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Persembahan 

Untuk setiap ayah dan ibu yang menghendaki anaknya tumbuh 
dengan ajaran al-Qur`an dan menjadi anak-anak yang membawa 
risalah al-Qur`an dan menegakkan ajaran yang ada di dalamnya. 

Untuk para pemuda dan pemudi muslim yang disibukkan dengan 
kelalaian dan dilenakkan dengan hal-hal yang sia-sia di dalam 
jurang kemaksiatan 

Untuk anak-anakku, aku merindukan mereka senantiasa berada di 
jalan al-Qur`an, sebagai bentuk pelaksanaan amanah dan 
pemenuhan janji terhadap Allah 

Aku persembahkan buku ini, sebagai bahan perenungan dan 
penelaahan 
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Pengantar Cetakan Kedua 

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada nabi yang tiada nabi setelahnya. Demikian pula kepada 
para keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya. 

Merupakan sebuah anugerah dari Allah seandainya buku ini dapat 
diterima oleh para penuntut ilmu. Biaya pencetakan buku ini berasal dari 
Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah atas persetujuan dari 
rektor Universitas ini pada saat itu. Semoga Allah memberikan taufik 
kepadanya. Banyak sekali para penuntut ilmu yang bertanya kepada saya 
mengenai buku ini. Mereka mengatakan bahwa buku ini banyak 
memberikan manfaat, mengingat cara penyampaian dan urutan metode 
yang ditawarkan dalam menghapal al-Qur`an. Saya sendiri berusaha terus 
mengoreksi isi buku ini dan mentakhrij (mengeluarkan) hadis-hadis. Itu 
semua membutuhkan kerja keras. Selain itu, saya juga berusaha menopang 
beberapa poin tertentu dengan dalil dari hadis Rasulullah yang diikuti 
dengan penjelasan dan arahan dari ucapan para ulama yang telah 
berpengalaman dalam menghapal al-Qur`an. Saya berharap mudah-
mudahan cetakan kedua ini akan lebih bermanfaat dan mempermudah 
para penuntut ilmu untuk dapat menggapai apa yang mereka inginkan. 

Hanya kepada Allah-lah saya memohon agar buku ini menjadi amal 
shalih yang ikhlas untuk-Nya semata. Allah-lah yang memberikan 
pertolongan dan taufik. 

 

Dr. Abdur Rabb Nuwab ad-Din 
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Pengantar  

Abdullah bin Muhsin at-Turki 

(Rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah) 

  

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada pimpinan para nabi dan penutup para 
rasul, Muhammad bin Abdullah. 

Jika benar apa yang dikatakan oleh banyak orang bahwa para pemuda 
dari setiap umat merupakan calon pemimpin di masa mendatang dan 
pejuang di hari esok, maka mempersiapkan mereka secara matang 
merupakan suatu tuntutan pokok. Itu semua dilakukan agar kelak mereka 
dapat melaksanakan peranan yang diembankan kepada mereka.  

Jika kita menginginkan umat Islam kembali berperan, berjaya, dan 
dihormati oleh dunia internasional, serta dakwah Islam tersebar luas di 
seluruh penjuru dunia, maka selayaknya umat Islam memberikan 
perhatian terhadap hal-hal yang dapat membuat Islam terus abadi dan 
kekal. Yaitu, dengan berpegang teguh kepada al-Qur`an dan sunnah 
Rasulullah. 

Al-Qur`an merupakan kitab terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada 
penutup para Rasul dan manusia terbaik. Beliau diutus untuk memberikan 
kabar gembira dan peringatan bagi seluruh alam. Al-Qur`an sendiri 
diturunkan kepada umat terbaik, yaitu Umat Islam, yang berperan 
memberikan penjelasan tentang ajaran-ajaran agama dan kehidupan 
dunia. Allah berfirman,  

الِْكت لَْيكا عزَّلْننْيٍءواًنا لِّكُلِّ شِتْبي اب  
“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur`an) untuk 
menjelaskan segala sesuatu.” (QS. An-Nahl [16]: 89) 

Al-Qur`an merupakan undang-undang bagi umat ini dan syariat yang 
kekal hingga hari akhir nanti. 

Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat ini untuk memberikan 
perhatian terhadap kitabullah ini, baik dalam hal cara membaca, 
menghapal, dan menafsirkan. Allah dan rasul-Nya telah berjanji bagi orang 
yang membawa risalah kitabullah dengan ganjaran pahala yang agung dan 
ketinggian derajat, serta keistimewaan hidup di dunia dan akhirat. Allah 
berfirman, 
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إِنَّ الَِّذين يْتلُونَ ِكتاب اللَِّه وأَقَاُموا الصَّلَاةَ وأَنفَقُوا ِممَّا رزقْناُهْم ِسرا وعلَانِيةً 
ُبورةً لَّن تارْرُجونَ ِتجي 

 “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
merugi.” (QS. Fathir [35]: 29) 

Rasulullah pernah bersabda,  

 خْيُركُْم مْن تعلَّم القُْرآنَ وعلَّمُه

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari al-
Qur`an dan mengajarkannya.”  

Dalam hadis lain beliau bersabda,  

  لَا حسد إِلَّا ِفي اثْنْْينِ رُجلٌ أَتاُه  الْقُْرآنُ فَُهو يقُْوُم بِِه آناَء اللَّْيلِ وآناَء النَّهارِ
“Tidak dibenarkan mendengki kecuali dalam dua hal, seorang yang 
diberikan al-Qur`an oleh Allah dan dia mengamalkannya sepanjang 
malam dan siang hari.”  

Pada hadis lain, 

 ِاقْرُؤْوا الْقُْرآنَ فَإِنَُّه يأِتى يْوم الِْقيامِة شِفْيًعا ِلأَْصحابِِه

 “Bacalah al-Qur`an oleh kalian, sesungguhnya pada hari kiamat 
nanti ia akan membawa syafaat bagi para pembacanya.”  

Dalam hadis lain disebutkan,  

ما اْجتمع قَْوٌم ِفي بْيٍت ِمْن ُبُيْوِت اِهللا يْتلُْونَ ِكتاب اِهللا ويتدارُسْونُه بْيتُهْم إِلَّا 
 السَِّكْينةُ وغَِشيْتُهْم الرَّْحمةُ وحفَّْتُهْم الْملَاِئكَةُ وذَكَرُهُم اُهللا ِفْيمْن نزلَْت علَْيهِْم

  .ِعْندُه
“Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah dengan membaca 
al-Qur`an dan mempelajarinya melainkan akan diturunkan 
ketenangan bagi mereka dan mereka akan diliputi dengan rahmat, 
serta para malaikat akan mengelilingi mereka dan nama mereka 
akan disebut oleh Allah (di hadapan para malaikat) yang ada di sisi-
Nya.” 

 Masih banyak ayat-ayat al-Qur`an dan hadis Rasulullah yang 
menjelaskan tentang keistimewaan al-Qur`an dan derajat orang-orang 
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yang membacanya. Beberapa dari ayat al-Qur`an dan hadis tersebut telah 
dijelaskan oleh penulis buku ini. 

Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah terus berusaha 
menjadi pelayan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dengan berbagai cara, 
pihak universitas berusaha memberikan yang terbaik bagi para pemuda 
umat ini melalui persembahan buku ini. Mudah-mudahan buku ini dapat 
membimbing mereka ke jalan terbaik dan dapat mempermudah mereka 
dalam menghapal al-Qur`an. Siapa yang lebih layak dari para pemuda ini 
untuk mengemban tugas mulia ini? Menghapal al-Qur`an dan memahami 
isi kandungannya akan membuat mereka berada di jalan dakwah Allah, 
tentunya dengan menggunakan cara-cara bijaksana (hikmah) dan nasihat 
yang baik. Mereka akan menjadi pejuang-pejuang dalam menebarkan 
keimanan, keadilan, dan memurnikan ajaran di dunia ini. Terlebih dunia 
yang mereka singgahi ini telah penuh dengan kesesatan, kemaksiatan, dan 
kezaliman yang telah memenuhi setiap pelosok bumi Allah. 

Manusia sendiri ketika diberikan amanah berupa al-Qur`an ini merasa 
takut sekaligus gembira. Mereka merasa takut, bangga, dan terhormat 
karena dapat bersentuhan dengan tali Allah yang kokoh dan cahaya-Nya 
yang jelas, serta mukjizat yang kekal abadi. Tidak satu pun bangsa jin dan 
manusia yang sanggup membuat kitab seperti al-Qur`an ini.  

Allah berfirman, 

قُل لَِّئنِ اْجتمعِت اِإلنُس والْجِنُّ علَى أَن يأُْتواْ بِِمثْلِ هـذَا الْقُْرآِن الَ يأُْتونَ 
 بِِمثِْلِه ولَْو كَانَ بْعُضُهْم ِلبْعضٍ ظَهًِريا

 “Katakanlah, ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan 
dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka 
menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.” (QS. Al-Isra [17]: 88) 

Allah telah berjanji akan memelihara al-Qur`an ini hingga hari kiamat 
kelak. Dalam firman-Nya disebutkan,  

 إِنَّا نْحُن نزَّلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَُه لَحاِفظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr [15}: 
9) 

Al-Qur`an ini tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dilihat dari depan 
ataupun dari belakang. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah memuliakan 
dan berusaha mengamalkannya. Setiap muslim hendaknya bersikap khusyu 
dan tunduk terhadap setiap ayat yang ada di dalamnya, seraya mengharap 
rahmat dari Allah dan takut terhadap azab-Nya. 

Penulis buku, Syekh Abdurrab Nuwabuddin, seorang dosen di 
Universitas Islam di Madinah al-Munawarah, telah mempersembahkan 
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buku ini untuk kita semua. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala 
yang terbaik baginya. Penulis buku ini memberikan banyak sekali alternatif 
cara untuk membantu menghapal al-Qur`an dan menjaga hapalan tersebut 
agar tidak lupa. 

Pada pasal pertama pembahasan buku ini dijelaskan tentang beberapa 
fadhilah yang ada dalam al-Qur`an dan fadhilah bagi pembawa risalahnya, 
serta para penghapalnya. Selain itu, dijelaskan pula cara-cara terpenting 
dalam menghapal, seperti kesiapan pribadi, tehnik pengaturan waktu, dan 
berusaha menciptakan berbagai motivasi dalam diri. 

Setelah itu, dijelaskan pula langkah-langkah dan cara-cara yang paling 
mendasar yang harus diikuti dalam menghapal al-Qur`an, serta peranan 
setiap orang yang telah tertanam keinginan dalam dirinya untuk 
menghapal dan membaca al-Qur`an. Ditampilkan pula beberapa cara, baik 
secara mendetail ataupun secara umum, dan cara menyusun jadwal, serta 
contoh-contoh yang mudah untuk menghapal al-Qur`an. Itu semua 
dijelaskan oleh penulis agar para pemuda dapat mengambil manfaat 
darinya. Selain itu, dijelaskan pula beberapa tehnik yang lain yang juga 
dapat membantu dalam menghapal al-Qur`an. 

Pada pasal kedua penulis memfokuskan pembahasan pada pentingnya 
menjaga hapalan al-Qur`an agar terhindar dari kelupaan. Penulis berusaha 
menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan hapalan menjadi lupa dan 
beberapa akibat negatif yang akan diterima jika hapalan terlupakan. 
Penulis menyebutkan beberapa hal yang dapat menjaga hapalan agar tidak 
mudah lupa, seperti adanya tekad yang keras untuk selalu terus mengulang 
hapalan, membiasakan untuk terus menghapal, mendengar tilawah dari 
orang lain, dan berusaha memahami makna ayat, serta mentadaburinya. Di 
akhir pembahasan buku ini penulis memberikan beberapa nasihat bagi 
orang-orang yang diberikan amanah untuk memimpin pesantren-
pesantren dan madrasah-madrasah hapalan al-Qur`an, serta orang-orang 
yang diberikan tanggung jawab menyusun silabus metode pendidikan di 
negara muslim agar memberikan perhatian yang lebih dalam pendidikan 
kitabullah dan berusaha menghapalnya. Itu semua dilakukan agar Islam 
terus berjaya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terbaik bagi 
penulis buku ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah 
menjadikan buku ini sebagai salah satu cara terbaik untuk menyerukan 
umat ini dalam menghapal al-Qur`an dan memahami syariat Islam dengan 
pemahaman yang benar. Allah-lah yang Maha memberikan petunjuk 
kepada jalan yang lurus. 

 

Abdullah bin Muhsin at-Turki 
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Pengantar Penulis 

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Qur`an bagi hamba-
Nya dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Rasulullah, pemimpin para qari dan teladan 
bagi orang-orang yang mulia. Shalawat juga semoga senantiasa 
tercurahkan kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang 
yang mengikuti jejak beliau, serta aktif menyerukan dakwah beliau. 

Saya melihat bahwa ilmu al-Qur`an dihapal dan dijaga hanya oleh para 
agamawan, seperti para juru dakwah, penutut ilmu-ilmu syariat, dan 
imam-imam masjid, serta para penghulu pernikahan saja. Jika saja al-
Qur`an hanya dipelihara oleh mereka, sedangkan yang lainnya tidak 
tergerak untuk menjaganya maka umat Islam mungkin tidak dapat 
mengembalikan kejayaannya seperti dahulu. Sebaliknya, yang terjadi 
adalah bahwa umat Islam harus melewati fase yang sama sekali berbeda. 

Islam merupakan agama dan sekaligus dunia, akidah dan juga syariat. 
Islam adalah jalan hidup. Setiap individu yang mengaku sebagai bagian 
dari umat Islam, bagaimanapun kondisinya, dituntut untuk mempelajari al-
Qur`an dan berjalan dengan ajaran yang telah disyariatkannya. 

Banyak sekali anak-anak berjalan di jalanan sudah kehilangan 
perhatian dari orangtua-orangtua mereka. Hilang teladan yang baik yang 
dapat mengarahkan mereka. Akibatnya, selama bertahun-tahun lamanya 
mereka menjadi beban bagi bangsa dan hamba-hamba Allah yang lain. 

Banyak sekali pemuda yang telah hilang motivasi untuk menghapal al-
Qur`an dari dalam diri mereka. Mereka bahkan merasa kesulitan dan 
saling bertanya antara satu sama lain di antara mereka, “Apakah aku 
mampu menghapal al-Qur`an, sedangkan aku tidak pernah memulainya 
dari sejak kecil?” 

Karena alasan ini semua saya berharap buku yang sederhana ini dapat 
membantu mereka yang membutuhkan bimbingan dan arahan dalam 
menghapal al-Qur`an. 

Saya berusaha menerapkan metode yang menggabungkan antara 
metode turats (klasik) dan metode yang baru. Tekad dan keinginan saya 
hanya menginginkan agar buku ini dapat dipahami dengan mudah bagi 
semua kalangan, meski berbeda usia dan pendidikan. 

Langkah Pembahasan dalam Buku Ini: 

Pendahuluan: Fadhilah al-Qur`an dan orang yang membawa ajarannya. 

1. Sekilas tentang fadhilah al-Qur`an. 

2. Sekilas tentang pemeliharaan al-Qur`an sepanjang sejarah Islam. 
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3. Hukum syar’i mengenai penghapal al-Qur`an. 

4. Faidah menghapal al-Qur`an 

Pasal Pertama: Cara menghapal al-Qur`an, terbagi menjadi empat 
bagian: 

1. Definisi menghapal dan pemahamannya. 

2. Beberapa sarana pokok dalam menghapal al-Qur`an. 

3. Cara-cara mendasar dalam menghapal al-Qur`an. 

4. Cara-cara pembantu dalam menghapal al-Qur`an. 

Pasal Kedua: Cara menjaga hapalan al-Qur`an agar tidak lupa, terbagi 
menjadi dua pembahasan: 

1. Lupa dan faktor penyebabnya, serta lupa yang tidak disukai oleh 
syariat 

2. Cara-cara agar tidak lupa terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang 
telah dihapal. 

Penutup, terbagi menjadi beberapa pembahasan: 

1. Kesimpulan pembahasan. 

2. Beberapa arahan. 

Tujuan yang ingin saya capai adalah mudah-mudahan saya sudah 
memberikan batasan ilmu menghapal al-Qur`an secara maksimal. Tujuan 
ini semoga dapat dicapai setelah murid memahami dan terbiasa membawa 
ajaran al-Qur`an. Karena alasan inilah saya tidak membuat tulisan yang 
lebih melebihi pembahasan tentang ilmu Ulumul Qur`an. 

Jika di dalam pembahasan buku ini terdapat kebenaran maka hanya 
bagi Allah-lah segala pujian atas segala taufik dari-Nya. Namun, jika 
terdapat kesalahan maka saya memohon ampunan kepada Allah dan akan 
saya perbaiki. Saya memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan amal 
ini bermanfaat bagi diri saya pada hari saksi-saksi segala amal perbuatan 
dibangkitkan. Cukuplah Allah sebagai penolongku. 

 

DR. Abdur Rabb Nuwab ad-Din 

Dosen Universitas Islam Madinah  

Fakultas Dakwah dan Ushuluddin 
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Pendahuluan 

Fadhilah Al-Qur`An dan Orang yang Membawa Ajarannya 

Pertama: Sekilas Tentang Fadhilah Al-Qur`an 

Setiap muslim mungkin mengetahui fadhilah kitabullah. Al-Qur`an 
merupakan kalamullah (firman Allah). Allah berfirman, 

   ولَا ِمْن خلِْفِه ترتِيلٌ مِّْن حِكيمٍ حِميٍدلَا يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بْينِ يدْيِه
 “Yang tidak datang kepadanya (al-Qur`an) kebatilan baik dari 
depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari (Tuhan) 
Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. Fushilat [41]: 42) 

Al-Qur`an merupakan mukjizat terbesar dan kekal milik Rasulullah. 
Allah telah memberikan jaminan untuk menjaganya dari penyimpangan 
dan perubahan. Jaminan seperti ini tidak pernah diberikan oleh Allah 
terhadap kitab-kitab samawi yang lain.  

Allah berfirman,  

  نزَّلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَُه لَحاِفظُونَإِنَّا نْحُن  
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr [15]: 
9) 

Allah telah menggambarkan kitab-Nya ini dengan sifat-sifat yang 
agung dan sempurna.  

Allah berfirman,  

ِظيمالْقُْرآنَ الْعثَانِي والْم ْبًعا مِّنس اكْينلَقَْد آتو 

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang 
dibaca berulang-ulang dan al-Qur`an yang agung.” (QS. Al-Hijr 
[15]: 87) 

Firman Allah, 

  حِكيمِوالْقُْرآِن الْ. يس 
“Yaa siin. Demi al-Qur`an yang penuh hikmah.” (QS. Yasin [36]: 1-
2) 

Firman Allah,  
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 إِنْ ُهو إِلَّا ِذكٌْر وقُْرآنٌ مُّبٌِني

“Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang 
memberi penerangan.” (QS. Yasin [36]: 69) 

Firman Allah,  

  لْقُْرآِن الْمجِيِدق وا
“Qaaf. Demi al-Qur`an yang sangat mulia.” (QS. Qaaf [50]: 1) 

Firman Allah,  

 إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي

“Sesungguhnya al-Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia.” 
(QS. Al-Waqiah [56]: 77) 

Firman Allah,  

  علَى جبلٍ لَّرأَْيتُه خاِشًعا مُّتصدًِّعا مِّْن خْشيِة اللَِّهلَْو أَنزلْنا هذَا الْقُْرآنَ

“Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur`an ini kepada sebuah 
gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan takut kepada Allah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 21) 

Allah juga berfirman ketika menceritakan tentang bangsa jin,  

  إِنَّا سِمْعنا قُْرآًنا عجًبا
“Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur`an yang 
menakjubkan.” (QS. Al-Jin [72]: 1) 

Allah berfirman, 

 بِِه اَألْرُض أَْو كُلِّم بِِه الْمْوتى بل لِّلِّه ولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيِّرْت بِِه الْجِبالُ أَْو قُطِّعْت
  .اَألْمُر جِميًعا

 “Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan 
itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah 
atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, 
(tentu al-Qur`an itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah 
kepunyaan Allah.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 31) 

Maksudnya, jika pada kitab-kitab terdahulu ada sebuah kitab yang 
dengannya gunung-gunung dapat digeserkan dari tempatnya semula, bumi 
menjadi putus dan terbelah, atau orang-orang yang telah mati dapat 
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berbicara, maka kitab itu adalah kitab al-Qur`an, bukan kitab-kitab yang 
lain.1 

Al-Qur`an ini merupakan bukti akan kekuasaan dan keagungan Allah. 
Al-Qur`an adalah firman Allah, Rabb semesta alam dan pencipta langit dan 
bumi. Al-Qur`an merupakan sebuah kitab yang untuk mempelajari dan 
mengamalkannya maka seluruh usia manusia tidak akan mampu 
menunaikannya. 

Alasan yang membuat generasi umat terdahulu dapat menguasai 
seluruh aspek ilmu pengetahuan tidak lain adalah berkat fadhilah dari 
sikap mereka yang selalu meneladani dan mengikuti petunjuk al-Qur`an. 
Gambaran mengenai mereka ini disebutkan dalam firman Allah, 

 اٍن رَِّضيُعوُهم بِإِْحساتَّب الَِّذينارِ واَألنصو اجِرِينالُْمه السَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ ِمنو
   اللُّه عْنُهْم ورُضواْ عْنُه

  “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan 
mereka pun ridha kepada-Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 100) 

Betapa kita saat ini sangat membutuhkan sebuah pegangan, berupa al-
Qur`an ini. Salah satu bukti bahwa kita telah berpegang teguh dan yakin 
terhadap tali Allah adalah dengan melaksanakan ajaran al-Qur`an, 
mentadaburinya, mengambil intisari hukum-hukum yang terdapat di 
dalamnya, dan menegakkan segala sendi kehidupan sesuai dengan metode 
dan petunjuk darinya (al-Qur`an). Itu semuda dapat diperoleh dan 
dimudahkan dengan menghapal al-Qur`an dan terus memperbanyak 
tilawah al-Qur`an, di pagi dan malam hari, baik dalam skala individu, 
keluarga, ataupun umat ini secara keseluruhan.  

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali disebutkan, 
bahwasanya Ali pernah mendengar Rasulullah bersabda, 

ِكتاُب اِهللا، ِفْيِه نبأُ : فَما املُْخرُِج ِمْنها يا رُسْولَ اِهللا؟ قَالَ: ستكُْونَ ِفتٌن، قُلُْت
ماقَْبلَكُْم وخْبُر ما بْعدكُْم، وُحكُْم ما بْينكُْم، وُهو الْفَْصلُ لَْيس بِالْهزلِ، مْن 

مُه اُهللا، ومبَّارٍ قَصكَُه ِمْن جرْبلُ تح ُهولَُّه اُهللا، وى ِفي غَْيرِِه أَضى اهلُدغْن اْبت
 هالَِّذْي لَا ُتزِْيغُ ب ُهوِقْيُم واطُ املُْستالصِّر ُهوالذِّكُْر احلَِكْيُم و ُهوِتْيُن واِهللا الْم

، ولَا يْخلُُق عْن كَثْرِة الرَِّد اَألْهواُء ولَا تلْتبُِس به األلِْسنةُ ولَا تْشبُع ِمْنُه الُعلَماُء

                                                      
1 Tafsir Ibnu Katsir 2/515. 
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ولَا تْنقَِضي عجاِئُبُه، مْن قَالَُه بِِه ُصدِّق ومْن عِملَ بِِه أُجِر، ومْن ُحِكم بِِه ُعِدلَ 
  ومْن دعا إِلَْيِه ُهِدي إِلَى ِصراٍط ُمْستِقْيمٍ

 “Akan terjadi banyak fitnah.” Aku (Ali) bertanya, “Apa kira-kira 
yang dapat menjadi jalan keluarnya, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Kitabullah (al-Qur`an). Di dalamnya terdapat berita 
tentang orang-orang sebelum kalian dan berita tentang orang-orang 
setelah kalian, serta hukum untuk kalian semua. Al-Qur`an adalah 
pemisah (antara yang benar dan salah), bukan hanya sekedar omong 
kosong belaka. Barangsiapa yang meninggalkan al-Qur`an karena 
kesombongan dirinya maka Allah akan membinasakannya. 
Barangsiapa yang meminta petunjuk dari yang lainnya (selain al-
Qur`an) maka Allah akan menyesatkannya. Al-Qur`an merupakan 
tali Allah yang kokoh, pengingat yang bijaksana, dan jalan yang 
lurus. Al-Qur`an tidak terpengaruhi oleh hawa nafsu, tidak 
diselewengkan oleh lisan, dan tidak membuat ulama kenyang (kaya) 
karenanya. Al-Qur`an diciptakan tidak untuk banyak mengingkari. 
Keajaibannya tidak akan pernah surut. Barangsiapa yang 
membacanya maka dia akan menjadi orang yang jujur. Barangsiapa 
yang mengamalkannya amaka dia akan diberikan ganjaran. 
Barangsiapa yang berhukum (mengambil keputusan) dengannya 
maka dia akan adil. Barangsiapa yang menyerukan kepada al-Qur`an 
maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.”2 

Secara praktek menghapal al-Qur`an itu dapat diterapkan dengan 
prinsip banyak membaca dan selalu mengulang-ulang bacaan yang telah 
dihapal, siang dan malam, sepanjang hidup. Yang dapat kemuliaan seperti 
ini hanya orang-orang pilihan dan mereka itu hanya segelintir orang saja. 

Pengaruh terpuji dari kebiasaan ini tidak hanya dirasakan oleh diri 
individu yang bersangkutan saja, akan tetapi juga dapat dirasakan oleh 
seluruh makhluk Allah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang membaca 
surat al-Kahfi, sedangkan di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat 
dengan dua tali. Awan pun menaungi tubuh lelaki itu hingga membuat 
kudanya mengantuk. Setelah selesai membaca, lelaki itu mendatangi 
Rasulullah dan menceritakan hal itu.  

Beliau bersabda,  

 ِتلْك السَِّكْينةُ تنزلَّْت بِالقُْرآِن

“Ketenangan itu datang  bersama dengan (bacaan) al-Qur`an.”3 

                                                      
2 DIriwayatkan oleh TUrmudzi 4/245, kitab Fadhail al-Qur`an, bab: Fadhilah al-Qur`an. 
3 Diriwayatkan oleh Bukhari 4/1914, kitab Fadhail al-Qur`an, bab: Fadhilah surat al-Kahfi 

terhadap Barra bin Azib. Diriwayatkan pula oleh Muslim 1/458 pada pembahasan shalat para musafir, 
bab: Datangnya ketenangan dengan membaca al-Qur`an. 



 

Kiat Cepat Menghafal al-Qur’an__________________________________________________________________  16

Apapun penafsiran tentang ‘ketenangan’ yang dimaksud di sini, semua 
ulama sepakat bahwa ketenangan itu merupakan ciptaan Allah. Ibnu Hajar 
lebih condong pada pendapat Thabari yang menyatakan bahwa ketenangan 
yang dimaksud di sini adalah sejenis hawa yang sejuk dan memiliki rupa 
seperti rupa manusia. Sedangkan Imam Nawawi menyatakan bahwa 
ketenangan di sini merupakan ciptaan Allah, di dalamnya terdapat 
ketenangan dan rahmat, serta bersamanya terdapat pula para malaikat.4 

Sungguh seorang manusia di hari hisab nanti sangat membutuhkan 
amal shaleh, termasuk di dalamnya tilawah al-Qur`an al-Karim. Dalam 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili disebutkan 
bahwa Rasulullah pernah bersabda,  

 ِأقْرُؤْوا الْقُْرآنَ فَإِنَُّه يأِتى يْوم الِْقيامِة شِفْيًعا ِلأَْصحابِِه
“Bacalah al-Qur`an, sesungguhnya pada hari kiamat nanti bacaan 
al-Qur`an itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya.”5 

Demikian perhatiannya agama Islam terhadap al-Qur`an hingga 
sebelum wafat Rasulullah menyempatkan diri untuk memberikan wasiat 
mengenai kitabullah ini.6 Yang dimaksud dengan wasiat terhadap 
kitabullah di sini adalah dengan menghapal, baik secara materi maupun 
secara maknawi.7 

Salah satu keistimewaan al-Qur`an adalah bahwa ia mudah dibaca, 
dihapal, dan ditadabburi. Ibnu Katsir memberikan komentar tentang 
firman Allah,  

  ولَقَْد يسَّْرنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فَهلْ ِمن مُّدَِّكر
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur`an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran.” (QS. 
Al-Qamar [54]: 32) 

Komentarnya, bahwasanya al-Qur`an mudah dihapal dalam hati, 
mudah untuk dibaca, menyejukkan hati, dan berisikan mukjizat, baik 
secara lafaz ataupun makna. Oleh karena itu dalam kitab suci yang lain 
(Taurat dan Injil), umat Islam digambarkan dengan sebutan ‘kitab suci 
mereka terdapat di dalam hati mereka’.8 

Dalam hadis qudsi disebutkan,  

                                                      
4 Lihat kitab Fathul Bari 9/58. 
5 HR. Muslim 1/553 tentang shalat para musafir, bab: Fadhilah membaca al-Qur`an dan surat al-

Baqarah, hadis no. 804. 
6 Muttafaq Alaih: Bukhari 4/1918, pada kitab Fadhail al-Qur`an, bab: Wasiat tentang kitabullah, 

diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa. Diriwayatkan pula oleh Muslim 3/1256 pada pembahasan 
tentang wasiat, bab: Wasiat bagi orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan 
(diwariskan). 

