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Interaksi dengan Al Qur'an
Pendahuluan
●Keutamaan membaca Al Qur'an
●Keutamaan mengkhatamkan Al
Qur'an
●Tilawah
●Tadarus
●

Pendahuluan
Al-Qur’an adalah Kalamullah yang merupakan mu’jizat yang
ditunjukan kepada Nabi Muhammad saw., yang disampaikan kepada
kita secara mutawatir dan dijadikan membacanya sebagai ibadah.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِ سْوِل
ه
ُ سَّنَة َر
ُ ه َو
ِ ب الل
َ ِكَتا: م ِبِهَما
ْ سْكُت
َّ ضُّلْوا َما َتَم
ِ ن َت
ْ ن َل
ِ م َأْمَرْي
ْ ت ِفْيُك
ُ َتَرْك
Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan
sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah
dan Sunnah Rasul-Nya. (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik;
al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh
Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim wal Minnah fil
Intisharis Sunnah, hlm. 12-13).

Keutamaan Membaca Al Qur'an
1) Akan menjadi syafaat bagi pembacanya di
hari kiamat.
Dari Abu Amamah ra, aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda, “Bacalah Al-Qur’an,
karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat
bagi para pembacanya di hari kiamat.” (HR.
Muslim)

Keutamaan Membaca Al Qur'an

2) Mendapatkan predikat insan terbaik.
Dari Usman bin Affan ra, Rasulullah saw.
bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang
mempelajari al-Qur’an dan
mengajarkannya.” (HR. Tirmidzi)

Keutamaan Membaca Al Qur'an
3) Bersama para malaikat yang mulia
Dari Aisyah ra, berkata; bahwa Rasulullah
saw. bersabda, “Orang yang membaca AlQur’an dan ia mahir membacanya, maka
kelak ia akan bersama para malaikat yang
mulia lagi taat kepada Allah.” (HR. Bukhari
Muslim).

Keutamaan Membaca Al Qur'an
4) Mendapat dua pahala
“Dan orang yang membaca Al-Qur’an,
sedang ia masih terbata-bata lagi berat
dalam membacanya, maka ia akan
mendapatkan dua pahala.” (HR. Bukhari
Muslim)

Keutamaan Membaca Al Qur'an
5) Mendapatkan sakinah, rahmat, dikelilingi
malaikat, dan dipuji Allah di hadapan makhlukNya.
Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda,
“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahrumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci AlQur’an dan mempelajarinya, melainkan akan turun
kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri
mereka rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan
Allah pun akan menyebut (memuji) mereka di hadapan
makhluk yang ada di dekat-Nya.” (HR. Muslim)

Keutamaan Membaca Al Qur'an

6) mendapat pahala yang berlipat ganda
Rasulullah Saw bersabda: ”Barangsiapa yang
membaca satu huruf Kitabullah maka ia mendapat
satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas
dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan
alif laam miim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf (H.R
at-Tirmizi)

Keutamaan Membaca Al Qur'an
7) mendapat mahkota di hari kiamat
Siapa yang membaca Al Qur’an, mempelajarinya, dan
mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari
cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya
matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua
jubah (kemuliaan) yang tidak pernah didapatkan di
dunia. Keduanya bertanya, “Mengapa kami dipakaikan
jubah ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua
memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al
Qur’an.” (HR. Al-Hakim)

Keutamaan Mengkhatamkan Al Qur'an
1) Amalan yang dicintai Allah
Dari Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan ada seseorang
yang bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah,
amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau
menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi,
“Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau
menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal
hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari
awal.” (HR. Tirmidzi)

Keutamaan Mengkhatamkan Al Qur'an
2) Orang yang mengikuti khataman Al-Qur’an, seperti
mengikuti pembagian ghanimah
Dari Abu Qilabah, Rasulullah saw. mengatakan,
“Barangsiapa yang menyaksikan (mengikuti) bacaan AlQur’an ketika dibuka (dimulai), maka seakan-akan ia
mengikuti kemenangan (futuh) fi sabilillah. Dan
barangsiapa yang mengikuti pengkhataman Al-Qur’an
maka seakan-akan ia mengikuti pembagian ghanimah.”
(HR. Addarimi)

Keutamaan Mengkhatamkan Al Qur'an
3) Mendapatkan doa/shalawat dari malaikat
Dari Mus’ab bin Sa’d, dari Sa’d bin Abi Waqas, beliau
mengatakan, “Apabila Al-Qur’an dikhatamkan bertepatan
pada permulaan malam, maka malaikat akan bersalawat
(berdoa) untuknya hingga subuh. Dan apabila khatam
bertepatan pada akhir malam, maka malaikat akan
bershalawat/ berdoa untuknya hingga sore hari.” (HR.
Addarimi.)

Keutamaan Mengkhatamkan Al Qur'an
4) Mengikuti sunnah Rasulullah saw.
Dari Abdullah bin Amru bin Ash, beliau berkata, “Wahai Rasulullah
saw., berapa lama aku sebaiknya membaca Al-Qur’an?” Beliau
menjawab, “Khatamkanlah dalam satu bulan.” Aku berkata lagi,
“Sungguh aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah?” Beliau
menjawab, “Khatamkanlah dalam dua puluh hari.” Aku berkata lagi,
“Aku masih mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah.” Beliau
menjawab, “Khatamkanlah dalam lima belas hari.” “Aku masih lebih
mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab,
“Khatamkanlah dalam sepuluh hari.” Aku menjawab, “Aku masih lebih
mampu lagi, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Khatamkanlah
dalam lima hari.” Aku menjawab, “Aku masih lebih mampu lagi, wahai
Rasulullah.” Namun beliau tidak memberikan izin bagiku. (HR.
Tirmidzi)

Tilawah Al Qur'an
Tilawah : membaca saja
●Satu huruf yang kita baca akan dibalas dengan 10
kebaikan
●Rasul SAW mencontohkan membaca ( المalif laam
miim) yang artinya hanya Allah yang tahu
Itu bukan satu huruf
Melainkan 3 huruf  30 kebaikan
●Jangan malu jika belum bisa membaca dengan benar,
karena yang membaca terbata-bata pun mendapat
pahala, bahkan dua pahala (pahala per huruf dan
pahala usaha yang susah payah dalam membaca)
●

Tadarus Al Qur'an

Tadarus: berasal dari kata darosa
●Artinya mengkaji
Dengan tadarus (tilawah dan mengkaji) alQur’an maka dapat diambil pelajaran yang
menjadi pedoman hidup kita
●
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