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Definisi Lailatul Qadr 

 
Frasa lailatul qadr terdiri dari dua kata, yaitu kata laila dan kata al-qadr. [1] Laila 

berarti malam hari. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata malam hari bermula dari 
terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. 

 
Terkadang, dalam bahasa Arab, kata malam hari digunakan terhadap malam hari 

bersama siangnya, demikian pula sebaliknya bahwa kata siang hari kadang 
dimaksudkan dengan siang hari bersama malamnya sebagaimana digunakan dalam 
Al-Qur`an pada kisah Nabi Zakariya bahwa Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 

 
�َ� ا��َّ�َس ُ�َ��َِّ� َأ�َّ� �َ�ُ�َ� َ��َل �َ�ً� ِ�� اْ�َ�ْ
 َربِّ َ��َلَ�َ�َرْ#ً"ا ِإ�َّ� َأ�َّ�ٍم �َ                                                        

 
“(Zakariya) berkata, ‘Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah mengandung).’ 

(Allah) berfirman, ‘Tandanya bagimu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dengan 
manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat.’.” [Âli ‘Imrân: 41] 

 
Dalam ayat di atas, disebut tiga hari, sedangkan pada ayat lain, disebut tiga malam. 

Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 
 

َ'ِ&�ًّ� َ�َ%�ٍل َ�َ��َث ا��َّ�َس ُ�َ��َِّ� َأ�َّ� �َ�ُ�َ� َ��َل �َ�ً� ِ�� اْ�َ�ْ
 َربِّ َ��َل  
 
“(Zakariya) berkata, ‘Wahai Rabb-ku, berilah aku suatu tanda.’ (Allah) berfirman, 

‘Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 
tiga malam, padahal kamu sehat.’.” [Maryam: 10] 

 
Adapun secara bahasa, al-qadr adalah mashdar yang berasal dari ( َ�)ًَْرا َ�ْ(ِ)ُر َ�َ)َر ). Kata 

ini bisa dibaca al-qadar (huruf dal-nya difathah) bisa juga dibaca al-qadr (huruf dal-nya 
disukun). Ibnu Faris menerangkan bahwa kata qadr, yang tersusun dari huruf qaf, dal, 
dan ra, menunjukkan akan jumlah, bentuk, dan akhir sesuatu. 

 
Selain itu, kata al-qadar juga bermakna ketentuan yang sudah diputuskan 

sebagaimana banyak digunakan dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits. 
 
Kata al-qadr juga kadang bermakna penyempitan seperti dalam firman-Nya, 
 

*ْ+ِ�6ْ�ًُ;ا 6ْ0ٍُ; َ:ْ�َ) ا��َُّ/ َ'9ْ%ََ�ُ
 �َ��َه� َ#� ِإ�َّ� 7َْ+�6ً ا��َُّ/ 5ُِّ��َ�ُ َ�� ا��َُّ/ �4ُ��َ 3#َِّ� %ُ�ْ2َْ�ِ+ْ* ِرْزُ�ُ/ 0ََ�ْ%ِ/ ُ�ِ)َر َوَ#ْ. َ'َ�ِ�ِ/ ِ#ْ. َ'َ�ٍ� ُذو ِ�ُ%ْ  
 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 

orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah berupa harta yang 
diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” [Ath-Thalaq: 7] 

 
Juga dalam firman-Nya, 
 

َأَه�7َِ. َر:ِّ� 2ََ%ُ(&ُل ِرْزَ�ُ/ 0ََ�ْ%ِ/ 2ََ(َ)َر اْ:4ُ��َ�َ َ#� ِإَذا َوَأ#َّ�  
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“Adapun, bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, 
‘Rabb-ku menghinakanku.’.” [Al-Fajr: 16] 
 
Catatan Kaki:  
 

[1] Uraian makna lailatul qadr secara bahasa, yang akan kami sebutkan, 
terangkum dari Lisanul ‘Arab karya Ibnu Manzhur, Mu’jam Maqâ`is Al-Lughah karya 
Ibnu Faris, Taji Al-‘Arus karya Az-Zabidy, Al-Mufradat karya Ar-Raghib Al-Ashbahâny, 
Kasyful Litsam Syarh ‘Umdatul Ahkâm 4/26-27 karya As-Safariny, dan selainnya. Baca 
jugalah Lailatul Qadr hal. 11-12 karya Muhammad Shabbah Manshur dan Suthû’ Al-Badr 
bi Fadhâ`il Lailatil Qadr hal. 9-11 karya Ibrahim Al-Hazimy. 
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SEBAB PENAMAAN LAILATUL QADR 

 
Para ulama membahas penyebab yang menjadikan lailatul qadr disebut dengan 

nama demikian.[1] Ada beberapa pendapat dalam hal ini yang uraiannya sebagai 
berikut. 

 
Pendapat pertama, dinamakan lailatul qadr karena, pada malam itu, Allah 

Subhânahu wa Ta’âlâ menakdirkan segala ketentuan yang berkaitan dengan makhluk 
yang akan terjadi pada tahun itu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallâhu ‘anhu 
dan sejumlah ulama lain. Sebagian ulama menganggap itu sebagai pendapat 
kebanyakan ahli tafsir. 

 
Pendapat ini bisa dikuatkan dengan firman Allah Subhânahu wa Ta’âlâ, 
 

َ?ِ�%� َأْ#ٍ; ُآ
ُّ ُ�ْ+َ;ُق %2َِ>�                                                                                                   
 
“Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.” [Ad-Dukhân: 4] 
 
Pendapat kedua, dinamakan lailatul qadr karena keagungan dan kemuliaannya. 