7 Fathul Bari 9/67. 
8 Tafsir Ibnu Katsir 3/417. 
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  وأُْنزِلَْت علَْيك ِكتاًبا لَا يْغِسلُُه املْاَُء، تقْرُؤُه ناِئًما ويقْظَانَ
“...dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak perlu 
dibersihkan oleh air. Kamu dapat membacanya baik di kala tidur 
ataupun sadarkan diri (terbangun).”9 

Sesungguhnya fadhilah al-Qur`an tidak dapat dibatasi, keajaibannya 
tidak akan sirna, dan ilmunya tidak akan berakhir. Setiap manusia 
hendaknya berusaha sekuat tenaga memperoleh fadhilah dan keajaibannya 
itu dengan membacanya, mempelajari, mengambil intisari, dan 
menghapalnya. Cukuplah kemuliaan bagi seorang muslim dengan 
mengemban ajaran kitabullah dan menyerukannya. 

Kedua: Sekilas Tentang Pemeliharaan Al-Qur`an Sepanjang Sejarah 
Islam 

Rasulullah merupakan seorang pelopor para huffazh (penghapal al-
Qur`an), pemimpin para qari, dan teladan bagi seluruh kaum muslimin. 
Beliau langsung menerima bacaan al-Qur`an (firman Allah) melalui Jibril, 
huruf demi huruf. Dalam sebuah hadis disebutkan, 

لُ القُْرآنَ ِحْين يَلْقَاُه وكَانََ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم ُيعْْرُِض علَّى جِبْْْرِْي
ِلخْنستَّّى يانَ حضهْْرَِ رمِفي كُُلِّ لَْيلٍَة فِِِِي ش 

 “Rasulullah berhadapan dengan Malaikat Jibril ketika dia 
membacakan al-Qur`an setiap malam di bulan Ramadhan hingga 
bulan itu berakhir.”10  

Hal seperti itu terus dilakukan hingga pada tahun terakhir usia 
Rasulullah, Malaikat Jibril hanya membacakan al-Qur`an sebanyak dua 
kali.  

Rasulullah bersabda,  

ا إِنَّ جِْبرِْيلَ ُيعارُِضنِى بِالقُْرآِن كُلَّ سنٍة وإِنَُّه عارضنِى العام مرَّتْينِ، ولَا أَراُه إِلَّ
  حضر أَجِلى

 “Sesungguhnya Jibril membacakan al-Qur`an kepadaku setiap 
tahun. Dia membacakannya dua kali dalam setahun, dan aku tidak 
melihatnya kembali hingga datang ajalku.”11 

                                                      
9 HR. Muslim, dalam kitab al-Jannah, bab: sifat-sifat penghuni surga, hadis no. 2865. 
10 HR. Bukhari 4/1911, dalam kitab Fadhail al-Qur`an, bab: setiap kali Jibril menyampaikan al-

Qur`an kepada Rasulullah. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh 
Muslim dalam kitab Fadhail ash-Shahabah, hadis no. 2450. 

11 Muttafaq Alaih, Bukhari 3/1327 kitab al-Manaqib, bab: tanda-tanda kenabian dalam Islam. 
Hadis ini berasal dari Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Muslim (2450) dalam kitab fadhail ash-
Shahabah.  
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Ibnu Hajar berkata, “Yang dimaksud dengan ‘membacakan’ pada hadits 
di atas adalah masing-masing dari mereka (Jibril dan Rasulullah) membaca 
dan yang lainnya mendengarkan. Hal itu dilakukan secara bergantian.”12 

Sebagian sahabat pun ada yang menghadap kepada Rasulullah untuk 
memperdengarkan bacaan al-Qur`an mereka. Di antara para sahabat yang 
melakukan hal ini adalah: 

1. Utsman bin Affan. 

2. Ali bin Abi Thalib. 

3. Ubay bin Ka’ab. 

4. Abdullah bin Mas’ud. 

5. Zaid bin Tsabit adh-Dhahhak. 

6. Abu Musa al-Asy’ari. 

7. Abu Darda. 

Setelah menyebutkan ketujuh orang sahabat tersebut, adz-Dzahabi 
berkomentar, “Mereka adalah orang-orang yang kami ketahui sebagai 
orang-orang yang hapal al-Qur`an pada masa kehidupan Rasulullah. 
Bacaan al-Qur`an pun bersandarkan kepada bacaan mereka. Selain itu, 
dari mereka pula berasal cara bacaan para imam yang sepuluh.” Dia 
melanjutkan, “Masih ada sahabat lain yang juga hapal dan mengumpulkan 
bacaan al-Qur`an, seperti Muadz bin Jabal, Salim (pelayan Abu Hudzaifah), 
Abu Zaid, dan masih banyak lagi. Namun, cara bacaan mereka tidak 
sampai kepada kami.”13 

Rasulullah bersabda, 

ِمْن عْبُد اِهللا ْبنِ مْسُعْوٍد، وساِلُم، وُمعاذُ ْبُن جبلٍ، : ُخذُْوا القُْرآنَ ِمْن أَْربعٍة
  وأُبي ْبُن كَْعبٍ

 “Belajarlah cara membaca al-Qur`an dari empat orang sahabat, 
yaitu Abdullah bin Mas’ud, Salim, Muadz bin Jabal, dan Ubay bin 
Ka’ab.”14 

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa keempat sahabat tersebut dikenal 
sebagai penghapal al-Qur`an dan mengajarkan bacaan tersebut. 
Dibatasinya perintah belajar membaca al-Qur`an kepada keempat orang 
sahabat tersebut buka berarti pada waktu itu tidak ada sahabat lain yang 
hapal al-Qur`an. Bahkan, orang-orang yang hapal al-Qur`an jumlahnya 

                                                      
12 Fathul Bari 9/43. 
13 Ma’rifah al-Qurra al-Kibar 1/39. Perhatikan pula kitab al-Burhan karya az-Zarkasyi 1/241, 

bagian ketiga belas. 
14 HR. Bukhari 4/1912, dalam kitab Fadhail al-Qur`an, bab: para qari dari sahabat-sahabat 

Rasulullah. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas’ud. 
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sama dengan jumlah para sahabat yang dikenal sebagai para qari (pembaca 
al-Qur`an yang baik).15 

Para pembesar sahabat memang ada yang tidak sampai sempurna 
hapalan al-Qur`annya, meski mereka adalah orang yang istimewa dan 
termasuk generasi pertama. Pernah diriwayatkan oleh asy-Sya’bi dan Ibnu 
Sirin bahwa Abu Bakar meninggal dunia namun dia belum sempat 
menamatkan hapalan al-Qur`an. Selain itu, tidak ada satu pun dari 
keempat khulafa rasyidin yang menyusun al-Qur`an selain Utsman.16 

Meski riwayat di atas shahih, namun mayoritas ulama menganggap 
riwayat ini sebagai riwayat yang dhaif (lemah).17 Saya (penulis) sendiri 
berpendapat bahwa meski riwayat ini shahih, namun ada alasan yang 
membuat pembesar sahabat tersebut tidak sampai menamatkan hapalan al-
Qur`annya, seperti sibuk berjihad dan berperang. Padahal, menghapal al-
Qur`an itu membutuhkan waktu, kesungguhan, ketenangan hati, dan usia 
tertentu. 

Sedangkan Ibnu Katsir berpandangan bahwa seluruh khulafa rasyidin 
adalah penghapal al-Qur`an (hapal seluruh al-Qur`an).18 

Para sahabat yang langsung menerima bacaan al-Qur`an dari 
Rasulullah dikenal sebagai para qari. Utsman adalah salah satu pembaca al-
Qur`an terbaik. Adz-Dzahabi19 mengatakan bahwa Mughirah bin Abi 
Syihab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, as-Saib bin Zaid, 
Ahnaf bin Qais, dan yang lainnya, semua memperdengarkan bacaan al-
Qur`an mereka kepada Utsman.20 

Di antara sahabat yang Rasulullah memperdengarkan bacaannya 
kepada sahabat tersebut adalah Ubay bin Ka’ab al-Anshari al-Badri, 
pemimpin para qari. Rasulullah pernah bersabda kepadanya,  

... فَبكَى أُبُي. نعْم: اُهللا سمَّانِي؟ قَالَ: قَالَ. إِنِْى أُِمْرُت أَنْ أَقْرأَ علَْيك القُْرآنَ
  .قَرأَ علَْيِه أَُبْو ُهرْيرةَ واْبُن عبَّاُس وآخُرْونَ

“Aku diperintahkan (Allah) untuk membacakan al-Qur`an 
kepadamu.” Ubay bin Ka’ab bertanya, “Apakah Allah menyebut 
namaku?” Beliau menjawab, “Ya.” Ubay bin Ka’ab pun menangis. 

                                                      
15 Fathul Bari 9/47-48, al-Itqan 1/70, bagian keduapuluh. 
16 Ma’rifah al-Qurra al-Kibar 1/31, al-Burhan karya az-Zarkasyi 1/243. 
17 Lihat kitab Naktul Intishar, karya al-Baqlani, h. 70, cet. Mesir, th. 1971, diteliti oleh DR. 

Muhammad Salam. 
18 Fadhail al-Qur`an, h. 8932. 
19 Tadzkirah al-Huffazh 1/9. 
20 Ma’rifah al-Qurra al-Kibar 1/30. 
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Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan yang lainnya, memperdengarkan 
bacaan mereka kepada Ubay bin Ka’ab.21 

Zaid bin Tsabit al-Anshari merupakan juru tulis wahyu. Dia adalah 
seorang anak yang cerdas dan pandai. Usianya ketika itu baru sebelas 
tahun. Pada usia tersebut dia mendatangi Rasulullah ke kota Madinah dan 
memeluk agama Islam. Rasulullah lalu memerintahkannya untuk 
mempelajari tehnik menulis bangsa Yahudi hingga akhirnya dia menjadi 
orang yang pandai menulis. Dia juga hapal al-Qur`an dengan baik dan 
menguasai ilmu faraidh (ilmu waris). Abu Bakar lalu memerintahkannya 
untuk mengumpulkan bacaan al-Qur`an. Kemudian Utsman bin Affan 
ditunjuk untuk menuliskan al-Qur`an dalam bentuk sebuah mushaf. 
Kepemimpinannya sebagai seorang qari berakhir dengan berakhirnya 
usianya di dunia ini.22 Ibnu Abbas dan Abu Abdurrahman as-Sulami 
termasuk orang  yang memperdengarkan bacaan mereka kepada Zaid bin 
Tsabit.23 

Sedangkan Abu Darda Uwaimar bin Zaid adalah seorang ulama kota 
Syam dan pemimpin qari di kota Damaskus. Dia adalah sosok yang paling 
faqih (paham agama) dan juga seorang hakim bagi penduduk setempat.24 

Para sahabat langsung menerima bacaan dan riwayat sejarah (asbabun 
nuzul) al-Qur`an dari mulut Rasulullah. Mereka tidak pernah 
memanipulasi kalimat al-Qur`an, tidak pernah melalaikan satu kata dan 
bahkan satu huruf pun, baik berupa harakat, sukun, secara bacaan ataupun 
riwayat. Demikian pula halnya dengan para tabi’in yang menerima 
langsung bacaan al-Qur`an dari para sahabat seperti halnya mereka (para 
sahabat) menerima langsung dari Rasulullah. Mereka menerima bacaan itu 
secara pasti, yakin, dan tidak ada penyimpangan sedikit pun dari segi 
tajwidnya. Setelah itu, para tabi’in dan tabi’ tabi’in menghabiskan seluruh 
hidup mereka untuk membaca al-Qur`an, memperdengarkan bacaannya, 
mentalqinkannya, dan mengajarkan isi kandungannya. Mereka sangat 
bersungguh-sungguh dalam memperhatikan lafaz, tajwid setiap kata, 
bacaan, dan riwayat ayatnya. Itu semua merupakan kesibukan dan tujuan 
utama mereka.25 

Kaum wanita pun memiliki andil dalam menghapal al-Qur`an. Suyuthi 
pernah mengatakan, “Para sahabat wanita ikut ambil bagian dalam 
pengumpulan al-Qur`an, namun tidak satu pun orang yang mengungkit 
hal tersebut.” Ibnu Sa’ad meriwayatkan dalam kitab ath-Thabaqat bahwa 
Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits pernah dikunjungi oleh 
Rasulullah, lalu Rasulullah menyebut dirinya sebagai wanita syahid. Dia 

                                                      
21 Tadzkirah al-Huffazh 1/16 dan Ma’rifah al-Qurra al-Kibar 1/33. Hadis ini diriwayatkan oleh 

Bukhari dalam kitab Tafsir al-Qur`an, hadis no. 4960. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab 
Shalat al-Musafirin, hadis no. 799. 

22 Fathul Bari 9/48. 
23 Tadzkirah al-Huffazh 1/30. 
24 Ibid 1/24. 
25 Ceramah Syekh Abdul Fattah Qadhi (Manba’ al-Qira`ah wa Mansya`uha) yang dilaksanakan 

pada ceramah umum di Universitas Islam 5/1396 H. 
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(Ummu Waraqah) juga turut andil dalam mengumpulkan al-Qur`an. 
Pelayan dan budak wanita yang pernah dididiknya kemudian 
membunuhnya. Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar.26 

Di antara para tabi’in yang dicatat dalam sejarah sebagai penghapal al-
Qur`an adalah Abu Aliyah ar-Riyahi Rafi’ bin Mahran. Dia mengajarkan 
bacaan al-Qur`an kepada Ubay dan yang lainnya.27 Sedangkan Abu Raja 
al-Atharidi Imran bin Mulhan al-Bashari belajar dari Abu Musa. Dia 
sendiri memperdengarkan bacaannya kepada Ibnu Abbas.28 Selain itu, ada 
pula Hasan bin Abi Hasan yang tinggal di kota Madinah. Dia juga terkenal 
sebagai penghapal al-Qur`an pada masa kekhilafahan Utsman.29 Masih 
banyak lagi selain mereka yang juga hapal al-Qur`an. 

Demikianlah, generasi-generasi terakhir belajar dari generasi sebelum 
mereka, dari generasi ke generasi. Hingga akhirnya di berbagai penjuru 
kota dan desa terdapat banyak sekali para qari. 

Para Qari di Madinah: 

1. Syaibah bin Nashah, seorang hakim di kota Madinah. Dia 
belajar dari ummul mukminin Aisyah dan Ummu Salamah.30 

2. Qalun Abu Musa, seorang qari bagi penduduk Madinah pada 
masanya. Nama Qalun adalah sebuah julukan. Kata 'Qalun' 
sendiri berasal dari bahasa Romawi yang memiliki arti 'baik'.31 

Para Qari di Makkah: 

1. Abdullah bin Katsir al-Makki. Dia adalah seorang imam 
(pemimpin) bagi penduduk Makkah dalam hal membaca al-
Qur`an dan menghapal al-Qur`an.32 

2. Wahab bin Wadhih. Kepemimpinan para qari di kota Makkah 
berakhir pada dirinya.33 

Para Qari di Mesir: 
1. Utsman bin Said yang dijuluki dengan julukan 'Warasy'. Pada 

dirinyalah berakhir kepemimpinan para qari pada 
zamannya.34 

2. Thahir bin Abdul Mun'im. Dia merupakan salah seorang 
pembesar para qari di kota Mesir pada zamannya.35 

                                                      
26 Al-Itqan 2/72 pada bagian kedua puluh dan pada kitab ath-Thabaqat al-Kubra 8/57, cet. 1398. 
27 Dia dikategorikan sebagai generasi kedua, Tadzkirah al-Huffazh 1/6. 
28 Ibid 1/66. 
29 Dia dianggap termasuk generasi ketiga, Tadzkirah al-Huffazh, 1/71.  
30 Dia merupakan generasi ketiga, Ma'rifah al-Qurra al-Kibar 1/64. Dalam kamus al-Muhith 

namanya adalah Nashahah. 
31 Termasuk generasi kelima, ibid 1/129. 
32 Termasuk generasi ketiga, ibid 1/71. 
33 Termasuk generasi kelima, ibid 1/121. 
34 Termasuk generasi kelima, ibid 1/126. 
35 Termasuk generasi kesembilan, ibid 1/297. 
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Para Qari di Irak: 

1. Ashim bin Abi Nujud al-Asadi. Pada dirinyalah berakhir 
kepemimpinan para qari di kota Kufah.36 

2. Abu Amru ad-Dauri, penduduk kota Samara, dan Hafash bin 
Umar bin Abdul Aziz bin Shahban, seorang qari bagi umat Islam 
dan merupakan seorang syekh di negeri Irak pada zamannya. 
Ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang 
mengumpulkan teknik membaca dan menyusunnya.37 

Setelah kami menjelaskan upaya yang dilakukan oleh para ulama pada 
masa terdahulu, sekarang kami akan menjelaskan upaya yang dilakukan 
oleh ulama pada masa kini. Pada dasarnya upaya yang mereka lakukan 
adalah lanjutan dari upaya yang dilakukan oleh ulama generasi 
salafushaleh sepanjang sejarah Islam. 

Upaya ini –ditambah dengan upaya yang dilakukan oleh pihak al-
Azhar yang mengupayakan pendidikan membaca dan menghapal al-
Qur`an- dapat ditemukan pula pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga 
Malik Fahd yang berupaya melalui pencetakan mushaf Madinah dan 
mengadakan ceramah al-Qur`an di Madinah. Kedua upaya ini merupakan 
usaha untuk menerbitkan kaset al-Qur`an secara sempurna menurut cara 
membaca yang masyhur dan mutawatir. Kaset itu dibacakan oleh para qari 
dari kerajaan Arab Saudi. Jika upaya ini dapat berjalan dengan baik dan 
sukses maka ini merupakan usaha pertama penyusunan al-Qur`an lewat 
kaset dalam sejarah Islam. Cara seperti ini merupakan cara yang sangat 
penting dan membantu dalam proses pengajaran dan memang sangat 
dibutuhkan.38 

Keutamaan Penghapal al-Qur`an 

Tidak disangsikan lagi bahwa seorang penghapal al-Qur`an yang juga 
mengamalkannya, berakhlak dengan akhlak al-Qur`an, dan beradab 
dengan adab yang diajarkannya, sepanjang malam dan siang hari, dia 
termasuk golongan orang-orang pilihan dan orang-orang yang benar. 

Rasulullah pernah bersabda,  

  خْيُركُْم مْن تعلَّم القُْرآنَ وعلَّمُه
"Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari al-
Qur`an dan mengajarkannya."39  

                                                      
36 Termasuk generasi ketiga, ibid 1/73. 
37 Termasuk generasi keenam, ibid 1/157. 
38 Majalah al-Muslimun 2/8/1407 H, h. 6. 
39 HR. Bukhari 4/1919, kitab Fadhail al-Qur`an, bab: sebaik-baik orang di antara kalian adalah 

yang  mempelajari al-Qur`an dan mengajarkannya. Hadis ini berasal dari Utsman. Diriwayatkan pula 
oleh Abu Daud 2/147, kitab ash-Shalah, bab: pahala membaca al-Qur`an. Turmudzi 4/236, kitab 
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Rasulullah juga bersabda,  

ْهلُ القُْرآِن ُهْم أَ: ومْن ُهْم يا رُسْولَ اِهللا؟ قَالَ:  قَالُْواخلِْقِهإِنَّ اَهللا أَْهلَْينِ ِمْن 
  أَْهل اِهللا وخاصتُه

"Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari makhluk-Nya." Para 
sahabat bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Mereka adalah ahlul Qur`an. Mereka merupakan 
ahlullah (keluarga Allah) dan orang yang istimewa bagi-Nya."40 

 Rasulullah bersabda,  

ُيقَالُ ِلصاِحبِ القُْرآِن إِقْرأْ واَرِْق ورتِّلْ كَما كُْنت تْرتلُّ ِفي الُدْنيا، فَإِنَُّه 
  ُمنزِلُتك ِعْند آخر آيةٌ تقْرُؤها

"Dikatakan kepada shahibul Qur`an, 'Bacalah (al-Qur`an), hayatilah, 
dan bacalah dengan tartil, sebagaimana dirimu membacanya secara 
tartil selagi di dunia. Sesungguhnya derajatmu sesuai dengan ayat 
terakhir yang kamu baca."41 

Ini merupakan sebuah fadhilah yang sangat agung. Ini merupakan 
sebuah kedudukan yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang 
bertaubat. Derajat seperti inilah sebuah harapan dan cita-cita, serta ambisi 
dunia dan akhirat terakhir dan tertinggi, yaitu menjadi termasuk keluarga 
Allah dan memperoleh kemuliaan yang sangat agung ini. 

Salah satu fadhilah bagi penghapal al-Qur`an adalah bahwa kedua 
orangtuanya akan memperoleh kemuliaan di akhirat. Dalam sebuah hadis 
dari Sahal bin Muadz, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah pernah 
bersabda,  

ُدُه تاًجا يْوم الِقيامِة ضْؤُوُه أَْحسن ِمْن مْن قَرأَ القُْرآنَ وعِملَ بِما ِفْيِه أَلْبس واِل
   ضْوِء الشَّْمسِ ِفي ُبُيْوِت الدُّْنيا لَْوكَانْت ِفْيكُْم، فَما ظَنُّكُْم بِالَِذْي عِملَ بِهذَا؟

"Barangsiapa yang membaca al-Qur`an dan mengamalkan ajaran 
yang ada di dalamnya maka kedua orangtuanya akan dipakaikan 
sebuah mahkota pada hari kiamat nanti. Pancaran cahaya dari 
mahkota itu lebih baik (lebih terang) dari pancaran cahaya matahari 
yang menyinari rumah-rumah di dunia. Jika di antara kalian ada 

                                                                                                                              
Fadhail al-Qur`an, bab: hal-hal yang berkenaan dengan pengajaran al-Qur`an. Ibnu Majah 1/76 dalam 
kitab al-Mukaddimah, bab: fadhilah bagi orang yang mempelajari al-Qur`an dan mengamalkannya.  

40 Fadhail al-Qur`an, karya an-Nasai, h. 83, hadis no. 56, diriwayatkan pula oleh yang lainnya.  
41 HR. Abu Daud 2/153, kitab ash-Shalah, bab: disukainya membaca al-Qur`an secara tartil. HR. 

Turmudzi 4/250, kitab Fadhail al-Qur`an, Ibnu Majah 1/1242, kitab al-Adab, bab: pahala membaca 
al-Qur`an, dari Abdullah bin Amru.  
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(yang membaca al-Qur`an) apa yang kalian kira akan diterima bagi 
orang yang mengamalkannya?"42 

Rasulullah bersabda, 

رُجلٌ آتاُه اُهللا مالًا فَسلَّطُْه علَى هلَكَِتِه ِفي احلَقِّ، ورُجلُ : لَا حسد ِفي اثْنْينِ
  .آتاُه اُهللا اِحلكْمةَ فَُهو يقِْضى بِها وُيعلُِّمها

 "Tidak diperbolehkan mendengki kecuali kepada dua hal: seseorang 
yang dianugerahi harta kemudian dia membelanjakannya di jalan 
kebenaran. Seseorang yang dianugerahi hikmah (kebijaksanaan) lalu 
dia mengambil keputusan dengannya (hikmah) dan mengajarkannya 
(kepada orang lain)."43  

Dengki di sini adalah dengki yang diperbolehkan, yaitu berharap 
dirinya seperti orang lain tanpa mengambil sesuatu dari orang lain 
tersebut. Dikatakan bahwa tidak ada rasa dengki yang lebih mulia dan 
lebih baik daripada sikap dengki terhadap dua hal ini.44 Manusia sendiri 
tidak mampu mengetahui keistimewaan seperti ini yang membuatnya 
setara dengan kedudukan para malaikat, bahkan lebih mulia dari mereka.  

Rasulullah bersabda, 

مثَلُ الَِّذي يقْرأَ القُْرآنَ وُهو حاِفظٌ لَُه مع السَّفْرِة الِْكرامِ، ومثَلُ الَِّذي يقْرأُ 
 ْيٌد فَلَُه أَْجراِنوُهو يتعاهدُه وُهو علَْيِه شِد

 "Perumpamaan orang yang membaca al-Qur`an dan dia 
menghapalnya dengan para malaikat yang mulia, seperti orang yang 
membaca al-Qur`an dan bersungguh-sungguh membacanya, dan 
bahkan dia lebih baik darinya (malaikat), serta baginya dua 
pahala."45  

Saya sendiri berpendapat bahwa kedudukan dan derajat yang tinggi ini 
tidak akan didapat kecuali dengan mengamalkan ajaran al-Qur`an, bukan 
hanya sekedar menghapalnya. Jika al-Qur`an merupakan faktor yang dapat 
membuat derajat seseorang menjadi tinggi, yaitu ketika seseorang 
mengamalkannya, maka al-Qur`an juga merupakan faktor yang dapat 
membuat seseorang memperoleh azab dan siksaan yang pedih, yaitu ketika 
al-Qur`an tidak dihiraukan. 

Rasulullah bersabda,  
                                                      
42 Diriwayatkan oleh Abu Daud 2/184, kitab ash-Shalah, bab: ganjaran membaca al-Qur`an, 

hadis no. 1453.  
43 Muttafaq alaih: Bukhari 1/40, kitab al-Ilmu, bab: dengki dalam hal ilmu dan hikmah, dari 

Abdullah bin Mas'ud. HR. Muslim 1/558, Shalat al-Musafirin, bab: fadhilah orang yang membaca al-
Qur`an dan mengamalkannya.  

44 Fathul Bari 1/167. 
45 Muttafaq alaih: Bukhari 4/1883, kitab at-Tafsir, surat Abasa, dari Aisyah, dan Muslim 1/549, 

Shalat al-Musafirin, bab: Fadhilah orang yang pandai dalam al-Qur`an. 
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رِْينُع بِِه آخضياًما وابِ أَقْوذَا الِكتْرفَُع بِهِإنَّ اَهللا ي 

"Sesungguhnya Allah meninggikan derajat beberapa kaum dengan 
al-Qur`an dan (dengannya pula) kaum-kaum yang lainnya 
dihinakan."46  

Sungguh manusia sangat perlu untuk mengambil pelajaran dari hadis 
ini. 

Ali pernah berkata, "Sesungguhnya orang yang alim dan beramal tanpa 
menggunakan ilmunya maka dia seperti orang bodoh yang tidak sadar 
akan kebodohannya itu. Bahkan orang itu bisa jadi lebih bodoh dan 
merugi, dan dia di sisi Allah lebih hina."47 

Hudzaifah bin Yaman berkata, "Wahai sekalian para qari, brjalanlah di 
jalan yang lurus. Sesungguhnya kalian telah jauh mendahului yang 
lainnya. Jika kalian berjalan (terkadang) di jalan yang lurus dan terkadang 
di jalan yang sesat maka sesungguhnya kalian telah berada jauh di jalan 
kesesatan."48 

Ketiga: Hukum Menghapal al-Qur`an 

Apakah setiap individu umat ini wajib menghapal al-Qur`an? Atau, 
apakah hanya sebagian dari mereka saja yang diwajibkan? 

Para ulama telah jelas-jelas mengatakan bahwa menghapal al-Qur`an 
adalah suatu kewajiban bagi suatu umat. Artinya, jangan sampai tidak ada 
yang menghapal al-Qur`an dan jangan sampai terjadi perubahan dan 
penyimpangan dalam al-Qur`an. Jika ada yang melakukan hal ini maka 
yang lainnya bebas dari tanggung jawab. Namun, jika tidak ada satu pun 
yang melakukannya maka mereka semua akan mendapatkan dosa.49 

Hal di atas adalah prinsip dalam ajaran Islam. Adapun sejarah Islam, 
telah dijelaskan di dalamnya bahwa banyak sekali lembaran sejarah yang 
telah menjelaskan aktivitas umat Islam dalam hal hapalan al-Qur`an dan 
pemeliharannya dari segala bentuk penyimpangan. Allah sendiri telah 
memberikan jaminan akan memelihara al-Qur`an dari penyelewengan dan 
perubahan. Allah akan memelihara al-Qur`an secara menyeluruh seperti 
ketika pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Jadi, menghapal al-
Qur`an hukumnya adalah fardhu kifayah bagi kaum muslimin. 

