
1 

TUNAIKAN 

HAK-HAK AL-QUR’AN 
 

 

Sungguh beruntunglah kaum muslimin yang 

diturunkan Al-Qur’an kepada mereka, yang merupakan 

seagung-agung kitab suci dan seutama-utama mukjizat 

Nabi a. Kalau dahulu Rasulullah a pernah 

mendapatkan mukjizat mampu membelah bulan, dan kita 

tidak melihat kejadian tersebut. Namun sampai sekarang 

awal-awal ayat di Surat Al-Qamar
1
 yang menjelaskan 

kejadian terbelahnya bulan masih bisa kita baca untuk 

kita renungi maknanya. Kalau dahulu Rasulullah a 

diberikan mukjizat berupa prediksi bahwa Islam akan 

tersebar, kota Makkah akan dikuasai oleh kaum muslimin 

dan ratusan berhala di sekeliling Ka’bah akan 

dihancurkan, bahkan Romawi akan ditaklukkan, maka 

awal-awal Surat Al-Fath
2
 yang memberitakan tentang hal 

tersebut sampai hari ini masih bisa kita baca dan kita 

ambil pelajaran darinya. 

 

                                                 
1
 Allah q berfirman; 

אَُ� َوאْ	َ��� אِ    .אْ�َ�َ��ُ ْ�َ�َ�َ�ِ� א���
”Telah dekat datangnya saat (tersebut) dan telah terbelah bulan.” 

(QS. Al-Qamar : 1) 
2
 Allah q berfirman; 

�א �� ً�ْ��َ�א َ�َכ َْ�َ�  .ً�אِ"!ْ ِ 	�א َ
” Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan 

yang nyata.” (QS. Al-Fath : 1) 



2 

Keindahan Surga yang tidak pernah dilihat oleh 

mata dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia, 

maka Rasulullah a mampu menjelaskan kenikmatannya, 

yang dengan mendengar berbagai kenikmatan Surga 

tersebut para Sahabat memacu diri mereka dengan 

banyak melakukan amal kebaikan. Sekarang Surat Ar-

Rahman
3
 yang menjelaskan tentang Surga dengan 

kecantikan para bidadari yang ada di dalamnya masih 

bisa kita baca seperti yang pernah dibacakan oleh 

Rasulullah a kepada para Sahabatnya. Meskipun 

berbagai mukjizat yang membuktikan akan kebenaran 

risalah nubuwah Rasulullah a telah berlalu, namun Al-

Qur’an akan senantiasa menemani manusia dan akan 

membimbing mereka sampai kepada Surga Allah q. 

Kalau masa berlaku kitab-kitab suci yang lain telah 

berlalu, maka sungguh Al-Qur’an akan tetap relevan 

menjawab permasalahan zaman sampai terbitnya 

matahari dari tempat ia terbenam. 

 

Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada 

Allah q yang telah menganugerahkan kitab suci Al-

Qur’an kepada kita. Namun Rasulullah a sangat 

mengkhawatirkan setelah berlalunya masa yang panjang 

dengan munculnya berbagai fitnah zaman, maka manusia 

akan jauh dari Al-Qur’an dan mereka tidak lagi 

mengambil bimbingan Al-Qur’an yang dahulu pernah 

                                                 
3
 Allah q berfirman; 

  .َ+��َ�אنِ  َوِ�َ�ْ( َ)אَف َ�َ�אَم َرّ�ِ#ِ 
”Bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya terdapat dua Surga.” 

(QS. Ar-Rahman : 46) 
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mengatarkan umat Islam menuju masa keemasan dan 

kejayaan. Allah q berfirman dalam Al-Qur’an; 

 

 ْ,-ُ א 6ََ/א א5�ْ�ُ�َْن ُل 4َא َرّبِ ِ ن� َ�ْ,2�ِ א0َ�1ُ/وْ َوَ�אَل א���
 .ًرא7ُ8ْ�َ,ْ 

 

“Berkata Rasulullah (a), ”Wahai Rabb-ku, 

sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’an ini 

(sebagai) sesuatu yang tidak diacuhkan.”
4
 

 

Oleh karena itu kaum muslimin harus mengetahui 

hak-hak Al-Qur’an untuk ditunaikan dengan penuh 

kesungguhan sebagai bentuk syukur atas diturunkannya 

Al-Qur’an. Berikut ini akan dibahas tentang empat hak 

Al-Qur’an yang merupakan kewajiban atas seluruh 

orang-orang yang beriman, yaitu: tahsin, tahfizh, tafsir, 

dan tathbiq. Semoga Allah q memberikan taufiq kepada 

kita semuanya untuk bisa memahami dan 

melaksanakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 QS. Al-Furqan : 30. 
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PERTAMA: Tahsin 
 

 

Tahsin adalah indah dalam membaca Al-Qur’an. 

