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biwin. (OS asv-Svauaraa 126):

t g"Si menurut'p"nt lis karena dia diturunkan kepada umat yang
panaai UerUahasaArab. Artinya, jikaAlquran diturunkan di
indonesia, maka ia pasti dituliskan dalam bahasa Indoriesia.
Sebagaimana kitab iuci sebelumny.a dituliskan dalam bahasa
Ibran"i dan Suryani untukTaurat dan Injil.

I-ni dipertegis lagi dengan pemyataanayat : bilisani qaumihi
(denean'bahala umatnya). (QS Ibrahim [14]:4) Artinya, bahwa
Uatr#a titaU suci tidak l-ebih aaAan pUnan dari pilihan-pilihan
Allah. Iika kemudian bahasa Alquran lebih indah dari bahasa
umat manusia, itu karena ia adalah kalam,Allah atau firman
Allah. Artinva, keistimewaan tidak semata terletak dari Arabnya'
taoi dari Aliruran sebasai ka lantullah atauflrman Allah. Unnrk
itri maknadlquran da[at diterjemahkan dan dapat dipahami
dalam bahasi Indon6sla oleli umat Islam Indonesia.

Baca Alquran Tajwid Langgam Iawa
Jika ini t6rkait deirgan eseisi Alquran sebag?thudnnatau

oetuniuk, (OS al-Baqirah t2l: 185) maka membacaAlquran
ieUagdi Uagiin dad ibadah ansih lebih mudah unttrk dipahami:
neei;u iugi dengan tanggapan yang perlu penulis shrripaikan.
tvtdrurirt[emrlis berdasarkan pertemuan Musyawarah-Alquran
1B-2I Anistus 2015 menvimprilkan bahwaloghat atau langgam
apapun"tidak masalah itigunakandalam membaca Alqlqan
silairra'diusahakan untu-k tetap ilengan aturan tajwid dqn
tilawah. Hal itu ditergaskan oleh.dialog SuaraAzhar kepada
Dewan Fatwa Mesir:Syekh Fahmi Abdul Qawi yang dimuat
dalam Muslimmediani:ws.com. Adapun yang diungkap oleh
BuvaYahva vang mengharamkan, maka itu tidaklain sebagai
usdha aeir mulEnin dlpat terus belaj ar membaca lebih baik
dan meighormati Alquran Sebagai kalamullah.

Alah Iendiri telah menegaskan perbedaan bahasa atau
ikhtilaf alsinatikum danwarna kulitmu wa alwanikum. (QS

ar-Rurfr B0l: Zl)Perbedaan ini, bagaikan pembelajaranbahasa
Inggris yang sebaiknya dengan lidah orang Barat, taPi
tefi iataannvi orangAfrika yang-aksennya agak tebal juga tidak
madatatr. Uritul mereka dikbnal dengan Aftoamerika. Menurut
penulis -yang menjadi dosendi dakwah dankomunikasi Islam ini-
bafrasa aaa*r sarana untuk memehami pesan di balik kata Para

komunikanmenekankanpentingryapemilhan katatapitidakharus
berhenti pada kata tanpa pemahaman penerima pesan'

Muslirir sudah saaffD,? didukunguntukdekat denganAlquran.

'vValauptmdalamtceaaaanfraafrdiabbletrmembacadanrnenlrenttrh
ehurdn Sebaeai pelaku dakwah, mengajakkebaikan arlalah tugas

urirna pemrlis"mellhattidakadakebunicinbagimereka yangdekat

dengarrAlqurandanbenrsahaagmwargalawadekat denganAlquan
lewa't dialeg jawanya yang medok
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Menvalahkan orang dan mencari-cari kesalahan, hanya
akan me"mbuat muslim*meniadi takut dan jauh dlari Alquran
yang merupakan sumber daliwah. fayakan Indonesia dengan
Dalcr,vah Qurani.


