
Menuai Pahala dan menghafal Al-Quran 

Al-Quran, yang merupakan Kalamullah, adalah mukjizat yang luar biasa. Pahala 

membacanya pun juga luar biasa. Tapi sayang sedikit yang mengetahuinya. Nah, biar 

semangat membaca Al-Quran, mari kita baca sekelumit keutamaannya yang luar biasa. 

1. Sepuluh Kebaikan Dalam Satu Huruf 

“Barangsiapa membaca atu huruf dari Kitabullah, dengan itu ia aan mendapatkan 

kebaikan. Dan kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan 

kalau Alim Lam Mim itu satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf dan 

mim satu huruf.” (HR.At Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani). 

 

2. Bersama Malaikat atau Dua Pahala 

“Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat 

yang mulai lagi sangat baik. Adapun yng membaca Al-Quran namun tersendat-sendat 

dalam membacanya dan berat untuk melakukannya, maka dia mendapatkan dua 

pahala.” (HR.Muslim) 

 

3. Lebih Baik dari Unta yang Gemuk 

“Siapa di antara kalian yang suka setiap pagi harinya pergi ke Buth-han atau Al-‘Aqiq 

(dua tempat dekat Madinah yang sering dipakai untuk pasar unta) lalu kembali 

darinya membawa dua ekor unta yang tinggi punuknya (gemuk) tanpa melakukan 

dosa (seperti mencuri) atau memutus tali silaturahmi?” Kami (para shahabat) 

menjawab, “Kami suka hal itu.” Rasulullah pun bersabda, “Tidaklah salaah seorang 

dari kalian pergi ke masjid pada pagi hari untuk mempelajari atau membaca dua ayat 

dari Kitabullah, itu lebih baik daripada tiga unta, membaca empat ayat lebih baik 

daripada sejumlah unta yang sama.” (HR.Muslim). 

 

4. Pemohon Syafaat 

“Al-Quran adalah peminta syafat yang akan dikabulkan dan penuntut yang 

dibenarkan. Siapa yang menjadikannya didepannya, Al-Quran akan membimbingnya 

ke surga, dan siapa yang menjadikannya dibelakang punggung, Al-Quran akan 

mengiringnya ke neraka.” (HR. Ibnu Hibban, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di 



dalam Silsilah Ash-Shahihah). Maksud dari penuntut yang dibenarkan adalah Al-

Quran akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak mengamalkannya. 

 

5. Dipakaikan Mahkota Kemulian 

“Akan datang Al-Quran pada hari kiamat, lalu dia berkata, “Wahai Rabbku, hiasilah 

ia.’ Dia pun dipakaikan mahkota kemulian. Al-Quran kemudian berkata, ‘Wahai 

Rabbku, tambahah.’ Dia pun dipakaikan perhiasan kemuliaan. Kemudian Al-Quran 

berkata lagi, ‘Wahai Rabbku, ridhailah dia’. Maka Allah pun ridha dengannya. Maka 

dikatakan padanya, ‘Bacalah dan naiklah.’ Dan ditambahkan setiap satu ayat dengan 

kebaikan.” (HR. At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani). Dikatakan Imam 

Ad-Darimi, yang dimaksud dengan datangnya Al-Quran dalam hadist yang semakna 

dengan ini adalah datangnya pahala bacaan Al-Quran. Karena, Al-Quran adlaah 

Kalamullah (ucapan Allah), tidak memiliki bentuk dan jasad, serta tidak akan berubah 

selamanya. (disebutkan di dalam Naqdhul Iman Abi Sa’id Utsman bin Sa’id ‘alal 

Marrisi Al-Jahmi Al-‘Anid, karya Imam  Ad-Darimi) 

 

Demikianlah sedikit keutamaan membaca Al-Quran yang bisa kita sampaikan dalam 

lembaran ringkas ini. Masih banyak hadist yang menerangkan keutamaan membaca 

Al-Quran ini. Kalau begitu, apa lagi yang ditunggu? Baca Al-Quran yuk. 

(Abdurrahman) (Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 17. 2012. Kemuliaan Sedekah. 

Temanggung, Jawa Tenggah.) 
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