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AlAlAlAl----Qur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabku    
Aku suka membaca AlAku suka membaca AlAku suka membaca AlAku suka membaca Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    

Kamu juga kanKamu juga kanKamu juga kanKamu juga kan����????    
Sebagai seorang MuslimSebagai seorang MuslimSebagai seorang MuslimSebagai seorang Muslim    

Kita harus pandai membaca AlKita harus pandai membaca AlKita harus pandai membaca AlKita harus pandai membaca Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
Dan berusaha mengamalkannyaDan berusaha mengamalkannyaDan berusaha mengamalkannyaDan berusaha mengamalkannya    
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AlAlAlAl----Qur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabku    
Kitas suci umat IslamKitas suci umat IslamKitas suci umat IslamKitas suci umat Islam    
AlAlAlAl----Qur’an berisi firman Allah Qur’an berisi firman Allah Qur’an berisi firman Allah Qur’an berisi firman Allah     
Yang diwYang diwYang diwYang diwahyukan kepada Nabi kitaahyukan kepada Nabi kitaahyukan kepada Nabi kitaahyukan kepada Nabi kita    
Muhammad shallallahu alaihi wasallamMuhammad shallallahu alaihi wasallamMuhammad shallallahu alaihi wasallamMuhammad shallallahu alaihi wasallam    
    

Di dalamnya berisi perintah Allah kepada Di dalamnya berisi perintah Allah kepada Di dalamnya berisi perintah Allah kepada Di dalamnya berisi perintah Allah kepada 
manusiamanusiamanusiamanusia    
Juga berisi peringatan akan azab Allah jika Juga berisi peringatan akan azab Allah jika Juga berisi peringatan akan azab Allah jika Juga berisi peringatan akan azab Allah jika 
manusia ingkarmanusia ingkarmanusia ingkarmanusia ingkar    
Dan membawa kabar gembira bagi orangDan membawa kabar gembira bagi orangDan membawa kabar gembira bagi orangDan membawa kabar gembira bagi orang----orang orang orang orang 
yang berimanyang berimanyang berimanyang beriman dan beramal shalih dan beramal shalih dan beramal shalih dan beramal shalih    
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Di dalamnyDi dalamnyDi dalamnyDi dalamnya juga ada kisah perjalanan a juga ada kisah perjalanan a juga ada kisah perjalanan a juga ada kisah perjalanan     
Para Nabi dan Rasul alaihimusshalatu wassakan,Para Nabi dan Rasul alaihimusshalatu wassakan,Para Nabi dan Rasul alaihimusshalatu wassakan,Para Nabi dan Rasul alaihimusshalatu wassakan,    
Juga kisah umatJuga kisah umatJuga kisah umatJuga kisah umat----umat terdahuluumat terdahuluumat terdahuluumat terdahulu    
Yang ditimpa azab Allah karena kekufuran Yang ditimpa azab Allah karena kekufuran Yang ditimpa azab Allah karena kekufuran Yang ditimpa azab Allah karena kekufuran 
merekamerekamerekamereka    
Dan menentang Nabi dan Rasul yang diutus Dan menentang Nabi dan Rasul yang diutus Dan menentang Nabi dan Rasul yang diutus Dan menentang Nabi dan Rasul yang diutus 
pada merekapada merekapada merekapada mereka    

    
AlAlAlAl----Qur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabku    
Aku mencintai AlAku mencintai AlAku mencintai AlAku mencintai Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
Aku mAku mAku mAku membacanya setiap hariembacanya setiap hariembacanya setiap hariembacanya setiap hari    
Di dalamnya Allah juga mengajarkan do’aDi dalamnya Allah juga mengajarkan do’aDi dalamnya Allah juga mengajarkan do’aDi dalamnya Allah juga mengajarkan do’a----do’ado’ado’ado’a    
Untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhiratUntuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhiratUntuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhiratUntuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat    
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AlAlAlAl----Qur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabkuQur’an kitabku    
Aku sangat suka memAku sangat suka memAku sangat suka memAku sangat suka mempelajarinyapelajarinyapelajarinyapelajarinya    
    