Dalam bahasa Arab, bila dikatakan bahwa si fulan memiliki qadr, berarti dia memiliki 
kedudukan dan kemulian. Demikian pendapat Imam Az-Zuhry rahimahullâh dan 
selainnya. Pendapat ini bisa dipahami dari firman Allah Subhânahu wa Ta’âlâ, 

 
Bَْ>ٍ; َأ5ِ�ْ ِ#ْ. ٌ;َ@ْ% اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ�  

 
“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” [Al-Qadr: 3] 
 
Ayat di atas menunjukkan keagungan lailatul qadr bahwa malam itu lebih baik 

daripada seribu bulan. 
 
Keagungan lailatul qadr ini kembali kepada dua hal: 
 

1. Kembali kepada pelaku. Siapa saja yang mengerjakan amalan ketaatan pada 
malam itu, dia akan menjadi pemilik keagungan dan kemuliaan. 

2. Kembali kepada amalan perbuatan, yaitu setiap amalan ketaatan pada malam itu 
adalah amalan yang sangat agung dan mulia, yang keutamaan dan kemuliaannya 
berrnilai seribu kali lipat dibanding dengan amalan pada malam lain. 
 
Pendapat ketiga, dinamakan lailatul qadr karena, pada malam itu, bumi menjadi 

sempit dan sesak oleh para malaikat. Oleh karena itu, kata qadr dalam hal ini bermakna 
penyempitan. Pendapat ini bisa dikuatkan oleh sabda Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
tentang lailatul qadr, 

 
MاKَLَ�ْ 0ََ)ِد ِ#. َأْآIَُ; اHَ�ْْرِض �2ِ ا��َّْ%َ�َ� ِ�ْ�َ� اEِFَ3َ�َْ�َ� إنَّ َوCْ0ِِ;�َ. َ��ِ'َ�ٍ� َأْو َ'�ِ:َ�ٍ� َ�ْ%َ�ُ� ِإ7ََّ>�  

 
“Sesungguhnya (lailatul qadr) itu (berada pada) malam kedua puluh tujuh atau 

kedua puluh sembilan, dan sesungguhnya para malaikat di muka bumi pada malam itu 
lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil.” [2] 
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Al-Hâfizh Ibnu Hajar menyebutkan sisi lain dari keterkaitan lailatul qadr dengan 

makna penyempitan, yaitu lailatul qadr terkesan sempit karena penentuannya adalah 
hal yang tersembunyi, tidak dipastikan. 

 
Pendapat keempat, dinamakan lailatul qadr karena, pada malam itu, Allah 

menurunkan Al-Qur`an yang merupakan kitab yang penuh dengan keagungan dan 
kemuliaan. 

 
Demikian beberapa pendapat ulama yang, jika diperhatikan secara saksama, 

tidaklah saling bertentangan, bahkan seluruh kandungan pendapat itu menunjukkan 
keagungan dan kemulian lailatul qadr. 
 
Catatan kaki:  
 

[1] Tentang pembahasan ini, silakan membaca Al-I’lâm bi Fawâ`id ‘Umdatul 
Ahkâm 5/391-393, Fathul Bâry 4/255 karya Ibnu Hajar, Kasyful Litsam 4/26-27, dan 
selainnya. 

 
[2] Dikeluarkan oleh Ath-Thayâlisy, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Abu Ya’la dari 

hadits Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany 
rahimahullâh dalam Silsilah Al-Ahâdits Ash-Shahîhah no. 2205. 
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TAFSIR SURAH AL QADR 

 

 َأ5ِ�ْ ِ#ْ. َ@ْ%ٌ; اْ�َ(ْ)ِر ُ�َ�ْ%َ�. اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ� َ#� َأْدَراَك َوَ#�. اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�

;ٍ<ْBَ .َُّل"�َ�َ �ُ�َEِ��َ3َ�ْْذِن 2ِ%َ>� َوا�;ُّوُح اPِ:ِ �ْ<ِِّ:َر .ْ#ِ ِّ
 َ?�Mَّ ِهَ� َ'َ��ٌم َأْ#ٍ; ُآ

Qِ�َRْ#َ ;ِ9ْ+َ�ْا  
 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada malam Al-Qadr 

(lailatul qadr). Dan tahukah kamu apa lailatul qadr itu? lailatul qadr itu lebih baik 
daripada seribu bulan. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun 
dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) 
keselamatan sampai fajar terbit.” [Al-Qadr: 1-5] 

 
Surah Al-Qadr adalah salah satu surah makkiyah menurut kebanyakan ahli tafsir. 
 
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, 
 

اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�                                                                                          
 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada malam Al-Qadr 

(lailatul qadr).” [Al-Qadr: 1] 
 
Allah Subhânahu wa Ta’âlâ mengabarkan bahwa Dia menurunkannya, yaitu 

menurunkan Al-Qur`an pada malam Al-Qadr (lailatul qadr), malam yang penuh dengan 
berkah, sebagaimana Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menerangkan dalam ayat lain, 

 
ُ#�Sََرَآ�ٍَ َ�ْ%َ�ٍ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�  

 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.” 

[Ad-Dukhân: 3] 
 
Allah Subhânahu wa Ta’âlâ juga menerangkan bahwa lailatul qadr itu adalah 

bagian dari bulan Ramadhan sebagaimana dalam firman-Nya, 
 

;ُ<ْBَ َن�Tَ#َي َرVََِّّ�ِس ُهً)ى اْ�ُ(ْ;�ُن 2ِ%ِ/ ُأ7ِْ"َل ا��َواْ�ُ+ْ;َ��ِن اْ�ُ>َ)ى ِ#َ. َوَ:%َِّ��ٍت ِ��  
 
“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`an, sebagai 

petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta 
pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” [Al-Baqarah: 185] 

 
Ibnu ‘Abbas radhiyallâhu ‘anhu dan selain beliau berkata, “Allah menurunkan 

Al-Qur`an secara sekaligus dari Al-Lauh Al-Mahfuzh ke Baitul ‘Izzah di langit dunia. 
Kemudian, Al-Qur`an turun secara berangsur kepada Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam sesuai dengan keadaan selama dua puluh tiga tahun.” 