Membaca Al-Qur’an merupakan seutama-utama dzikir.
5
 

Seorang pembaca Al-Qur’an akan mendapatkan pahala 

yang besar dan berlipat ganda. Karena setiap satu huruf 

Al-Qur’an bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan 

dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat.
6
 Seorang 

muslim tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam 

membaca Al-Qur’an, agar ia dapat meresapi maknanya. 

Allah q berfirman; 

  .ً: َوَر9ِِ1ّ א5�ْ�ُ�َْن 1ِ�ْ1َ!ْ 

 

“Bacalah Al-Qur’an dengan tartil (perlahan-lahan dan 

tidak tergesa-gesa, sehingga hjati dapat meresapi 

maknanya).
7
”

8 
 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

 

 ُب �َ �ْ Cَ  #ُ �� כِ �َ ؛ وَ �ِ �� @َ >�� �ِ  ?� �َ �َ ْ� �ُ  9ُ !ْ 1ِ �ْ א��� وَ : אءُ �َ >َ ;ُ א�ْ  אَل �َ 
 ِ  َ� ِDْא E ْ+ :َ ِوَ �ِ !ْ �ِّ ,َ א��� وَ  ل ، َC Gَ �@  َ1 ْH ِI ْ! ًא�  ِ� .ِ? >ْ �َ 2 א�ْ 

                                                 
5
 Al-Adzkar, 85. 

6
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6469. 
7
 Aisarut Tafasir, 5/456. 

8
 QS. Al-Muzzammil : 4. 
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“Para ulama’ berkata, “(Membaca Al-Qur’an dengan) 

tartil dianjurkan untuk (tujuan) tadabbur, karena yang 

demikian itu lebih dekat kepada (sikap) pengagungan dan 

penghormatan serta lebih membekas di hati.”
9
 

 

Seorang muslim disunnahkah untuk membaguskan 

suara ketika membaca Al-Qur’an. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Al-Bara’ bin ‘Azib y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 .Lْ כُ אH Kْ َ, ِ1َ �ِ  5نَ �ْ �ُ א א�ْ ,ْ �ُ 4ِّ زَ 

 

“Hiasilah Al-Qur’an dengan suara kalian.”
10

 

 

Membaca Al-Qur’an harus sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid, agar maksud ayat tidak keliru dan agar 

bacaan Al-Qur’an menjadi indah untuk didengarkan. 

Pokok dari ilmu tajwid adalah: (1) mampu membedakan 

makharijul huruf (tempat keluarnya huruf), (2) menahan 

bacaan yang semestinya ditahan dan tidak menahan 

bacaan yang tidak boleh ditahan, serta (3) memanjangkan 

bacaan yang seharusnya dipanjangkan. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, 65. 

10
 HR. Abu Dawud : 1468. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 3580. 
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a. Membedakan makharijul huruf 
Terdapat beberapa huruf yang agar makhrajnya 

mirip, antara lain : 

 

  .ع –א ) 1(
  .ط –ت ) 2(
  .כ –ق ) 3(
  .غ -خ  –ح  –  ھ) 4(
  .ض –ظ  –ذ ) 5(
  .ز – ص –ش  –س  –ث ) 6(

 

 

b. Menahan dan tidak menahan bacaan 

Bacaan yang semestinya ditahan, yaitu : 

 

   (Idghom bi Ghunnah)  و –م  –ن  –ي  �◌ٌ - ◌ٍ-/ ًْن  )1(

  (Iqlab)  ب �◌ٌ - ◌ٍ-/ ًْن  )2(

م  –ن  –ي  -ح؛  –خ  –ع  –غ  –ء  – ھ> �◌ٌ -◌ٍ-/ ًْن  )3(
  (Ikhfa’ Haqiqi)    ب -  ر؛ –ل  -و؛  –

  (Ikhfa’ Syafawi & Idghom Mitslain) ب –م  �ْم  )4(

   (Ghunnah)مّ  –ّن  )5(
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Bacaan yang tidak boleh ditahan, yaitu : 

 

  (Idzhar Halqi) ح –خ  –ع  –غ  –ء  – ھ �◌ٌ - ◌ٍ-/ ًْن  )1(

  (Idghom bila Ghunnah) ر –ل  �◌ٌ - ◌ٍ-/ ًْن  )2(

  (Idzhar Syafawi) ب –م > �ْم  )3(

 