Allah menyebutkan keutamaan orang yang Allah menyebutkan keutamaan orang yang Allah menyebutkan keutamaan orang yang Allah menyebutkan keutamaan orang yang 
mempelajari Almempelajari Almempelajari Almempelajari Al----Qur’an:Qur’an:Qur’an:Qur’an:    
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““““Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al 
Qur'an)Qur'an)Qur'an)Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah  dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah  dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah  dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah 
mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula 
mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al 
Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa 
yang kami kehendaki di antara hambayang kami kehendaki di antara hambayang kami kehendaki di antara hambayang kami kehendaki di antara hamba----hamba Kamihamba Kamihamba Kamihamba Kami. Dan . Dan . Dan . Dan 

sesungguhnya kamu benarsesungguhnya kamu benarsesungguhnya kamu benarsesungguhnya kamu benar----benar memberi petunjuk kepada benar memberi petunjuk kepada benar memberi petunjuk kepada benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus.jalan yang lurus.jalan yang lurus.jalan yang lurus.””””    

    
(QS Asy(QS Asy(QS Asy(QS Asy----Syuura [42] : 52)Syuura [42] : 52)Syuura [42] : 52)Syuura [42] : 52)    

    



 Bacaan anak muslim 

_________________________________________________________________________________________ 
http://www.raudhatulmuhibbin.org 

    
Nah, kalau kita menginginkan petunjuk dari AllahNah, kalau kita menginginkan petunjuk dari AllahNah, kalau kita menginginkan petunjuk dari AllahNah, kalau kita menginginkan petunjuk dari Allah    
Dan meraih kebahagiaan tertinggi yaitu SurgaDan meraih kebahagiaan tertinggi yaitu SurgaDan meraih kebahagiaan tertinggi yaitu SurgaDan meraih kebahagiaan tertinggi yaitu Surga    
Maka kita harus mempelajari AlMaka kita harus mempelajari AlMaka kita harus mempelajari AlMaka kita harus mempelajari Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
    
Allah juga memeAllah juga memeAllah juga memeAllah juga memerintahkan kita:rintahkan kita:rintahkan kita:rintahkan kita:    
    

�<
��	��� ��=	��9!�" �>������    
    

““““Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahanDan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahanDan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahanDan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan----lahan.” lahan.” lahan.” lahan.”     
(QS Al(QS Al(QS Al(QS Al----Muzammil [73] : 4)Muzammil [73] : 4)Muzammil [73] : 4)Muzammil [73] : 4)    
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Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad ���� bersabda: bersabda: bersabda: bersabda:    
    

“Sebaik“Sebaik“Sebaik“Sebaik----baik orang diantara kalian adalahbaik orang diantara kalian adalahbaik orang diantara kalian adalahbaik orang diantara kalian adalah    
orang yang belajar Alorang yang belajar Alorang yang belajar Alorang yang belajar Al----Qur’an dan mengamalkannya.”Qur’an dan mengamalkannya.”Qur’an dan mengamalkannya.”Qur’an dan mengamalkannya.”1111    

    
    

TahTahTahTahukah kalian ukah kalian ukah kalian ukah kalian keutamaan dan keutamaan dan keutamaan dan keutamaan dan pahala bagi orang pahala bagi orang pahala bagi orang pahala bagi orang 
yang membaca Alyang membaca Alyang membaca Alyang membaca Al----Qur’an?Qur’an?Qur’an?Qur’an?    
    

• Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad ���� bersabda: bersabda: bersabda: bersabda:    
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“Barangsiapa yang membaca huruf dari Kitabullah (Al“Barangsiapa yang membaca huruf dari Kitabullah (Al“Barangsiapa yang membaca huruf dari Kitabullah (Al“Barangsiapa yang membaca huruf dari Kitabullah (Al----
Qur’an) maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu Qur’an) maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu Qur’an) maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu Qur’an) maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu 

akan dilipatkan sepuluh kali pahala. Tidaklah aku katakan dilipatkan sepuluh kali pahala. Tidaklah aku katakan dilipatkan sepuluh kali pahala. Tidaklah aku katakan dilipatkan sepuluh kali pahala. Tidaklah aku katakan akan akan akan 
bahwa bahwa bahwa bahwa AlifLamMim AlifLamMim AlifLamMim AlifLamMim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, 

lam satu huruf, dan mim satu huruf.”lam satu huruf, dan mim satu huruf.”lam satu huruf, dan mim satu huruf.”lam satu huruf, dan mim satu huruf.”2222    
    