 
Kemudian, Allah ‘Azza wa Jalla mengagungkan kedudukan lailatul qadr ini dalam 

firman-Nya, 
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اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ� َ#� َأْدَراَك َوَ#�  

 
“Dan tahukah kamu apa lailatul qadr itu?” [Al-Qadr: 2] 
 
Pertanyaan di atas menunjukkan pengagungan dan pembesaran terhadap lailatul 

qadr. Bentuk pertanyaan pengagungan seperti ini banyak terdapat dalam Al-Qur`an 
seperti dalam firman-Nya, 

 
�َُّ��Lَ�ْا .�#َ �َُّ��Lَ�َْأْدَراَك َوَ#�. ا �#َ �َُّ��Lَ�ْا  

 
“Al-Haqqah (Hari Kiamat). Apa Al-Haqqah itu? Tahukah kamu apa Al-Haqqah itu?” 

[Al-Haqqah: 1-3] 
 

اْ�َ(�ِر0َُ� َ#� َأْدَراَك َوَ#�. اْ�َ(�ِر0َُ� َ#�. اْ�َ(�ِر0َُ�  
 
“Al-Qâri’ah (Hari Kiamat). Apa Al-Qâri’ah itu? Tahukah kamu apa Al-Qâri’ah itu?” 

[Al-Qâri’ah: 1-3] 
 
Setelah itu, Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menjelaskan keutamaan lailatul qadr dalam 

firman-Nya, 
 

Bَْ>ٍ; َأ5ِ�ْ ِ#ْ. َ@ْ%ٌ; ْ)ِراْ�َ( َ�ْ%َ�ُ�  
 
“Lailatul qadr itu lebih baik daripada seribu bulan.” [Al-Qadr: 3] 
 
Yakni bahwa nilai dan kedudukan lailatul qadr itu lebih baik daripada seribu 

bulan. Andaikata suatu amalan shalih diamalkan oleh seseorang pada malam itu, pahala 
dan kedudukannya senilai dengan mengamalkannya selama 83 tahun 4 bulan tanpa 
lailatul qadr. 

 
Kemudian, Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menjelaskan sisi keutamaan lain dari 

lailatul qadr, 
 

�"َُّلَ�َ �ُ�َEِ��َ3َ�ْْذِن %َ>�2ِ َوا�;ُّوُح اPِ:ِ �ْ<ِِّ:َر .ْ#ِ ِّ
اْ�َ+Mَّ�?َ Qِ�َRْ#َ Zْ ِهَ� َ'َ��ٌم َأْ#ٍ;، ُآ  
 
“Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb 

mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) keselamatan sampai fajar 
terbit.” [Al-Qadr: 4-5] 

 
Yakni banyaknya para malaikat yang turun pada malam itu dengan rahmat dan 

keberkahan. Sebagaimana halnya mereka turun dengan rahmat dan kebaikan di 
majelis-majelis ilmu dan selainnya. 

 
Firman-Nya, 
 

اْ�َ+Mَّ�?َ Qِ�َRْ#َ Zْ ِهَ� َ'َ��ٌم               
 
“Malam itu (penuh) keselamatan sampai fajar terbit.” [Al-Qadr: 5] 
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Tentang ayat ini, Abu Bakr Ibnu Al-‘Araby menyebut tiga penafsiran: 

• Pertama, Lailatul qadr adalah keselamatan dari segala sesuatu. Tidak akan ada 
kejadian (buruk) pada malam itu dan tidak ada syaithan yang dilepaskan. 

• Kedua, Lailatul qadr, seluruh (waktu)nya adalah kebaikan dan berkah. 
• Ketiga, para malaikat memberi salam kepada kaum mukminin pada malam itu 

hingga fajar Shubuh terbit. 
Menurut Abu Bakr Ibnu Al-‘Araby dan selainnya, tiga pendapat di atas tidak 

bertentangan dan mungkin ditafsirkan dari ayat. 
 
Wallâhu Ta’âlâ A’lam.[1] 

 
Catatan kaki:  

 
[1] Tafsir surah Al-Qadr di atas dirangkum dari Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu 

Katsir, Tafsir As-Si’dy, Tafsir Juz ‘Amma karya Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, dan selainnya. 
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KEUTAMAAN LAILATUL QADR DAN KEUTAMAAN MENCARI MALAM 
LAILATUL QADR 

 
Dari pembahasan sebelumnya seputar penjelasan tafsir Surah Al-Qadr, telah jelas 

sejumlah keutamaan dan keagungan lailatul qadr. 
 
Keutamaan-keutamaan lailatul qadr, dari penjelasan Surah Al-Qadr, ada baiknya 

disimpulkan sebagai berikut. 
 
Pertama, Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menurunkan Al-Qur`an pada malam Al-Qadr 

ini. 
Kedua, Allah ‘Azza wa Jalla telah meninggikan kedudukan lailatul qadr tersebut, 

bahwa malam itu senilai dengan seribu bulan (senilai dengan 83 tahun 4 bulan). 
Ketiga, turunnya para malaikat pada malam itu, sedang mailakat itu hanya turun 

dengan berkah dan kebaikan. 
Keempat, itu adalah malam keselamatan dan kebaikan. 
Kelima, penakdiran segala sesuatu, yang akan terjadi pada tahun tersebut, terjadi 

pada malam itu. 
Keenam, Allah telah menjelaskan keutamaan lailatul qadr ini dalam sebuah surah 

dalam Al-Qur`an yang akan dibaca hingga hari kiamat. 
 
