82219 - Memberi Imbalan Dan Memberi Semangat Kepada Temannya
Untuk Menghafal Al-Qur’an
Pertanyaan

Saya mempunyai teman dan saya memberi imbalan untuk memberi semangat dalam menghafal
Al-Qur’an. Pertanyaanku adalah apakah aku mendapatkan pahala dari hal itu?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Menghafal Al-Qur’an termasuk ibadah (kepada Allah) yang paling agung, karena di dalamnya ada
bacaan Kalamullah, mengulang-ulang dan menyibukkan dengannya. Telah diketahui bahwa
bacaan satu huruf dari Kitabullah dilipatkan sepuluh kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh
Tirmizi, 2910 dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu, dia berkata,
"Rasulullah sallallahu’alahi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Saya tidak
mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, Lam satu huruf dan mim satu
huruf.” (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi)
Diriwayatkan oleh Muslim, no. 804 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu anhu, dia berkata, saya
mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dia bersabda:
ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺎنِ ﻳﻴﺗﺎ ﺗَﺎﻤﻧﱠﻬانَ ﻓَﺎﺮﻤةَ آلِ ﻋﻮرﺳةَ وﻘَﺮ اﻟْﺒﻦﻳاوﺮﻫوا اﻟﺰء اﻗْﺮﺎﺑِﻪﺤﺻﺎ ﻻﻴﻌ ﺷَﻔﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﺗﺎ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ، َآنوا اﻟْﻘُﺮءاﻗْﺮ
نﱠ ﻓَﺎ، ةﻘَﺮةَ اﻟْﺒﻮروا ﺳء اﻗْﺮ، ﺎﺎﺑِﻬِﻤﺤﺻ اﻦﺎنِ ﻋﺎﺟ ﺗُﺤ، افﻮﺮٍ ﺻ ﻃَﻴﻦﻗَﺎنِ ﻣﺮﺎ ﻓﻤﻧﱠﻬﺎ ﻛوﺘَﺎنِ اﺎﻳﺎ ﻏَﻴﻤﻧﱠﻬﺎ ﻛوﺘَﺎنِ اﺎﻣﺎ ﻏَﻤﻤﻧﱠﻬﺎﻛ
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ُةﺮﺤﻄَﻠَﺔَ اﻟﺴنﱠ اﻟْﺒ اﻠَﻐَﻨﺔُ ﺑﺎوِﻳﻌ ﻣﻄَﻠَﺔُ)ﻗَﺎلﺎ اﻟْﺒﻬﻴﻌﺘَﻄﻻ ﺗَﺴ و، ٌةﺮﺴﺎ ﺣﻬﻛﺗَﺮ و، ٌﺔﻛﺮﺎ ﺑﺧْﺬَﻫ)ا
“Bacalah Al-Qur’an, iaakan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pemiliknya. Bacalah dua
zahrawain; (Surat) Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya nanti akan datang pada hari kiamat
bagaikan awan atau bagaikan naungan atau keduanya bagaikan dua kelompok burung putih yang
akan menaungi orangnya. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya orang yang
mengambilnya dapat barokah, yang meninggalkannya merugi. Dan tukang sihir tidak dapat
menggangunya.” Muawiyah mengatakan, sampai kepadaku bahwa yang dimaksud bathalah
adalah para penyihir.
Diriwayatkan oleh Tirmizi, no. 2914, Abu Dawud, no. 1464 dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu,
dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
 ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ آﻳﺔ ﺗﻘﺮأ ﺑﻬﺎ )واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻳﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮآن اﻗﺮأ وارﺗﻖ ورﺗﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺗﻞ ﻓ
2240 ، ﺑﺮﻗﻢ5/281 ،)اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
“Dikatakan kepada pemilik Al-Qur’an: Bacalah dan mendakilah. Bacalah dengan tartil
sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di akhir ayat yang
engkau baca.” (Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam kitab As-silsilah As-Shahihah, 5/281 no.
2240)
Beliau berkomentar, “Ketahuilah bahwa maksud perkataan ‘Pemilik Al-Qur’an’ adalah orang yang
hafal di luar kepada, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam "Yang menjadi imam di
suatu kaum adalah yang lebih banyak bacaannya terhadap Kitabullah." Maksudnya yang paling
banyak hafalannya.
Maka keutamaan derajat di surga sesuai dengan hafalan di dunia. Bukan sesuai dengan bacaan
dan memperbanyak bacaan sebagaimana orang-orang mengiranya. Di dalamnya ada keutamaan
yang jelas bagi penghafal Al-Qur’an. Akan tetapi dengan syarat menghafalnya karena Allah
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semata. Bukan karena dunia, dirham dan dinar. Kalau tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam
bersabda, “Kebanyakan munaﬁk dari ummatku adalah orang yang ahli membaca (Al-Qur’an)."
Kedua:
Orang yang membantu untuk menghafal Al-Qur’an dan memberi semangat dengan memberi
imbalan atau lainnya, maka dia dalam kebaikan yang agung. Diharapkan dia mendapatkan pahala
seperti pahalanya orang yang menghafal dan membaca. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi
wa sallam:
2674 ،ﺎ )رواه ﻣﺴﻠﻢﯩ ﺷَﻴﻢﻮرِﻫﺟ اﻦﻚَ ﻣ ذَﻟﻨْﻘُﺺ ﻻ ﻳ، ﻪ ﺗَﺒِﻌﻦﻮرِ ﻣﺟ اﺜْﻞﺮِ ﻣﺟ اﻻﻦ ﻣﺎنَ ﻟَﻪﺪًى ﻛ ﻫَﻟﺎ اﻋ دﻦ)ﻣ
“Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang
yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun juga.” (HR. Muslim, no. 2674)
Dan sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam, “Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu
kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya." (HR. muslim, no. 1893)
Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, no. 2670, “Sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan seperti
pelakuknya.” (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi)
Kami memohon kepada Allah Ta’ala agar memberikan pahala dan tauﬁk kepada anda dan
memberi tauﬁk kepada teman anda dalam menghafalkan Al-Quranul-Karim.
Wallahua'lam
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