Adapun menghapal sebagian dari al-Qur`an seperti surat al-Fatihah 
dan yang sejenisnya merupakan fardhu ain bagi setiap individu muslim. 
Alasannya, karena shalat seseorang tidak dianggap sah tanpa membaca 
surat al-Fatihah. Rasulullah bersabda, 

                                                      
46 HR. Muslim dalam Shalat al-Musafirin, bab: fadhilah orang yang mengamalkan dan 

mengajarkan al-Qur`an 1/559. 
47 Nahjul Balaghah, h. 164, Beirut 1982 M. 
48 Shahih Bukhari, 6/2656, kitab al-I'tisham, bab: meneladani sunnah-sunnah Rasulullah.  
49 Al-Burhan, az-Zarkasyi 1/456 dan al-Itqan 1/99. 
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 لَا صلَاةَ ِلمْن لَْم يقْرأْ بفَاِتحِة الِْكتابِ

 "Tidak dianggap melakukan shalat seseorang yang tidak membaca 
surat al-Fatihah."50 

Orang yang sudah pernah menamatkan hapalan al-Qur`an secara 
keseluruhan atau sebagian, dia harus terus mengulang hapalannya itu dan 
tidak melupakannya begitu saja.  

Allah berfirman,  

  .فَاقْرُؤوا ما تيسَّر ِمن الْقُْرآِن 
"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur`an." (QS. 
Al-Muzammil [73]: 20) 

 Mayoritas ahli tafsir mengomentari bahwa yang dimaksud pada ayat 
tersebut adalah membaca al-Qur`an, bukan membaca al-Qur`an dalam 
shalat. Artinya, itu adalah perintah untuk mempelajari dan mengkaji al-
Qur`an agar terhindar dari lupa akan hapalan al-Qur`an.51 Selain itu, 
untuk mewujudkan firman Allah yang berbunyi, 

أُوُتوا الِْعلْم اٌت ِفي ُصُدورِ الَِّذينيِّناٌت بآي لْ ُهوب  
 "Sebenarnya al-Qur`an adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada 
orang-orang yang diberi ilmu." (QS. Al-Muzammil [29]: 49) 

Maksudnya, al-Qur`an merupakan kumpulan ayat-ayat yang jelas dan 
nyata dalam menunjukkan akan kebenaran, baik berupa perintah, 
larangan, ataupun berita. Al-Qur`an ini dijaga oleh para ulama. Allah 
memberikan kemudahan bagi mereka dalam menghapal, membaca, dan 
menafsirkan al-Qur`an.52 

Meski para ahli fikih telah menetapkan hukum syar'i agar umat Islam 
menghapal al-Qur`an seperti yang dilakukan oleh kaum salaf, akan tetapi 
menghapal al-Qur`an ini lebih diwajibkan di zaman sekarang. Hal itu 
disebabkan kehidupan kita di zaman sekarang ini, di mana keinginan umat 
Islam untuk menghapal al-Qur`an semakin menipis. Ar-Rafi'i (wafat th. 
1937 M) pernah mengucapkan sesuatu yang sangat baik mengenai 
keadaan kaum pemuda di zaman sekarang. Dia berkata, "Sungguh sangat 
disayangkan bahwa tekad (untuk menghapal al-Qur`an) telah hilang dari 
dada para pemuda muslim. Di zaman sekarang ini kita lihat mereka tidak 
lagi menghiraukan upaya untuk menghapal al-Qur`an dan menguasai 
hukum-hukum yang ada di dalamnya, baik dalam hal tehnik membaca 

                                                      
50 Muttafaq alaih: Bukhari 1/263, Shifat ash-Shalah, bab: kewajiban membaca (fatihah) bagi 

imam dan makmum. Hadis ini berasal dari Ubadah bin Shamit. Diriwayatkan pula oleh Muslim, hadis 
no. 295, kitab ash-Shalat, bab: kewajiban membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat shalat.  

51 Tafsir ar-Razi 15/187. 
52 Tafsir Ibnu Katsir 3/417. 
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ataupun tajwid. Tidak ada di antara mereka yang mau menghapal al-
Qur`an. Jika ada yang menghapal al-Qur`an maka hanya segelintir orang 
saja. Itupun setelah mereka dapat menghapal, mereka kembali melupakan 
hapalan itu. Mereka pun akhirnya tidak mampu menguasai bahasa al-
Qur`an dan bahkan mengingkari kaum yang berpegang teguh pada al-
Qur`an. Mereka keluar dari ajarannya, menganggap remeh ajaran 
agamanya, dan tidak mematuhi etika dan norma yang ada di dalamnya. 
Meski demikian, mereka tetap tidak malu untuk mengatakan, "Inilah 
diriku, kenalilah aku."53 

Keempat: Akhlak Pembawa Ajaran Al-Qur`an 

Akhlak mulia memiliki tempat yang penting dalam ajaran Islam. 
Bahkan, begitu sangat pentingnya akhlak sampai-sampai Islam dan akhlak 
bagaikan satu kesatuan, baik secara makna, dampak, ataupun tujuan. Hal 
ini digambarkan dalam sabda Rasulullah,  

 إِنَّما ُبِعثُْت ِلأُتمِّم مكَارِم اَألْخلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan 
akhlak."54  

Orang yang membawa ajaran al-Qur`an harus memiliki perbedaan 
dalam bersikap dan berperilaku dalam seluruh sisi kehidupannya. Di mana 
pada setiap sisi tubuhnya terdapat kitab yang paling mulia yang pernah ada 
sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam riwayat 
Thabrani yang berasal dari Umar, Rasulullah pernah bersabda,  

ْيمْن يْسفَْه، أَْو يْغضُب ِفْيمْن يْغضُب، ولَْيس يْنبِغى ِلحاملَ القُْرآِن أَنْ يْسِفه ِف
 أَْو يْحتدَّ ِفْيمْن يْحتدُّ، ولَِكْن يْعفُْو ويْصفَُح ِلفَْضلِ القُْرآِن

"Tidaklah layak seorang pembawa ajaran al-Qur`an menganggap 
bodoh orang yang mengejek dirinya sebagai orang bodoh, marah 
terhadap orang yang marah (kepadanya), dan bersikap keras 
terhadap orang yang bersikap keras. Akan tetapi, dia harus dapat 
memaafkan dan mengampuninya karena fadhilah al-Qur`an."55 

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bahwa orang yang membawa ajaran 
al-Qur`an selayaknya bangun di malam hari sewaktu orang lain tertidur 
lelap, berpuasa di siang hari manakala orang-orang tidak berpuasa, 
menangis manakala orang-orang sibuk tertawa, bersikap diam ketika orang 
lain sibuk membicarakan orang lain, dan berlaku khusyu ketika orang-
orang lalai. Seorang pembawa al-Qur`an sepatutnya menangis, menyesal, 

                                                      
53 I'jazul Qur`an, h. 243, cet. Darul Kitab al-Arabi, Beirut. 
54 HR. Ahmad dalam kitab Musnad-nya. 
55 Fadhail al-Qur`an, Ibnu Katsir, h. 187. 
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lembut, bijaksana, dan bersikap tenang. Sebaliknya, dia tidak boleh 
bersikap keras, lalai, sombong, selalu berteriak-teriak, dan berlaku kasar."56 

Kelima: Faidah Terpenting dalam Menghapal Al-Qur`an 

Para ulama menyebutkan beberapa faidah dalam menghapal al-Qur`an. 
Di antaranya adalah: 

1. Akan memperoleh kemenangan dengan menggapai kebahagiaan 
di dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan hal itu jika amal 
perbuatan shaleh juga diikuti dengan hapalan al-Qur`an. 

2. Ingatan dan kemampuan otak semakin terasah. Oleh karena itu, 
kamu pasti akan mendapatkan orang yang telah menghapal al-
Qur`an lebih cerdas dan memiliki daya tangkap yang kuat dari 
yang lainnya. Hal itu disebabkan karena daya ingat dan otaknya 
selalu dilatih untuk menghapal ayat-ayat al-Qur`an dan 
membedakan kalimat-kalimatnya yang hampir sama. Selain itu, 
penghapal al-Qur`an juga dituntut untuk dapat menempatkan 
sebuah ayat pada tempatnya yang pas. 

3. Akan memiliki keluasan ilmu. Hal ini sudah terbukti, di mana 
para murid yang menghapal al-Qur`an lebih berprestasi 
dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tidak menghapal al-
Qur`an. Padahal, mereka memiliki usia, tingkat kecerdasan, dan 
lingkungan yang berdekatan (sama). Prestasi itu tampak sekali 
terlihat. Bahkan di bidang studi seperti matematika, ilmu hitung, 
dan kedokteran sekalipun. 

4. Orang yang menghapal al-Qur`an akan memiliki sifat yang baik 
dan perilaku yang lurus. Hal inilah yang pernah dijanjikan oleh 
al-Qur`an bagi orang yang membaca dan menghapalnya. 

5. Akan memiliki kefasihan dan pengucapan ayat dengan baik. Dia 
akan mampu melafazkah huruf-huruf Arab dari makhrajnya 
dengan baik.  

6. Allah berfirman, 

اٍن عبِِلس ،الُْمنِذرِين كُونَ ِمنِلت لَى قَلْبِكلَ بِِه الرُّوُح الْأَِمُني، عبِيٍّ زر
 مُّبِني

"Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam 
hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di 
antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa 
Arab yang jelas." (QS. Asy-Syu'ara [26]: 193-195).  

                                                      
56 Shifah ash-Shafwah 1/412-413. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia pada tahun 32 H. 
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Bab 1. Teknik Menghapal Al-Qur`an 

Pertama: Definisi Hapalan Al-Qur`an dan Penjelasan 
Tentang Pemahamannya 

Definisi Hapalan Secara Bahasa: 

Menghapal merupakan lawan kata dari 'melupakan'. Maksudnya 
adalah menjaga dan tidak melalaikannya. Sehingga ada sebuah ungkapan 
"orang yang menjaga suatu kaum disebut sebagai seorang penjaga". 

Ibnu Manzhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata 'al-
muhafazhah (menjaga)' adalah bersikap disiplin terhadap sesuatu. Dalam 
al-Qur`an disebutkan,  

 حاِفظُواْ علَى الصَّلَواِت

"Peliharalah segala shalat(mu)." (QS. Al-Baqarah [2]: 238) 

Maksudnya, lakukanlah shalat pada waktunya. Yang dimaksud dengan 
memelihara (menjaga) sesuatu adalah bersikap disiplin terhadapnya.57 

Kata 'hafazha' dalam al-Qur`an memiliki makna yang beragam, 
disesuaikan dengan konteks kalimat pada ayat yang bersangkutan. Allah 
berfirman,  

 ونْحفَظُ أَخانا ونْزداُد كَْيلَ بِعي

"Dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan 
mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta." 
(QS. Yusuf [12]: 65) 

Ayat tersebut menyatakan bahwa kata 'hafazha' maknanya adalah 
menjaga dan memelihara. Allah berfirman,  

 والَِّذين ُهْم ِلفُُروجِهِْم حاِفظُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." (QS. Al-Mukminun 
[23]: 5) 

Pada ayat ini kata 'hafazha' memiliki makna 'menahan diri dari hal yang 
tidak dihalalkan'. 

 Pada firman Allah, 

                                                      
57 Lisan al-Arab 7/441. 
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  وجعلْنا السَّماء سقْفًا مَّْحفُوظًا
 "Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara." 
(QS. Al-Anbiya [21]: 32) 

Ada yang mengatakan bahwa kata 'hafazha' maknanya adalah 
meninggikan. 

Al-Hifzhu dalam maknanya yang berarti 'tidak lupa' memiliki beberapa 
persamaan kata yang juga memiliki makna yang serupa. Jika ada yang 
mengatakan, "Si Fulan membaca al-Qur`an di luar kepala." Ungkapan ini 
menunjukkan bahwa si Fulan membaca al-Qur`an dengan hapalannya, 
tanpa melihat tulisan. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa kata itu 
juga bermakna 'istazhharahu' yang artinya menjaga58 dan membacanya 
secara jelas.59 

Oleh karena itu, ungkapan yang menyatakan 'menghapal al-Qur`an', 
'membawa al-Qur`an', dan 'menampakkan al-Qur`an', semuanya memiliki 
makna yang sama. Hal itu disebabkan karena pada ketiga kata tersebut 
terdapat tiga unsur pokok, yaitu: 

Gambaran bacaannya telah diketahui dengan yakin. Artinya, dia dapat 
membaca tanpa melihat tulisan. 

Terbiasa dan disiplin dalam menjaga hapalan tersebut. 

Tidak lupa. 

Menghapal Al-Qur`an Menurut Istilah: 

Makna secara bahasa tidak berbeda dengan makna secara istilah, 
karena sama-sama menampakkan bacaan tanpa melihat teks (diluar 
kepala). Namun demikian, penghapal al-Qur`an tidak dapat disamakan 
dengan orang yang menghapal hadis.60 Dia juga berbeda dengan para 
penghapal syair, hukum, perumpamaan-perumpamaan, teks-teks sastra, 
dan sebagainya. Perbedaan itu terletak pada dua hal berikut ini: 

Pertama, seorang hafiz al-Qur`an adalah orang yang menghapal 
dengan baik seluruh al-Qur`an. Orang yang hanya hapal setengah atau 
sepertiga al-Qur`an tidak dapat disebut sebagai seorang hafiz. Jika tidak 
demikian maka seluruh kaum muslimin dapt disebut sebagai hafizh 
(penghapal) al-Qur`an. Hal itu disebabkan karena tidak satu pun yang 
tidak menghapal surat al-Fatihah, karena al-Fatihah merupakan salah satu 
rukun yang harus dipenuhi, sebagaimana pendapat mayoritas madzhab 
yang ada.  

                                                      
58 Al-Mu'jam al-Wasith (2/584). 
59 Lisan al-Arab 4/526. 
60 Seorang hafizh bagi para ahli hadis adalah orang yang menguasai seratus ribu hadis, berikut 

dengan matan dan sanadnya. 
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Karena alasa inilah maka istilah hafiz al-Qur`an tidak dapat diberikan 
kecuali kepada orang yang menghapal seluruh al-Qur`an dan 
menghapalnya dengan baik, termasuk kaidah-kadiah tilawah dan dasar-
dasar tajwid. 

Kedua, disiplin dan terus menerus, serta berusaha keras menjaganya 
dari kelupaan. Orang yang pernah menghapal al-Qur`an kemudian 
melupakannya atau melupakan sebagiannya saja karena kelalaian dan 
kemalasan, tanpa ada uzur yang jelas, seperti telah berusia lanjut atau sakit 
keras, maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang hafiz. Orang seperti itu 
juga tidak dapat membawa julukan sebagai pembawa risalah al-Qur`an. 
Meriwayatkan hadis secara makna (tidak sama secara redaksional) masih 
diperbolehkan. Demikian pula halnya dalam mengungkapkan sebuah syair 
dan teks-teks sastra. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan teks al-
Qur`an, sama sekali tidak diperbolehkan berbeda secara redaksional dalam 
membacanya. 

Jika kata hafazha (menjaga) al-Qur`an' dinisbatkan kepada Allah, maka 
maksudnya adalah bahwa Allah akan menjaga dan memeliharanya dari 
perubahan, penggantian, penyelewengan, penambahan, dan 
pengurangan.61 Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,  

 إِنَّا نْحُن نزَّلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَُه لَحاِفظُونَ
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr [9]: 
9) 

Oleh karena itu, al-Qur`an berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. 

Adapun jika al-Qur`an ini dinibatkan kepada makhluk maka 
maksudnya adalah, membacanya dengan jelas, mengamalkan isinya, dan 
menyibukkan diri dengan mentadaburi, mengambil kesimpulan, 
mempelajari, dan mengajarkannya. Berikut ini ada sebuah hadis yang 
memiliki makna seperti ini. Rasulullah bersabda,  

الَلُّهمَّ أَنْ أَْسأَلُك أَنْ ُتلَزِّم قَلْبِي ِحفْظَ ِكتابك، كَما علَّْمتنِْي واُْرزقْنِي أَنْ أَْتلُوُه 
  .....علَى النَّْحوِ الَِّذي يْرِضْيك عّنيِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar memenuhi hatiku dengan 
hapalan akan kitab-Mu, sebagaimana Engkau mengajarkan 
kepadaku. Karuniakanlah kepadaku agar dapat membacanya sesuai 
dengan yang Engkau ridhai dariku."62  

Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau 
mengajarkan Ali yang sedang mengeluh dan berkata, "Demi ayah dan 

                                                      
61 Tafsir Ibnu Katsir 3/547, ar-Razi 10/164. 
62 HR. Turmudzi, dalam kitab ad-Da'awat, bab: doa menghapal 5/223. Hadis ini merupakan 

petikan dari hadis yang cukup panjang, yaitu hadis no. 3565. 
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ibuku, hapalan al-Qur`an ini terlupakan dari dadaku (ingatanku), dan aku 
tidak mampu mengembalikan hapalan itu." 

Kedua: Teknik Terpenting dalam Menghapal Al-Qur`an 

Terdapat teknik yang sangat beragam dalam menghapal al-Qur`an. 
Kesemuanya saling berkaitan, terutama dalam hal teknik dasar dan 
tujuannya, yaitu agar terwujud hapalan al-Qur`an yang ideal. 

Dari penelitian saya secara ilmiah, dapat saya simbulkan bahwa teknik 
menghapal al-Qur`an menurut kepentingan dan peranannya terbagi 
menjadi tiga macam: 

Pertama: Teknik terpenting, yaitu teknik yang berupaya memelihara 
secara cermat dan baik obyek yang hendak dijaga, meski banyak teknik 
dalam menghapal (memelihara). Selain itu, teknik macam ini juga 
berusaha mewujudkan teknik hapalan yang paling mudah hingga orang 
yang tidak berpendidikan sekalipun dapat menerapkannya. 

Kedua: Teknik pokok, yaitu teknik yang rasanya mustahil seseorang 
dapat menghapal al-Qur`an tanpa bantuan teknik jenis kedua ini. Teknik 
pokok ini dapat membantu seseorang dapat melekat hapalannya. Selain itu, 
teknik ini juga dapat dilakukan kapanpun, tanpa memerlukan kerja keras 
dan tanpa bersusah payah. 

Ketiga: Teknik sekunder, teknik ini meski sangat berperang dalam 
menghapal akan tetapi dia juga dapat membantu agar hapalan itu terus 
dapat diingat sebaik mungkin.  

Setelah pembagian di atas, berikut ini kita akan mulai masuk dalam 
pembahasan masing-masing teknik. 

1. Kesiapan Individu dan Usia yang Sesuai 

a. Kesiapan Individu 

Penelitian dan kajian pendidikan modern telah membuktikan bahwa 
karakter yang terdapat dalam diri seorang individu memiliki peran yang 
urgen dalam melaksanakan sesuatu, apapun itu, seperti melakukan kajian, 
melaksanakan sebuah proses untuk dapat menguasai sesuatu, menghapal, 
atau mengingat sesuatu. 

Karakter dan sifat-sifat tersebut seperti: 

- Adanya keinginan. 

- Adanya Usaha. 

- Adanya perhatian (interest). 

Jika semua sifat di atas telah terkumpul dalam diri seseorang maka dia 
akan dapat fokus terhadap objek yang akan dihapal. Kemampuan untuk 
fokus itu secara sendirinya akan muncul jika ketiga sifat tersebut telah ada 
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dalam diri seseorang. Sehingga, tidak akan ada kesulitan yang besar dalam 
menghapal. 

Dari penjelasan di atas, para psikolog memberikan alasan bahwa faktor 
yang dapat membantu daya ingat seseorang terhadap sesuatu adalah 
karena ia hobi akan obyek yang sedang dihapalnya. Sedangkan faktor yang 
menyebabkannya cepat lupa adalah karena ia tidak interest dengan apa 
yang dihapalnya itu.63 

Atas dasar faktor-faktor pendidikan dan psokologis ini, strategi 
pendidikan pun dibuat. Strategi ini dibuat ketika hendak menetapkan 
metode yang pas untuk mendidik seseorang, sesuai dengan kecenderungan 
para murid, usia, dan faktor lingkungan mereka. 

Silahkan saja seorang muslim mengabaikan dalam dirinya sifat-sifat di 
atas ketika mempelajari dan menghapal selain al-Qur`an. Akan tetapi, 
ketika hendak menghapal, mempelajari, membaca, dan mentadaburi al-
Qur`an sifat-sifat tersebut harus terdapat dalam dirinya yang paling dalam. 
Sifat-sifat tersebut tidak mungkin akan ditemukan pada orang-orang selain 
Islam. 

Siapa di antara kaum muslimin yang tidak memiliki keinginan dan 
tidak interest untuk menghapal kitabullah? 

Siapa di antara mereka yang tidak ada motivasi sedikitpun untuk 
menguasai sedikit saja, meski tidak harus mengkajinya secara mendalam 
dan panjang lebar? Padahal, al-Qur`an adalah kitab Allah yang tidak akan 
ada kebatilan padanya, baik dari depan ataupun dari belakang. Al-Qur`an 
merupakan tali Allah yang panjangnya hingga ke muka bumi. Barangsiapa 
yang berpegang teguh dengannya maka dia akan memperoleh kemenangan 
dan kesuksesan. 

Lebih dari itu semua, manhaj (metode) ibadah dalam ajaran Islam, 
termasuk menghapal al-Qur`an, harus bersandarkan atas dasar keikhlasan 
hanya untuk Allah semata. Suatu ibadah akan sia-sia jika tercemarkan oleh 
sifat riya dan syirik. 

Ada sebuah riwayat bahwa pada hari kiamat nanti orang yang 
mempelajari al-Qur`an, mengajarkannya, dan membacanya, akan 
ditanyakan oleh Allah akan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Akan 
ditakan kepada orang itu, “Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-
nikmat itu?” Dia menjawab, “Aku mempelajari (al-Qur`an) karena-Mu 
dan mengajarkannya, serta aku juga membaca al-Qur`an hanya karena-
Mu.” Lalu dikatakan kepadanya, “Kamu telah berdusta. Kamu 
mempelajarinya agar kamu disebut orang sebagai orang yang alim, dan 
sebutan itu memang telah kamu dapatkan. Kamu pun membaca al-Qur`an 
agar disebut orang lain bahwa dirimu adalah orang yang pandai membaca 
al-Qur`an, dan sebutan itu sudah kau dapatkan.” Kemudian diperintahkan 

                                                      
63 Al-Madkhal ila Ilmi an-Nafs, h. 240 dan 257.  
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kepada malaikat agar membawa orang itu dan dilemparkan ke dalam api 
neraka.64 

Dari penjelasan ini seorang muslim sejati adalah yang terdapat unsur 
keikhlasan hanya kepada Allah semata dalam setiap perbuatannya. 
Keikhlasan inilah dasar agar amal shaleh diterima oleh Allah. 

Meski menghapal al-Qur`an bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan 
oleh setiap orang, namun selayaknya setiap orang memiliki keinginan 
untuk dapat menghapal al-Qur`an. Dia harus memiliki rasa interest untuk 
menghapal al-Qur`an, sehingga rasa itu dapat mendorongnya untuk dapat 
meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa tempat yang mulia 
(surga). Karena, surga itu telah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang 
menghapal kitab-Nya dan mengamalkan isi kandungannya. Di atas itu 
semua, dalam dirinya harus ada perasaan ikhlas dan jauh dari sifat riya. 
Namun demikian, faktor usia terkadang tidak membantu seseorang untuk 
dapat menghapal dengan maksimal. Oleh karena itu, mari kita bahas faktor 
usia yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menghapal al-
Qur`an. 

b. Kesesuaian Usia 

Saya tidak termasuk orang yang memberikan batasan bahwa 
menghapal al-Qur`an itu hanya dapat dilakukan pada usia kanak-kanak 
atau remaja. Yaitu usia antara tujuh hingga lima belas tahun. Karena pada 
usia tersebut merupakan fase yang memungkinkan berpindahnya informasi 
dan ilmu pengetahuan dengan mudah ke dalam diri seseorang. Meski 
demikian, pembesar sahabat yang terkenal sebagai qari dan penghapal al-
Qur`an yang baik tidak menghapal al-Qur`an sejak mereka masih berusia 
kanak-kanak. Bahkan, mayoritas mereka ketika masih kecil belum 
memeluk agama Islam. Mereka baru memeluk Islam setelah melewati usia 
kanak-kanak dan usia remaja (puber). 

Meski demikian, keislaman merekalah yang menjadi pendorong tekad 
dan perhatian mereka terhadap al-Qur`an. Yaitu dengan cara menghapal 
dan mengamalkannya. Bahkan, mereka sangat berprestasi dalam hal itu, 
sampai-sampai tidak ada yang menandingi prestasi mereka itu.  

Namun, tidak diragukan bahwa usia kanak-kanak merupakan usia 
yang paling baik untuk menghapal sesuatu. Pepatah Arab terdahulu 
mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir (menulis) di atas batu. 
Usia kanak-kanak hingga usia sebelum puber, atau sedikit setelahnya 
merupakan usia produktif untuk menghapal al-Qur`an. Alasan secara 
ilmiahnya adalah, karena usia anak-anak memiliki daya ingat yang tinggi. 
Hal ini terbukti dengan kemampuan anak-anak mengingat lirik lagu, meski 
mereka tidak memahami makna lirik lagu tersebut. Ketika kemampuan otak 
seorang anak tumbuh maka kemampuan menghapal dan mengingat 

                                                      
64 HR. Muslim dan an-Nasai dalam Fadhail al-Qur`an, h. 112, hadis no. 108. 
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sesuatu dalam diri seorang anak ditopang dengan kemampuannya dalam 
memahami sesuatu.65 

Abu Hamid al-Ghazali berkata, “Seorang anak itu adalah amanah bagi 
kedua orangtuanya. Hati seorang anak yang masih suci merupakan mutiara 
yang sangat berharga dan unik. Hatinya itu bersih dari berbagai bentuk 
ukiran dan gambar. Hati seorang anak siap diukir dan akan condong 
kepada sesuatu yang ia sukai. Jika dia dibiasakan dan diajarkan kebaikan 
maka dia akan tumbuh dengan kebaikan itu. Dengan demikian dia akan 
berbahagia di dunia dan akhirat. Orangtuanya, pengajar, dan pendidiknya 
pun akan memperoleh ganjaran yang sama. Jika seorang anak dibiasakan 
dengan kebaikan dan kelalaian, maka dia akan lalai seperti layaknya hewan 
ternak. Dia akan hidup sengsara dan akan binasa kelak. Jika pada awal 
pertumbuhannya ia dilalaikan maka kelak dia akan tumbuh menjadi orang 
yang memiliki akhlak yang hina, pendusta, pendengki, pencuri, pengadu 
domba, sombong, selalu tertawa, bahkan menjadi orang gila. Semua itu 
dapat diatasi dengan memberikan pendidikan yang baik.”66 

Ibnul Jauzi berkata, “Mendidik ilmu pengetahuan kepada seorang anak 
dimulai sejak usia limat tahun. Seorang anak pada usia itu seyogyanya 
disibukkan dengan pendidikan al-Qur`an, ilmu fikih, dan mendengar 
hadis-hadis Rasulullah. Hal itu dilakukan agar sang anak dapat menghapal 
lebih banyak dibanding hanya mendengarkan saja. Usia produktif seorang 
anak biasanya sampai dia berusia lima belas tahun. Jika telah menginjak 
usia lima belas tahun, daya ingatnya berangsur-angsur akan melemah. Hal 
pertama yang selayaknya dibebankan untuk dihapal bagi seorang anak 
adalah al-Qur`an. Hal itu dilakukan agar al-Qur`an melekat dengan darah 
dagingnya.”67 

Hal yang senada juga tercantum dalam hadis Bukhari, yaitu pada bab 
tentang pendidikan anak, kitab Fadhail al-Qur`an. Pengalaman 
membuktikan bahwa menghapal di masa kanak-kanak lebih baik, lebih 
cepat, lebih kuat daya hapal dan ingatannya, serta lebih melekat dalam 
waktu yang cukup lama. 

Ada sebagian ahli fikih yang tidak suka jika seorang anak kecil 
dibebankan menghapal al-Qur`an, sebagaimana yang diriwayatkan dari 
an-Nakha’i dan Said bin Jubair. Namun, alasannya adalah karena 
dikhawatirkan akan menimbulkan rasa bosan pada diri seorang anak 
sebelum dia dapat berpikir dan menyadari akan pentingnya menghapal al-
Qur`an.  