Demikian beberapa keutamaan lailatul qadr yang bersumber dari ayat-ayat 

Al-Qur`an. 
 
Adapun keutamaan lailatul qadr yang bersumber dari hadits, telah sah keterangan 

dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan keutamaan lailatul qadr, di 
antaranya adalah: 

 
Pertama, sabda Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam, 
 

َْ̂�ُ* ا9َ�ْ�َِّ� ُبَأْ:َ&ا 2ِ%ِ/ ُ�ْ+َ�ُ[ ِ\َ%�َ#ُ/ 0ََ�ْ%ُ�ْ� ا��َُّ/ ا2َْ�َ;َض ُ#�Sََرٌك Bَْ>ٌ; َرَ#�Tَُن َ��َءُآْ� َ�ْ) 
ُّ اLِ9َ�ْ%ِ� َأْ:َ&اُب 2ِ%ِ/ َوُ�َ̂  ا�Cََّ%�ِ_%ُ. 2ِ%ِ/ َوُ�

ُ?ِ;َم 2ََ(ْ) َ@ْ%َ;َه� ُ?ِ;َم َ#ْ. Bَْ>ٍ; َأ5ِ�ْ ِ#َ. َ@ْ%ٌ; َ�ْ%َ�ٌ� %2ِِ/  
 
“Telah datang kepada kalian, (bulan) Ramadhan. Bulan berberkah yang Allah 

wajibkan puasa terhadap kalian. Di dalamnya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu 
neraka Jahîm ditutup, dan para syaithan dibelenggu. Padanya, terdapat malam yang 
lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa yang kebaikan (bulan tersebut) 
diharamkan terhadapnya, berarti ia telah (betul-betul) diharamkan.” [1] 

 
Kedua, sabda Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, 
 

َذSِ7ِْ/ ِ#ْ. َ�َ()ََّم َ#� َ�ُ/ ُِ̀+َ; َواْ?�6َ�ًِ:� ِإ�7ً�3َ�ْ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� َ��َم َوَ#ْ.                                                   
 
“Barangsiapa yang berdiri (untuk mengerjakan shalat pada) malam lailatul qadr 

dengan keimanan dan pengharapan pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya 
yang telah berlalu.” [2] 

 
Ketiga, Dari Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, beliau berkata, 
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َأْهَ�ُ/ َوَأْ�َ(cَ ، َ�ْ%َ�ُ/ َوَأْ?َ%� ، ِ#bَْ"َرBَ 4ُ)َّ اْ�َ�Cُْ; َدَ@َ
 ِإَذا َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��MSَُِّّ َآ�َن  

 
“Adalah Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, bila sepuluh malam terakhir telah 

masuk, mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan 
keluarganya.” [3] 

 
Keempat, dari Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, beliau berkata, 
 

َْ̀%ِ;eَ (ُ<ِ�َ9ْ�َ �ْ2ِ 4ِ َ#� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ 9ْ�ََ�ِ>ُ) َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��َِّ/ َرُ'&ُل َآ�َن  
 
“Adalah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada 

sepuluh malam terakhir, suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh (seperti itu) 
di luar (malam) tersebut.” [4] 

 
Adapun dalam hal mencari lailatul qadr, telah datang sejumlah hadits dari Nabi 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskannya, di antaranya adalah: 
 
Pertama, hadits Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 
 

َرَ#�Tََن ِ#ْ. اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; ِ#َ. اْ�ِ&ْ�ِ; �2ِ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� Lَ�َ;َّْوا                                             
 
“Carilah lailatul qadr pada malam ganjil di antara sepuluh malam terakhir 

Ramadhan.” [5] 
 
Kedua, hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi 

wa sallam bersabda, 
 

َ:ِ�'َ M)َSْ�َ ، �ْ2ِ �ٍ6َ#ِ�@َ M)َSْ�َ�M)َSْ�َ ، �ْ2ِ �ٍ َ��ِ'َ�ٍ� 2ِْ� اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� َرَ#�Tََن ْ.ِ# اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ا6ُ3ِ�َ�ْ&َه�  
 
“Carilah (lailatul qadr) pada sepuluh malam terakhir Ramadhan, pada sembilan 

malam tersisa, pada tujuh malam tersisa, pada lima malam tersisa.” [6] 
 
Ketiga, hadits Ibnu Umar radhiyallâhu ‘anhumâ bahwa beliau berkata, “Seorang 

lelaki melihat (dalam mimpi) bahwa lailatul qadr (turun) pada malam kedua puluh 
tujuh. Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, 

 
�َ>� اْ�ِ&ْ�ِ; Sُ�ُ_ْ�2َ �2ِ&َه� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ُرْؤَ��ُآْ� َأَرىْ#ِ  

 
‘Saya melihat mimpi-mimpi kalian (bahwa lailatul qadr berada) pada sepuluh 

malam terakhir. Carilah (malam itu) pada malam-malam ganjil (di antara sepuluh 
malam) tersebut.’.”[7] 

 
Dalam riwayat Al-Bukhary disebutkan, 
 

اdََواِ@ِ; اْ�َ�Lَ�َ%َ�ْ2َ .َ#ِ ;ِCْ;ََّه� ُ#Lَ�َ;ِّْ�َ>� َآ�َن 3َ2َْ. ، اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ َ�َ&اَ_gْ َ�ْ) ُرْؤَ��ُآْ� َرىَأ  
 
“Saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian telah bersepakat (bahwa lailatul qadr 



 

Page | 10 

berada) pada sepuluh malam terakhir. Barangsiapa di antara kalian yang ingin mencari 
(malam) itu, carilah di antara sepuluh malam terakhir.” 