Nah, bayangkan kalau setiap hari kita membacanya Nah, bayangkan kalau setiap hari kita membacanya Nah, bayangkan kalau setiap hari kita membacanya Nah, bayangkan kalau setiap hari kita membacanya 
beberapa ayat atau beberapa surat dalam Albeberapa ayat atau beberapa surat dalam Albeberapa ayat atau beberapa surat dalam Albeberapa ayat atau beberapa surat dalam Al----Qur’an. Qur’an. Qur’an. Qur’an. 
Subhanallah, sungguh sangat besar pahala kebaikan yangSubhanallah, sungguh sangat besar pahala kebaikan yangSubhanallah, sungguh sangat besar pahala kebaikan yangSubhanallah, sungguh sangat besar pahala kebaikan yang    
akan kita peroleh di sisi Allah akan kita peroleh di sisi Allah akan kita peroleh di sisi Allah akan kita peroleh di sisi Allah ����....    
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• Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah ���� juga bersabda: juga bersabda: juga bersabda: juga bersabda:    
    
“Bacalah kalian Al“Bacalah kalian Al“Bacalah kalian Al“Bacalah kalian Al----Qur’an karena dia (AlQur’an karena dia (AlQur’an karena dia (AlQur’an karena dia (Al----Qur’an) akan Qur’an) akan Qur’an) akan Qur’an) akan 

datang pada hari kiamat datang pada hari kiamat datang pada hari kiamat datang pada hari kiamat memberikan syafaatmemberikan syafaatmemberikan syafaatmemberikan syafaat bagi  bagi  bagi  bagi 
pembacanya.”pembacanya.”pembacanya.”pembacanya.”3333    

    
“Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitabullah, “Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitabullah, “Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitabullah, “Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitabullah, 

maka akan ditetapkan baginya satu kebaikan yang berlmaka akan ditetapkan baginya satu kebaikan yang berlmaka akan ditetapkan baginya satu kebaikan yang berlmaka akan ditetapkan baginya satu kebaikan yang berlipat ipat ipat ipat 
ganda. Dan barangisapa yang membacanya, maka baginya ganda. Dan barangisapa yang membacanya, maka baginya ganda. Dan barangisapa yang membacanya, maka baginya ganda. Dan barangisapa yang membacanya, maka baginya 

ia akan menjadi ia akan menjadi ia akan menjadi ia akan menjadi cahaya pada hari kiamat kelakcahaya pada hari kiamat kelakcahaya pada hari kiamat kelakcahaya pada hari kiamat kelak.”.”.”.”4444    
    
                                                 
3
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• Dan sabda Beliau Dan sabda Beliau Dan sabda Beliau Dan sabda Beliau ����::::    
““““Orang yang pandai dalam membaca AlOrang yang pandai dalam membaca AlOrang yang pandai dalam membaca AlOrang yang pandai dalam membaca Al----Qur’an itu akan Qur’an itu akan Qur’an itu akan Qur’an itu akan 

bersama dengan para malaikat yang taat dan siapa yang bersama dengan para malaikat yang taat dan siapa yang bersama dengan para malaikat yang taat dan siapa yang bersama dengan para malaikat yang taat dan siapa yang 
membaca Almembaca Almembaca Almembaca Al----Qur’an denQur’an denQur’an denQur’an dengan tersendatgan tersendatgan tersendatgan tersendat----sendat dan mereka sendat dan mereka sendat dan mereka sendat dan mereka 

merasa berat maka baginya dua pahala.”merasa berat maka baginya dua pahala.”merasa berat maka baginya dua pahala.”merasa berat maka baginya dua pahala.”5555    
    

• Dan Nabi Dan Nabi Dan Nabi Dan Nabi ���� juga bersabda: juga bersabda: juga bersabda: juga bersabda:    
“Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena “Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena “Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena “Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena 

sesungguhnya syaithan itu lari dari rumah yang di sesungguhnya syaithan itu lari dari rumah yang di sesungguhnya syaithan itu lari dari rumah yang di sesungguhnya syaithan itu lari dari rumah yang di 
dalamnya dibaca surat Aldalamnya dibaca surat Aldalamnya dibaca surat Aldalamnya dibaca surat Al----Baqarah.”Baqarah.”Baqarah.”Baqarah.”6666    
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Jadi, agar rumaJadi, agar rumaJadi, agar rumaJadi, agar rumah kita tidak menyerupai kuburan dan h kita tidak menyerupai kuburan dan h kita tidak menyerupai kuburan dan h kita tidak menyerupai kuburan dan 
syaithan tidak berani mendatanginya, maka kita harus rajin syaithan tidak berani mendatanginya, maka kita harus rajin syaithan tidak berani mendatanginya, maka kita harus rajin syaithan tidak berani mendatanginya, maka kita harus rajin 
membaca Almembaca Almembaca Almembaca Al----Qur’an di dalaQur’an di dalaQur’an di dalaQur’an di dalammmmnya.nya.nya.nya.    
    