Di antara para sahabat ada yang dikenal telah menghapal al-Qur`an 
sejak kecil, seperti Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwa ketika Rasulullah 

                                                      
65 Ilmu Nafs, DR. Mushthafa Fahmi, h. 277, cet. Maktabah al-Khaniji, Mesir. 
66 Ihya Ulumuddin 8/130-131, cet. Pertama 1395 H.  
67 Shaidul Khathir, h. 234, cet. Lebanon.  
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meninggal dunia dan usianya ketika itu masih sepuluh tahun, dia telah 
mampu menghapal al-Qur`an.68 

Mayoritas ulama memperbolehkan anak-anak menghapal al-Qur`an. 
Karena, menghapal al-Qur`an di masa kanak-kanak akan lebih melekat 
dan terpatri dalam diri mereka. Ibnu Jubair mengatakan, bahwa pada 
proses menghapal pertama, biarkan seorang anak belajar menghapal 
sambil bermain, setelah itu baru mulai dilatih secara perlahan-lahan. 
Sedangkan Ibnu Hajar berpendapat bahwa teknik menghapal itu berbeda-
beda, tergantung pada individu masing-masing anak.69 

Teknik menghapal secara perlahan-lahan dan setahap demi setahap ini 
sering dilupakan oleh para orangtua dan pendidik anak. Mereka lebih 
sering menggunakan cara pemaksaan dan pendidikan yang keras terhadap 
anak. Padahal, cara seperti ini akan dapat membuat tumbuhnya perasaan 
tidak nyaman dalam jiwanya dan terpaksa dalam membaca al-Qur`an atau 
belajar, siapapun anak itu. 

As-Suyuthi berkata, “Akan tampak hikmah mendidik anak secara 
bertahap, dari yang paling sederhana dan mudah sampai pada hal yang 
lebih rumit, yaitu berupa kemudahan. Kemudahan itu akan diberikan oleh 
Allah kepada hamba-hamba-Nya yang menghapal kitab-Nya.”70 

Jika anak yang masih kecil lebih melekat hapalan dan cepat dalam 
mengingat sesuatu, maka anak yang sudah remaja akan lebih cepat 
memahami dan menguasai apa yang dihapalnya. Sedangkan orang yang 
sudah tua lebih dapat menghayati makna-makna yang terkandung di 
dalam al-Qur`an. Hapalan ini akan semakin bertambah mantap setiap kali 
orang yang bersangkutan terus berusaha membaca dan mengulang-ulang 
hapalannya. 

2. Kecerdasan dan Daya Ingat yang Baik 

Bagaimana proses hapalan itu terjadi? Bagaimana lafaz dan makna-
makna dalam al-Qur`an bisa dihimpun dalam ingatan kita? Bagaimana 
hapalan-hapalan itu dapat keluar melalui lisan kita hanya dengan niat 
saja? Apa itu kecerdasan? Apa itu otak? Apakah hanya kecerdasan saja 
yang berperan di balik hapalan seseorang? 

Secara ilmiah tidak ada hukum yang pasti akan inti dari otak seseorang. 
Tidak ada pula teori ilmiah yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya 
huruf demi huruf dan ilmu pengatahuan dalam diri manusia dan hewan 
dapat terkumpul di dalam otak. Ketidakpastian itu disebabkan karena 
secara teori, kesimpulan yang dihasilkan masih beragam dan berbeda-beda. 
Tidak ada kepastian hukum dan teori yang jelas. 

Kecerdasan dan Proses Menghapal Al-Qur`an  

                                                      
68 HR. Bukhari 4/1922, Fadhail al-Qur`an, bab: pendidikan al-Qur`an terhadap anak. 
69 Fathul Bari 9/83. 
70 Al-Itqan 1/66, bagian kesembilan belas.  
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Para ulama berpendapat bahwa di balik kecerdasan dan daya ingat 
seseorang itu hanya terdapat faktor makanan saja, seperti makanan pokok 
atau makanan tambahan yang dapat memicu hormon71 dalam tubuhnya 
hingga menambah kekuatan fisik dan akal seorang anak.72  

Para ulama mengatakan bahwa daya ingat seseorang itu bahkan 
tergantung pada aspek fitriyah yang merupakan warisan dari orangtuanya. 
Pendapat ini membuat usaha untuk membuat kekuatan daya ingat agar 
menjadi baik menjadi terbatas.73 Akan tetapi pendapat ini tidak dibuktikan 
dengan eksperimen. Berapa banyak orang yang sebelumnya bodoh di mata 
orang banyak namun ketika lingkungannya berubah, cara hidupnya 
diperbarui, dan keluarganya terbebaskan dari kesulitan hidup, dia bisa 
berubah menjadi orang yang cerdas.  

Orang-orang mengatakan bahwa kecerdasan itu berkaitan erat dengan 
fisik yang kurus. Namun, keyakinan seperti ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.74 

Banyak orang mengatakan bahwa aspek lingkungan juga ikut berperan 
aktif dalam mempengaruhi kekuatan otak seseorang, apalagi bagi anak-
anak.75 

Kami berpendapat bahwa meski ada benarnya pendapat-pendapat 
mengenai hal-hal yang dapat membangkitkan dan menumbuhkan 
kecerdasan seseorang di atas dalam menghapal sesuatu selain al-Qur`an, 
namun bukan aspek-aspek itu saja yang dapat membantu seseorang untuk 
dapat menghapal al-Qur`an secara keseluruhan.  

Jika memang benar pendapat yang menyatakan bahwa kecerdasan itu 
tergantung pada makanan yang dikonsumsi, maka bagaimana kita 
menafsirkan rahasia di balaik kemampuan anak-anak muslim yang mampu 
menghapal al-Qur`an di bawah sepuluh tahun atau sepuluh tahun lebih 
sedikit? Padahal, makanan yang dia konsumsi tidak setara dengan aktivitas 
menghapal yang dilakukannya pada usia seperti itu. Lalu, tidakkah kita 
melihat bahwa banyak sekali anak-anak muslim yang dapat menghapal al-
Qur`an secara keseluruhan? Hal ini terjadi di seluruh negara-negara Islam, 
baik negara Arab ataupun non-Arab. Bahkan, Anda mungkin pernah 
mendapatkan seorang pria non-Arab yang dapat menghapal al-Qur`an 
secara keseluruhan, padahal dia sama sekali tidak dapat memahami bahasa 
Arab dan tidak pernah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. 

Saya ingin menegaskan bahwa al-Qur`an terdiri dari 77.934 kata yang 
tersebar pada enam ribu ayat lebih.76 

                                                      
71 Hormon merupakan zat kimia yang dapat dimaksimalkan dengan makanan ke dalam tubuh 

hingga mengalir ke darah seseorang dan berdampak pada pertumbuhan fisik seseorang. 
72 Al-Madkhal ila Ilmi an-Nafs, h. 97. 
73 Ibid, h. 255 dengan beberapa perubahan. 
74 Ibid, h.200. 
75 Ilmu an-Nafs, DR. Mushtafa Fahmi, h. 285. 
76 Al-Itqan 1/67, 70, 72, bagian kesembilan belas. 
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Jumlah ini bukanlah jumlah yang mudah bagi orang yang jenius 
sekalipun untuk dapat menghapalnya di luar kepala. Mukjizat berupa 
kemampuan manusia menghapal sejumlah kata tersebut tidak berarti kata 
itu akan sulit untuk keluar dari otaknya. Penjelasan ini hanya bermaksud 
ingin mempertegas bahwa tidak ada kitab-kitab samawi dan kitab lainnya 
yang dapat menandingi mukjizat al-Qur`an ini. Terlebih, kitab ini terdiri 
dari jumlah kata dan makna yang sangat banyak. Namun, manusia tetap 
dapat menghapalnya secara baik, tanpa pernah terputus satu masa pun dari 
sejak diturunkannya al-Qur`an hingga masa yang dikehendaki Allah. 

Ar-Rafi’i berkata, “Kita ketahui bahwa anak-anak –mungkin kita 
termasuk di antaranya- dapat dengan mudah menghapal al-Qur`an dan 
mengeluarkan hapalan itu melalui lisan kita. Hal itu tidak mungkin dapat 
dilakukan kecuali jika ia benar-benar menghapalnya dengan baik. Hal ini 
tentunya memerlukan teknik untuk mengatur hapalan itu, mesti objek 
(kalimat) yang harus diatur sangatlah banyak. Jika mereka diperintahkan 
untuk menghapal ilmu lain atau kata-kata peribahasa dan yang sejenisnya, 
maka pasti hal itu akan sulit bagi mereka. Selain itu, hapalan itu akan 
terputus dan tidak dapat menyamai hapalan al-Qur`an yang telah 
dihapalnya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Meskipun mereka dapat 
menghapal semuanya mungkin hal itu memerlukan waktu yang berlipat-
lipat dibanding waktu yang mereka butuhkan dalam menghapal al-Qur`an. 
Mereka pun harus berupaya dan berletih-letih untuk dapat menghapalnya, 
karena mereka tidak mungkin dapat menghapalnya kecuali dengan kerja 
keras dan kesungguhan.”77 

Bagaimana Al-Qur`an Bisa Dihapal? 

Sebuah penelitian modern berkesimpulan bahwa daya ingat seseorang 
itu sedikitnya terdiri dari tiga unsur, yaitu: 

1. Kemampuan memproses hapalan. Hal ini dapat diukur dengan 
jumlah yang dapat diingat (dihapal)nya langsung setelah 
memperoleh pengajaran. Kemampuan ini berkaitan erat dengan 
tingkat kecerdasan seseorang. 

2. Kemampuan menampung hapalan. Hal ini dapat diukur dengan 
jumlah yang dapat ditampung dalam otaknya, setelah melewati 
beberapa waktu setelah pertama kali menghapal. Poin ini 
berkaitan erat dengan seringnya ia melakukan proses mengulang-
ulang hapalan itu dalam otaknya. Pada fase ini kemampuan 
kecerdasan orang hanya memiliki peran sedikit saja. Fase ini 
dipengaruhi oleh keadaan psikis seseorang, seperti rasa lelah, 
dalam keadaan tidak sehat, dan tidak semangat. 

3. Kemampuan untuk mengembalikan (mengeluarkan) hapalan. 
Fase ini harus didahului dengan proses menghapal dan 

                                                      
77 I’jaz al-Qur`an, ar-Rafi’, h. 242.  
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menghimpun hapalan. Fase ini jelas berkaitan erat dengan 
kecerdasan seseorang.78 

Ulama-ulama terdahulu telah lebih dahulu mampu menemukan ketiga 
unsur ini. Ali Jurjani yang wafat pada tahun 816 H pernah berkata ketika 
mendefinisikan kata adh-Dhabthu (menghapal). Adh-Dhabthu adalah 
mendengar ucapan yang patut didengar, memahami makna yang 
dikehendaki oleh ucapan tersebut, menghapalnya sesuai dengan 
kemampuan, dan menjaga hapalan itu dalam ingatannya hingga dia dapat 
melaksanakan ucapan itu.79 

Ali Jurjani menggabungkan antara pendengaran, pemahaman, hapalan, 
kemampuan menjaga hapalan, dan pelaksanaan dari apa yang dihapalnya 
itu. 

Dia juga pernah memberikan komentar ketika mendefinisikan kata 
‘otak’. Otak adalah kekuatan diri yang mencakup inderawi yang tampak 
dan tidak tampak yang siap menyerap ilmu pengetahuan.80 

3. Mengatur Waktu dan Memberikan Batasan Sesuatu yang Akan 
Dipelajari 

 Ini merupakan teknik terpenting yang ketiga dalam menghapal al-
Qur`an. Pengaturan waktu yang baik dan dipilah sesuai dengan porsinya, 
baik di waktu malam ataupun siang hari, adalah faktor terpenting agar 
dapat menghapal dengan baik. Islam sangat memberikan perhatian 
mengenai hal ini. Anda mungkin dapat melihatnya melalui ajaran shalat 
yang diwajibkan dilakukan lima kali dalam sehari. Selain itu, ada 
kewajiban mingguan, seperti shalat Jum’at dan mandi Jum’at. Selain itu, 
disunnahkan pula melakukan ibadah puasa selama tiga hari setiap bulan. 
Bukan hanya itu saja, dalam Islam ada kewajiban berpuasa di bulan 
Ramadhan setahun sekali. Ibadah tahunan juga tercermin dalam kewajiban 
zakat. Adapun ibadah yang hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup 
adalah ibadah haji. Sedangkan berdzikir dan bersyukur kepada Allah harus 
dilakukan di setiap waktu dan kondisi apapun. 

Manfaat terpenting dari pembagian waktu secara baik adalah, 
semangat dan tekad akan kembali terbarui. Pembagian waktu secara benar 
juga dapat menghilangkan keletihan dan kebosanan, membiasakan diri 
melakukan yang telah disyariatkan daripada yang hanya sekedar main-
main, siap untuk bekerja keras, dan meminimalisir sikap berleha-leha. Itu 
semua merupkan ciri-ciri yang seharusnya terdapat dalam diri setiap kaum 
muslimin. 

Berkaitan dengan hapalan al-Qur`an, tampak sekali pentingnya 
pembagian waktu dengan baik. Berikut ini poin-poinnya: 

                                                      
78 Al-Madkhal ila Ilmi an-Nafs, h. 235-236.  
79 At-Ta’rifat, h. 179.  
80 At-Ta’rifat, h. 143.  
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1. Hendaknya memilih waktu yang tepat dalam menghapal dan 
mengingat-ingat (mengulang) hapalan al-Qur`an. Harus dipilih 
waktu di mana seseorang pada waktu itu biasanya lebih rileks dan 
otaknya tidak dalam keadaan letih. Pilihan waktu ini kembali pada 
masing-masing individu dan keadaan yang mereka hadapi. Waktu 
yang paling baik sebenarnya adalah sebelum waktu fajar tiba. 
Karena, pada saat itu keadaan cukup sunyi, tumbuh keinginan 
bertaubat dalam hati, dan seseorang biasanya akan merasa khusyu 
dan lebih dekat dengan Tuhannya. Kemudian dilanjutkan setelah 
fajar hingga matahari terbit. Selain itu, waktu yang baik juga 
terdapat setelah shalat ashar beberapa saat saja. Para dokter sendiri 
menganjurkan agar seseorang tidak menyibukkan jiwa dan 
otaknya setelah makan.  

2. Seorang penghapal juga seharusnya dapat membagi waktu untuk 
menghapal dan mengulang kembali hapalannya itu. Namun, 
disarankan agar tidak mengulang hapalannya waktu itu juga. Para 
psikolog berpendapat bahwa sebaiknya mengulang hapalan dalam 
waktu yang cukup lama. Karena, hal itu akan dapat membuat 
hapalan melekat kuat. Orang yang dapat menjaga hapalan nash al-
Qur`an selama sebulan lebih baik dan lebih melekat ketimbang 
orang yang hanya mampu mengulang hapalannya selama 
seminggu saja.81 

3. Tidak memaksakan diri dengan mengulang-ulang hapalan. Orang 
yang mengulang hapalan selama sejam penuh lalu beristirahat 
lebih baik daripada orang yang membaca (mengulang hapalan) 
selama satu hari penuh. Hal itu dapat membuat otak menjadi panas 
dan lelah. Sebaiknya Anda tidak terikat dengan jadwal yang kaku. 

4. Seorang muslim harus dapat membagi waktu secara bijaksana, 
antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga. Dia harus 
dapat memberikan haknya masing-masing, tidak boleh berlebihan 
dan tidak boleh pelit dalam membagi waktu. Namun demikian, 
orang yang menghapal al-Qur`an sedikit berbeda dengan 
menghapal bacaan biasa. Orang yang menghapal al-Qur`an harus 
terus mengulang hapalannya. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar 
disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda,  

 ِإذَا قَام صاِحُب القُْرآِن فَِقْرُه بِالَّلْيلِ والنَّهارِ ذَكَرُه، وإِذَا لَْم يقْرأُْه نِسيُه
“Jika orang yang menghapal al-Qur`an membaca al-Qur`an di 
waktu malam dan siang hari, maka dia akan dapat mengingat 
hapalannya itu. Akan tetapi jika dia tidak pernah membacanya 
(mengulang  hapalannya) maka dia akan lupa.”82 

                                                      
81 Al-Madkhal ila Ilmi an-Nafs, h. 254.  
82 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya 1/544, pada pembahasan tentang shalat orang yang 

sedang dalam bepergian, bab: fadhilah al-Qur`an dan yang berkaitan dengannya. Diriwayatkan pula 
oleh an-Nasai dalam kitab Fadhail al-Qur`an, h. 90, hadis no. 68.  
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Pada pembahasan selanjutnya insya Allah akan dibahas tentang ukuran 
yang harus dibacanya selama sehari semalam. Kesimpulannya, seorang 
penghapal al-Qur`an hendaknya dapat membagi waktunya dengan 
memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Memilih waktu ketika otak merasa nyaman, agar dia dapat 
membaca al-Qur`an dengan penuh konsentrasi. 

2. Dilakukan secara terus menerus, jangan sampai terputus dalam 
jangka waktu yang cukup lama. 

Harus diingat bahwa aktivitas menghapal al-Qur`an ini adalah bentuk 
penghambaan diri kepada Allah dan pasti akan ada ganjaran yang besar. 
Hal itu disebabkan karena dia telah membaca kitabullah dan mengkajinya. 

4. Istiqamah dengan Menggunakan Satu Mushaf Saja 

Hal ini disebabkan karena menggunakan satu mushaf saja akan 
membuat hapalan melekat kuat. Menggunakan satu mushaf membuat 
ingatan pandangan mata semakin kuat. Ingatan terhadap sesuatu itu 
biasanya bersandar pada tiga hal: 

1. Daya ingat pendengaran. Cara ini dilakukan oleh seseorang yang 
mentalqinkan (membacakan) bacaan al-Qur`an. Dengan cara 
talqin ini maka akan semakin memperkokoh daya ingat. 

2. Daya ingat penglihatan. Cara ini bersandar pada tulisan pada 
mushaf, yaitu dengan mengingat awal dan akhir ayat dan surat-
surat di tempatnya masing-masing dalam sebuah mushaf. Seorang 
penghapal al-Qur`an ketika membaca hapalannya tanpa melihat 
mushaf biasanya dia akan menggambarkan mushaf tersebut, 
seolah-olah dirinya sedang melihat bacaan dalam mushaf. Oleh 
karena itu, jika seorang penghapal al-Qur`an mengganti 
mushafnya yang biasa dia gunakan untuk menghapal maka dia 
akan merasa kesulitan. Oleh karena itu, hendaknya Anda hanya 
menggunakan satu mushaf saja. 

5. Berhadapan Langsung dengan Muqri (Orang yang 
Membacakan al-Qur`an) 

Salah satu keistimewaan al-Qur`an adalah dihapal dengan mendengar 
langsung dari orang yang menyampaikannya. Rasulullah sendiri yang 
merupakan imamnya (pemimpin) para qari memperoleh hapalan al-
Qur`an secara berhadapan langsung dengan Malaikat Jibril. 

As-Suyuthi berkata, “Dalil diperbolehkannya membacakan hapalan di 
hadapan seorang syekh (atau sebaliknya) itu adalah perbuatan Rasulullah 
yang mendengarkan bacaan Jibril setiap bulan Ramadhan setiap tahunnya.  

Para sahabat sendiri menggunakan metode ini. Mereka saling 
membacakan hapalan masing-masing di hadapan sahabat yang lain. Dari 
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mereka terkenal qira`ah sab’ah (tujuh model cara membaca al-Qur`an).83 
Orang-orang membacakan hapalan mereka dengan ketujuh model cara 
membaca itu di hadapan para sahabat tersebut. 

Mengenai metode mempelajari al-Qur`an langsung dari orang lain 
terdapat dalam hadis Rasulullah,  

ِمْن عْبُد اِهللا ْبنِ مْسُعْوٍد، وساِلُم، وُمعاذُ ْبُن جبلٍ، : ُحذُْوا القُْرآنَ ِمْن أَْربعٍة
  وأُبي ْبُن كَْعبٍ

“Pelajarilah al-Qur`an dari empat orang ini, yaitu Abdullah bin 
Mas’ud, Salim, Muadz, dan Ubay bin Ka’ab.”84  

Maksudnya, pelajarilah al-Qur`an dari keempat orang tersebut. Dua 
orang di antara mereka, yaitu dua orang yang disebut pertama, adalah dari 
kaum Muhajirin, sedangkan dua orang selanjutnya adalah dari kaum 
Anshar.85 

Membangun masyarakat muslim, yang memang kita butuhkan, adalah 
asas terbesar, sarana pertama, dan tujuan yang diharapkan dari 
penyebaran al-Qur`an kepada individu umat Islam. Cara penyebaran 
tersebut dilakukan dengan mengajari, menerapkan, dan menyerukannya. 
Cara-cara seperti inilah yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah pada masa 
Rasulullah. Barra bin Azib berkata, “Orang pertama yang mendatangi kami 
di kota Madinah adalah Mush’ab bin Umair dan Ibnu Ummu Maktum. 
Keduanya membacakan bacaan al-Qur`an kepada orang-orang.”86 

Oleh karena itu, sebagian ulama salaf berpandangan bahwa jika 
seseorang mempelajari al-Qur`an hanya dari mushaf, maka dia tidak akan 
dapat mengetahui kesalahan bacaannya. Berbeda jika dia mempelajari al-
Qur`an dari seorang syekh, syekh tersebut akan memberitahukan kesalahan 
bacaannya.87 

Dari penjelasan di atas, berikut ini akan kami jelaskan secara singkat 
hal yang paling ideal yang harus diperhatikan oleh seorang muqri (yang 
membacakan/mengajarkan al-Qur`an), yaitu: 

Selain dia harus memperhatikan sikap istiqamah, berpenampilan baik, 
berpengalaman, berhati baik, baik dalam keadaan sendiri ataupun ketika 
berada di depan orang banyak, dan memiliki kemampuan berbicara 
dengan bahasa Arab secara fushah, dia juga harus benar-benar memahami 

                                                      
83 Al-Itqan 1/99 dan hadis Bukhari 4/234, pada pembahasan tentang awal proses penciptaan 

alam. 
84 Muttafaq Alaih, Bukhari 3/1372, Fadhail ash-Shahabah, bab: Manaqib Salim, pelayan Abu 

Hudzaifah. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Amru. Diriwayatkan pula oleh Muslim 4/1913, Fadhail 
ash-Shahabah, bab: fadhilah Abdullah bin Mas’ud. 

85 Al-Itqan 2/70. 
86 HR. Bukhari 3/1328, Fadhail Ashhab ar-Rasul, bab: kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya 

ke kota Madinah. 
87 Fadhail al-Qur`an, Ibnu Katsir, h. 131. 
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betul tugasnya, mengetahui keadaan murid-muridnya, dan kesalahan-
kesalahan yang biasa dilakukan. Selain itu, dia juga harus menguasai 
dirayah dan riwayat (asbabun nuzul) al-Qur`an, karena hal itu lebih baik 
dan lebih diharapkan. Oleh karena itu, para muqri`in (yang 
memperdengarkan al-Qur`an) harus memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Seorang Muqri (Yang Membaca) dan Qira`ah (Bacaan yang Dibaca) 

Seorang muqri hendaknya menghindari cara membaca al-Qur`an yang 
jarang digunakan dan tidak lazim. Hendaknya dia selalu membiasakan 
membaca al-Qur`an dengan cara baca yang mutawatir dan telah 
masyhur.88 

Definisi 'tujuh cara membaca al-Qur`an' dijelaskan dalam hadis 
Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda,  

أَنِي جِْبرِْيلُ عِة أَْحُرٍفأَقْرْبعى إِلَى سهتَّى اْنتزِْيُدُه حلْ اَْستْرٍف فَلَْم أَزلَى ح  
"Jibril membacakan (al-Qur`an) kepadaku dengan menggunakan 
satu cara baca. Aku tidak meminta tambahan cara baca yang lain 
hingga sampai pada tujuh cara membaca al-Qur`an."89  

Yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muqri adalah berusaha 
mempermudah dan tidak membingungkan seorang penuntut ilmu sebelum 
dia mampu menghapal al-Qur`an. Nafi' bin Abdurrahman selalu berusaha 
mempermudah bacaan al-Qur`an kepada orang yang hendak ia 
perdengarkan bacaan al-Qur`an tersebut, kecuali kepada orang yang 
mengatakan terus terang kepadanya, "Saya ingin mengetahui cara 
bacaanmu." Terhadap orang seperti ini dia akan memberikan pemahaman 
tentang semua cara membaca al-Qur`an. 

Jika fase menghapal al-Qur`an telah diselesaikan, maka jika harus 
memberikan pelajaran tentang cara bacaan al-Qur`an, mereka akan 
menggunakan teknik yang digunakan oleh para ulama salaf. Pada setiap 
akhir ayat mereka akan menggunakan riwayat cara baca tersendiri, tidak 
menggabungkan satu riwayat cara baca dengan riwayat yang lainnya, 

                                                      
88 Yang dimaksud dengan mutawatir di sini menurut Ibnul Jauzi adalah, setiap car abaca yang 

sesuai dengan kaidah bahasa Arab, meski hanya dari satu sisi saja, dan sesuai dengan salah satu dari 
mushaf-mushaf utsmani, meski tidak pasti. Selain itu, sanad cara membaca tersebut shahih. Yang 
seperti ini dapat dikategorikan sebagai cara membaca yang shahih dan tidak boleh diingkari. Cara baca 
seperti adalah disebut dengan tujuh model car abaca al-Qur`an yang dengan tujuh cara baca itu al-
Qur`an diturunkan. Umat Islam harus menerima ketujuh model cara baca itu, baik berasal dari imam 
yang tujuh, imam yang sepuluh, atau dari imam-imam lainnya yang dianggap benar (dapat diterima 
cara bacanya). As-Suyuthi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dianggap shahih oleh para imam 
peneliti, baik dari kalangan kaum salaf ataupun khalaf. Lebih dari satu madzhab yang berpendapat 
seperti ini. Terlebih madzhab salaf yang sama sekali tidak menentang pendapat ini, al-Itqan 2/75. 

89 Muttafaq Alaih, Bukhari 3/1177, Bud`ul Khulq Dzakara al-Malaikah. Diriwayatkan pula oleh 
Muslim 1/561, Shalat al-Musafirin, bab: penjelasan bahwa al-Qur`an terdiri dari tujuh cara baca. Yang 
dimaksud tujuh pada hadis ini bukan bilangan hurufnya berjumlah tujuh, akan tetapi maksudnya 
adalah tujuh cara baca untuk mempermudah. Para ulama yang lain menyebutkan bahwa yang 
dimaksud adalah tujuh cara dalam membaca al-Qur`an, dan maksudnya adalah akhir dari jumlah 
bacaan dalam satu kata hingga tujuh kata, bukan setiap kata dan setiap kalimat dibaca dengan tujuh 
cara baca. Lihat kitab Fathul Bari 9/23. Pada permasalahan tentang hal ini terdapat penjelasan yang 
mendalam yang memerlukan analisa.  
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kecuali jika cara bacaan yang pertama sudah pernah dipraktekkan. Mereka 
tidak akan memperbolehkan hal seperti itu kecuali bagi yang telah 
memiliki kemampuan yang baik dalam membaca dan pernah membacakan 
bacaannya kepada setiap qari dengan satu cara baca.90 

Muqri dan Cara Mendidik Penuntut Ilmu, Terutama Mendirik Anak-anak 

Masa kanak-kanak merupakan masa produktif untuk menghapal al-
Qur`an. Seorang manusia di usia seperti ini lebih cepat menerima dan 
menangkap sesuatu. Oleh karena itu pilihlah anak-anak yang cerdas untuk 
menghapal al-Qur`an. Selain itu, harus diperhatikan pula faktor tempat, 
kesehatan, dan memilih waktu yang tepat. Seorang anak jangan dibiarkan 
merasa lapar dan membutuhkan sesuatu. Dia tidak boleh diperlakukan 
secara kasar dan keras secara berlebihan, serta harus menghindari 
cemoohan dan hardikan.91 

Sebuah pendidikan akan memperoleh hasil yang baik jika jumlah murid 
tidak terlalu banyak. Seorang sahabat yang mulia, Abu Darda, setelah 
melaksanakan shalat zhuhur di Masjid Damaskus biasanya dikerumuni 
oleh banyak orang untuk memperdengarkan bacaan mereka kepadanya. 
Dia pun lalu membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Masing-
masing kelompok terdiri dari sepuluh orang. Setiap sepuluh orang 
dipimpin oleh seorang pembimbing. Sedangkan dirinya berdiri di atas 
mihrab seraya memperhatikan mereka. Jika salah seorang dari mereka 
salah dalam membaca al-Qur`an maka ia akan bertanya kepada 
pembimbing kelompok. Namun, jika pembimbing kelompok salah maka ia 
akan bertanya kepada Abu Darda.92 

Seorang anak dapat mulai menghapal al-Qur`an dari usia lima tahun. 
Hal ini juga tergantung pada kondisi lingkungan di mana anak itu tumbuh. 
Menurut ulama yang telah berpengalaman, dalam setahun anak yang 
berusia lima tahun dapat menghapal tiga juz al-Qur`an. Jika anak itu rajin 
dan bersungguh-sungguh, maka dia dapat menghapal delapan juz setiap 
tahunnya.93  

Menurut saya (penulis), melihat kondisi lingkungan kita di masa 
sekarang ini dan berbagai perubahan gaya hidup, seorang anak akan dapat 
menghapal secara teratur dimulai pada usia sebelas tahun. Zaid bin Tsabit, 
pemimpin para qari mulai menghapal al-Qur`an pada usia sebelas tahun, 
yaitu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah.94 Semua teknik ideal yang 
harus diperhatikan seorang muqri di atas harus dilaksanakan dengan 

                                                      
90 Al-Itqan 1/102. 
91 Ad-Dauri mengatakan, "Al-Kasai pernah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah 

membacakan al-Qur`an di hadapan Hamzah, kemudian datang Sulaim. Kedatangannya membuatku 
salah dalam membaca.' Hamzah kemudian berkata, 'Apakah kamu takut terhadap Sulaim dan tidak 
takut terhadapku?" Dia lalu berkata, "Wahai ustaz, jika aku salah membaca maka engkau akan 
memperbaiki bacaanku, sedangkan orang ini jika aku salah membaca maka dia akan menghinaku.'" 
Ma'rifah al-Qurra 1/115. 

