orang 

yang mahir membaca Al-Quran, 

2. Keutamaan dan dua pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan 

terbata-bata, namun tidak berhenti untuk belajar. Baginya satu pahala 

membaca Al-Quran dan satu pahala menuntut ilmu. 

3. Adapun mafhum mukhalafah (pemahaman terbalik) dari riwayat ini adalah 

keburukan bagi orang-orang yang tidak mahir membaca Al-Quran dan tidak 

mau belajar untuk memperbaikinya. Bahkan baginya dua keburukan: 

keburukan yang pertama adalah membaca Al-Quran tanpa ilmu, dan 

keburukan yang kedua adalah meninggalkan menuntut ilmu yang telah 

diwajibkan kepadanya.Wallahu a‟lam. 

Namun demikian, ada yang perlu diperhatikan, bahwasanya seseorang boleh 

membaca Al-Quran dengan tingkatan yang berbeda pada saat ia tilawah harian sendirian 

dengan pada saat ia memperdengarkannya kepada orang lain, khususnya ketika talaqqi. 

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat tentang bacaan Abu Musa Al-Asy‟ari: 
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“Sungguh ia telah diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan 

Nabi Daud.” 

Saat mendengar sabda Rasulullah tersebut, sedangkan ia tidak menyadarinya 

bahwa Rasulullah sedang menyimaknya, ia kemudian berkata: 
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“Andai aku tahu engkau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar 

memperindah bacaannya.” [HR. Al Bukhari 5048, Muslim 793] 

Riwayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya bacaan Abu Musa pada 

saat sendirian bukanlah bacaan terbaiknya dimana ia masih bisa membaca dengan bacaan 

yang jauh lebih baik daripada bacaannya pada saat itu. Artinya, kita boleh membaca Al-

Quran dengan kualitas bacaan yang berada satu tingkat di bawah bacaan yang biasa 

diperdengarkan pada saat talaqqi. Dengan syarat, bacaan tersebut telah memenuhi 

kaidah-kaidah tajwid dan terhindar dari lahn. 



Seluruh kaidah-kaidah tajwid 

adalah kaidah-kaidah Bahasa Arab 

kecuali empat hal saja: 

1. Panjangnya Mad yang lebih 

dari dua harakat, 

2. Panjangnya Ghunnah, 

3. Saktah, 

4. Senandung Tilawah. 

Adapun dalam konteks talaqqi, maka sudah sepatutnya kita mengerahkan 

kemampuan terbaik dalam membaca Al-Quran, benar-benar berusaha untuk 

menampakkan makhraj, sifat, dan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Semua ini tiada lain 

merupakan sebagai bentuk keringanan yang diberikan kepada para Qari pada saat mereka 

membaca Al-Quran sendirian. 

Kemudian, Al-Imam Ibnul Jazariy mengemukakan alasan mengapa ia berpendapat 

bahwasanya mentajwidkan Al-Quran adalah kewajiban: 
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“Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran, 

Dan bersama dengan tajwid pula Al-Quran sampai kepada kita.” 

Al-Quran diturunkan oleh Allah هلالج لج kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dengan Bahasa 

Arab yang jelas lagi terang. Sedangkan kaidah-kaidah ilmu tajwid hakikatnya adalah 

kaidah-kaidah Bahasa Arab. Bila kita tidak menjaga kaidah tajwid, maka sama artinya kita 

tidak menjaga kaidah Bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. 

Syaikh Ayman Rusydi Suwaid hafizhahullah mengatakan bahwa seluruh kaidah 

tajwid adalah thabi‟i (berasal kaidah Bahasa Arab), kecuali empat hal saja: 

1. Panjangnya mad yang lebih dari dua harakat, 

Mad asli yang panjangnya dua harakat merupakan thabi‟i, bawaan orang Arab 

yang merupakan bagian dari kaidah Bahasa Arab. Sedangkan mad yang lebih dari dua 

harakat tidak dikenal dalam Bahasa Arab dan hanya ada dalam Al-Quran. 

2. Panjangnya ghunnah, 

Apa yang dimaksud di sini adalah panjangnya bacaan saat menahan ghunnah. 

Khususnya berkaitan dengan nun tasydid dan mim tasydid, dimana pada keduanya 

ditahan lebih dari dua harakat. 

Begitupun pada ghunnah yang terdapat 

pada idgham, ikhfa, atau iqlab. 