Dan masih banyak lagi keutamaan membaca AlDan masih banyak lagi keutamaan membaca AlDan masih banyak lagi keutamaan membaca AlDan masih banyak lagi keutamaan membaca Al----Qur’an Qur’an Qur’an Qur’an 
yang lainnya.yang lainnya.yang lainnya.yang lainnya.    
    
Membaca AlMembaca AlMembaca AlMembaca Al----Qur’an juga ada adabQur’an juga ada adabQur’an juga ada adabQur’an juga ada adab----adabnya. Apakah kalian adabnya. Apakah kalian adabnya. Apakah kalian adabnya. Apakah kalian 
tahu bagatahu bagatahu bagatahu bagaimana adab membaca Alimana adab membaca Alimana adab membaca Alimana adab membaca Al----Qur’an yang baik?Qur’an yang baik?Qur’an yang baik?Qur’an yang baik?    
    
Diantara adabDiantara adabDiantara adabDiantara adab----adabnya adalah sebagai berikut:adabnya adalah sebagai berikut:adabnya adalah sebagai berikut:adabnya adalah sebagai berikut:    
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• Yang pertama dianjurkan untuk bersuci dari hadats Yang pertama dianjurkan untuk bersuci dari hadats Yang pertama dianjurkan untuk bersuci dari hadats Yang pertama dianjurkan untuk bersuci dari hadats 
besar dan kecil. Jadi sebelum membaca Albesar dan kecil. Jadi sebelum membaca Albesar dan kecil. Jadi sebelum membaca Albesar dan kecil. Jadi sebelum membaca Al----Qur’an Qur’an Qur’an Qur’an 
sebaikanysebaikanysebaikanysebaikanya kita berwudhu terlebih dahulu, dan a kita berwudhu terlebih dahulu, dan a kita berwudhu terlebih dahulu, dan a kita berwudhu terlebih dahulu, dan 
mengenakan pakaian yang bersih.mengenakan pakaian yang bersih.mengenakan pakaian yang bersih.mengenakan pakaian yang bersih.    

• Hendaknya kita menghadap ke arah kiblat ketika Hendaknya kita menghadap ke arah kiblat ketika Hendaknya kita menghadap ke arah kiblat ketika Hendaknya kita menghadap ke arah kiblat ketika 
membaca Almembaca Almembaca Almembaca Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an....    

• Menahan bacaan ketika sedang menguap, karena Nabi Menahan bacaan ketika sedang menguap, karena Nabi Menahan bacaan ketika sedang menguap, karena Nabi Menahan bacaan ketika sedang menguap, karena Nabi 
���� bersabda:  bersabda:  bersabda:  bersabda: “jika kalian menguap hendaklah menahan “jika kalian menguap hendaklah menahan “jika kalian menguap hendaklah menahan “jika kalian menguap hendaklah menahan 
dengan semampunya.”dengan semampunya.”dengan semampunya.”dengan semampunya.”7777    

• Hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan Hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan Hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan Hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan 
syaithan, sebagaimana firman Allah syaithan, sebagaimana firman Allah syaithan, sebagaimana firman Allah syaithan, sebagaimana firman Allah ����::::    

                                                 
7
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““““Apabila kamu membaca Al Qur'an hendaklah kamu Apabila kamu membaca Al Qur'an hendaklah kamu Apabila kamu membaca Al Qur'an hendaklah kamu Apabila kamu membaca Al Qur'an hendaklah kamu 
meminta perlindungan kepada Allah dari syaitmeminta perlindungan kepada Allah dari syaitmeminta perlindungan kepada Allah dari syaitmeminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang an yang an yang an yang 
terkutuk.” (QS Anterkutuk.” (QS Anterkutuk.” (QS Anterkutuk.” (QS An----Nahl [16] : 98)Nahl [16] : 98)Nahl [16] : 98)Nahl [16] : 98)    

    
    Bacaannya yaitu:Bacaannya yaitu:Bacaannya yaitu:Bacaannya yaitu:    
    

�' �E	*�5�F ����?	
)7�" G �� � H"I�8	
�.)��  
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“Aku berlindung kepada Allah, dari godaan syaithan yang “Aku berlindung kepada Allah, dari godaan syaithan yang “Aku berlindung kepada Allah, dari godaan syaithan yang “Aku berlindung kepada Allah, dari godaan syaithan yang 
terkutuk.”terkutuk.”terkutuk.”terkutuk.”    