92 Ma'rifah al-Qurra al-Kibar 1/38. 
93 Majalah al-Muslimun 23/1/1407 H, h. 6.  
94 Tadzkirah al-Huffazh 1/30. 
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sabar, kasih sayang, lapang dada, dan peduli terhadap anak. Jika sifat-sifat 
ini diperhatikan maka akan membuahkan hasil yang baik.95 Salah satu 
kisah yang dikenang sepanjang sejarah adalah kesungguhan salah seorang 
ulama salaf, yaitu Qalun yang merupakan salah seorang pemimpin para 
qari di kota Madinah pada masanya. Dia adalah sosok yang memiliki tekad 
yang kuat. Jika ada seseorang yang mengeraskan suara bacaannya maka dia 
tidak akan mendengarkan bacaan itu. Dia hanya akan melihat kedua bibir 
orang itu, dan dia memperbaiki bacaan dan kesalahan orang itu.96 

Para penuntut ilmu seyogyanya tidak mengeraskan suara mereka 
hingga mengganggu yang lainnya. Salah satu etika seorang penuntut ilmu 
(penghapal al-Qur`an) adalah memperhatikan tata cara dan etika ketika 
membaca kitabullah tersebut. Dalam sebuah hadis dari Abu Said disebutkan 
bahwa Rasulullah pernah melakukan i'tikaf di dalam masjid. Di dalam 
masjid itu Rasulullah mendengar orang-orang membaca al-Qur`an dengan 
suara keras. Beliau lalu membuka hijab di dalam masjid itu dan bersabda,  

  أَلَا إِنَّ كُلَّكُْم ُمناجِ ربِّّه فَلَا ُيْؤِذْين بْعُضكُْم ولَا يْرفَْع علَى بْعضِ ِفي الِقراَءِة
"Jika masing-masing kalian berdoa kepada Tuhannya maka 
hendaklah sebagian kalian menyakiti (mengganggu) yang lainnya 
dan jangan pula mengeraskan suara bacaannya."97 

Hukum Mengambil Upah Ketika Mengajarkan al-Qur`an: 

Secara garis besar, pendapat para ulama tentang hukum mengambil 
upah ketika mengajarkan al-Qur`an dibagi menjadi tiga, yaitu: 

Pendapat pertama: Perbuatan seperti itu tidak dibolehkan, karena 
sesungguhnya hadits-hadits yang membolehkan perbuatan tersebut telah 
di-naskh (dihapus) oleh hadits-hadits yang memuat ancaman bagi orang 
yang mengambil upah ketika mengajarkan al-Qur`an. Ini merupakan 
pendapat yang sangat lemah. Sebab, dalam masalah naskh (penghapusan 
suatu hukum) harus ada syarat-syarat tertentu di antaranya adalah: 
munculnya nasikh (nash yang menghapus) setelah mansukh (nash yang 
dihapus) atau munculnya mansukh sebelum nasikh, tidak adanya 
kemungkinan untuk mengamalkan kedua nash tersebut dalam waktu yang 
sama, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini, syarat-syarat seperti itu 
tidak kita temukan. Oleh karena itu, pendapat tersebut tidak bisa dianggap 
kuat. 

Pendapat kedua: Perbuatan mengambil upah tidak dibolehkan dalam 
hal mengajarkan al-Qur`an tetapi dibolehkan dalam hal melakukan ruqyah 

                                                      
95 Majalah al-Muslimun pernah memberitakan kisah seorang anak usia tujuh tahun yang mampu 

menghapal seluruh al-Qur`an. Anak tersebut berkata, "Ayahku membacakan sebagian isi al-Qur`an di 
hadapanku. Aku sendiri mengikuti bacaannya. Ketika aku salah dalam membaca, ayahku tidak pernah 
bosan memperbaiki bacaanku sampai aku membacanya dengan benar. Seperti inilah hingga aku dapat 
menghapal seluruh al-Qur`an dalam waktu tiga tahun. Majalah al-Muslimun edisi 2/8/1407 H. 

96 Ma'rifah al-Qurra al-Kibar 1/129.  
97 HR. Abu Daud 2/83, kitab ash-Shalah, bab: mengeraskan suara pada waktu shalat malam, hadis 

no. 1332.  
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(pengobatan), karena hal itu dapat dianalogikan dengan obat. Pendapat 
tersebut adalah merupakan pendapat para pengikut madzhab Hanafiyyah. 
Mereka berkata, "Sebab, mengajarkan al-Qur`an merupakan sebuah ibadah 
yang upah (pahala)nya diserahkan kepada Allah. Sebenarnya melakukan 
ruqyah (pengobatan) juga merupakan ibadah, akan tetapi kami 
membolehkan perbuatan mengambil upah dari ruqyah ini dengan 
mendasarkannya pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas 
(seperti tersebut di bawah ini)." 

Pendapat ketiga: Perbuatan mengambil upah dibolehkan ketika 
seseorang mengajarkan al-Qur`an, dan hal itu adalah didasarkan pada 
sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda,  

  إِنَّ أَحقَّ ما أَخذَْتُهْم علَْيِه أَْجًرا ِكتاُب اِهللا
"Sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil dari mereka 
adalah upah mengajarkan Kitabullah (al-Qur`an)."98  

Inilah pendapat yang paling kuat dan diikuti oleh mayoritas ulama.99 
Tetapi hal itu dibolehkan jika tidak ada pensyaratan tertentu dari pihak 
yang mengajarkan al-Qur`an itu. Dalam kondisi tertentu terutama ketika 
orang yang mengajarkan al-Qur`an itu membutuhkan sesuatu (baca-
makanan) yang dapat menegakkan tulang punggungnya, maka ia boleh 
memberikan pensyaratan tersebut. Adz-Dzahabi telah menyebutkan bahwa 
Husain bin Utsman atau Abu Ali adh-Dharir al-Muqri` yang merupakan 
salah seorang ulama dari thabaqah (generasi) kesembilan akan mengambil 
upah sebesar satu dinar jika orang yang diajarinya telah berhasil 
mengkhatamkan al-Qur`an.100  

Dalam kitab "Mushannaf Ibn Abî Syaibah" disebutkan sebuah riwayat 
dari al-Wadhin bin 'Atha` bahwa ia berkata, "Di kota Madinah, ada tiga 
orang pengajar yang mengajarkan al-Qur`an kepada anak-anak. Umar bin 
Khathab ra selalu memberi upah sebesar 15 dirham setiap bulan kepada 
setiap orang dari mereka." al-Wadhin berkata, "Abu Bakar telah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Jarir telah menceritakan kepada 
kami dari Mughirah dari Ibrahim bahwa ia berkata, 'Umar tidak suka jika 
seorang pengajar (al-Qur`an) mensyaratkan agar ia diberi upah ketika ia 
mengajarkan al-Qur`an kepada anak-anak kecil."101  

Adapun mengenai pensyaratan upah, as-Suyuthi menjelaskan, 
"Kebiasaan yang sering dilakukan oleh para Syeikh ahli qira`ah, dimana 
mereka tidak mau memberikan ijazah (penganugerahan ilmu dari seorang 
syeikh kepada seorang murid) kecuali jika ia diberi imbalan berupa harta, 
merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan menurut kesepakatan para 
ulama. Bahkan, jika mereka mengetahui bahwa orang yang akan diberi 

                                                      
98 HR Bukhari, 5/2166, kitab "ath-Thibb", bab "Melakukan ruqyah dengan syarat menyediakan 

seekor kambing". 
99 Fath al-Bârî, 4/453. 
100 Ma`rifat al-Qurrâ` al-Kibâr, 1/209. 
101 Mushannaf Ibn Abî Syaibah, 4/341, 20835, 20836. 
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ijazah itu memang kredibel untuk diberi ijazah, maka mereka pun wajib 
untuk memberikannya. Tetapi, jika orang itu tidak kredibel untuk diberi 
ijazah, maka mereka pun diharamkan untuk memberikannya. Ijazah 
bukanlah merupakan sesuatu yang harus diganti dengan harta, tetapi jika 
pemberian harta itu bersifat hadiah tanpa ada pensyaratan tertentu dari 
orang yang memberi ijazah, maka hal itu dibolehkan.102 

Jika hukum tersebut berlaku dalam masalah pemberian ijazah, maka ia 
juga berlaku dalam masalah pengajaran atau pembacaan al-Qur`an. 
Wallâhu A'lam. 

6. Menemukan Hal-hal yang Dapat Memberikan Semangat 
Atau Dorongan 

Ini merupakan salah satu faktor penting dalam menghapal al-Qur`an 
al-Karim, terutama pada zaman kita sekarang ini dimana di dalamnya 
terdapat hal-hal yang dapat melupakan manusia dari dzikir kepada Allah 
dalam berbagai macam bentuk dan tujuannya, sarana-sarana untuk 
melakukan kejahatan dan sarana-sarana untuk melakukan kebaikan saling 
bercampur aduk, serta banyak negara yang mayoritas penduduknya 
muslim mulai mewajibkan sistem pendidikan sekuler yang telah 
menjadikan materi-materi pendidikan agama, di antaranya adalah al-
Qur`an al-Karim, sebagai materi-materi sekunder. Lalu, materi-materi 
tersebut dinamakan dengan "agama", seakan-akan agama dan kehidupan 
merupakan dua hal yang terpisah. 

Jika konsep seperti itu dapat diterapkan di negara-negara kafir yang 
telah melahirkan sekulerisme dan telah mengekspornya ke negara-negara 
kita, maka ketahuilah bahwa konsep tersebut tidak dapat diterapkan di 
negara-negara Islam secara muthlak, dan hal itu adalah disebabkan karena 
Islam bersifat umum bagi semua manusia dan mencakup segala urusan 
ataupun tuntutan dalam kehidupan ini. 

Wahai pembaca yang budiman, sesungguhnya para pelajar muslim 
pada masa sekarang ini sedang mengalami kehampaan dalam hal 
kurikulum-kurikulum yang mereka pelajari, karena kurikulum-kurikulum 
tersebut sangat jauh dari nilai-nilai Islam, kecuali bagi mereka yang 
disayangi oleh Allah.` 

Dalam hal ini, tidak sedikit sekolah-sekolah yang didirikan dalam 
kondisi seperti itu, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 
Padahal dampak-dampak yang sangat buruk akan bermunculan jika 
kondisi pendidikan di negara-negara Islam masih seperti itu. Oleh karena 
itu, dalam pembahasan yang singkat ini, kami mengajak kepada para 
pembaca untuk mencari atau menemukan hal-hal yang dapat memberikan 
dorongan atau semangat. Ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi 
umat Islam dalam masa-masa sekarang ini. Di akhir pembahasan ini, Insya 

                                                      
102 al-Itqân, 1/103. 
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Allah kami akan mengetengahkan beberapa nasehat khusus yang berkaitan 
dengan hal itu.   

Selain itu, untuk dapat menghapal al-Qur`an harus ada usaha yang 
serius dan kontinyu serta membutuhkan adanya tekad yang bulat, penuh 
kesabaran dan tidak mengenal rasa bosan ataupun capai!! Jika demikian, 
maka bukankah upaya untuk menemukan hal-hal yang dapat memberikan 
semangat itu merupakan sesuatu yang sangat penting? 

Ketiga: Cara-cara yang Islami dalam Menghapal al-
Qur`an 

Kami akan membatasi pembahasan ini hanya pada metode yang bersifat 
ilmiah dan aplikatif dalam menghapal al-Qur`an, yaitu sebuah metode 
yang sesuai dengan pandangan para pakar pendidikan modern. Kami akan 
menggunakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh ulama-ulama 
terdahulu dan kami berusaha untuk menggambarkan satu metode yang -
Insya Allah- dapat memberikan manfaat yang paling besar. 

Kami juga berusaha untuk memperlihatkan peran muqri` yang 
membacakan al-Qur`an dan juga peran murid yang belajar kepadanya. 
Tentunya hal ini tetap didasarkan pada kaidah sebelumnya yaitu bahwa 
sang murid harus dapat membaca dan menulis dengan baik tanpa 
mengalami kesulitan sedikitpun, serta dalam dirinya telah terdapat 
sebagian besar atau bahkan seluruh faktor yang sangat diperlukan dalam 
menghapal al-Qur`an seperti yang telah disebutkan pada pembahasan 
kedua. 

Langkah-langkah Umum 

Jika sang murid sudah tidak mengalami kesulitan atau kesusahan dalam 
membaca al-Qur`an, maka dianjurkan agar ia mau membaca beberapa ayat 
yang ingin dihapalnya dengan bacaan yang bagus sesaat sebelum ia hadir 
di tempat sang muqri` (syeikh). Hal ini adalah dimaksudkan agar ia dapat 
memberikan gambaran umum tentang ayat-ayat tersebut kepada dirinya 
sendiri. 

Hendaknya ia memilih situasi yang tepat untuk membaca al-Qur`an 
baik sebelum ia hadir di tempat sang muqri`, ketika dalam perjalanan 
menuju ke sana, maupun sesudah ia hadir di tempat tersebut.  Hal itu dapat 
dilihat dari dua segi: 

Dilihat dari Segi Keras Atau Pelannya Bacaan 

Kedua model bacaan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Ummul 
Mukminin Aisyah ra pernah ditanya oleh seseorang, "Bagaimana bacaan al-
Qur`an Rasulullah saw pada waktu malam, apakah dengan suara keras 
ataukah pelan?" Aisyah pun menjawab, "Semua itu pernah dilakukan oleh 
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beliau. Terkadang beliau membaca dengan suara keras dan terkadang 
dengan suara pelan."103  

Yang lebih utama adalah membacanya dengan suara keras, sesuai 
dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw 
bersabda,  

  لَْم يأْذَِن اُهللا ِلشْيٍئ ما أُذِّنَ ِللنَّبِيِ أَنْ يتغّنى بِالقُْرآِن ُيرِْيُد أَنْ يْجهر بِِه
"Allah tidak pernah memberikan izin kepada seorang pun untuk 
melakukan sesuatu seperti Dia memberi izin kepada Nabi untuk ber-
taghanna dengan (ayat-ayat) al-Qur`an yang ingin 
dikeraskannya."104  

Ibn al-Jauzi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang 
arti dari kata "taghanna", dimana pendapat-pendapat mereka itu ada 
empat, yaitu: 

1. Memperbagus suara 

2. Bersedih 

3. Melagukan 

4. Menyibukkan diri dengannya. 

Ibn Hajar menjelaskan, "Mengenai hal itu, ada pendapat lain yang 
disampaikan oleh al-Anbari, ia berkata, 'Yang dimaksud dengan taghanna 
adalah menjadikan bacaan al-Qur`an itu terasa nikmat dan enak didengar 
seperti layaknya seorang biduan yang menjadikan sebuah lagi terasa 
nikmat untuk didengar.'" Ibn Hajar berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa 
jiwa manusia akan merasa lebih senang untuk mendengarkan bacaan al-
Qur`an yang dilagukan daripada bacaan al-Qur`an yang tidak dilagukan. 
Sebab, melagukan sesuatu memiliki pengaruh yang besar dalam menarik 
hati seseorang, bahkan dapat mengeluarkan air matanya. Di kalangan para 
ulama Salaf memang terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh 
tidaknya membaca al-Qur`an dengan dilagukan. Adapun mengenai upaya 
untuk memperbagus suara atau menjadikan suara orang lain agar lebih 
bagus dalam membaca al-Qur`an, tidak ada perbedaan pendapat 
sedikitpun di antara mereka mengenai hal itu."105 

Diriwayatkan dari Ummu Salmah, isteri Nabi saw, bahwa ia berkata, 
"Rasulullah saw memotong-motong bacaan (al-Qur`an)nya sebagai berikut:  

                                                      
103 Sunan an-Nasâ`i (3/224, Qiyamul Lail) dan Tirmidzi (1/278, Bab-bab tentang shalat, bab 

"Hadits-hadits yang berkaitan dengan bacaan Rasulullah di waktu malam". 
104 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1918, Keutamaan al-Qur`an, Bab "Orang yang tidak pernah 

ber-taghanna dengan al-Qur`an") dan Muslim (1/545, Shalatnya para musafir, Bab "Sunahnya 
memperbagus suara ketika membaca al-Qur`an". 

105 Fath al-Bârî, 9/70-72. 
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بِْسمِ اللَِّه الرَّْحمنِ الرَِّحيمِ الْحْمُد ِللَِّه ربِّ الْعالَِمني الرَّْحمنِ الرَِّحيمِ ماِلِك يْومِ 
 الدِّينِ

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari 
pembalasan."106  

Dilihat dari Segi Cepat  Atau Lambatnya 

Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing murid dan 
muqri` (orang yang membacakan al-Qur`an). Sebab, jika perintah Allah 
swt yang terdapat dalam firman-Nya,  

 أَْو زِِْد علَْيه

"atau (tambahlah) lebih dari seperdua itu"  

bukan merupakan perintah wajib, maka berarti ia merupakan perintah 
sunah. Dengan demikian, maka perintah untuk membaca al-Qur`an 
dengan perlahan-lahan yang disebutkan setelah perintah tersebut juga 
merupakan perintah sunah. Adapun yang dimakruhkan dalam membaca 
al-Qur`an adalah membacanya dengan sangat cepat sehingga banyak 
huruf yang tidak jelas atau tidak keluar dari makhrajnya dengan benar. 

Ibn Hajar menjelaskan, "Yang benar adalah bahwa baik membaca 
dengan cepat maupun dengan perlahan-lahan masing-masing memiliki 
kelebihan, tetapi dengan syarat jika orang yang membaca dengan cepat itu 
tidak mengurangi salah satu huruf, harakat ataupun sukun yang wajib 
dibaca."107  

Secara umum, yang lebih utama adalah membacanya dengan perlahan-
lahan karena Anas ra pernah ditanya tentang bacaan al-Qur`an Nabi saw, 
maka ia pun menjawab, "Nabi memanjangkan bacaan yang panjang."108 
Hafshah ra juga menjelaskan tentang sifat bacaan al-Qur`an Nabi di dalam 
shalatnya, "Nabi pernah membaca satu surat secara perlahan-lahan hingga 
(seakan-akan) surat itu menjadi lebih panjang daripada surat yang lebih 
panjang darinya."109 

Al-Baihaqi rahimahullah berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa 
yang dimaksud dengan membaca secara perlahan-lahan adalah 
memperbagus suaranya ketika sedang membaca al-Qur`an. Mereka 

                                                      
106 Syu'ab al-Îmân, jilid 2, hal. 435, hadits no. 2319. 
 
107 Ibid. Lihat juga kitab "Tafsîr Ibn Katsîr", 4/434.   
108 HR Bukhari (4/1924, kitab “Fadhâ`il al-Qur`ân”, bab "Bacaan panjang dalam al-Qur`an". 
109 Sunan an-Nasâ`i, (3/223). 
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mendasarkan pendapatnya itu pada riwayat Abdul Jabbar bin ar-Radd dari 
Ibn Abi Mulaikah. Abdul Jabbar berkata, "Aku berkata kepada Ibn Abi 
Mulaikah, 'Wahai Abu Muhammad, bagaimana pendapatmu jika seseorang 
itu tidak memiliki suara yang bagus?' Ia menjawab, 'Maka hendaknya ia 
berusaha untuk memperbagusnya semampu mungkin.'"  

Sekelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
memperbagus suara dalam hadits tersebut adalah melagukan bacaan al-
Qur`an dan merasa cukup dengannya. Allah swt berfirman, " Allah swt 
berfirman,  

أَولَْم يكِْفهِْم أَنَّا أَْنزلْنا علَْيك الِْكتاب ُيْتلَى علَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلك لَرْحمةً وِذكْرى 
   ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ

"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah 
menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) sedang dia dibacakan 
kepada mereka?". (QS. al-Ankabût: 51) 

As-Suyuthi telah menyebutkan tiga cara membaca al-Qur`an yang 
digunakan oleh para ahli qira`ah, yaitu: 

Pertama: Tahqîq, yaitu memberikan kepada setiap huruf haknya 
masing-masing, baik dengan cara membaca bacaan mad (bacaan panjang) 
sesuai dengan aturannya, memperjelas huruf hamzah, menyempurnakan 
harakat, dan lain sebagainya. Cara baca seperti ini biasanya digunakan 
untuk melatih lidah dan meluruskannya. 

Kedua: Hadr, yaitu membaca dengan cepat dan meringankan bacaan 
dengan cara memendekkannya. Ini adalah madzhab Ibn Katsir.  

Ketiga: Tadwîr, yaitu mengambil jalan tengah di antara kedua cara 
tersebut. Ini adalah madzhab yang diikuti oleh mayoritas ulama dan 
merupakan madzhab yang kita pilih.110  

Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sang murid 
harus melakukan semua langkah -baik yang sudah disebutkan maupun 
yang akan kami sebutkan- dalam keadaan penuh semangat, giat dan sadar 
sepenuhnya terhadap apa yang ia baca dan ia ulang-ulang. Dalam hal ini, 
tidak sedikit murid yang membaca secara berulang-ulang ayat-ayat yang 
ingin dihapalnya tanpa ada semangat sedikitpun sehingga ia tidak dapat 
mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal itu biasanya disebabkan karena 
pikirannya telah dipalingkan oleh sesuatu yang lain. Adapun kesimpulan 
dari penjelasan di atas adalah: 

 Berbuatlah dengan penuh konsentrasi dan perhatian. 

 Hindarilah sikap malas atau tidak bersemangat. 

 Ulangilah selalu apa yang ingin Anda hapalkan. 

                                                      
110 al-Itqân, 1/11-100. 
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Peran Muqri` (Orang Yang Membacakan al-Qur`an): 

 Allah swt berfirman, 

  .إِنَّ علَْينا جْمعُه وقُْرَءانُه فَإِذَا قَرأْناُه فَاتَّبِْع قُْرَءانُه
"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah 
selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu."111  

Maksud dari ayat tersebut adalah sebagai berikut, "Jika Malaikat Jibril 
telah membacakan kepadamu (ayat-ayat) al-Qur`an yang telah diturunkan 
dari Allah, maka dengarkanlah bacaannya itu, kemudian bacalah seperti 
apa yang telah ia bacakan kepadamu. Ini merupakan dasar utama dalam 
membaca al-Qur`an dan membacakannya kepada orang lain."112 

Orang-orang zaman dulu, bahkan orang-orang yang hidup pada masa-
masa sebelum munculnya sarana-sarana pendidikan modern, selalu 
menggunakan sebuah papan kayu untuk menulis ayat-ayat yang ingin 
dihapal. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memerintahkan kepada sang 
murid untuk menulis sejumlah ayat di papan tulis tersebut, kemudian ia 
diperintahkan untuk mengulanginya terus. Metode seperti ini biasa 
digunakan oleh orang-orang zaman dulu, bahkan oleh orang-orang yang 
hidup pada masa-masa sekarang ini di sejumlah pedesaan yang ada di 
Mesir. Unsur penulisan merupakan unsur yang penting, akan tetapi dalam 
pembahasan ini kita hanya memfokuskan perhatian pada unsur hapalan, 
bukan pada unsur-unsur lainnya. Berdasarkan metode-metode modern, 
secara umum, tugas seorang muqri` (orang yang membacakan al-Qur`an) 
adalah sebagai berikut: 

Pertama: Membenarkan bacaan sang murid, baik yang berkaitan 
dengan ketepatan harakat maupun keluarnya huruf dengan benar dari 
makhraj-makhraj-nya. Cara seperti ini merupakan cara yang bisa 
diterapkan kepada orang-orang dewasa. 

Adapun bagi anak-anak, sebagian muqri` yang berpengalaman merasa 
perlu untuk membaca sejumlah ayat terlebih dahulu, yang kemudian 
diikuti oleh para murid. Khusus untuk murid-murid kelas satu, pengajaran 
yang diberikan harus difokuskan pada upaya untuk melatih mereka agar 
dapat membaca dengan cara yang benar saja. Sedangkan bagi murid-murid 
kelas dua, di samping membaca, mereka juga sudah mulai diperintahkan 
untuk menulis bagian-bagian yang mereka baca. Demikian pula 

                                                      
111 al-Qiyâmah: 17-18. 
112 Tafsîr Ibn Katsîr, 4/449. 
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seterusnya, semakin besar usia sang murid, maka perhatian sang muqri` 
terhadap unsur penulisan ini pun harus semakin besar.113 

Bagi orang-orang dewasa, sangat dianjurkan untuk menggunakan 
bantuan kaset-kaset rekaman yang ada, dimana jumlah kaset-kaset seperti 
itu sangatlah banyak, seperti rekaman-rekaman Syeikh Mahmud al-Hashri 
rahimahullah dan lain sebagainya.114  

Kedua: Selalu mengawasi bacaan sang murid ketika ia sedang 
mengulang-ngulang bacaan ayat-ayat al-Qur`an dan ketika ia sedang 
menghapalnya. Hal itu dimaksudkan agar sang murid tidak menghapal 
ayat-ayat tersebut dalam keadaan salah harakat atau salah titik. Terkadang 
sang muqri` mengalami kesulitan untuk mengoreksi bacaan sang murid. 

Ketiga: Selalu mengevalusi dan mengikuti perkembangan sang murid, 
seperti dengan berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat yang telah 
dihapalnya, mencatat berapa banyak ayat yang telah dihapalnya setiap hari, 
dan melaksanakan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Peran Murid 

Bagi murid yang sudah dewasa, kepadanya dibebankan tanggung jawab 
yang lebih besar. Ia harus berusaha dengan sendirinya untuk sampai pada 
apa yang dibebankan kepadanya. Biasanya, jika sang murid masih kecil, 
maka sang muqri` akan mengulang-ulang ayat-ayat yang akan dihapal 
oleh sang murid dengan tujuan agar ayat-ayat tersebut dapat melekat 
dalam hati sang murid. Tetapi, jika sang murid telah besar dan usianya 
telah mendekati sepuluh tahun atau lebih, maka ia harus berusaha untuk 
mengemban beban-beban tersebut seorang diri. Proses penghapalan itu 
dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini (yang 
terbagi menjadi dua metode, yaitu metode hapal sekaligus dan metode 
pembagian): 

1. Mengulang-ulang teks yang akan dihapal ayat demi ayat (setelah 
sang muqri` melakukan pembenaran) dengan suara yang keras, dan 
hal itu harus dilakukan berkali-kali, yaitu antara 10 hingga 30 kali 
bagi orang yang memiliki kemampuan yang pas-pasan dalam 
menghapal al-Qur`an, atau bahkan lebih dari itu sesuai dengan 
kemampuan sang murid. Sebagian muqri` menganjurkan kepada 
muridnya untuk membaca setiap ayat dengan dua cara, yaitu 
sesekali dengan melihat mushhaf dan sesekali dengan 

                                                      
113 Koran "al-Muslimûn", 2/1/1407 H, hal. 6 dan 23/1/1407 H, hal. 6. 
114 Di sini, perlu disinggung sedikit tentang usaha Mujamma' al-Malik Fahd Li Thibâ'ah Mushhaf 

al-Madînah al-Munawwarah yang bekerja sama dengan Fakultas al-Qur`an al-Karim Universitas Islam 
dalam mengeluarkan kaset-kaset yang memuat rekaman mushhaf al-Qur`an dengan qira'ah (cara baca) 
yang diriwayatkan oleh Warasy dan juga yang diriwayatkan oleh ad-Dauri dari Abu 'Amr. Usaha seperti 
itu adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Afrika 
Barat dan Sudan yang lebih sering menggunakan qira'ah riwayat pertama, serta kaum muslimin di 
sebagian wilayah Afrika Timur yang lebih akrab dengan qira'ah riwayat kedua. Usaha tersebut, 
kemudian disusul dengan upaya untuk mengumpulkan semua qira'ah yang diriwayatkan secara 
mutawatir dari Rasulullah seperti yang dikenal di kalangan para ahli qira'ah. Lihat koran "al-
Muslimûn", edisi 2/1/1407 H, hal. 6. 
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menghapalnya. Demikianlah seterusnya, semakin banyak diulang, 
maka bacaan yang dilakukan dengan cara melihat ke mushhaf pun 
semakin berkurang, sedangkan bacaan yang dilakukan dengan cara 
menghapal semakin banyak, hingga akhirnya sang murid pun 
mampu untuk tidak melihat lagi ke mushhaf. 