Adapun berkaitan dengan 

hukum-hukum seperti idgham, ikhfa, 

atau iqlab maka semua itu merupakan 

thabi‟i. Orang-orang Arab, khususnya 



pada zaman nubuwwah saat Al-Quran diturunkan, memang biasa melafazhkan kata demi 

kata dalam percakapan sehari-hari mereka dengan idgham, ikhfa, atau iqlab. Semua itu 

berlaku untuk mempermudah pengucapan. 

3. Saktah, 

Saktah dalam percakapan Bahasa Arab tidak berlaku. Saktah hanya berlaku saat 

membaca Al-Quran. 

4. Nada/ Senandung (Tahsinut Tilawah). 

Begitu pun dengan senandung dan nada dalam membaca Al-Quran. Kita mungkin 

mendengar orang Arab mengucapkan kalimat seperti من يفعل هذا (man yaf‟alu hadza)
1
 

yang dibaca dengan may yaf‟alu hadza, namun tentu kita tidak pernah mendengar orang-

orang Arab mengucapkannya dengan nada sebagaimana mereka membaca Al-Quran. 

Selain keempat hal yang telah disebutkan, semuanya thabi‟i (berasal dari kebiasaan 

percakapan orang-orang Arab yang hidup pada masa nubuwwah).Wallaahu a‟lam. 

Al-Imam Muhammad Ibnul Jazariy melanjutkan syairnya: 
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“Dan tajwid juga merupakan perhiasannya tilawah 

Serta hiasannya adaa dan qiraah.” 

Di antara alasan lain mengapa Al-Imam Ibnul Jazariy berpendapat bahwasanya 

mentajwidkan Al-Quran merupakan kewajiban adalah sebagaimana yang diungkapkan 

dalam syairnya. Tajwid adalah sebaik-baik perhiasan saat membaca Al-Quran. Dalam syair 

tersebut ada beberapa istilah yang secara umum bermakna sama, namun secara khusus 

memiliki makna tersendiri. 

1. Tilawah: artinya mengikuti atau mutaba‟ah. Maknanya adalah membaca Al-

Quran secara rutin seperti tadarrus/ wirid harian/ muraja‟ah. Istilah tilawah 

hanya berlaku bagi Al-Quran dan ini adalah kekhususan baginya. 

2. Adaa: artinya membacakan Al-Quran di hadapan seorang Muqri, ber-talaqqi 

kepadanya, dan mengambil riwayat darinya. 

3. Qiraah: maknanya membaca, lebih umum daripada tilawah dan adaa. Tilawah 

dan adaa termasuk ke dalam qiraah. Tapi tidak setiap qiraahbermakna tilawah 

                                              

1
Artinya : “Siapakah yang melakukan ini?” 



dan adaa. Qiraah juga digunakan pada selain Al-Quran, seperti qiraatul hadits 

(membaca hadits) atau qiraatul kitaab (membaca buku). 

Al-Imam Ibnul Jazariy melanjutkan: 
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“Dan Tajwid adalah memberikan kepada huruf hak-haknya, 

Dari sifat-sifatnya dan mustahaknya, 

Dan mengembalikan setiap huruf kepada asalnya (makhrajnya), 

Pada bait-bait ini Al-Imam Ibnul Jazariy mendefinisikan tajwid dengan begitu rinci. 

Beliau mendefinisikan tajwid dengan “memberikan hak dan mustahak huruf, serta 

mengembalikan huruf kepada makhrajnya.” Hak huruf adalah sifat-sifat lazim yang 

dimiliki oleh huruf, yaitu  sifat asli yang senantiasa menyertai huruf seperti hams, jahr, 

syiddah, rukhawah, qalqalah, dan sebagainya. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat 

yang sewaktu-waktu menyertai huruf tertentu seperti ; sifat tafkhim (suara tebal), tarqiq 

(suara tipis), idzhar, ikhfa, dan iqlab. 

Al-Imam Ibnul Jazariy melanjutkan bahwa di antara makna tajwid juga adalah, 
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“Dan lafazh yang sama mesti diucapkan dengan konsisten sebagaimana awalnya.” 

Maksudnya adalah pada lafazh-lafazh yang sama hukumnya, maka mesti 

diperlakukan serupa, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya (dalam sekali baca). 