 

c. Memanjangkan bacaan yang panjang 

Bacaan yang seharusnya dipanjangkan adalah : 

 

   (Mad Thabi’i)אْ  � -ْي ؛ َ  � -ْو ؛ ِ  � -) 1ُ(
Bacaan yang ditandai dengan tanda panjang di dalam 

mushaf (~). (2) 
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KEDUA: Tahfizh 
 

 

Tahfizh adalah cepat dalam menghafal Al-Qur’an. 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang paling mudah 

untuk dihafal manusia. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْ�َ	אُه ِ�ِ>َ�אِ	َכ َ�َ;>�Lْ8ُ 4ََ�َ/כ�   .نَ ُ�وْ َ�hِ	�َ�א ��4َ

 

“Sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an dengan 

bahasamu agar mereka mendapatkan pelajaran.”
11

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

ِכ�ٍ  �@�ُ )ْ�ِ 9ْ8َ�ْכِ� َ ْ�َ	א א5�ْ�ُ�َْن ِ�>ّ/ِ  .َوَ�َ�ْ@ ��4َ

 

“Sesungguhnya Kami telah memudahkan Al-Qur’an 

untuk (diambil) pelajaran, maka adakah orang yang 

(bersedia) mengambil pelajaran?”
12

 

 

Sehingga jangankan manusia dewasa, anak-anak 

kecil yang belum bisa baca tulis jika ditalaqqikan bacaan 

Al-Qur’an, niscaya mereka akan hafal Al-Qur’an. Berikut 

ini adalah beberapa kiat mudah dalam menghafal Al-

Qur’an, antara lain : 

 

                                                 
11

 QS. Ad-Dukhan : 58. 
12

 QS. Al-Qamar : 17. 
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1. Mengikhlaskan niat menghafal Al-Qur’an karena 

Allah q. 

2. Menggunakan satu mushaf, dianjurkan dengan mushaf 

saku-pojok. 

3. Memulai dari juz 30, dari surat di awal juz terus ke 

bawah, lalu ke juz di atasnya. 

4. Waktu menghafal adalah ketika menunggu iqamah 

shalat. 

5. Satu ayat dibaca 5x, lalu dicoba membaca tanpa 

melihat mushaf. 

6. Dibantu dengan menyimak muratal surat yang sedang 

dihafal. 

7. Ketika ada waktu luang hafalan dimuraja’ah. 

8. Menyetorkan hafalan kepada orang lain. 

 

Kunci keberhasilah terbesar dalam menghafal Al-

Qur’an adalah istiqamah (rutin) dan muraja’ah (sering 

diulang). Seorang muslim yang memiliki banyak hafalan 

Al-Qur’an, maka ia lebih berhak untuk menjadi imam –

jika tidak ada imam rawatib.- Sebagaimana diriwayatkan 

dari ‘Amru bin Salamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 א5	L  ُ� ْ� ًْ כُ �ُ jَ כْ L  َCْ כُ �� iُ !َ �ِ وَ 

 

”Hendaknya yang menjadi imam (shalat) kalian adalah 

orang yang paling banyak hafalan Al-Qur’an(nya).”
13

 

 

 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 4 : 4051, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

585. 
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KETIGA: Tafsir 
 

 

Tafsir adalah tepat dalam memahami Al-Qur’an. 

Al-Qur’an diturunkan untuk dipahami maknanya. Karena 

dengan memahami makna Al-Qur’an seorang akan 

mengerti pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. 

Sehingga Al-Qur’an akan menjadi pembimbing dalam 

menapaki kehidupan dan solusi dari berbagai 

permasalahan. Allah q berfirman; 

 

��ُ�وْ ِכَ�אٌب َْC	kَْ�َ�אُه ِ َ�ْ!َכ ُ�َ"אَرٌכ ّ�ِ  א 4َ5א1ِِ# َوِ�َ!َ�َ/כ�َ� Cُوُ�, َ!@�
  .אlَْْ�َ"אِب 

 

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 

penuh dengan keberkahan supaya mereka 

memperhatikan ayat-ayat-Nya dan agar mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.”
14

 

 

Berkata Imam Al-Thabari 5 ketika menafsirkan ayat 

tersebut; 

 

�ِ  عَ �ِ א Gُ �َ ، وَ #ِ !ْ �ِ  2ْ �ِ א��  אn  ِ�oَ 7َ א mُ وْ �ُ �� @َ �َ !َ �ِ  ْ! ِ#  ِ� ْ) 
 Gَ َ� ِpא ِ; ِ# َ� ، َ! ْ� َ; ُq ْ, َא �ِ ,ْ >ُ �َ ;ْ 4َ א و ِ#.  