2. Menghubungkan setiap ayat dengan ayat berikutnya, yaitu dengan 
membaca akhir setiap ayat dengan awal ayat berikutnya sehingga 
ayat-ayat tersebut akan menjadi seperti lingkaran-lingkaran yang 
saling berhubungan, sehingga pelajaran pun akan menjadi 
sempurna. 

3. Memperdengarkan bacaan al-Qur`an yang telah dihapal (baca-
sema'an). Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam 
mengingat kembali ayat-ayat yang sudah dihapal serta mengevalusi 
sejauhmana hapalan yang telah dicapai.115 Para peneliti berbeda 
pendapat mengenai metode mana yang lebih penting dan lebih 
diperlukan dalam melakukan hapalan, apakah dengan 
menggunakan metode hapal sekaligus ataukah metode pembagian? 
Berikut ini, akan kami sampaikan pendapat-pendapat yang mereka 
katakan itu: 

Metode Hapal Sekaligus 

Dalam metode ini, seorang murid dituntut untuk membaca secara 
berulang-ulang pelajaran yang ingin dihapal meskipun pelajaran itu sangat 
panjang, lalu ia harus menganggap pelajaran tersebut sebagai satu 
kesatuan tanpa harus memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian. 
Sebagai contoh, dalam menghapal Surah an-Nûr yang terdiri dari tiga hizb 
atau sekitar delapan halaman, seorang murid harus menghapalnya 
sekaligus, yaitu dengan cara banyak membaca dan banyak mengulang-
ulangnya. 

Metode ini merupakan metode yang sulit untuk diterapkan dan tidak 
bisa dipakai untuk menghapal al-Qur`an meskipun ia bisa dipakai untuk 
menghapal yang lain (selain al-Qur`an). Meskipun metode tersebut 
memiliki sisi positif yaitu bahwa dengan metode tersebut, seseorang dapat 
menghapal dengan cepat dalam waktu yang sesingkat mungkin, akan tetapi 
metode tersebut memiliki banyak sisi negatif, di antaranya adalah: 

 Seorang murid akan cepat lupa, dan hal itu adalah sebagai dampak 
dari hapalannya yang dilakukan dalam waktu yang cepat, kecuali 
jika ia sering membacanya kembali dan selalu mengulang-
ulangnya. 

 Terbebaninya pikiran (otak) sang murid karena banyaknya muatan 
yang harus dimasukkannya dalam waktu yang singkat. 

                                                      
115 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs, hal. 255. 
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 Metode ini tidak bisa dipakai untuk semua kalangan, seperti untuk 
anak-anak, orang-orang yang telah lanjut usia, serta siswa-siswa 
sekolah umum yang juga disibukkan dengan pelajaran-pelajaran 
lain yang harus dikuasainya dalam waktu yang sama. 

 Metode ini tidak cocok untuk diterapkan pada sejumlah surat al-
Qur`an yang merupakan surat-surat yang panjang seperti as-Sab' 
at-Thiwâl.116  Sebab, untuk menghapal surat-surat panjang seperti 
itu, surat-surat tersebut harus dibagi menjadi beberapa bagian. 
Selain itu, tidak sedikit teks-teks al-Qur`an yang sulit dihapal jika 
dalam menghapalnya tidak ada nafas yang panjang, di antaranya 
adalah Surat al-A'râf, terutama pada dua pertiga bagian dari awal 
surat tersebut. Hal itu adalah disebabkan karena banyaknya ayat-
ayat yang memiliki susunan serupa, terutama ayat-ayat yang 
berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, 
Nabi Shaleh, Nabi Luth, Nabi Syu'aib dan Nabi Musa. Sebagaimana 
diketahui, kisah tentang nabi-nabi tersebut terdapat dalam sejumlah 
surat dengan menggunakan beraneka ragam lafazh dan susunan 
kalimat.   

Metode Pembagian 

Metode ini adalah dengan cara menentukan besarnya materi yang ingin 
dihapal, misalnya 7 baris, 10 halaman, 1 hizb, dan lain sebagainya. Jika 
hapalan atas pelajaran yang telah ditentukan itu telah sempurna, maka 
seorang murid harus berpindah ke pelajaran lainnya. Setelah itu, ia harus 
menjadikan pelajaran-pelajaran yang tergabung dalam satu surat itu 
menjadi satu rangkaian. Sebagai contoh, seorang murid harus menghapal 
Surah al-Hujurât dalam dua atau tiga tahap dan Surah al-Kahfi dalam 
empat atau lima tahap. 

Metode ini hanya memiliki satu sisi negatif, yaitu bahwa terkadang 
seorang murid menemukan kesulitan dalam menghubungkan bagian-
bagian yang telah dihapalnya karena ia telah menghapalnya dalam 
sejumlah waktu, kondisi dan tempat yang berbeda. Tetapi sisi negatif ini 
dapat diatasi dengan cara sering membaca surat yang sedang dihapal itu 
sekaligus seperti layaknya satu kesatuan yang utuh. Dengan cara seperti 
itu, maka sisi negetaif tersebut pun akan semakin melemah, dan lambat 
laun akan menghilang. 

Dalam menghapal al-Qur`an al-Karim, kita lebih mengandalkan 
metode yang sering digunakan oleh kebanyakan para hâfizh (orang yang 
menghapal al-Qur`an) dan muqri` (orang yang membacakan al-Qur`an) 
ini. Bahkan, hampir dapat dikatakan bahwa al-Qur`an tidak pernah 
dihapal kecuali dengan metode kedua ini. Hal itu adalah disebabkan karena 
faktor-faktor berikut ini: 

                                                      
116 Yang termasuk as-Sab' at-Thiwâl (tujuh surat panjang) adalah al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisâ`, 

al-Mâ`idah, al-An'âm, al-A'râf, Yunus, al-Anfâl dan Barâ`ah. 
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Pertama: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu al-'Aliyah bahwa ia 
berkata, "Pelajarilah al-Qur`an, lima ayat lima ayat, karena sesungguhnya 
Nabi saw telah menerimanya dari Jibril as sebanyak lima ayat lima ayat." 
Pada riwayat lain disebutkan dengan lafazh, "Barangsiapa yang 
mengambilnya sebanyak lima ayat lima ayat, maka ia tidak akan lupa 
terhadapnya."117 

Inilah yang telah akui oleh para pakar pendidikan. Mereka berkata, 
"Setiap kali kita memberikan waktu untuk menguatkan kembali hapalan 
terhadap satu pelajaran sebelum kita mempelajari pelajaran lainnya, maka 
hal itu akan lebih membantu kita agar kita tidak mudah lupa."118  

Kedua: Nabi saw selalu menggunakan metode ini ketika membacakan 
al-Qur`an kepada para sahabat. Demikian pula para qari` dari kalangan 
sahabat selalu menggunakan metode tersebut ketika membacakan al-
Qur`an kepada orang-orang yang hidup setelah mereka. Diriwayatkan dari 
Abu Abdirrahman as-Sulami bahwa ia berkata, "Telah menceritakan 
kepadaku orang-orang yang telah membacakan al-Qur`an kepada kami, 
yaitu Utsman, Ibn Mas'ud, dan Ubay ra, bahwa Rasulullah saw selalu 
membacakan kepada mereka sepuluh ayat, lalu mereka tidak akan 
berpindah ke sepuluh ayat lainnya hingga mereka benar-benar mengetahui 
amal perbuatan yang terkandung di dalamnya. Jadi, kami telah 
mempelajari al-Qur`an dan amal perbuatan sekaligus.119  

Ketiga: Metode ini sangat cocok bagi anak-anak, orang-orang yang 
belum berpengalaman (dalam menghapal al-Qur`an), serta para siswa 
pada umumnya. 

Keempat: Metode ini sangat tepat untuk menghapal ayat-ayat yang 
memiliki keserupaan, baik dari segi susunan kalimatnya maupun dari segi 
lafazhnya, serta ayat-ayat yang sering diulang seperti ayat-ayat yang 
terdapat dalam Surah ar-Rahmân, al-Wâqi'ah, al-Jin, al-Murâsalât dan lain 
sebagainya, seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan tentang sisi 
negatif keempat dari metode hapal sekaligus. 

Dalam hal ini, seorang murid harus membuat sebuah agenda kegiatan 
yang akan dijadikan sebagai panduan baginya dalam menghapal al-
Qur`an, tentunya jika ia ingin meraih kesuksesan dalam menjalankan 
tugasnya yang -Insya Allah- diberkahi oleh Allah itu. Ia harus membuat 
agenda tersebut sesuai dengan waktu-waktu, kondisi-kondisi dan 
kemampuan yang dimilikinya. Berikut ini, kami berikan satu contoh 
agenda yang telah dibuat oleh Fakultas Dakwah Universitas Madinah 
dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa-
mahasiswanya yang pintar. 

                                                      
117 al-Burhân, karya az-Zarkasyi, 1/456. 
 
118 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs, hal. 231. 
119 Ma'rifah al-Qirâ`ah al-Kibâr, 1/48. 
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Program Hapalan al-Qur`an 

 

Jenis 
Program 

Perincian Kegiatan Yang 
Harus Dilakukan 

Waktu Yang 
Dibutuhkan Hasil Yang Diperoleh 

Program 
Harian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menghapal satu halaman al-
Qur`an setiap hari, dengan 
perincian: setengah halaman 
dihapal setelah shalat 
Shubuh dan setengah 
halaman dihapal pada waktu 
sore. 

 
Mengulang kembali 7 
halaman yang telah dihapal 
dengan cara tidak melihat 
Mushhaf (Setiap kali terjadi 
penambahan halaman, maka 
halaman yang pertama tidak 
dibaca lagi melainkan 
diganti dengan halaman 
yang baru dihapal setiap 
hari.) 

 
Berusaha untuk selalu 
membaca ayat-ayat yang 
telah dihapal dalam setiap 
shalat, baik shalat wajib 
maupun sunah, dimulai dari 
awal Mushhaf hingga akhir 
ayat yang baru saja dihapal, 
dengan perincian ¼ 
halaman untuk 1 setiap 
raka’at shalat wajib, 
sedangkan sisanya dibaca 
pada shalat-shalat sunah 
dimana jumlah semua ayat 
yang baca mencapai 10 
halaman setiap hari. 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 

20 menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lamanya waktu 
untuk melakukan 
kegiatan ini kira-
kira sama dengan 
lamanya waktu 
yang dibutuhkan 
untuk membaca 
ayat-ayat yang 
telah dihapal itu 
ketika sedang 
mengerjakan 
shalat, baik shalat 
wajib maupun 
shalat sunah 
Rawatib.) 

 

Dengan cara seperti 
ini, maka seseorang 
dapat menghapal al-
Qur`an secara 
keseluruhan dalam 
waktu 2,5 tahun. 

 
 
Dengan cara seperti 
ini, maka seseorang 
dapat mengulang 
sekitar 1/3 juz yang 
telah dihapalnya dalam 
setiap hari, atau 1 juz 
penuh dalam tiga hari, 
atau 1 Mushhaf penuh 
dalam 3 bulan. 

 
 

Dengan cara seperti 
ini, maka seseorang 
dapat mengulang 
kembali ayat-ayat yang 
telah dihapal sebanyak 
setengah Mushhaf 
dalam waktu kurang 
dari 1 ½ bulan, atau 1 
Mushhaf secara 
keseluruhan dalam 
waktu kurang dari 3 
bulan. 

 

 

Jenis 
Program 

Perincian Kegiatan Yang 
Harus Dilakukan 

Waktu Yang 
Dibutuhkan Hasil Yang Diperoleh 

Program 
Mingguan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap hari Jum’at, 
seseorang harus mengulang 
kembali satu juz yang telah 
dihapalnya, yaitu satu juz 
sebelum juz yang sedang 
dihapal. Ia harus 
mengulang juz tersebut 
secara keseluruhan dengan 
tidak melihat Mushhaf, dan 
ketika ia telah menamatkan 
satu juz yang sedang 
dihapal, maka pada hari 

1 jam Dengan cara seperti ini, 
maka seseorang dapat 
mengulang 1 juz secara 
keseluruhan dalam 
waktu 1 minggu atau 4 
juz dalam waktu 1 
bulan, sehinga ia dapat 
mengulang 1 Mushhaf 
secara keseluruhan 
dalam waktu 8 bulan. 
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Jum’at berikutnya ia harus 
berpindah ke juz tersebut 
dan meninggalkan juz yang 
telah lalu. 
 
Seorang murid melakukan 
kegiatan-kegiatan tertentu 
pada hari-hari libur seperti 
pada hari Kamis atau pada 
pertengahan minggu tetapi 
kegiatan-kegiatannya itu 
tidak boleh mengganggu 
program hapalannya. 

 
 
 
 
 
Jika seorang murid mau 
konsisten terhadap 
program tersebut dan 
mau melaksanakannya 
secara teratur serta siap 
untuk mengganti 
kewajiban yang telah 
terlewatkan olehnya, 
maka dengan izin Allah, 
ia akan mendapatkan 
hasil-hasil berikut ini: 

Ia dapat menghapal 
al-Qur`an secara 
keseluruhan dalam 
waktu 2,5 tahun. 

Ia dapat mengulang 
kembali hapalannya 
lebih dari 40 kali dalam 
waktu 2 tahun. 

 

Program Hapalan al-Qur`an al-Karim 

 

Tanggal Hari 
(1) Halaman 
yang sedang 

dihapal 

(2) Halaman-
halaman yang 

sedang 
diulang 

(3) Juz yang 
sedang 
diulang 

dalam setiap 
minggu 

Hasil pelaksanaan 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
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27      
28      
29      
30      

Keempat: Cara-cara Tambahan Dalam Menghapal al-
Qur`an 

Banyak sekali hal yang dapat memberikan andil dalam wujud yang 
nyata dan dapat membantu seseorang dalalm menghapal Kitabullah yang 
mulia ini. Hal-hal yang sangat banyak itu kembali kepada tingkat 
pengetahuan, kecenderungan dan konsentrasi sang murid. Mungkin, di 
antara sarana-sarana yang dapat membantu seseorang dalam menghapal 
al-Qur`an itu adalah: 

Pertama: Unsur-unsur Qur`ani 

Unsur-unsur Qur`ani, di antaranya adalah: 

1. Kepadatan makna-makna yang terdapat di dalam al-Qur`an 

Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa menghapal atau 
mengingat sebuah teks yang sangat kaya dengan makna merupakan 
sesuatu yang mudah. Bahkan, ia akan berkali-kali lebih mudah daripada 
menghapal sebuah teks dengan jumlah yang sama tetapi ia tidak 
mengandung makna.120    

Al-Qur`an al-Karim, sebagai sebuah kitab yang diri kita telah 
diperintahkan untuk merenunginya, sangat kaya dengan makna-makna 
yang dapat menggugah perasaan dan mempengaruhi hati seseorang. Selain 
itu, Anda akan mengetahui bahwa ayat-ayat al-Qur`an al-Hakim memiliki 
pengaruh yang besar terhadap jiwa manusia. Allah swt berfirman,  

  تقْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذين يْخشْونَ ربَُّهْم
"Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada 
Tuhannya."121 

Dengan demikian, maka materi-materi yang terdapat dalam al-Qur`an 
al-Karim merupakan materi-materi yang paling subur atau paling mudah 
untuk dihapalkan. Siapakah orang yang mengaku bahwa ia dapat 
membatasi makna-makna yang terdapat dalam al-Qur`an dan dapat 
memahami semua artinya? 

2. Adanya keserupaan atau pengulangan sejumlah ayat: 

Di antara rahasia pengulangan ayat atau kata dalam al-Qur`an adalah 
bahwa ia dapat membantu seseorang dalam menghapalnya. Ilmu 
pengetahuan modern telah menegaskan tentang hal itu dalam 

                                                      
120 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs, 231. 
121 az-Zumar: 23 
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perkataannya, "Jika ada satu bagian tertentu yang menyerupai bagian 
lainnya, maka seseorang akan dengan mudah mengingat dua hal yang 
serupa tersebut."122  

Barangsiapa yang memperhatikan dengan baik apa yang telah 
dikumpulkan oleh az-Zarkasyi dalam kitab "Burhân" dan al-Kirmani dalam 
kitab "al-Burhân Fî Taujîh Mutasyâbih al-Qur`ân Limâ Fîhi Min al-Hujjat 
wa al-Bayân" serta kitab-kitab lainnya, maka ia akan mengetahui 
keindahan Kitabullah yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad 
yang dapat mempengaruhi akal pikiran manusia ini. 

Ketika orang yang menghapal al-Qur`an membaca firman Allah swt,  

 بِئْسنَُّم وهاُهْم جأْوملَْيهِْم واغْلُظْ عو اِفِقنيالُْمنو اِهِد الْكُفَّارا النَّبِيُّ جاأَيُّهي
  الْمِصري

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-
orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang 
seburuk-buruknya."123,  

Maka pada saat yang sama ia akan teringat tentang ayat yang memiliki 
huruf dan kata-kata yang sama yang terdapat dalam Surah at-Tahrîm: 9. 
Hal seperti itu juga banyak terjadi pada ayat-ayat lainnya. 

Abu Hayan telah menyebutkan sebagian rahasia pengulangan ayat. Ia 
berkata, "Manfaat adanya pengulangan terhadap ayat-ayat tersebut adalah 
agar manusia lebih serius dalam mendengarkan setiap berita mengenai 
orang-orang terdahulu dengan maksud agar mereka dapat mengambil 
pelajaran dari berita-berita tersebut, agar kesadaran mereka tumbuh 
kembali ketika mereka mendengar sebuah dorongan yang ditujukan kepada 
mereka, serta agar mereka tidak lalai.  

Inilah hukum yang berkaitan dengan pengulangan, seperti firman Allah 
swt,  

  فَبِأَيِّ َءالَاِء ربِّكُما ُتكَذِّباِن
"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"124  

yang disebutkan pada setiap nikmat yang Allah sebutkan satu persatu pada 
Surah ar-Rahmân, atau firman Allah,  

ِئٍذ ِللُْمكَذِّبِنيْومْيلٌ يو  

                                                      
122 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs, hal. 231. 
123 at-Taubah: 73 
124 ar-Rahmân: 13 
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"Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan."125  

yang disebutkan oleh Allah pada setiap ayat (tanda kekuasaan)-Nya yang 
Dia sebutkan pada Surah al-Mursalât. Demikian pula dengan pengulangan 
sejumlah kisah, dimana hal itu dilakukan dengan maksud agar pelajaran 
yang terkandung di dalamnya benar-benar masuk ke dalam hati manusia 
dan akan disebut dalam setiap waktu."126  

Dengan berlalunya waktu dan dengan seringnya membaca atau 
mengulang-ulang, maka orang yang sedang berusaha untuk menghapal al-
Qur`an itu pun akan mampu untuk mengambil kesimpulan tentang sebab-
sebab atau hikmah-hikmah yang ada di balik perbedaan antara ayat-ayat 
yang serupa, baik serupa dalam hal bentuk dan kandungan, dalam bentuk 
saja, ataupun dalam kandungan saja, dan lain sebagainya. 

Perhatikanlah keserupaan antara firman Allah swt,  

 ُيحرِّفُونَ الْكَِلم عْن مواِضِعِه

"Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya." 
(al-Mâ`idah: 13) 

dan firman-Nya,  

 ُيحرِّفُونَ الْكَِلم ِمْن بْعِد مواِضِعِه

 

"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-
tempatnya." (al-Mâ`idah: 41) 

Perhatikan juga firman Allah swt, 

 ذَِلك ُهو الْفَْوُز الْعِظيُم

 "Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." (Yûnus: 64)  

dan juga firman-Nya,  

 ذَِلك الْفَْوُز الْعِظيُم

"Itulah keberuntungan yang besar." (ash-Shaff: 12) 

Perhatikan pula firman Allah swt,  

                                                      
125 al-Mursalât: 15 
126 al-Bahr al-Muhïth, 8/282, tahun 1403 H, Dâr al-Fikr. 



 

Kiat Cepat Menghafal al-Qur’an__________________________________________________________________  62

وَءاتاكُْم ِمْن كُلِّ ما سأَلُْتُموُه وإِنْ تُعدُّوا نِْعمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوها إِنَّ الْإِْنسانَ 
  لَظَلُوٌم كَفَّاٌر

"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala 
apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung 
nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. 
Sesungguhnya manusia itu, sangat zhalim dan sangat mengingkari 
(nikmat Allah)." (Ibrahim: 34) 

dan firman-Nya,  

فُوٌر رلَغ ا إِنَّ اللَّهةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوهُعدُّوا نِْعمإِنْ تِحيٌمو 

"Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (an-Nahl: 18) 

Dengan model seperti ini pula, satu kisah yang sama terkadang 
disampaikan dalam gambaran dan redaksi yang berbeda-beda. Jika kita 
hendak menyebutkan satu persatu kasus seperti itu, niscaya pembicaraan 
kita ini akan sangat panjang, karena pembicaraan mengenai hal itu 
merupakan pembicaraan yang sangat menarik dan menyenangkan. 

3. Adanya kisah-kisah yang dimuat di dalam al-Qur`an 

Di antara tujuan dimuatnya sebuah kisah dalam al-Qur`an adalah 
untuk mempengaruhi perasaan dan menggerakkan hati manusia. Kisah-
kisah yang dimuat dalam al-Qur`an itu beraneka ragam, di antaranya 
adalah kisah-kisah yang menyebutkan tentang umat-umat terdahulu, 
kondisi manusia pada setiap zaman, dan pemandangan-pemandangan yang 
ada pada hari Kiamat nanti. Semua itu memiliki andil yang jelas dan besar 
dalam menggerakkan hati sanubari seorang manusia. Sesungguhnya 
seorang muslim pasti akan membaca ayat-ayat yang jelas yang 
menyebutkan tentang munajat (permohonan kepada Allah) yang dilakukan 
oleh Nabi Nuh saw. Allah swt berfirman,  

َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكمُ 
اْلَحاِآِميَن َقاَل َياُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفَلا َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلكَ 

َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَنِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك   
"Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, 'Ya Tuhanku, 
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji 
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-
adilnya.' Allah berfirman, 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah 
termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), 
sesungguhnya (perbuatannya itu) perbuatan yang tidak baik. Sebab 
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itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui (hakekat)nya."127  

 Kemudian ia juga akan membaca ayat yang menyebutkan munajat 
Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau menitipkan keluarga dan anaknya kepada 
Allah swt. Allah berfirman,  

 ربَّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بِواٍد غَْيرِ ِذي زْرعٍ ِعْند بْيِتك الُْمحرَّمِ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati."128 

 Lalu, ketika seorang dai melihat realitas yang dihadapi oleh 
manusia dan agama Islam, ia pun akan membaca firman-firman Allah: 

 

 فَاْستِقْم كَما أُِمْرت ومْن تاب معك ولَا تطْغْوا إِنَُّه بِما تْعملُونَ بِصري

 "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta 
kamu dan janganlah kkamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."129 

انِتكُْم إِنَّا عاِملُونَ واْنتِظُروا إِنَّا وقُلْ ِللَِّذين لَا ُيْؤِمُنونَ اْعملُوا علَى مكَ
  .ُمْنتِظُرونَ

"Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: 
'Berbuatlah menurut kemampuanmu; sesungguhnya kami-pun 
berbuat (pula).' Dan tunggulah (akibat perbuatanmu); sesungguhnya 
kamipun menunggu (pula)."130 

 ِمْن قَْبِلك ابُءونَ الِْكتقْري فَاْسأَلِ الَِّذين ا إِلَْيكلْنكٍّ ِممَّا أَْنزِفي ش فَإِنْ كُْنت
رِينالُْمْمت نَّ ِمنكُونفَلَا ت بِّكقُّ ِمْن رالْح اَءكلَقَْد ج. 

"Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, 
sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang 
ragu-ragu."131  

  فَتوكَّلْ علَى اللَِّه إِنَّك علَى الْحقِّ الُْمبِنيِ
                                                      
127 Hûd: 45-46 
128 Ibrahim: 37 
129 Hûd: 112 
130 Hûd: 121-122. 
131 Yûnus: 94. 
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"Sebab itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada 
di atas kebenaran yang nyata."132 

ْعدلَا ُيوِقُنونَفَاْصبِْر إِنَّ و الَِّذين ِخفَّنَّكْستلَا يقٌّ واللَِّه ح   
"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan 
sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran 
ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu."133  

Ketika seorang mukmin menantikan saat-saat dimana ia akan berdiri di 
hadapan Allah swt, ia pun membaca firman Allah,  

ولَْو ترى إِذْ ُوِقفُوا علَى ربِّهِْم قَالَ أَلَْيس هذَا بِالْحقِّ قَالُوا بلَى وربِّنا قَالَ 
 فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُْنُتْم تكْفُُرونَ

"Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada 
Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). 
Allah berfirman, 'Bukankah (kebangkitan) ini benar?' Mereka 
menjawab, 'Sungguh benar, demi Tuhan kami.' Allah berfirman, 
'Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan karena kamu 
mengingkari(nya).'" 

Kemudian ia akan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan penghuni 
neraka,  

  ربَّنا أَْخرِْجنا ِمْنها فَإِنْ ُعْدنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ 
"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan 
kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada 
kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."  

Allah berfirman,  

   قَالَ اْخسئُوا ِفيها ولَا ُتكَلُِّموِن
"Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara 
dengan Aku."134  

Ia juga membaca firman Allah,  

  ياأَيُّها الْإِْنسانُ ما غَرَّك بِربِّك الْكَرِميِ
"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah."135  
                                                      
132 an-Naml: 79. 
 
133 ar-Rûm: 60. 
134 al-Mu`minûn: 107-108. 
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Sesungguhnya seorang mukmin akan membaca al-Qur`an dalam 
keadaan hatinya diliputi perasaan takut (terhadap siksa-Nya) dan penuh 
harap (terhadap surga-Nya). Hatinya akan merindukan apa yang telah 
dijanjikan Allah, semua anggota badannya akan takut kepada Allah, 
hatinya akan kembali kepada Tuhannya, dan keimanannya kepada Tuhan 
akan semakin bertambah setiap kali ia membaca ayat-ayat-Nya dan setiap 
kali ia merenungkan dan berfikir tentang alam semesta ciptaan Allah yang 
sangat luas ini. 

Semua ini akan menyebabkan hati seseorang akan selalu hadir 
(konsentrasi) ketika ia sedang menghapal al-Qur`an, dan hal ini 
merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pelekatan lafazh dan 
makna dari ayat-ayat yang sedang dihapal itu pada ingatan orang tersebut. 
Sesungguhnya adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara 
pembaca dan sesuatu yang dibaca atau antara pendengar dan sesuatu yang 
didengar akan lebih mempercepat proses pelekatan sesuatu yang dihapal 
itu pada ingatan seseorang. 

Abdullah bin Abbas ra berkata, "Sungguh, membaca Surah al-Baqarah 
dalam satu malam dimana pada saat itu aku dapat berfikir tentang apa 
yang terdapat di dalam surat tersebut adalah lebih aku sukai daripada aku 
harus membaca al-Qur`an secara keseluruhan dalam waktu yang cepat."136 

Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi (118 H) berkata, "Sungguh, hanya 
dengan membaca firman Allah,  

 إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلْزالَها

'Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat).' 
(az-Zalzalah: 1) 

dan firman-Nya, 

 القارعة. الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ

 'Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?'  

pada waktu malam hingga datang waktu pagi, tidak lebih dari itu, dimana 
pada saat itu aku dapat berfikir tentang apa yang terkandung di dalam 
keduanya, kemudian aku dapat mengulang-ulanginya, adalah lebih aku 
sukai daripada aku harus membaca al-Qur`an secara keseluruhan dengan 
tergesa-gesa."137 

                                                                                                                              
135 al-Infithâr: 6. 
136 Shifat ash-Shafwah, 1/754. 
 
137 Ibid, 2/133. 
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Pembicaraan mengenai hal itu sangatlah luas seluas kandungan al-
Qur`an yang dengannya Allah swt memberi petunjuk kepada hamba-
hamba-Nya yang dikehendaki. 