 
Pada riwayat lain oleh Al-Bukhary juga dari Ibnu ‘Umar disebutkan, 
 

اdََواِ@ِ; ا�Lَ�َ%َ�ْ �2ِ QِSَّْ6;ََّه�Lَ�َ#ُ 2َ;َِّ�َ>� َآ�َن 3َ2َْ. ، اdََواِ@ِ; ا�QِSَّْ6 �2ِ َ�َ&اَ_Hَْت َ�ْ) ُرْؤَ��ُآْ� َأَرى  
 
“Saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian telah bersepakat (bahwa lailatul qadr 

berada) pada tujuh malam terakhir. Barangsiapa di antara kalian yang ingin mencari 
(malam) itu, carilah di antara tujuh malam terakhir.” 
 
 
Catatan kaki:  
 

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasâ`iy, dan selainnya dari Abu Hurairah 
radhiyallâhu ‘anhu. Dishahihkan oleh Al-Albany rahimahullâh dalam Tamâmul Minnah 
hal. 395 lantaran beberapa jalurnya. 

 
[2] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry, Muslim, Abu Dâwud, At-Tirmidzy, dan 

An-Nasâ`iy dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu. 
 
[3] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry (konteks hadits ini milik beliau), Muslim, dan 

Abu Dâwud. 
 
[4] Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. 
 
[5] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry, Muslim, dan Abu Dâwud. 
 
[6] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dan Abu Dâwud. 
 
[7] Diriwayatkan oleh Muslim. 
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APAKAH LAILATUL QADR HANYA UNTUK UMAT ISLAM  

 
Dalam menyikapi hal ini, ada dua pendapat di kalangan ulama: 
 
Pendapat pertama, lailatul qadr adalah kekhususan bagi umat Islam. Tidak ada 

satu umat pun yang berserikat bersama mereka dalam hal ini. 
 
Imam An-Nawawy rahimahullâh berkata, “Lailatul qadr adalah malam terafdhal 

dalam setahun. Allah mengkhususkan (malam) itu untuk umat ini.” Demikian pula 
komentar Ibnul Mulaqqin, Ibnu Katsir, dan selainnya, bahkan Al-Khaththaby 
menganggap bahwa itu adalah kesepakatan kalangan ulama. 

 
Pendapat kedua, lailatul qadr juga terdapat pada umat-umat terdahulu. Mereka 

berdalilkan dengan hadits Abu Dzar radhiyallâhu ‘anhu bahwa beliau berkata kepada 
Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, “ ‘Wahai Rasulullah, apakah (malam) itu bersama 
para nabi sepanjang mereka ada, apabila mereka meninggal, (malam) itu juga ikut 
terangkat, ataukah (malam) itu (tetap ada) hingga hari kiamat?’  Nabi shallallâhu 
‘alaihi wa sallam menjawab, 

 
،��َ 
اْ�ِ(َ%�َ#ِ� َ�ْ&ِم ِإM�َ ِهَ� َ:ْ  

 
‘Tidak, tetapi (malam) itu (tetap ada) hingga hari kiamat.’.” 
 
Ibnu Katsir rahimahullâh berkata, “Yang ditunjukkan oleh hadits Abu Dzar 

radhiyallâhu ‘anhu adalah bahwa lailatul qadr terdapat pada umat-umat terdahulu 
sebagaimana terdapat pada umat kita.” Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh 
Al-Qasthalany, Ibnu Hajar, dan selainnya. 

 
Yang lebih kuat di antara dua pendapat di atas adalah pendapat pertama karena 

pendapat ini lebih mencocoki zhahir ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits yang menjelaskan 
keutamaan lailatul qadr. Adapun hadits Abu Dzar radhiyallâhu ‘anhu, yang dijadikan 
sebagai hujjah oleh para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua, itu adalah 
hadits lemah sebagaimana yang akan dijelaskan pada akhir buku ini. 
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APAKAH LAILATUL QADR BISA DILIHAT  
 
Mungkin baik untuk diketahui bahwa lailatul qadr bisa dilihat. Hal tersebut terjadi 

terhadap siapapun di antara hamba-hamba-Nya yang Allah kehendaki. 
 
Lailatul qadr tersebut bisa dilihat dengan mata kepala, yaitu melalui 

tanda-tandanya, yang akan diterangkan nanti, insya Allah. Selain itu, lailatul qadr juga 
bisa dilihat di dalam mimpi sebagaimana yang dijelaskan dalam sejumlah hadits dan 
telah terkisahkan dalam sejarah hidup kaum salaf. 

 
Dalam pembahasan sebelumnya, telah berlalu pula hadits Ibnu Umar radhiyallâhu 

‘anhumâ bahwa beliau berkata, “Seorang lelaki melihat (dalam mimpi) bahwa lailatul 
qadr (turun) pada malam kedua puluh tujuh. Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam pun 
bersabda, 

 
�َ>� اْ�ِ&ْ�ِ; Sُ�ُ_ْ�2َ �2ِ&َه� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ُرْؤَ��ُآْ� َأَرىْ#ِ                                     

 
‘Saya melihat mimpi-mimpi kalian (bahwa lailatul qadr berada) pada sepuluh 

malam terakhir. Carilah (malam itu) pada malam-malam ganjil (di antara sepuluh 
malam) tersebut.’.”[1] 

 
Juga dalam hadits Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

gُاْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� ُأِر� َّ��ُ �ْ�ِhَ)َ�َْأ iُ�ْ:َ �ْ�ِ6ِّ%ُ�َ> َأْه�ََ̂&اِ:ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ 6ُ3ِ�َ�ْ�2َ&َه� �2َُ اْ�  
 
“Lailatul qadr telah diperlihatkan kepadaku, tetapi sebagian istriku 

membangunkanku maka saya pun dibuat lupa terhadap (malam) itu. Oleh karena itu, 
carilah (lailatul qadr) pada sepuluh malam yang tersisa.” [2] 