 

                                                 
14

 QS. Shad : 29. 



11 

“Agar mereka mentadabburi hujah-hujah Allah q yang 

ada di dalamnya serta (mentadabburi hal-hal) yang 

disyari’atkan dari syari’at-syari’at-Nya, agar mereka 

mengambil pelajaran dan mengamalkannya.”
15

 

 

Berkata pula Imam As-Suyuthi 5; 

“Disunnahkan membaca Al-Qur’an dengan disertai 

tadabbur dan pemahaman, karena itulah tujuan yang 

paling agung dan tuntutan yang paling penting.”
16

 

 

Makna tadabbur Al-Qur’an mencakup perkara-

perkara berikut : 

1. Mengetahui makna kosa kata serta maksudnya. 

2. Merenungkan apa yang ditujukan oleh satu atau 

beberapa ayat yang dipahami dari konteks maupun 

susunan kalimat. 

3. Peran akal adalah mengambil pelajaran dari hujah-

hujahnya, serta tergeraknya hati untuk mengamalkan 

motivasi-motivasinya dan meninggalkan larangan-

larangannya. 

4. Tunduk terhadap perintah-perintahnya dan yakin 

dengan berita-beritanya.
17

  

 

Untuk dapat memahami Al-Qur’an dengan tepat 

dan benar dibutuhkan perangkat keilmuan. Karena jika 

tanpa ditopang dengan keilmuan yang mapan, mustahil 

seorang dapat memahami firman Rabb semesta alam. 

Seandainya seorang bisa memahami tanpa keilmuan yang 

                                                 
15

 Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil Ayil Qur’an, 23/153. 
16

 Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an, 1/140. 
17

 Tadabbur Al-Qur’an, Salman bin ‘Umar As-Sunaidi. 
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mapan, maka pemahamannya tidak dapat dijamin 

kebenarannya. Di antara keilmuan pokok dalam 

memahami Al-Qur’an adalah ‘ulum Al-Qur’an dan tafsir 

Al-Qur’an. Berikut ini adalah penjelasan tentang dua 

keilmuan tersebut. 

 

a. ‘Ulum Al-Qur’an 

‘Ulum adalah bentuk jamak dari ‘ilm. Sedangkan 

‘ilm maknanya adalah fahmu wal idrak (pemahaman dan 

pengetahuan). Adapun yang dimaksud dengan ‘ulum Al-

Qur’an adalah suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian 

yang berkaitan dengan kajian-kajian Al-Qur’an, seperti; 

asbabun nuzul, makki dan madani, nasakh (nasikh dan 

mansukh), muhkamat dan mutasyabihat, dan lain 

sebagainya.
18

 

 

Ada beberapa kaidah yang lazim digunakan dalam 

ulum Al-Qur’an, antara lain : 

1) Asbabun Nuzul 

Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan 

turunnya suatu ayat Al-Qur’an. Asbabun nuzul suatu ayat 

dapat diketahui dari riwayat-riwayat hadits yang shahih 

yang menjelaskan tentang sebab turunnya suatu ayat. 

Sehingga jika riwayat yang menerangkan tentang sebab 

turunnya suatu ayat adalah riwayat yang lemah, maka 

riwayat tersebut tidak dapat digunakan. Terkadang 

redaksi hadits secara tegas menyebutkan bahwa suatu 

kejadian tertentu yang menjadi sebab turunnya suatu 

ayat, namun terkadang pula redaksinya tidak terlalu 

tegas. 

                                                 
18

 Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, Manna’ Al-Qaththan. 
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2) Nasakh 

Di dalam Islam ada beberapa dalil yang menghapus 

dalil yang datang sebelumnya. Inilah yang dikenal 

dengan istilah nasakh. Jenis-jenis nasakh dibagi menjadi 

empat, antara lain: (a) Al-Qur’an dinasakh dengan  Al-

Qur’an, (b) Al-Qur’an dinasakh dengan As-Sunnah, (c) 

As-Sunnah dinasakh dengan Al-Qur’an, (d) As-Sunnah 

dinasakh dengan As-Sunnah. Adapun macam-macam 

nasakh dalam Al-Qur’an terbagi menjadi tiga, yaitu: (a) 

dinasakh hukumnya tetapi lafazhnya tetap ada, (b) 

dinasakh lafazhnya tetapi hukumnya tetap berlaku, (c) 

dinasakh hukum dan lafazhnya. 
 