Kedua: Sejumlah ritual ibadah: 

Di antara sarana yang dapat membantu seorang muslim dalam 
menghapal al-Qur`an adalah ibadah shalat lima waktu yang dilakukan 
dalam setiap hari dan setiap malam, dimana di dalamnya ia akan membaca 
al-Qur`an baik dengan suara keras maupun suara pelan. Demikian pula 
dengan qiyamul lail (mengerjakan shalat malam) pada bulan Ramadhan, 
khutbah Jum'at serta khutbah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 
Khaulah binti Qais ra berkata, "Aku pernah mendengar khutbah Nabi saw 
pada hari Jum'at. Ketika itu, aku berada di bagian belakang dari shaf 
wanita. Aku mendengar beliau membaca Surah Qâf dan al-Qur`an yang 
mulia di atas mimbar, sedangkan aku berada di bagian paling belakang 
dari masjid."138  

Pada mulanya, qiyamul lail merupakan ibadah fardhu yang dibebankan 
kepada orang-orang mukmin, tetapi kemudian ia menjadi sebuah ibadah 
sunah setelah diturunkannya keringanan dari Allah swt melalui sebuah 
ayat yang terdapat pada akhir Surah al-Muzammil, seperti yang telah 
dikatakan oleh Aisyah ra.139 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ali ra disebutkan bahwa 
Rasulullah saw bersabda,  

لَّ وِْتٌر ُيِحبُّ الْوِْترجزَّ وا أَْهلَ القُْرآِن أَْوِتُرْوا، فَإِنَّ اَهللا عي.  
"Wahai Ahlul Qur`an, kerjakanlah Shalat Witir, karena 
sesungguhnya Allah adalah witir (ganjil) dan menyukai sesuatu yang 
ganjil."140  

Rasulullah saw juga pernah bersabda kepada Abdullah bin 'Amr,  

 لَا تكُْن ِمثْلُ فُلَاٍن، كَانَ يقُْوُم اللَّْيلَ فَترك ِقيام الَّلْيلِ

"Janganlah kamu seperti Fulan. Sungguh ia telah bangun pada waktu 
malam tetapi ia tidak mengerjakan qiyamul lail (shalat malam)."141  

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Umar ra disebutkan 
bahwa Rasulullah saw bersabda,  

                                                      
138 ath-Thabaqât al-Kubrâ, karya Ibn Sa'ad, 8/296, Beirut, 1398. 
139 Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa`i dalam kitab Sunan-nya, 3/200. Lihat pula penjelasan Ibn 

Katsir dalam kitab tafsirnya, 4/436. 
 
140 Sunan an-Nasa`i, 3/228, Bab "Qiyamul Lail". 
141 Sunan an-Nasa`i, 3/253.   
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 بلَاِة الظُّْهرِ، كَتصلَاِة الفَْجرِ وص ْينأَُه بْيٍئ ِمْنُه فَقَرْن شْن ِحْزبِِه أَْو عع امْن نم
 لَُه كَأَنَّما قَرأَُه ِمن الَّلْيلِ

"Barangsiapa yang tidur setelah membaca satu hizb atau satu ayat 
(dari al-Qur`an), kemudian ia membacanya di antara shalat Shubuh 
dan shalat Zhuhur (maksudnya dalam shalat Dhuha), maka akan 
dicatat bahwa seakan-akan ia telah membacanya sejak malam."142  

Hasan al-Bashri berpendapat bahwa wajib bagi para penghapal al-
Qur`an untuk mengerjakan shalat malam meskipun hanya dengan 
membaca satu ayat dari al-Qur`an.143 Diriwayatkan bahwa 'Urwah bin 
Zubair bin 'Awwam ra selalu membaca al-Qur`an setiap hari dengan 
melihat Mushhaf, kemudian ia mengerjakan shalat malam dengan 
membaca apa yang telah dibacanya itu. Lalu ia tidak pernah meninggalkan 
kebiasaan seperti itu kecuali karena satu sebab, yaitu ketika kakinya 
terpotong. Tetapi kemudian ia kembali mengerjakan hal seperti itu pada 
malam berikutnya.144  

Ketiga: Berbagai macam rekaman, baik yang didengar maupun 
dilihat: 

Sekarang ini, kita hidup di suatu masa yang penuh dengan berbagai 
macam tekhnologi yang dapat bermanfaat bagi manusia. Tekhnologi-
tekhnologi yang telah ditemukan manusia itu sangat banyak, dimana 
tekhnologi-tekhnologi tersebut dapat memberikan sejumlah bantuan dalam 
bidang pendidikan yang belum pernah diberikan oleh sarana-sarana 
pendidikan yang masih kuno. 

Dalam hal ini, tidak sedikit orang yang sama sekali tidak dapat 
melepaskan dirinya dari peran sejumlah alat yang dapat membantunya 
dapat menghapal al-Qur`an al-Karim itu. Mereka adalah seperti orang-
orang yang buta dan orang-orang yang memiliki banyak pekerjaan 
sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghapal al-Qur`an. 

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa hanya dengan 
mengandalkan alat-alat tersebut, padahal sebenarnya mereka bisa 
berhubungan langsung dengan seorang muqri` ataupun dengan mushhaf 
al-Qur`an, merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi bahayanya. 

Tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin memang sangat 
membutuhkan adanya rekaman-rekaman, baik dalam bentuk audio saja 
(kaset) maupun audiovisual, yang dapat membantu anak-anak dalam 

                                                      
142 HR Muslim (1/515, kitab "Shalat al-Musâfirîn", bab "Jâmi' shalât al-lail"), Abu Dawud (2/76, 

kitab "ash-Shalât", bab "Man nâma 'an hizbihi"), Ibn Majah (1/426, kitab "Iqâmatus Shalât", bab "Man 
jâ`a fi man nâma 'an hizbihi min al-lail"), dan Nasa`i (3/259, kitab "Qiyâmul lail", bab "Matâ yuqdhâ 
man nâma 'an hizbihi min al-lail'. 

143 Tafsîr Ibn Katsîr, 4/439. 
 
144 Shifat ash-Shafwah, 2/86. 
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belajar membaca, menulis, mengenal huruf-huruf, serta mengulangi suara-
suara tertentu sehingga suara-suara itu pun akan menjadi akrab di otak 
mereka. Pasar-pasar Islam juga harus berupaya untuk menyediakan 
rekaman-rekaman tersebut, karena pada saat ini rekaman-rekaman seperti 
itu masih jarang. Selain jarang, rekaman-rekaman yang ada juga belum 
bisa melaksanakan perannya secara optimal karena materi-materi yang 
dimuat masih sangat sederhana. 

Keempat: Berbagai macam perlombaan, baik yang bersifat umum 
maupun khusus: 

Perlombaan-perlombaan tersebut merupakan salah satu faktor yang 
dapat memberikan semangat kepada seseorang untuk menghapal al-
Qur`an, terutama bagi kaum remaja yang biasanya mereka akan terpacu 
dan merasa senang jika ada persaingan di antara mereka (dalam 
melakukan sesuatu). Upaya untuk memberikan semangat atau dorongan 
kepada seseorang untuk menghapal al-Qur`an dengan menggunakan 
berbagai macam hal yang dapat membangkitkan semangatnya merupakan 
sebuah upaya yang sudah ada sejak lama atau sejak kaum muslimin 
menaruh perhatian kepada al-Qur`an. Dalam hal ini, banyak sekali 
kegiatan yang diadakan oleh berbagai macam lembaga pendidikan dengan 
tujuan seperti itu. Di antara perlombaan yang memiliki tujuan seperti itu 
adalah perlombaan tingkat internasional dalam bidang menghapal, 
menafsirkan dan membaca al-Qur`an al-Karim dengan menggunakan 
tajwidnya yang diadakan setiap tahun oleh Kementerian Haji dan Wakaf 
Arab Saudi di kota Mekkah al-Mukarramah. Perlombaan tersebut diikuti 
oleh putera-putera muslim yang telah mendapatkan kemuliaan dan 
mendapatkan dukungan baik segi materi maupun non-materi untuk hadir 
di Baitullah al-'Atiq. 

Di sini, saya ingin menganjurkan kepada para orang tua untuk 
mengadakan sejumlah perlombaan kecil yang diadakan di rumah-rumah 
mereka serta diikuti oleh semua anggota keluarga dan anak-anak mereka. 
Sebab, hal itu merupakan salah satu cara untuk menaburkan cahaya-
cahaya al-Qur`an di dalam rumah seorang muslim dan menjadikan rumah 
tersebut sebagai sebuah madrasah yang di dalamnya diajarkan tentang 
keutamaan-keutamaan al-Qur`an dan keagungan akhlak (nilai-nilai) yang 
terkandung di dalamnya. 

Mengenai hal itu, Rasulullah saw telah bersabda,  

ما اْجتمع قَْوٌم ِفي بْيٍت ِمْن ُبُيْوِت اِهللا يْتلُْونَ ِكتاب اِهللا ويتدارُسْونُه بْيتُهْم إِلَّا 
لْملَاِئكَةُ وذَكَرُهُم اُهللا ِفْيمْن نزلَْت علَْيهِْم السَِّكْينةُ وغَِشيْتُهْم الرَّْحمةُ وحفَّْتُهْم ا

  .ِعْندُه
"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dimana 
di dalamnya mereka membaca Kitabullah (al-Qur`an) dan 
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mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, 
mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, akan dikelilingi oleh para 
malaikat, serta nama-nama mereka akan disebut di hadapan (para 
malaikat) yang ada di sisi-Nya."145 

Satu hal yang perlu disebutkan di sini adalah bahwa Kementerian untuk 
urusan-urusan agama Islam, wakaf dan dakwah (Kerajaan Arab Saudi) 
telah mengadakan berbagai macam perlombaan hapalan al-Qur`an al-
Karim, baik di tingkat kota maupun propinsi. Bahkan di antara perlombaan 
yang diadakannya itu adalah lomba hapalan al-Qur`an tingkat 
internasional yang diadakan di kota Mekkah al-Mukarramah. Perlombaan 
tersebut adalah perlombaan dalam bidang hapalan al-Qur`an al-Karim 
dengan berbagai macam cabangnya yang diadakan oleh Raja Abdul Aziz. 
Sejak tahun 1421 H, perlombaan tersebut dinamakan dengan "Musâbaqah 
al-Malik Abdul 'Azîz Fî Hifdz al-Qur`ân al-Karîm (Lomba Hapalan al-
Qur`an al-Karim Raja Abdul 'Aziz)". Semoga Allah swt memberikan balasan 
kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba 
tersebut yaitu balasan berupa kebaikan dan semoga Allah memberkati 
usaha yang telah mereka lakukan demi kebaikan agama Islam dan kaum 
muslimin itu. 

Sungguh, upaya semacam itu dapat menghasilkan sejumlah orang 
mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat menegakkan 
kembali kejayaan Islam seperti yang pernah terjadi pada masa-masa yang 
penuh dengan ketaatan dan ketakwaan (masa Nabi dan para sahabat). 

Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya tempat untuk meminta 
pertolongan, dan hanya kepada-Nya-lah hendaknya kita bertawakkal. 

 

                                                      
145 HR Muslim (4/2074, kitab "adz-Dzikr wa ad-Du'â`", bab "Fadhl al-Ijtimã' 'Alâ Tilâwah al-

Qur`ân"), Tirmidzi (4/265, "Abwâb al-Qirâ`ât", dan 5/138, "Abwâb ad-Da'awât"), Ibn Majah (1/82, 
"Muqaddiman Bab Fadhl a-'Ulamâ` wa al-Hatsts 'Alâ Thalab al-'Ilm"). Lihat pula keterangan Imam 
Nawawi ketika ia menjelaskan tentang hadits ini, 17/21-22. 
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Cara Menjaga Hapalan Al-Qur`an 
Agar Tidak Lupa 

Definisi lupa, faktor-faktor penyebabnya, dan jenis lupa 
yang termasuk katagori tercela 

Kata "lupa" merupakan antonim (lawan kata) dari kata "mengetahui". 
Menurut al-Jurjani, yang dimaksud dengan lupa adalah hilangnya sesuatu 
yang telah diketahui dari ingatan seseorang padahal ia tidak dalam keadaan 
tidur.146 

Faktor-faktor penyebab munculnya kelupaan itu sangat banyak, tetapi 
secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 
kelompok utama, yaitu: 

Pertama: Melemahnya kemampuan otak (fading). Faktor ini merupakan 
faktor penyebab kelupaan yang paling sering dijumpai. Faktor melemahnya 
otak yang biasanya terjadi secara berangsur-angsur ini akan muncul jika 
otak seseorang tidak memiliki aktifitas yang terus diperbarui. Sebagian 
orang mengatakan bahwa kondisi seperti itu merupakan bagian dari proses 
kembalinya seseorang kepada kondisinya yang alami yaitu ketika pertama 
kali ia lahir ke dunia. Mereka berkata, "Jika otak seseorang tidak selalu 
memperbarui aktifitasnya, maka secara berangsur-angsur, kemampuannya 
akan terus melemah hingga akhirnya ia tidak akan memiliki keahlian sama 
sekali." 

Kedua: Blocking. Di antara faktor penyebab terjadinya blocking ini 
adalah: 

 Masuknya hal-hal lain yang serupa ke dalam ingatan seseorang. 

 Terjadinya benturan ataupun pukulan yang dapat menyebabkan 
sesuatu yang telah dihapal tidak dapat terjaga. 

 Munculnya sejumlah emosi seperti perasaan takut ataupun stress. 
Semua itu akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengingat 
kembali apa yang telah dihapalnya. 

Lupa terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang sudah dihapal merupakan 
sebuah dosa besar. Hal itu telah ditegaskan oleh banyak ulama, dan sesuai 
dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan imam-imam 
lainnya, yaitu bahwa Nabi saw bersabda,  

                                                      
146 at-Ta'rîfât, hal. 309. 
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مَِّتي فَلَْم أَر ذَْنًبا أَْعظَُم ِمْنء ُسْورِة ِمن القُْرآِن أَْو آيةٌ ُعرِضْت علَيَّ ذُُنْوُب أً
  أُْوِتْيها رُجلٌ ثُمَّّ نِسيها

"Telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Saat itu, aku tidak 
melihat dosa yang lebih besar daripada dosa yang disebabkan karena 
satu surat atau satu ayat yang telah dikaruniakan kepada seorang 
laki-laki tetapi kemudian ia melupakannya."147 

 Pada hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda,  

 مااْمُرٌئ يقْرأُ القُْرآنَ ثَمَّّّّ ينَْساُه إِلَّّا لَِقي اُهللا أَْجذَُم

"Tidak ada seorang pun yang membaca al-Qur`an kemudian ia 
melupakannya kecuali ia akan menemui Allah dalam keadaan 
menderita penyakit kusta."148 

 Ketika menjelaskan firman Allah swt, 

مِة أَْعمى قَالَ ومْن أَْعرض عْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه مِعيشةً ضْنكًا ونْحُشُرُه يْوم الِْقيا
ربِّ ِلم حشْرتنِي أَْعمى وقَْد كُْنُت بِصًريا قَالَ كَذَِلك أَتْتك َءاياُتنا فَنِسيتها 

  وكَذَِلك الْيْوم ُتْنسى
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya 
baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. 
Berkatalah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku 
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang 
melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah telah datang kepadamu 
ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada 
hari ini kamu pun dilupakan.'"149,  

Ibn Katsir menjelaskan, "Lupa terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang telah 
dihapal, jika dibarengi dengan upaya untuk memahami makna-maknanya 
dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, tidaklah termasuk ke 
dalam perbuatan yang pelakunya akan diancam dengan ancaman yang 
terdapat pada ayat tersebut, meskipun dari sisi yang lain pelakunya akan 
diancam dengan ancaman tersebut."150  

                                                      
147 HR Abu Dawud (1/316, kitab "ash-Shalât", bab "Kans al-Masjid") dan Tirmidzi (4/250, kitab 

"Fadhâ`il al-Qur`an", bab "Mâ taqarrab al-'Abd bi Mitsli al-Qur`an") dari Anas bin Malik ra. 
 
148 HR Abu Dawud (2/158, kitab "ash-Shalât", bab "at-Tasydîd fi man hafizha al-Qur`ân tsumma 

nasiyahu") dari 'Ubbadah bin ash-Shamit ra. 
 
149 Thâhâ: 124-126 
150 Tafsîr Ibn Katsîr, 3/169. 
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Pada tempat yang lain, Ibn Katsir menjelaskan, "Sebagian mufassir (ahli 
tafsir) telah memasukkan perbuatan lupa terhadap al-Qur`an yang telah 
dihapal itu ke dalam katagori perbuatan yang pelakunya akan dikenai 
ancaman yang terdapat pada ayat ini. Sebab, perbuatan seperti itu 
merupakan bagian dari perbuatan berpaling dari peringatan Allah."151  

Saya (penulis) berkata, "Kecuali jika lupanya itu adalah disebabkan 
karena suatu udzur (sebab) tertentu seperti tua, sakit yang tidak sembuh-
sembuh, dan hal-hal lain yang serupa dengannya. Bagi orang-orang yang 
memiliki sebab-sebab seperti itu, maka mereka tidak akan berdosa jika 
mereka lupa terhadap al-Qur`an yang telah dihapalnya selama mereka 
masih mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya." 

Cara-cara agar tidak lupa terhadap ayat-ayat al-Qur`an 
yang telah dihapal 

Pertama: Selalu mengulang-ulang dan membacanya secara rutin 

Cara inilah yang telah ajarkan oleh Rasulullah saw melalui sabdanya 
yang dimaksudkan untuk menarik perhatian para penghapal al-Qur`an, 
seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibn Umar,  

ما ِمثْلُ صاِحُب القُْرآِن كَِمثْلِ صاِحبِ اِإلبِلِ املُعِقلَِة إِنْ عاهد علَْيها إِنَّ
  .أَْمسكَْت وإِنْ أَطْلَقَها ذَهبْت

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang hapal al-Qur`an adalah 
seperti orang yang memiliki seekor unta yang diikat. Jika dia terus 
mengikatnya, maka dia dapat menahannya, tetapi jika dia 
melepaskannya, maka unta itu pun akan pergi (hilang)."152  

Dalam riwayat Abu Musa disebutkan dengan lafazh,  

  بِلِ ِفي عقِْلهاتعاهُدْوا القُْرآنَ فَوالَِّذْي نفِْسي بِيِدِه لَُهو أَشدُّ نقِْصيَّا ِمن اِإل .
"Jagalah (hapalan) al-Qur`an (kalian). Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sesungguhnya (hapalan) al-Qur`an harus 
lebih kencang ikatannya daripada seekor unta."153  

Dalam kedua hadits Nabi tersebut, ada 3 hal yang diserupakan dengan 
3 hal lainnya, yaitu: 

o Orang yang hapal al-Qur`an diserupakan dengan orang yang 
memiliiki seekor unta. 

                                                      
151 Fadhâ`il al-Qur`ân, hal. 138. 
152 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1291, kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân", bab "Istidzkâr al-Qur`ân wa 

ta'âhuduhu") dari Ibn Umar dan Abu Musa al-Asy'ari, dan Muslim (1/543, kitab "Shalât al-Musâfirîn", 
bab "Fadhâ`il al-Qur`ân"). 

153 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1921 [5033], kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân"), dan Muslim 
(1/545, kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân"). 
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o Al-Qur`an diserupakan dengan seekor unta. 

o Menghapal al-Qur`an diserupakan dengan perbuatan mengikat 
(seekor unta). 

Ibn Hajar menjelaskan, "Alasan penyebutan unta dalam kedua hadits 
tersebut adalah disebabkan karena unta merupakan hewan yang paling 
sering melarikan diri dari pemiliknya, dan jika seekor unta telah melarikan 
diri, maka upaya untuk mendapatkannya kembali merupakan sesuatu yang 
sulit." Ibn Hajar menjelaskan lagi, "Dalam hadits-hadits tersebut terdapat 
anjuran untuk menjaga hapalan al-Qur`an yaitu dengan cara selalu 
mempelajarinya atau membacanya secara berulang-ulang."154 

Dalam hal ini, waktu yang akan digunakan untuk membaca dan 
mengulang-ulang kembali hapalan al-Qur`an tersebut harus dibagi 
menjadi dua, yaitu pada waktu malam dan siang, sesuai dengan sabda Nabi 
saw,  

 إذَا قَام صاِحُب القُْرآِن فَِقْرُه بِالَّلْيلِ والنَّهارِ ذَكَرُه، وإِذَا لَْم يقْرأُْه نِسيُه

"Jika orang yang hapal al-Qur`an mau membaca al-Qur`an pada 
waktu malam dan siang, maka ia akan selalu mengingatnya. Tetapi 
jika ia tidak mau membacanya, maka ia akan melupakannya."155 

Akhirnya, kami ingin menyebutkan apa yang telah diakui oleh ilmu 
pengetahuan modern, yaitu bahwa ia berkata, "Sesungguhnya upaya untuk 
mengulang-ulang kembali hapalan terhadap suatu teks dengan cara 
membaca teks tersebut secara terus menerus akan menyebabkan seseorang 
mampu untuk terus menghapal teks tersebut dalam waktu yang lebih lama, 
bahkan ia akan sampai pada satu fase dimana ia tidak akan lupa lagi 
terhadap apa yang telah terekam dalam ingatannya itu."156  

Mengenai kaum wanita sebagai kaum yang lebih besar 
kemungkinannya untuk lupa terhadap hapalan al-Qur`an yang telah 
dimilikinya, karena ketika sedang haid, mereka harus meninggalkan ibadah 
shalat serta tidak diperbolehkan untuk menyentuh Mushhaf al-Qur`an 
ataupun membacanya sesuai dengan sabda Nabi saw,  

  .لَا تقْرأُ احلَاِئُض ولَا اجلُُنُب شْيئًا ِمن القُْرآِن
"Hendaklah wanita yang sedang haid ataupun junub (berhadats 
besar) tidak membaca al-Qur`an, walau sedikitpun.",157  

                                                      
154 Fath al-Bâri, 9/79 dan 83. 
 
155 HR Muslim (1/544, kitab "Shalât al-Musâfirîn", bab "Fadhâ`il al-Qur`ân") dan Nasa`i, bab 

"Fadhâ`il al-Qur`ân", hal. 50, hadits no. 68. 
 
156 al-Madkhal ilâ 'Ilm an-Nafs, hal. 254. 
157 HR Tirmidzi (5/87, kitab "ath-Thahârah", bab "Mâ Jâ`a fi al-Jububi wa al-Hâ`idh". 
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Kita dapat menemukan sejumlah ulama yang telah mengatakan secara 
tegas bahwa wanita yang sedang junub (berhadats besar) atau sedang haid 
dibolehkan untuk melihat Mushhaf al-Qur`an serta untuk membacanya di 
dalam hati."158  

Saya berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa dalam kondisi-kondisi 
seperti itu, peran alat-alat perekam baik yang bersifat audio saja maupun 
audio visual dapat terlihat dengan jelas." 

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa upaya untuk 
menghapal al-Qur`an dan upaya untuk menjaga hapalan tersebut dengan 
cara membacanya secara berulang-ulang akan terasa mudah dengan 
adanya faktor pendorong berupa keimanan yang ada dalam diri seseorang 
serta adanya pertolongan dari Allah swt. Allah swt telah berfirman,  

 ولَقَْد يسَّْرنا الْقُْرَءانَ ِللذِّكْرِ فَهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur`an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"159  

Sesungguhnya kehidupan orang yang hapal al-Qur`an akan berbeda 
dengan kehidupan orang-orang lainnya. Sebab, orang yang hapal al-
Qur`an itu akan selalu membacanya sepanjang malam dan siang, baik 
ketika ia sedang menyendiri maupun ketika sedang bersama orang lain, 
baik ketika sedang shalat maupun di luar shalat. Bahkan, sifat orang 
tersebut adalah seperti telah digambarkan oleh Allah swt dalam firman-
Nya,  

 .الَِّذين يذْكُُرونَ اللَّه ِقياًما وقُُعوًدا وعلَى ُجُنوبِهِْم

"(yaitu) orang-orang yang telah mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring....." 160 

Adakah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengingat Allah 
yang lebih baik daripada membaca al-Qur`an? 

Dalam kesempatan ini, ada dua masalah yang ingin kami paparkan 
secara ringkas, yaitu: 

Masalah pertama: Manakah yang lebih utama: Membaca al-Qur`an 
dengan melihat Mushhaf ataukah dengan menghapalnya di luar kepala? 

Dalam masalah ini, ada dua pendapat, yaitu: 

Pendapat pertama: Membaca al-Qur`an dengan melihat Mushhaf 
adalah lebih utama, karena perbuatan melihat Mushhaf itu sendiri juga 
dikatagorikan sebagai ibadah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 
perbuatan membaca al-Qur`an dengan melihat Mushhaf itu terdapat dua 

                                                      
158 al-Itqân, 1/105. 
159 al-Qamar: 17 
160 Ali 'Imrân: 191. 
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macam ibadah sekaligus, yaitu ibadah membaca al-Qur`an dan ibadah 
melihatnya. Kebanyakan para sahabat telah membaca al-Qur`an dengan 
melihat Mushhaf, lalu mereka tidak suka untuk keluar rumah dalam satu 
hari pun dalam keadaan mereka belum melihat Mushhaf al-Qur`an. Hal itu 
adalah dimaksudkan agar mereka tidak akan meninggalkan al-Qur`an. 

Pendapat kedua: Membaca al-Qur`an dengan cara menghapalnya di 
luar kepala adalah lebih utama. Sebagaimana dikatakan oleh az-Zarkasyi, 
pendapat ini merupakan pendapat yang lemah, sebab yang dimaksud 
dengan "qirâ`ah" (membaca) ini adalah men-tadabburi 
(memperhatikan)nya, sebagaimana firman Allah swt, "supaya mereka 
memperhatikan ayat-ayatnya......"161  

Sebagian orang shaleh terbiasa untuk membaca satu hizb dari al-
Qur`an dengan cara melihat Mushhaf pada waktu siang, kemudian pada 
malam harinya ia mengerjakan shalat malam dengan membaca ayat-ayat 
yang ada dalam hizb tersebut. Ini merupakan kebiasaan yang baik. Ibn 
Hajar berkata, "Menurut saya, hal (cara yang lebih baik) itu sangat 
tergantung kepada kepada pribadi masing-masing orang dan kondisi-
kondisi yang dihadapinya."162  

Masalah kedua: Berapa kalikah sebaiknya kita mengkhatamkan al-
Qur`an dalam satu bulan? Berapa kalikah sebaiknya kita mempelajarinya 
dalam satu hari? 

Sebagaimana dikatakan oleh Imam az-Zarkasyi, hal itu sangat 
tergantung kepada kondisi seseorang, maksudnya tergantung pada kuat 
atau lemahnya semangatnya, dan apakah ketika sedang membacanya ia 
bisa men-tadabburi-nya ataukah ia malah lalai terhadapnya.163 
Diriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab ra terbiasa untuk mengkhatamkan al-
Qur`an dalam delapan hari,164 sedangkan Sa'id bin Jabir165 
mengkhatamkannya setiap dua malam sekali. Adapun para sahabat 
Rasulullah lainnya yang termasuk orang-orang yang memiliki semangat 
yang kuat biasa membaca dan mengkhatamkan al-Qur`an dalam tujuh 
hari, sebagian dari mereka mengkhatamkannya dalam satu bulan, sebagian 
mereka mengkhatamkannya dalam dua bulan, bahkan ada yang 
mengkhatamkannya dalam waktu lebih dari dua bulan.166  

Berdasarkan riwayat yang ada, disebutkan bahwa orang yang paling 
banyak membaca al-Qur`an adalah orang yang mengkhatamkan al-Qur`an 

                                                      
161 Shâd: 29 
162 Fath al-Bâri, hal. 9/78. 
 
163 al-Burhân Fî 'Ulûm al-Qur`ân, 1/471. 
164 Ma'rifah al-Qurrâ` al-Kibâr, 1/33. 
165 adz-Dzahabi mengatagorikannya sebagai ulama dari thabaqah (tingkatan) ketiga. Lihat 

Ma'rifah al-Qurrâ` al-Kibâr, 1/57. 
166 al-Itqân, 1/401. 
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dalam satu hari satu malam sebanyak delapan kali, yaitu empat kali pada 
waktu malam dan empat kali pada waktu siang.167 

Akan tetapi, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibn 'Amr 
disebutkan bahwa ia pernah berkata, "Rasulullah saw bersabda kepadaku,  

فَاقْرأُْه ِفي ِعْشرِْين : إِنِّي أَجُِد قُوَّةً، قَالَ: إقْرأ القُْرآنَ ِفي كُلِّ شْهرٍ، قَالَ قُلُْت
فَاقْرأُْه ِفي : إِنِّي أَجُِد قُوَّةً، قَالَ: َ الَ قُلُْت.فَاقْرأُْه ِفي ِعْشرِْين لَْيلَةً: قَالَ, لَْيلَةً

لَى ذَِلكزِْد علَا تْبعٍ وس 

'Bacalah al-Qur`an (dan khatamkanlah) dalam setiap bulan.' Aku 
berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki kemampuan (untuk melakukan 
lebih dari itu).' Rasulullah saw bersabda, '(Jika demikian), maka 
bacalah (dan khatamkanlah) dalam dua puluh hari.' Aku berkata, 
'Sesungguhnya aku memiliki kemampuan (untuk melakukan lebih 
dari itu).' Rasulullah saw bersabda, '(Jika demikian), maka bacalah 
(dan khatamkanlah) dalam tujuh hari, dan janganlah kamu melebihi 
dari tujuh hari itu."168  

Dalam hadits ini, terdapat petunjuk tentang batas maksimal dan batas 
minimal yang berkaitan dengan waktu untuk membaca al-Qur`an, tetapi 
petunjuk tersebut hanya bersifat anjuran dan bukan sebuah kewajiban. 
Waktu-waktu yang ditentukan dalam hadits tersebut merupakan waktu-
waktu yang paling ideal. Meskipun demikian, seseorang harus tetap 
memperhatikan unsur tadabbur (perenungan terhadap ayat-ayat al-
Qur`an) dan upaya untuk mengambil pelajaran darinya ketika ia sedang 
membaca al-Qur`an. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits, Nabi saw 
bersabda,  

  ملَْ يفْقَْه مْن قَرأَ القُْرآنَ ِفي أَقَلِّ ِمْن ثَلَاٍث
"Tidaklah mendalami agama orang yang membaca 
(mengkhatamkan) al-Qur`an dalam waktu kurang dari tiga hari."169  

Ummul Mukminin Aisyah ra juga pernah berkata, "Aku tidak pernah 
mengetahui bahwa Nabi saw pernah membaca al-Qur`an secara 
keseluruhan dalam waktu satu malam."170 

                                                      
167 al-Itqân, 1/401 dan al-Burhân, 1/470. 
 