 
Selain itu, dalam hadits lain, dari Abu Musa Al-Asy’ary radhiyallâhu ‘anhu, beliau 

berkata, 
 
“Sesungguhnya Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf pada sepuluh 

malam pertama dari Ramadhan, kemudian beri’tikaf pada sepuluh malam pertengahan 
dari Ramadhan dalam sebuah kubah turkiyah, yang puncak (kubah) itu (tertutup) oleh 
tikar. Maka, Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengambil tikar itu dengan tangannya, 
kemudian menyingkirkan (tikar) itu ke sudut kubah. Lalu, beliau shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam memunculkan kepalanya untuk berbicara kepada manusia sehingga mereka 
mendekat. Selanjutnya, beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
��َّ ا��َّْ%َ�َ� َه4ِVِ َأjُ3ِ�َ�ْ اdَوََّل اْ�َ�Cَْ; اgُ+ْ�َ�َ0ْ ِإ7ِّْ�ُ gُ+ْ�َ�َ0ْا ;َCْ�َ�ْا kَ'َْوdَا �َُّ� gُ%�ُِأ 
 َأَ?lَّ 3َ2َْ. اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ِإ2َ �ْ�ِ �<ََّ7ِ(%َ

�ْ�ُ�2َْ�َ%ْ�5ْ�ِ�َ َ�ْ�5َ�ِ�َ َأْن ِ#ْ  
 
‘Sesungguhnya saya beri’tikaf pada sepuluh malam pertama (guna) mencari 

malam (Al-Qadr) ini. Kemudian, saya beri’tikaf pada sepuluh malam pertengahan, lalu 
saya tiba (pada akhir dari sepuluh malam tersebut) maka dikatakan kepadaku bahwa 
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(lailatul qadr) itu berada pada sepuluh malam terakhir. Barangsiapa di antara kalian 
yang ingin beri’tikaf, silakan dia beri’tikaf.’ 

 
Oleh karena itu, manusia pun beri’tikaf bersama beliau shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam. 
 
Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

َوَ#�ٍء ِ_%ٍ. Lَ%Sِ\َ �2َِ�َ>� َأْ'9ُُ) َوَأ7ِّْ� ِوْ�ٍ; َ�ْ%َ�َ� ُأِر�ُ�َ>� َوِإ7ِّْ�  
 
‘Sesungguhnya, saya melihat (lailatul qadr) itu pada malam ganjil, dan 

sesungguhnya, pada pagi hari, saya sujud di tanah dan air.’ 
 
Oleh karena itu, pada pagi hari dari malam kedua puluh satu, beliau shallallâhu 

‘alaihi wa sallam berdiri untuk mengerjakan shalat Shubuh, sementara langit telah 
menumpahkan hujan, yang membuat air hujan menetes dari atas masjid sehingga 
terlihatlah tanah dan air. Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam keluar ketika selesai 
mengerjakan shalat Shubuh, sementara, pada dahi dan ujung hidung beliau shallallâhu 
‘alaihi wa sallam, terdapat tanah dan air. Oleh karena itu, itu adalah malam kedua puluh 
satu dari sepuluh malam terakhir.”[3] 

 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullâh berkata, “Terkadang Allah 

menyingkap (lailatul qadr) untuk sebagian manusia (ketika dia berada) dalam 
(keadaan) tertidur maupun terjaga sehingga dia melihat cahaya-cahaya (lailatul qadr) 
atau melihat orang yang berkata kepadanya, ‘Ini adalah lailatul qadr,’ dan terkadang 
(Allah) membuka hatinya dengan musyâhadah ‘penyaksian’ yang membuat perkara itu 
menjadi jelas.”[4] 

 
Imam An-Nawawy rahimahullâh berkata, “Ketahuilah bahwa lailatul qadr bisa 

dilihat oleh siapapun di antara anak Adam yang Allah kehendaki pada setiap tahun pada 
(bulan) Ramadhan sebagaimana yang dijelaskan secara gamblang dalam hadits-hadits 
dan berita-berita orang-orang shalih. Penglihatan mereka terhadap lailatul qadr adalah 
lebih banyak daripada sesuatu yang bisa terbilang.”[5] 

 
Ibnul Mulaqqin rahimahullâh berkata, “Yang ma’ruf adalah bahwa malam 

(Al-Qadr) ini bisa dilihat secara hakikat.”[6] 
 
Adapun ucapan Al-Muhallab bin Abi Shufrah rahimahullâh bahwa lailatul qadr ini 

tidak mungkin dilihat secara hakiki, itu bukanlah ucapan yang bisa dijadikan sandaran. 
 
Wallâhu A’lam. 

 
Catatan kaki:  

 
[1] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[2] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[3] Dikeluarkan oleh Al-Bukhary dan Muslim. 
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[4] Majmû Al-Fatâwâ 25/286. 
 
[5] Al-Majmû’ 6/462. 
 
[6] Al-I’lâm 5/405. 
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ADAKAH MALAM YANG LEBIH UTAMA DARI MALAM LAILATUL QADR? 

 
Mencermati firman Allah ‘Azza wa Jalla, 
 

Bَْ>ٍ; َأ5ِ�ْ ِ#ْ. َ@ْ%ٌ; اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ�                                                                            
 
“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” [Al-Qadr: 3] 
 
Memberikan pengertian akan keagungan dan keutamaan lailatul qadr. Oleh karena 

itu, kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa lailatul qadr adalah malam yang paling 
utama di atas seluruh malam dalam setahun. 