Misalnya kita membaca mad wajib dengan 5 (lima) harakat pada satu ayat, maka bila 

bertemu dengan mad wajib di ayat yang lain, kita harus membacanya 5 (lima) harakat, 

dengan hitungan yang sama. Begitu pun pada hukum-hukum yang lain.Dalam istilah 

ilmiah, pemerataan dan konsistensi dalam mengaplikasikan hukum-hukum yang berlaku 

dikenal dengan Tawhidul Manhaj. 

Al-Imam Ibnul Jazariy melanjutkan, 
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“Membacanya dengan sempurna tanpa berlebih-lebihan, 

Dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan,” 

Apa yang telah beliau jelaskan dari mulai memberikan huruf hak dan 

mustahaknya, mengembalikan setiap huruf kepada makhrajnya, dan konsisten dalam 

setiap bacaan, ditujukan untuk menyempurnakan bacaan agar sesuai, atau minimal 

mendekati sebagaimana bacaan Al-Quran pada saat pertama kali diturunkan. Bukan 

untuk menjadikannya sebagai beban. Karenanya, dalam pengucapannya, kita mesti 

melatih lisan agar bisa mengalirkan suara dan lafazh-lafazh Al-Quran dengan lembut, 

ringan, dan mengalir. Tanpa harus dibuat-buat sehingga terkesan kaku, keras, dan 

menghentak-hentak. 

Syaikh Ayman Rusydi Suwaid hafizhahullah menjelaskan bahwa takalluf (beban) 

itu terbagi menjadi dua: 

1. Takalluf yang disyariatkan (mathlub), yaitu berusaha sekuat tenaga untuk 

mengucapkan lafazh demi lafazh hingga tercapai bahasa yang paling fasih. 

2. Takalluf  yang tercela (madzmum), yaitu berlebih-lebihan dalam mengucapkan 

lafazh demi lafazh hingga setiap ucapan terkesan dibuat-buat, kaku, dan tidak 

enak didengar. 

Sesungguhnya, setiap huruf memiliki mizan (timbangan/ bobot) yang mesti 

ditunaikan sesuai dengan bobotnya. Bila, misalnya, satu huruf memiliki bobot 1 kg, maka 

kita wajib menunaikannya 1 kg, tidak menguranginya juga tidak berlebihan atasnya. 

Mentajwidkan Al-Quran artinya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Bila mad asli panjangnya dua harakat, maka jangan jadikan ia tiga, empat, apalagi enam 

harakat. 

Sebagian orang yang baru belajar tajwid kadang berlebihan dalam usahanya 

memperoleh kesempurnaan bacaan sehingga ia memberikan bobot yang lebih dari apa 

yang semestinya. Kadangkala ia malah mengurangi apa yang semestinya diberikan. 

Ketahuilah bahwasanya mentajwidkan Al-Quran bukan berarti berlebihan dalam mad, 

juga bukan berarti: 

- memanjangkan yang bukan mad, 

- menambah hamzah setelah mad, 

- mengucapkan huruf seperti orang mabuk, 

- mengucapkan hamzah seperti orang muntah, 



- menambah suara lain dari hidung, 

- mengurangi suaranya, seperti pada ghunnah. 

Pada akhir baitnya yang membahas tajwid, Al-Imam Ibnul Jazariy mengatakan, 
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“Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid 

dengan orang yang meninggalkannya, 

Kecuali latihan terus menerus secara konsisten dengan lisannya.” 

Artinya, seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia 

tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid kecuali bila ia rajin 

melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. 

Tentu saja, latihan untuk mendapatkan hasil yang sempurna tidak akan semudah 

membalikkan telapak tangan, khususnya bagi mereka yang berasal dari luar Arab. Sejak di 

dalam kandungan hingga sanggup mengenal dunia mereka tidak mengenal bahasa dan 

dialek kecuali apa yang biasa ia dengar dan ia ucapkan. Lalu, tiba-tiba ia harus belajar 

mengucapkan sesuatu yang tidak biasa ia ucapkan dengan dialek yang tidak biasa ia 

praktikkan. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Tinggal bagaimana usaha 

setiap orang untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan tidak pernah berputus asa. 
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- Talaqqi dan Ta‟lim bersama Syaikh Abdul Karim Al-Jazairiy 

- Video “Al-Itqan” Syaikh Ayman Suwaid (youtube.com) 

- Video “Syarh Jazariyyah” Syaikh Ayman Suwaid (youtube.com) 

 