    
• Tidak memutuskan bacaan AlTidak memutuskan bacaan AlTidak memutuskan bacaan AlTidak memutuskan bacaan Al----Qur’an kecuali karena Qur’an kecuali karena Qur’an kecuali karena Qur’an kecuali karena 

sesuatu yang darurat sepertsesuatu yang darurat sepertsesuatu yang darurat sepertsesuatu yang darurat seperti menjawab salam.i menjawab salam.i menjawab salam.i menjawab salam.    
• Membacanya dengan perlahanMembacanya dengan perlahanMembacanya dengan perlahanMembacanya dengan perlahan----lahan (tartil) dan lahan (tartil) dan lahan (tartil) dan lahan (tartil) dan 

membaguskan suaranya.membaguskan suaranya.membaguskan suaranya.membaguskan suaranya.    
    

Nah temanNah temanNah temanNah teman----teman, kita sudah tahu keutamaan mempelajari teman, kita sudah tahu keutamaan mempelajari teman, kita sudah tahu keutamaan mempelajari teman, kita sudah tahu keutamaan mempelajari 
AlAlAlAl----Qur’an, keutamaan AlQur’an, keutamaan AlQur’an, keutamaan AlQur’an, keutamaan Al----Qur’an bagi pembacanya serta Qur’an bagi pembacanya serta Qur’an bagi pembacanya serta Qur’an bagi pembacanya serta 
adabadabadabadab----adabnya. adabnya. adabnya. adabnya. Makanya kita harus bersungguhMakanya kita harus bersungguhMakanya kita harus bersungguhMakanya kita harus bersungguh----sungguh sungguh sungguh sungguh 
belajar mbelajar mbelajar mbelajar membacanya, berusaha memahami dan embacanya, berusaha memahami dan embacanya, berusaha memahami dan embacanya, berusaha memahami dan 
mengamalkannya.mengamalkannya.mengamalkannya.mengamalkannya.    
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Bagi yang belum bisa, yuuk.. kita terus belajar dan jangan Bagi yang belum bisa, yuuk.. kita terus belajar dan jangan Bagi yang belum bisa, yuuk.. kita terus belajar dan jangan Bagi yang belum bisa, yuuk.. kita terus belajar dan jangan 
bosan! Jika kita bersungguhbosan! Jika kita bersungguhbosan! Jika kita bersungguhbosan! Jika kita bersungguh----sungguh, Inysa Allah, Allah sungguh, Inysa Allah, Allah sungguh, Inysa Allah, Allah sungguh, Inysa Allah, Allah 
akan mudahkan bagi kita.akan mudahkan bagi kita.akan mudahkan bagi kita.akan mudahkan bagi kita.    
    

““““Ya Allah, mudahkanlah kamiYa Allah, mudahkanlah kamiYa Allah, mudahkanlah kamiYa Allah, mudahkanlah kami    
Untuk mempelajari AlUntuk mempelajari AlUntuk mempelajari AlUntuk mempelajari Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    

Dan pahamkDan pahamkDan pahamkDan pahamkanlah kami akan Alanlah kami akan Alanlah kami akan Alanlah kami akan Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
Dan mudahkanlah bagi kamiDan mudahkanlah bagi kamiDan mudahkanlah bagi kamiDan mudahkanlah bagi kami    

Untuk mengamalkan AlUntuk mengamalkan AlUntuk mengamalkan AlUntuk mengamalkan Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
Dan jadikanlah AlDan jadikanlah AlDan jadikanlah AlDan jadikanlah Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    

Cahaya dan petunjuk bagi kami”Cahaya dan petunjuk bagi kami”Cahaya dan petunjuk bagi kami”Cahaya dan petunjuk bagi kami”  

 

 

AminAminAminAmin    
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