 
Ibnul Muflih rahimahullâh berkata, “Lailatul qadr adalam malam yang paling 

afdhal. Itu lebih afdhal daripada malam Jum’at berdasarkan ayat (Al-Qadr: 3). 
Al-Khaththâby menyebut hal tersebut sebagai sebuah kesepakatan.”[1] Demikian pula 
pernyataan An-Nawawy[2], Ibnul Mulaqqin[3], Al-Mardawy[4], Al-Haitsâmy[5], dan 
selain mereka. 

 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullâh ditanya tentang lailatul qadr dan 

malam ketika Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam diperjalankan ke Baitul Maqdis 
(perisriwa Isra` dan Mi’raj). 

 
Beliau menjawab bahwa malam Isra` lebih afdhal terhadap hak Nabi shallallâhu 

‘alaihi wa sallam, sedangkan lailatul qadr lebih afdhal terhadap umat Islam. 
 
Bagian keutamaan yang dikhususkan untuk Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam pada 

malam Mi’raj lebih sempurna daripada bagian beliau terhadap lailatul qadr. Sedangkan, 
bagian untuk umat terhadap lailatul qadr lebih sempurna daripada bagian mereka 
terhadap malam Mi’raj, walaupun mereka juga memiliki bagian yang sangat besar 
terhadap malam Mi’raj itu. Namun, keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan tinggi hanya 
didapatkan pada malam itu bagi orang yang diperjalankan (yaitu bagi Nabi) shallallâhu 
‘alaihi wa sallam. Demikian perkataan Syaikhul Islam[6]. 

 
Namun, kami perlu mengingatkan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat 

tentang keafdhalan malam Jum’at di atas seluruh malam lain. Demikian pendapat yang 
dikuatkan oleh sebagian ulama Syafi’iyyah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. 
Mereka berdalil akan berbagai keutamaan hari Jum’at. 

 
Akan tetapi, setelah mencermati berbagai dalil tentang keutamaan lailatul qadr, 

akan menguatkan pendapat bahwa lailatul qadr adalah malam yang paling afdhal dalam 
setahun. 

 
Wallâhu A’lam. 

 
Catatan kaki:  

 
[1] Al-Furû’ 3/144. 
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[2] Raudhah Ath-Thâlibîn 2/255. 
 
[3] Al-I’lâm 5/407. 
 
[4] Al-Inshâf 3/357. 
 
[5] Khushûshiyyât Ash-Shiyâm hal. 235. 
 
[6] Majmû’ Al-Fatâwâ 25/286. 
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SEBAB TERANGKATNYA PENENTUAN MALAM LAILATUL QADR 

 
Telah berlalu dalam sebagian pembahasan sebelumnya bahwa Rasulullah 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam dibuat lupa terhadap lailatul qadr. 
 
Dalam sebagian hadits, terdapat penjelasan tentang penyebab yang menjadikan 

Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam terlupa terhadap lailatul qadr tersebut. 
 
Dijelaskan oleh Ubadah bin Ash-Shâmit, beliau berkata, “Nabi shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam keluar untuk mengabarkan kepada kami tentang lailatul qadr, tetapi dua lelaki di 
antara kaum muslimin sedang bertikai. Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
gُ�ْ;َ@َ �ُْآ;َSِ@ْdُ �ِ�َ%ْ�َ:ِ 2َ ، اْ�َ(ْ)ِرM?َFَ�َ ٌنFَ2ُ ٌنFَ2َُو ، gْ�َ2ِ;ُ2َ ، M6َ0َِ� �2ِ 6ُ3ِ�َ�ْ�2َ&َه� ، َ�ُ�ْ� َ@ْ%ً;ا َ�ُ�&َن َأْن َو�ِ� ا��َّ�ِ'َ�َوا�6َّ�ِ:َ 

�ِ6َ#ِ�mَ�َْوا 
 
‘Saya keluar untuk mengabarkan kalian tentang lailatul qadr, namun Fulan dan 

Fulan berselisih sehingga (lailatul qadr itu) terangkat. Semoga (hal tersebut) menjadi 
kebaikan bagi kalian. Oleh karena itu, carilah (malam itu) pada malam kesembilan, 
ketujuh, dan kelima.’.”[1] 

 
Penyebab yang lain juga diterangkan oleh Abu Hurairah, yaitu karena beliau 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam dibangunkan oleh sebagian istrinya. Rasulullah shallallâhu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
gُاْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� ُأِر� َّ��ُ �ْ�ِhَ)َ�َْأ iُ�ْ:َ �ْ�ِ6ِّ%ُ�َ>� َأْه�ََ̂&اِ:ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ 6ُ3ِ�َ�ْ�2َ&َه� 2َُ اْ�  

 
“Lailatul qadr telah diperlihatkan kepadaku, tetapi sebagian istriku 

membangunkanku maka saya pun dibuat lupa terhadap (malam) itu. Oleh karena itu, 
carilah (lailatul qadr) pada sepuluh malam yang tersisa.” [2] 

 
Dalam mencermati tentang tidak ditentukannya lailatul qadr, terdapat beberapa 

hikmah yang sangat agung. Para ulama menyebut bahwa di antara hikmah tersebut 
adalah: 

 
1. Menambah semangat seorang hamba agar hamba lebih bersungguh-sungguh 

dalam hal mencari lailatul qadr. 
2. Menghindarkan hamba terhadap sikap malas dan bersandar terhadap sesuatu 

yang telah dipastikan. 
3. Agar hamba semakin berusaha untuk menyempurnakan ibadah dan lebih banyak 

mengharap keridhaan Allah. 
4. Agar hamba mengagungkan seluruh malam Ramadhan, tidak hanya 

mengagungkan salah satu malam sebagaimana bila lailatul qadr telah dipastikan. 
 
Catatan kaki:  

 
[1] Diriwayatkan oleh Al-Bukhary. 
 