3) Makki dan madani 

Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan 

sebelum hijrahnya Nabi a ke Madinah. Adapun surat 

Madaniyah adalah surat yang turunkan sesudah hijrahnya 

Nabi a ke Madinah. Terkadang di dalam surat Makkiyah 

terdapat beberapa ayat Madaniyah, demikian sebaliknya. 

Surat Makkiyah berjumlah 81 surat, sedangkan surat 

Madaniyah berjumlah 20 surat. Terdapat 13 surat yang 

diperselisihkan; apakah tergolong Makkiyah atau 

Madaniyah. Meskipun jika surat-surat yang 

diperselisihkan tersebut diteliti kembali, maka surat 

Makkiyahnya sebanyak 7 surat dan surat Madaniyahnya 

sebanyak 6 surat. Sehingga jumlah Surat Makkiyah di 

dalam Al-Qur’an adalah sebanyak 88 surat, sedangkan 

jumlah surat Madaniyah adalah sebanyak 26 surat. 

Adapun total surat di dalam Al-Qur’an adalah 114 surat. 
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4). Muhkamat dan mutasyabihat  

Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang 

dan tegas maksudnya, serta dapat dipahami dengan 

mudah. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-

ayat yang tersamar sehingga orang menjadi ragu dalam 

memahami sesuatu yang tidak sesuai bagi Allah q, 

Kitab-Nya atau Rasul-Nya, sedangkan orang yang 

mendalam ilmunya tidaklah demikian. Kaidah yang 

digunakan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat 

adalah ayat-ayat yang mutasyabihat dikembalikan 

menjadi ayat-ayat muhkamat, sehingga keseluruhan ayat 

Al-Qur’an menjadi muhkam. 

 

b. Tafsir Al-Qur’an 

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf’il yang 

artinya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan 

makna yang rasional. Kata kerjanya mengikuti wazan 

dharaba - yadhribu dan nashara - yanshuru. Kata at-

tafsir mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang 

tertutup. Dalam Lisanul arab dinyatakan bahwa at-tafsir 

berarti menyingkap maksud suatu lafazh yang musykil.
19

 

Tafsir dalam istilah para ulama’ adalah menerangkan 

makna Al-Qur’an yang lebih luas daripada sekedar 

menjelaskan lafazh yang musykil serta lebih luas daripada 

sekedar menjelaskan makna yang zhahir.
20

 

 

Ilmu tafsir Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling 

mulia untuk dipelajari oleh manusia. Sebagaimana 

perkataam Al-Ashbahani 5; 

                                                 
19

 Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, Manna’ Al-Qaththan. 
20

 Tadabbur Al-Qur’an, Salman bin ‘Umar As-Sunaidi. 
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“Ilmu yang paling mulia yang dipelajari manusia adalah 

tafsir Al-Qur’an. Karena objeknya adalah Kalamullah 

yang merupakan sumber segala ilmu dan semua 

keutamaan. Kemudian dari segi tujuan, karena tujuannya 

adalah berpegang dengan aqidah yang kuat dan mencapai 

kebahagiaan hakiki yang abadi. Sedangkan dari segi 

tingginya tingkat kebutuhan kepadanya, karena setiap 

kesempurnaan baik ukhrawi maupun duniawi, baik 

sekarang atau yang akan datang butuh pada ilmu syari’at 

dan pengetahuan agama, dan semua itu tergantung pada 

pengetahuan terhadap Kitabullah.”
21

 

 

Seorang tabi’in Al-Qadhi Iyas bin Muawiyah 5 pernah 

mengatakan; 

“Perumpamaan  orang yang membaca Al-Qur’an, namun 

tidak mengerti tafsir adalah seperti orang yang yang 

dibawakan sebuah surat dari raja mereka di malam hari 

namun mereka tidak memiliki lampu, maka mereka 

dirasuki rasa takut karena tidak mengerti isi surat 

tersebut. Sedangkan perumpamaan orang yang mengerti 

tafsir adalah seperti orang yang datang membawa lampu, 

lalu mereka pun membaca isi surat tersebut.”
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an, 2/223. 
22

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 1/26. 
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Model penafsiran Al-Qur’an terbagi dalam empat 

kategori, yaitu; tahlili (analitik), maudhu’i (tematik), 

ijmali (global), dan muqaran (komparasi). Tafsir tahlili 

menjelaskan makna ayat Al-Qur’an menurut tertib ayat 

dalam satu surat Al-Qur’an, sedangkan tafsir maudhu’i 

menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dengan 

menghimpun ayat-ayat yang berbicara mengenai suatu 

tema tertentu. 