168 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1927, kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân", bab "Kam Yuqra` al-

Qur`ân") dan Muslim (2/813, kitab "ash-Shiyâm", bab "an-Nahy 'an Shaum ad-Dahr". 
169 HR Abu Dawud (2/116, kitab "ash-Shalât", bab "Tahzîb al-Qur`ân") dari Ibn 'Amr ra, Tirmidzi 

(4/267, kitab "Abwâb al-Qirâ`ât'), Ibn Majah (1/428, kitab "Iqâmah ash-Shalât", bab "Fî kam yustahab 
yukhtam al-Qur`ân"), dan Nasa`i (kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân", hal. 102, hadits no. 92. 

170 HR Muslim (1/514, kitab "Shalât al-Musâfirîn", bab "Jâmi' Shalât al-Lail"), Abu Dawud (2/88, 
kitab "ash-Shalât", bab "Shalât al-Lail"), Nasa`i (3/201, kitab "Qiyâmul Lail", bab "Qiyâmul Lail"), dan 
Ibn Majah (1/428, kitab "Iqâmah ash-Shalât", bab "Fî kam yustahab yukhtam al-Qur`ân").  
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Berdasarkan hadits di atas pula, sebagian ulama tidak suka jika ia 
mengkhatamkan al-Qur`an dalam waktu lebih dari empat puluh hari,171 
dan hal itu adalah karena ia tidak mau dimasukkan ke dalam golongan 
orang-orang yang lalai. 

Dalam kitab "Nawâdir al-Ushûl", Tirmidzi menjelaskan: 

(Dasar ke-181: Membaca al-Qur`an dalam waktu empat puluh hari: 
Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr ra bahwa Rasulullah saw pernah 
memerintahkan kepadanya untuk membaca al-Qur`an dalam waktu empat 
puluh malam. Maka, Abdullah bin 'Amr pun berusaha untuk melakukan 
hal yang lebih dari itu, bahkan ia dapat melakukannya dalam waktu tujuh 
hari. Waktu 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang 
memiliki kemampuan lemah dan orang-orang yang memiliki banyak 
kesibukan. Dengan mengkhatamkan al-Qur`an dalam waktu 40 hari, 
berarti seseorang akan mengkhatamkan al-Qur`an sebanyak sembilan kali 
dalam satu tahun. Sedangkan mengkhatamkan al-Qur`an dalam waktu 7 
hari hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan 
sehingga mereka mampu untuk begadang pada waktu malam, menekuni 
ibadah, dan menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan hal-hal yang dapat 
menyibukkan dirinya. Seorang laki-laki pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, 
siapakah orang yang dapat membaca (mengkhatamkan) al-Qur`an dalam 
waktu 7 hari?' Rasulullah saw menjawab, 'Itu merupakan perbuatan orang-
orang yang mendekatkan dirinya (kepada Allah).' Para sahabat bertanya, 
'Siapakah orang yang membaca (mengkhatamkan) al-Qur`an dalam waktu 
5 hari?' Rasulullah saw menjawab, 'Itu adalah perbuatan orang-orang yang 
memiliki keimanan yang benar.' Mereka bertanya lagi, 'Lalu, siapakah 
orang yang membaca (mengkhatamkan)nya dalam waktu 3 hari?' 
Rasulullah saw menjawab, 'Itu adalah perbuatan para nabi, dan itu adalah 
sebuah usaha yang -menurutku- kalian tidak akan mampu untuk 
melakukannya kecuali jika kalian bersabar dalam menghadapi derita pada 
waktu malam, atau jika salah seorang di antara kalian membaca satu surat 
dimana semangat (untuk membaca al-Qur`an itu) justru muncul ketika ia 
sudah sampai di akhir surat tersebut.' Mereka bertanya lagi, 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang mampu untuk 
membacanya dalam waktu kurang dari 3 hari?.'  Rasulullah saw pun 
menjawab, 'Hendaklah ia tidak melakukan hal itu. Barangsiapa di antara 
kalian yang memiliki semangat, maka hendaklah ia menggunakan 
semangatnya itu untuk memperbagus bacaannya.' Dengan sabdanya itu, 
Rasulullah saw menghendaki agar seseorang mau berusaha untuk 
melakukan hal seperti itu secara terus menerus dan menjadikannya sebagai 
suatu kebiasaan. Seandainya seseorang mampu membaca dalam satu hari 
satu malam secara terus menerus, niscaya nilai perbuatannya itu sangat 
besar. Dikisahkan bahwa Utsman bin Affan ra selalu mengkhatamkan al-
Qur`an dalam satu raka'at. Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh 
Rasulullah dimana beliau telah membaca al-Qur`an dalam waktu 7 hari 
adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. 

                                                      
171 Muntahâ al-Irâdât, 1/104. 
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Diriwayatkan dari Aus ra bahwa pada suatu malam, Rasulullah saw pernah 
tidak terlihat oleh kami, maka kami pun menanyakan kepadanya tentang 
hal itu. Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya telah datang kepadaku satu 
hizb dari al-Qur`an secara tiba-tiba, maka aku pun tidak ingin keluar dari 
masjid hingga aku benar-benar dapat menghapalnya.' Kami pernah 
bertanya kepada para sahabat Rasulullah saw, 'Bagaimana kalian 
mengelompokkan surat-surat dalam al-Qur`an (menentukan hizb-hizb)?' 
Mereka pun menjawab, 'Tiga surat, lima surat, tujuh surat, sembilan surat, 
sebelas surat, tiga belas surat, dan satu hizb yang terdiri dari surat-surat 
pendek dari mulai Surat Qâf hingga akhir al-Qur`an. Pada hadits pertama, 
Rasulullah saw telah memberi petunjuk kepada mereka, yaitu berupa 
anjuran untuk membaca al-Qur`an dengan bacaan yang bagus, karena 
sesungguhnya al-Qur`an itu merupakan sebuah nasehat. Sesungguhnya 
dengan al-Qur`an itu, Allah ingin memberikan nasehat-nasehat dan 
kebaikan-kebaikan-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Allah swt 
berbicara kepada hamba-hamba-Nya mengenai sesuatu yang dimaksudkan 
untuk memperlihatkan rasa cinta dan perhatian-Nya kepada mereka dan 
ingin memberikan sebagian dari kebaikan-Nya dalam kehidupan mereka di 
dunia sehingga mereka pun dapat merasakan kenikmatan dan 
kebahagiaan, tetapi ternyata mereka justru menyikapi pembicaraan Allah 
itu dengan hati yang kosong, maka pada hakekatnya hal itu adalah seperti 
salah seorang di antara kita yang berbicara kepada temannya tentang 
sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi temannya itu, tetapi 
ternyata temannya itu malah mendengarkan pembicaraan tersebut dengan 
hati yang kosong dan lalai. Dalam kondisi seperti itu, tentunya orang 
tersebut pun akan merasa kesal kepada temannya itu. Jika demikian halnya, 
maka bagaimana sikap Allah terhadap mereka itu? Sungguh, Allah swt 
telah mendidik hamba-hamba-Nya dan telah mengajurkan kepada mereka 
untuk membaca al-Qur`an secara tartil (perlahan-lahan). Allah swt 
berfirman,  

  ورتِّلِ الْقُْرَءانَ تْرِتيلًا
'Dan bacalah al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan.'172  

Allah swt juga berfirman, 

  وقُْرَءاًنا فَرقْناُه ِلتقْرأَُه علَى النَّاسِ علَى ُمكٍْث ونزَّلْناُه تْنزِيلًا
 'Dan al-Qur`an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur 
agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia 
dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.173  

Di ayat yang lain, Allah swt berfirman,  

                                                      
172 al-Muzammil: 4 
173 al-Isrâ`: 106 
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 لْبابِِكتاٌب أَْنزلْناُه إِلَْيك ُمبارٌك ِليدَّبَُّروا َءاياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَ

'Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 
pikiran.'174  

Rasulullah saw juga telah memberi petunjuk kepada mereka yaitu agar 
mereka mau membaca al-Qur`an dengan tartil (perlahan-lahan) dan mau 
merenungi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, dengan harapan agar 
manfaat dari semua itu dapat sampai pada diri mereka (dirasakan oleh 
mereka). Maka, dapat dikatakan bahwa orang yang paling baik bacaan al-
Qur`annya di antara mereka adalah orang yang paling mampu untuk 
memikirkan makna-makna yang dikandungnya. Barangsiapa yang dapat 
membaca al-Qur`an dengan cepat dan dapat memikirkan makna-makna 
yang dikandungnya, maka ia akan berada di bawah naungan sebuah 
cahaya yang besar dan dalam kedudukan yang tinggi. Sedangkan 
barangsiappa yang tidak mampu untuk berbuat seperti itu, maka 
ketahuilah bahwa memikirkan dan merenungi ayat-ayat al-Qur`an adalah 
lebih baik dan lebih bermanfaat baginya."175  

Waktu malam merupakan waktu yang paling bagus dan paling tepat 
untuk mempelajari ayat-ayat al-Qur`an dan untuk mengingat kembali 
hapalan al-Qur`an, sebagaimana firman Allah swt,  

 إِنَّ ناِشئَةَ اللَّْيلِ ِهي أَشدُّ وطْئًا وأَقْوُم ِقيلًا

"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk 
khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan."176  

Maksudnya adalah bahwa  ketika seseorang sedang mengerjakan shalat 
malam, kemungkinan terjadinya kekompakan antara hati dan lidahnya 
serta kemungkinan untuk dapat membaca al-Qur`an dan memahami apa 
yang dibacanya dengan baik adalah lebih besar daripada ketika ia sedang 
mengerjakan shalat di waktu siang. Hal itu adalah karena waktu siang itu 
merupakan sebuah waktu dimana pada saat itu manusia saling bertebaran 
dan banyak suara-suara gaduh.177  

Kedua: Mengembalikan hapalan yang telah hilang 

Kelupaan yang telah dialami oleh seseorang terkadang dapat mencapai 
satu tahap dimana upaya untuk mengembalikan kembali apa yang pernah 
dihapalnya menjadi sulit. Dalam kondisi seperti itu, maka ia pun wajib 

                                                      
174 Shâd: 29 
175 Nawâdir al-Ushûl fi Ahâdits ar-Rasûl, jilid 2, hal. 285-286, karya Muhammad bin Ali at-

Tirmidzi, pentahqiq: Dr. Abdurrahman 'Umairah, Dâr al-Jail, 1992 M, Beirut. 
176 al-Muzammil: 6 
177 Tafsîr Ibn Katsîr, 4/435. 
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untuk mengembalikan apa yang telah dihapalnya itu ke dalam ingatannya 
atau mengembalikan sesuatu yang berharga yang telah hilang itu.  

Ilmu pengetahuan modern telah menjelaskan, "Sesungguhnya upaya 
untuk menghapal kembali sebuah materi (naskah) yang benar-benar telah 
terlupakan oleh kita padahal naskah itu sudah pernah kita hapal 
membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada waktu yang dibutuhkan 
untuk menghapal naskah yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, 
meskipun banyaknya kedua naskah tersebut adalah sama.178  

Sesungguhnya mengembalikan kembali hapalan yang sudah terlupakan 
adalah lebih mudah daripada menghapal naskah yang baru. Kenyataan 
seperti ini akan terlihat lebih jelas dalam masalah hapalan terhadap al-
Qur`an al-Karim, dan hal itu adalah disebabkan karena al-Qur`an memiliki 
pengaruh psikologis terhadap jiwa manusia dan memiliki nilai sastra yang 
sangat tinggi yang dapat mempengaruhi akal manusia dan dapat 
mengalahkan kemampuan manusia. 

Sesungguhnya al-Qur`an itu merupakan kalam (perkataan) Allah, 
Tuhan semesta alam. 

Ketiga: Mendengarkan bacaan al-Qur`an orang lain: 

Cara ketiga ini merupakan cara yang sangat tepat. Sebab, meskipun 
seseorang telah dikaruniai kecerdasan yang tinggi, akan tetapi ia tidak 
dapat lepas dari sejumlah sisi kelemahan yang ada dalam dirinya. Oleh 
karena itu, ia pasti akan lupa terhadap sebagian apa yang telah 
diketahuinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah 
disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mendengar seseorang membaca 
al-Qur`an pada waktu malam di dalam masjid, kemudian beliau pun 
bersabda,  

"Semoga Allah menyayanginya! Sungguh ia telah mengingatkanku 
pada ayat ini dan ini yang telah aku lupakan, yaitu ayat-ayat dari 
surat ini dan ini."179  

Pada suatu hari, Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud, "Bacakanlah 
al-Qur`an kepadaku." Ibn Mas'ud berkata, "Apakah (pantas jika) aku 
membacakan al-Qur`an kepadamu, padahal al-Qur`an itu adalah 
diturunkan kepadamu?" Rasulullah saw pun menjawab, "Sesungguhnya 
aku ingin mendengarkannya dari orang lain." Ibn Mas'ud berkata, "Maka, 
aku pun membaca surat an-Nisa`, dan ketika aku telah sampai pada firman 
Allah,  

 فَكَْيف إِذَا جِئْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بِشهِيٍد وجِئْنا بِك علَى هُؤلَاِء شهِيًدا

                                                      
178 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs al-Hadîts, hal. 236. 
179 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1922, kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân", bab "Nisyân al-Qur`ân"), 

Muslim (1/543, kitab "Shalât al-Musâfirîn", bab "Fadhâ`il al-Qur`ân wa mâ yata'allaq bihi"), dan Abu 
Dawud (2/82, kitab "ash-Shalât", bab "Raf' ash-Shaut bi al-Qirâ`ah fi shalât al-Lail").    
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'Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami 
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu 
(sebagai umatmu)." (an-Nisâ`: 41) 

Beliau pun bersabda, 'Cukuplah' atau 'Berhentilah.' Lalu kedua mata 
beliau mencucurkan air mata."180 Semoga keberkahan dan keselamatan 
dari Allah tercurahkan kepadanya. 

Mendengarkan bacaan al-Qur`an yang dilakukan oleh orang lain juga 
termasuk sebuah metode yang ideal dalam menghapal al-Qur`an, apalagi 
dalam mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ibn 
Mas'ud pernah berkata, "Aku telah menghapal 70 surat lebih yang aku 
dengar dari mulut Rasulullah saw."181  

Akhirnya, kami ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern 
telah mengakui dan telah memberikan kesaksian bahwa mendengarkan 
bacaan dari orang lain merupakan salah satu unsur penting dalam 
mengingat sesuatu.182  

Keempat: Memperhatikan dan merenungi makna-makna yang 
terkandung di dalamnya: 

Hal ini merupakan tujuan utama diturunkannya al-Qur`an, 
sebagaimana firman Allah swt, 

 لَا يتدبَُّرونَ الْقُْرَءانَأَفَ

 "Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur`an?"183  

Ummul Mukminin Aisyah ra pernah ditanya tentang sesuatu yang 
paling menakjubkan yang pernah dilihatnya dari diri Rasulullah saw, maka 
ia pun menangis. Lalu, ia berkata, "Segala sesuatu yang ada pada diri 
Rasulullah adalah menakjubkan. Pada suatu malam, Rasulullah pernah 
mendatangiku. Ketika kulitku telah menyentuh kulitnya, beliau pun 
bersabda, 'Izinkanlah aku untuk beribadah kepada Tuhanku -Yang Maha 
Mulia dan Maha Tinggi-.'" Aisyah berkata lagi, "Maka, aku pun berkata, 
'Demi Allah, sungguh aku senang jika engkau mendekatkan diri kepada 
Allah, dan sungguh aku senang jika engkau menyembah Tuhanmu.' Beliau 
pun bangun dan langsung menuju ke tempat wudhu`. Beliau berwudhu` 
dengan tidak menggunakan air yang banyak. Kemudian beliau berdiri 
untuk mengerjakan shalat. Saat itulah beliau menangis hingga jenggotnya 
basah. Lalu, beliau sujud sambil menangis hingga tanah yang 
digunakannya untuk sujud menjadi basah. (Setelah shalat), beliau 
membaringkan tubuhnya dalam keadaan masih menangis. Ketika Bilal 

                                                      
180 HR Bukhari Muslim: Bukhari (4/1927, kitab "Fadhâ`il al-Qur`ân", bab "al-Bukâ` 'Inda Qirâ`at 

al-Qur`ân"), Muslim (1/551, kitab "Shalât al-Musâfirîn", bab "Fadhl Istimâ' al-Qur`ân"). 
181 Ma'rifat al-Qurâ` al-Kibâr, 1/34. 
182 al-Madkhal Ilâ 'Ilm an-Nafs al-Hadîts, hal. 255. 
183 an-Nisâ`: 82. 
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mendatanginya guna memberitahukan kepadanya bahwa waktu shalat 
Shubuh telah tiba, Bilal berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu 
menangis padahal Allah swt telah mengampuni dosa-dosamu baik yang 
telah lalu maupun yang akan datang?' Rasulullah saw pun menjawab, 
'Wahai Bilal, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangiku untuk 
menangis karena pada malam ini, Allah telah menurunkan kepadaku 
firman-Nya,  

والْأَْرضِ واْخِتلَاِف اللَّْيلِ والنَّهارِ لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْبابِنَّ ِفي خلْقِ السَّمواِت إِ  

'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang berakal.'184 

Kemudian beliau bersabda lagi, 'Celakalah bagi orang yang telah 
membaca ayat tersebut tetapi ia tidak memikirkan apa yang terkandung di 
dalamnya.'"185 

Sesungguhnya seorang mukmin yang membaca ayat-ayat Allah, 
kemudian ia mengimani apa-apa yang terkandung di dalamnya baik 
berupa janji, ancaman, berita, perintah maupun larangan, niscaya ia tidak 
akan lupa terhadap kebenaran setelah kebenaran itu menyentuh relung-
relung hatinya dan berpengaruh terhadap perilakunya. Upaya untuk 
merenungkan dan memikirkan apa-apa yang terkandung di dalam al-
Qur`an ketika seseorang sedang membacanya akan memperkuat dan 
mengokohkan hapalannya, seperti yang telah kami bicarakan secara 
terperinci di atas. 

Semoga Allah swt menjadikan diriku dan juga Anda sebagai bagian dari 
golongan orang-orang yang mau mendengarkan semua perkataan dan 
mengikuti perkataan yang paling baik. Sesungguhnya Allah adalah 
Tuhanku. Hanya kepada-Nya-lah aku bergantung, hanya kepada-Nya-lah 
aku bertawakkal, dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. Segala puji 
hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. 

                                                      
184 Ali 'Imrân: 190. 
 
185 Tafsîr Ibn Katsîr, 1/440. 
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Penutup 

Di atas, kami telah membicarakan tentang keutamaan-keutamaan al-
Qur`an dan orang-orang yang mau menghapalnya serta tentang usaha 
yang dilakukan oleh umat Islam dalam menghapal dan menjaganya. 

Di atas, kami juga telah menyebutkan secara terperinci tentang cara 
untuk menghapal al-Qur`an beserta faktor-faktor penting dan sarana-
sarana pendukung yang mendukungnya baik yang bersifat primer maupun 
sekunder. 

Setelah menyebutkan hal-hal tersebut, kami juga menyebutkan tentang 
cara untuk menjaga hapalan al-Qur`an agar tidak hilang. 

Lalu, kami juga menjelaskan tentang posisi al-Qur`an sebagai sebuah 
fenomena istimewa yang tidak ada duanya dimana tidak ada satu syair, 
karya sastra ataupun yang lainnya yang dapat menandingi kehebatan al-
Qur`an. al-Qur`an merupakan sesuatu yang kehebatannya dapat 
mengalahkan kehebatan hal-hal lainnya bahkan jika dilihat dari segi 
kemudahannya untuk dihapal dan diingat dalam hati manusia. 

Di akhir pembahasan ini, kami ingin menyampaikan sejumlah nasehat 
yang bersumber dari pandangan pribadiku yang sangat terbatas. Saya 
melihat bahwa nasehat-nasehat tersebut dapat meningkatkan perhatian 
kaum muslimin terhadap al-Qur`an pada masa sekarang ini, yaitu sebuah 
masa yang di dalamnya potensi-potensi kejahatan dan kerusakan telah 
menguasai diri para pemuda muslim, terutama diri kaum remaja kita yang 
sedang berada dalam tahap pertumbuhan. 

Secara ringkas, nasehat-nasehat saya itu dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

Pertama: Pentingnya usaha untuk segera mengembalikan para pelajar 
muslim, baik yang mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu 
umum, ke dalam pangkuan al-Qur`an al-Karim, seperti yang pernah terjadi 
pada masa-masa dulu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membuat 
program-program tertentu yang dapat menjadikan seorang pelajar muslim 
yang duduk di bangku sekolah tingkat menengah (SMA) dapat menghapal 
Kitabullah (al-Qur`an) ketika ia menamatkan sekolahnya itu. Universitas 
al-Azhar asy-Syarif telah mensyaratkan kepada siswa yang ingin 
menempuh studi di dalamnya agar hapal al-Qur`an al-Karim secara 
keseluruhan. Kurikulum pendidikan yang digunakan di Universitas Islam 
Madinah dan Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah juga 
dibangun di atas prinsip tersebut. Dalam kurikulum pendidikan tersebut 
ditetapkan bahwa para pelajar yang ingin masuk ke sekolah-sekolah 
menengah, fakultas-fakultas, dan program-program pasca sarjana yang 
berafiliasi pada kedua universitas tersebut serta sejumlah universitas 
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lainnya disyaratkan harus hapal sejumlah juz tertentu. Jika sebagian 
lembaga pendidikan Islam memang tidak mau mensyaratkan syarat 
tersebut karena jarangnya orang-orang yang hapal al-Qur`an yang 
mendaftarkan dirinya di lembaga-lembaga tersebut, maka alangkah 
baiknya jika lembaga-lembaga pendidikan tersebut berusaha untuk 
memperbanyak sekolah-sekolah yang lebih memperhatikan program 
hapalan al-Qur`an, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, maupun sekolah menengah atas, yaitu sekolah-sekolah yang 
menjadikan mata pelajaran-mata pelajaran biasa berada pada satu sistem 
dengan program hapalan al-Qur`an, seperti yang telah diterapkan pada 
sekolah-sekolah al-Azhar dan sekolah-sekolah milik Departemen 
Pendidikan Kerajaan Arab Saudi yang memiliki perhatian khusus terhadap 
program hapalan al-Qur`an.  

Saya sangat yakin bahwa jika program seperti itu mulai dibuat dan 
dilaksanakan sejak sekarang, maka setelah 12 tahun nanti akan muncul 
sebuah generasi yang qur`ani. Lalu, semua fakultas agama dan juga 
fakultas umum pun akan kaya dengan mahasiswa-mahasiswa yang hapal 
al-Qur`an al-Karim. 

Kedua: Pentingnya upaya untuk memberikan dorongan kepada orang-
orang yang hapal al-Qur`an yaitu dengan cara mengadakan lomba-lomba 
di tingkat nasional. Hal ini merupakan faktor penting yang dapat 
membantu kita dalam mewujudkan tujuan yang telah dijelaskan di atas. 
Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah fasilitas dan 
prioritas kepada para penghapal al-Qur`an dalam sejumlah bidang, seperti: 

 Dapat diterima di berbagai sekolah dan universitas. 

 Diberi kesempatan untuk menduduki sejumlah posisi dalam dunia 
kerja, baik yang bersifat umum maupun khusus. 

 Diberi kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan 
atau peningkatan sumber daya manusia. 

 Diberi fasilitas-fasilitas yang bersifat umum seperti mendapatkan 
pinjaman uang , mendapatkan potongan harga tiket perjalanan, dan 
lain sebagainya. Tetapi harus diingat bahwa pemberian keistimewaan 
kepada sekelompok orang yang memiliki perhatian khusus terhadap 
al-Qur`an itu harus didasarkan pada azas keimanan, maksudnya 
harus tetap diperhatikan tingkat komitmen mereka terhadap al-
Qur`an. Sebab, al-Qur`an merupakan kitab pedoman bagi semua 
umat Islam, dimana mereka semua dianjurkan untuk menghapalnya, 
dan tanpa terkecuali, mereka semua menjadi sasaran utama bagi 
musuh-musuh Islam yang ingin memutuskan hubungan mereka 
dengan al-Qur`an. 

Menurut saya, hal ini merupakan sebuah tuntutan syar'i disamping 
juga menjadi kewajiban bagi setiap negara. Sebab, kelompok ulama yang 
memiliki perhatian khusus terhadap al-Qur`an ini jika dibina dengan baik, 
maka mereka akan menjadi orang-orang yang pertama kali mengangkat 
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kembali derajat umat Islam yang sudah lama terpuruk. Tetapi untuk 
mencapai semua itu, dibutuhkan adanya orang-orang yang berhati ikhlas. 

Dalam hal ini, Pelayan Dua Tanah Suci, Raja Fahd bin Abdul Aziz, telah 
memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan Islam dan kaum 
muslimin, yaitu dengan cara memberikan potongan masa tahanan kepada 
setiap narapidana yang  berhasil menghapal al-Qur`an di dalam penjara.186 
Ini merupakan sebuah penghargaan dari Pelayan Dua Tanah Suci, Raja 
Fahd bin Abdul Aziz, di samping berbagai macam penghargaan lain yang 
telah diberikannya serta perhatiannya yang besar kepada Kitabullah yang 
agung itu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya dan 
membalas usahanya itu dengan balasan yang baik. 

Ketiga: Mendirikan sebuah lembaga al-Qur`an yang berada di bawah 
bimbingan Râbithah al-'Alam al-Islami (Organisasi Negara-negara Islam) 
yang berdomisili di Mekkah al-Mukarramah, dimana lembaga tersebut 
berfungsi untuk memberikan layanan-layanan yang harus diberikan 
kepada para penghapal Kitabullah. Tentunya, nasehat ketiga ini harus 
dijalankan sesuai dengan dua nasehat sebelumnya. 

Adapun mengenai pelaksanaan dari ketiga nasehat tersebut, saya 
serahkan sepenuhnya kepada para pemikir muslim dan para penguasa 
yang suka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan serta hal-hal yang 
bermanfaat bagi agama Islam dan kaum muslimin. 

Lalu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, baik yang berkaitan 
dengan aspek metodologi pembahasan maupun masukan-masukan yang 
diberikan, saya berharap agar orang-orang yang berpengalaman dalam 
bidang hapalan al-Qur`an al-karim serta dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran mau memberikan pandangan-pandangan mereka kepada saya. 
Hal itu, tentunya, demi kebaikan diri saya dan juga para pencari ilmu 
lainnya. Saya tidak akan menutup diri, melainkan saya akan berusaha 
untuk mengikuti pendapat yang terbaik. 

Akhirnya saya katakan bahwa hanya Allah-lah yang memberikan 
petunjuk, bagi-Nya-lah segala puji, dan semoga Allah swt memberikan 
keberkahan dan keselamatan kepada hamba dan utusan-Nya yaitu Nabi 
Muhammad saw, serta kepada para kerabat, sahabat, dan orang-orang 
yang mengikuti jejaknya.  

 

Rabu, 5/2/1407 

 

Dr. Abdur Rabb Nuwab ad-Din 

Madinah an-Nabawiyyah 

 

                                                      
186 Majalah ad-Dakwah as-Sa'udiyyah, no. 20/6/1408 H, hal. 8. 