 

Seorang muslim dalam hidupnya hendaknya tuntas 

dalam mempelajari tafsir Al-Qur’an satu mushaf utuh. 

Karena orang yang telah menyelesaikan tafsir Al-Qur’an 

satu mushaf utuh akan menjadi seorang ahli tauhid, ahli 

fiqih dan ahli sejarah. Maka hendaknya seorang bersabar 

dalam mempelajari tafsir Al-Qur’an, karena 

membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berkata Imam 

Malik 5; 

 

 َC ن�  َ ْ" َ@  ِ�oא  ْ� ِ)  َُ  rَ כَ �َ  �َ �َ  َ< ُ- E ْ, َةِ �َ �َ "َ א�ْ  ةِ ر  َI َ� ِ	2َ א 
 .א8َ �ُ >� ;َ �َ 4َ  (َ !ْ �ِ ِ- 

 

 “’Abdullah bin Umar p fokus mempelajari Surat Al-

Baqarah (selama) delapan tahun.”
23

 

 

 

 

 

                                                 
23

 HR. Malik Juz 1 : 479. 
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KEEMPAT: Tathbiq 
 

 

Tathbiq adalah mengamalkan Al-Qur’an dalam 

kehidupan. Al-Qur’an diturunkan untuk diamalkan 

kandungannya. Perintah di dalamnya dilaksanakan dan 

larangannya ditinggakan. Dengan mengamalkan 

kandungan Al-Qur’an, maka kehidupan manusia akan 

menjadi baik dan bahagia di dunia, serta di akhirat akan 

mendapatkan pahala. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 

‘Umar p, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُC َْ !ْ 1ِ و�5نَ �ْ �ُ א א�ْ   َ��َ  uِ �ْ א���  ِب وْ �ُ t Eُ �َ א  ِ �َ >ْ �ِ ;َ  ُH ْ ِv ْ! َ� א
 ِ� ْ! َ� َwא ْ! ِ)  ِ� ْ! َ� َwא ْ! ِ)  

 

“Kami diberi Al-Qur’an, lalu kami mengamalkannya 

hingga terbenam matahari, lalu masing-masing kami 

diberi (pahala) dua qirath.”
24

 

 

Mengamalkan Al-Qur’an hendaknya langsung 

setelah selesai mempelajari Al-Qur’an, tidak menunggu 

sampai khatam Al-Qur’an. Karena demikianlah yang 

dilakukan oleh para Sahabat Nabi o. Berkata Ibnu 

Mas’ud p;
25

 

 

                                                 
24

 HR. Bukhari Juz 1 : 532. 
25

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
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 (� 6ُ زْ אوِ L  ُ4 َ7ْ �َ  אٍت 45َ  �َ �ْ َ  Lَ >� ;َ א 1َ ذَ  ِ א �� �ِ  9ُ +ُ א���  אنَ כَ 
 َm ��E  َ4 ْ; ِ� ِ ;َ �َ  َف	8ِ �ِ  9َ �َ ;َ א�ْ وَ  (� 8ِ !ْ א �). 

 

“Seorang laki-laki dari kami jika mempelajari sepuluh 

ayat, maka ia tidak akan meninggalkannya sampai ia 

mengetahui maknanya dan mengamalkannya.”
26

 

 

Sebaiknya pengamalan Al-Qur’an dilakukan secara 

kolektif (bersama-sama), karena dengan demikian 

pengamalan Al-Qur’an akan terasa lebih mudah dan lebih 

ringan. Berkata Abu ‘Abdirrahman As-Sulami 5; 

 

 َm �@ َI َ� ُ כَ  ْي /ِ א א��	א 4َ ,ْ א ْ� َ� ُp ْ, َ	 َ� ْכَ  5نَ �ْ �ُ א א� ُ; ْj َ� َאن  ْ� َ)  َ �x َאن 
َ وَ  ْ" ِ@  ِ�oوَ  دٍ ,ْ ;ُ ْ� �َ  (ِ �ْ  א َt ْ! ِ� ِ6 َ؛א�  َC �	 ُ8 ْL  َُ כ	א ,ْ �ُ >� ;َ א 1َ ذَ א  ِ ,ْ א
ُ >� Kَ  2ِّ "ِ א���  (َ �ِ  �oא E  َ Lْ ، �َ אٍت 45َ  �َ �ْ َ  Lَ >� َ- وَ  #ِ !ْ >َ 
، 9ِ �َ ;َ א�ْ وَ  Lِ >ْ ;ِ א�ْ  (َ א �ِ 8َ !ْ א �ِ א �َ ,ْ �ُ >� ;َ �َ m �� َ4 Eَ א 6َ وْ زُ אوِ 7َ 4ُ 
 .א;ً !ْ �ِ +َ  9َ �َ ;َ א�ْ وَ  Lَ >ْ ;ِ א�ْ وَ  5نَ �ْ �ُ א א�ْ �َ �ْ >� ;َ �َ �َ : א,ْ א�ُ �َ 

 

“Telah menceritakan kepada kami (para Sahabat) yang 

membacakan Al-Qur’an kepada kami, seperti; ‘Utsman 

bin ‘Affan, ‘Abdullah bin Mas’ud dan selain keduanya 

o. Bahwa sesungguhnya mereka jika belajar sepuluh 

                                                 
26

 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
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ayat dari Nabi a, mereka tidak berpindah (ke ayat yang 

lain) hingga mereka mempelajari ilmu dan amal yang ada 

di dalamnya. Mereka mengatakan, “Kami mempelajari 

Al-Qur’an, (secara) keilmuan sekaligus 

pengamalan(nya).”
27

  

 

Di antara perintah kepada orang-orang yang 

beriman yang disebutkan di dalam Al-Qur’an adalah : 

 

1. Perintah menjauhi banyak berprasangka.
28

  

2. Perintah melakukan taubat nashuha.
29

 

3. Perintah berbekal menyambut datangnya Hari 

Kiamat.
30

 

4. Perintah menjaga diri dan keluarga dari api Neraka.
31

 

5. Perintah menjadi penolong agama Allah q.
32

 
 

Adapun di antara larangan bagi orang-orang yang 

beriman yang disebutkan di dalam Al-Qur’an adalah : 

 

1. Larangan mendahului Allah q dan Rasul-Nya.
33

 

2. Larangan melakukan pembicaraan rahasia tentang 

dosa.
34

 

3. Larangan merendahkan kaum yang lain.
35

 

                                                 
27

 Ushul fi Tafsir, 18. 
28

 QS. Al-Hujurat : 12. 
29

 QS. At-Tahrim : 8. 
30

 QS. Al-Hasyr : 18. 
31

 QS. At-Tahrim : 6. 
32

 QS. Ash-Shaff : 14. 
33

 QS. Al-Hujurat : 1. 
34

 QS. Al-Mujadilah : 9. 
35

 QS. Al-Hujurat : 11. 
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4. Larangan menyibukkan diri dengan harta dan anak.
36

 

5. Larangan menjadikan orang kafir sebagai teman 

setia.
37

 

 

Seorang yang tidak mengamalkan kandungan Al-

Qur’an diperumpamakan oleh Allah q dengan 

perumpamaan yang buruk. Allah q berfirman; 

 

�ِ�ُ>,ْ 9ُjَ�َ א��ِ/4ْ ْ4َ Lْ�َ �LُI א א���ْ,َرאَة,<ُ ِ�ّmُ )َ 9ِjَ�َ6َא َכ
�xَ-َْC 9ُ�ِאًرא 9ُjَ�َ uَzْ�ِ אْ�َ�ْ,ِم א��ِ/4ْ  אْ�ِ�َ�אرِ ْ4َ ْ,�ُ א َ( َכ/�

 ِ�oאِ�ِ�!ْ  ِ�}4َאِت א�q8ْ4َِ@ي אْ�َ�ْ,َم א� |َ ُ �oَوא َ).  
 

”Perumpamaan orang-orang yang (dibebani untuk) 

membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya 

(tidak mengamalkannya adalah) seperti keledai yang 

membawa kitab-kitab yang tebal (yang tidak tahu apa isi 

yang ada di dalamnya dan tidak dapat mengambil 

manfaat dari kitab-kitab tersebut).
38

 Sangat buruk 

perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah 

(q). Dan Allah (q) tidak memberi petunjuk kepada 

kaum yang zhalim (yang melampaui batasan-batasan 

Allah q
39

).”
40

 

                                                 
36

 QS. Al-Munafiqun : 9. 
37

 QS. Al-Mumtahanah : 1. 
38

 Tafsirul Baghawi, 4/388. 
39

 Tafsirul Jalalain, 570. 
40

 QS. Al-Jumu’ah : 5. 
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KHATIMAH 
 

 

Segala puji bagi Allah q yang telah 

menganugerahkan kepada kita berbagai macam 

kenikmatan, sehingga kita sekarang menjadi manusia 

yang beriman dan menjadi manusia yang 

berpengetahuan. Nabi Sulaiman j dahulu ketika 

berada dipuncak kejayaannya dengan dikaruniakan 

kepada beliau kerajaan yang megah yang tidak dimiliki 

oleh seorang pun sesudahnya, ditundukkan untuk beliau 

jin, manusia dan burung. Bahkan beliau diberikan 

kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa 

semut. Sebagaimana Allah q ceritakan di dalam Al-

Qur’an; 

 

א َ�َ�אِכَ�ُכ8َ�4َC |َ Lْא א���9ُ�ْ אْدُ)ُ>,ْ  }َ�אَ�ْ� َ	ْ�َ>ٌ� 4َ 
 .نَ ُدُه َوLْ6ُ َ| 4َْ�ُ;ُ�وْ 4َْ�vَِ���ُכLْ ُ-َ>ْ!َ�אُن َوُ+ُ�,ْ 

 

“Berkata seekor semut, “Wahai para semut, masuklah 

kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak 

diinjak oleh Sulaiman (j) dan tentaranya, sedangkan 

mereka tidak menyadari(nya).”
41

 

 

 

 

                                                 
41

 QS. An-Naml : 17 - 18. 



22 

Mendengar ucapan semut tersebut Nabi Sulaiman 

j pun tersenyum dan berdoa sebagai bentuk syukur 

kepada Allah q. Sedangkan kita sekarang telah berada 

dipuncak usia keemasan yang layak untuk mengucapkan 

doa Nabi Sulaiman j, yaitu doa; 

 

 2ْ�َِ>C  �2َْن GَْCُכَ� ِ	ْ;َ�َ�َכ א��2ْ�ِ  َرّبِ Cَْوِزَْ �َ�ْ;َ	َْC
Kَ 9َ�َאِ�ً�א 1َْ�َ{אُه َوCَْدِ)ْ>ِ�2ْ َْC َْنCَوאِ�َ@ي� َو E<َ َوَ

 2ْ�אِ�ِ�!ْ  mْ�َ�َِ�ِ�َכ ِ َ"אِدَכ א�~�ِ َ). 

“Wahai Rabb-ku, berilah aku taufiq untuk tetap 

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan 

kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan (berilah 

aku taufiq) agar (mampu) mengerjakan amal shalih yang 

Engkau ridhai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke 

dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.”
42

 

 
Sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah 

q, maka marilah kita habiskan sisa usia kita untuk 

berkhidmat memuliakan Al-Qur’an dengan cara; 

membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, dan 

mengamalkan kandungannya. Semoga Allah q 

merahmati Imam Al-Qurthubi 5 yang telah 

menghabiskan usianya untuk mendalami kandungan Al-

Qur’an dengan menulis sebuah kitab tafsir setebal 20 jilid 

besar yang berjudul “Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an.” Imam 

Al-Qurthubi 5 pernah mengatakan; 

                                                 
42

 QS. An-Naml : 19. 
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“Ketika Kitabullah adalah penjamin semua ilmu syari’at 

yang (menjelaskan) tentang sunnah dan wajib, dibawa 

turun oleh Al-Amin langit (yang amanah, yaitu; Jibril 

j) kepada Al-Amin bumi (yaitu; Rasulullah a), maka 

aku memilih untuk menyibukkan diri sepanjang usiaku 

dengannya dan menghabiskan usiaku di dalamnya.”
43

 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q semoga 

kita diberikan taufiq untuk dapat menunaikan hak-hak 

Al-Qur’an sampai datangnya ajal kematian. 

 

 #ِ"ِ�ْKَאَِ�ِ# َو E<ٍَ@ َوَ ���َ�א ُ�َ ِ!ّ"ِ	َ E<ََ ُ �oא E�<Kََو
 ْ!;ِ�َ+َْC َ)،  َא 5و	אَ,َ  .َرّبِ אْ�َ;َ>ِ�ْ!(َ  ِن אْ�َ�ْ�ُ@ C ِ�oَِ ِ)ُ� َدْ

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

                                                 
43

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 1/2. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi. 

3. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.  

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Abu Zakariya 

Yahya bin Syarif An-Nawawi. 

7. Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil ayil Qur’an, Abu Ja’far 

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 

8. Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, Manna’ Khalil Al-

Qaththan. 

9. Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, Ahmad bin ’Abdul 

Halim bin ’Abdus Salam Ibnu Taimiyyah. 

10. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin Abu ‘Amir 

bin ‘Amr bin Al-Harits. 

11. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

12. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

13. Tadabbur Al-Qur’an, Salman bin ‘Umar As-Sunaidi 

14. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

15. Ushul fi Tafsir, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 