[2] Diriwayatkan oleh Muslim. 
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TANDA-TANDA LAILATUL QADR 

 
Perlu diketahui bahwa lailatul qadr memiliki beberapa tanda yang, dengan tanda 

tersebut, kehadiran lailatul qadr diketahui. Di antara tanda itu adalah: 
 
   1. Cahaya matahari tidak menyilaukan mata saat matahari terbit pada pagi 

hari lailatul qadr. Keterangan tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zirr 
bin Hubais radhiyallâhu ‘anhu bahwa (Zirr) berkata, “Saya bertanya kepada Ubay bin 
Ka’ab radhiyallâhu ‘anhu. Saya berkata, ‘Sesungguhnya saudaramu, Ibnu Mas’ûd, 
berkata, ‘Barangsiapa yang mengerjakan qiyâm selama setahun, dia mendapatkan 
lailatul qadr.’.’ Maka, Ubay bin Ka’ab radhiyallâhu ‘anhu menjawab, ‘(Ibnu Mas’ud) 
menghendaki agar manusia tidak bersandar (dalam hal itu). Sesungguhnya dia telah 
mengetahui bahwa lailatul qadr berada pada Ramadhan, dan (malam) itu berada pada 
sepuluh malam terakhir, serta (malam) itu berada malam kedua puluh tujuh.’ 
Kemudian, (Ubay) bersumpah –tanpa memperkecualikan- bahwa lailatul qadr berada 
pada malam kedua puluh tujuh. Saya bertanya, ‘Berdasarkan apa engkau berucap, wahai 
Abul Mundzir?’ Beliau menjawab, ‘Berdasarkan ayat (tanda atau bukti yang sangat jelas) 
yang Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam kabarkan kepada kami, 

 
َ�َ>� Bَُ��َع Qُ�ُRْ�َ Vٍbِ#َ&ْ�َ eَ َأ7ََّ>�  

 
‘Sesungguhnya (matahari), yang terbit pada waktu itu, tidak ada cahaya yang 

menyilaukan padanya.’.’.”[1] 
 
Tentang sabda beliau, “Tidak ada cahaya yang menyilaukan padanya,” Al-Qadhi 

‘Iyadh rahimahullâh menyebut dua pendapat[2]: 
 
Pertama, bahwa itu adalah tanda yang Allah khususkan untuk lailatul qadr. 
 
Kedua, cahaya matahari tidak menyilaukan dikarenakan banyaknya malaikat yang 

menutupinya saat mereka naik ke langit. 
 
   2. Pada malam itu, bulan seperti potongan baskom. Dari Abu Hurairah 

radhiyallâhu ‘anhu, beliau berkata, “Kami membicarakan tentang lailatul qadr di sisi 
Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam maka beliau bersabda, 

 

 َوُهَ& اْ�َ(Vْ�َ .َ%?ِ Qَ�َ_َ ;ُ3َُآُ; َأ�ُُّ�ْ�ُIْ#ِ ِّ*Bِ �ٍ�َ+ْ�َ  

 
‘Siapakah di antara kalian yang mengingat ketika bulan tampak, yang (bulan) itu 

seperti potongan baskom?’.” [3] 
 
   3. Malam itu adalah malam yang tenang, suhunya tidak panas tidak pula 

dingin. Hal ini diterangkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shâmit radhiyallâhu ‘anhu 
bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

ُّ َوeَ َ?;َّ َوeَ 2ِ%َ>� َ:ْ;َد eَ َ'�ِ�َ%ٌ� َ'�ِآَ�ٌ� َ'�ِ_�ً� 3َ�َ;ًا 2ِ%َ>� َآHَنَّ َ:9َ�ٌْ� َ\�2َِ%ٌ� َأ7ََّ>� ِراْ�َ(ْ) َ�ْ%َ�ِ� َأَ#�َرَة ِإنَّLِ�َ lٍَأْن ِ�َ�ْ&َآ M#َ;ْ�ُ /ِ:ِ 

�<َ%2ِ Mَّ�?َ ]َSِKْ�ُ ََّأنَّ َأَ#�َرَ�َ>� َوِإن jَ3َّْCا� �<َ�َLَ%Sِ\َ ُج;ُmْ�َ �ً�َ&ِ�َ6ْ#ُ jَ%ْ�َ �<َ�َ ٌع��َBُ 
َIْ#ِ ;ِ3َ)َ�ِْر َ�ْ%َ�َ� ا(ْSَ�ْا eََو ُّ
Lِ�َ ِن�Rَ%َّْC��ِ َأْن 
َ�ْ&َ#َ#َ Vٍbِ�mْ�َ �<َُ;َج  
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“Sesungguhnya tanda lailatul qadr adalah jernih lagi terang, seakan-akan padanya 

ada bulan yang terang-benderang, tenang lagi sejuk, tidak ada dingin padanya tidak pula 
panas, dan tidak pula ada penghalalan pelemparan bintang pada malam itu hingga pagi, 
dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari, matahari keluar dengan 
sempurna tanpa ada kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Syaithan 
tidak halal untuk keluar bersama (lailatul qadr) pada hari itu.” [4] 

 
   4. Hujan turun pada malam itu. Keterangan tentangnya dijelaskan dalam 

hadits Abdullah bin Unais radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam berasabda, 

 
gُاْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� ُأِر� َّ��َوِ_%ٍ. َ#�ٍء 2ِْ� َأْ'LَSْ\ُ (ُ9َُ>� َوَأَرا7ِْ� ُأ%6ِ7ُْ�َ>� ُ  

 
“Telah diperlihatkan kepadaku lailatul qadr, kemudian saya dibuat lupa 

terhadapnya, dan saya melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari.” 
 
Abdullah bin Unais radhiyallâhu ‘anhu berkata, “Kami kehujanan pada malam 

kedua puluh tiga maka Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengerjakan shalat 
dengan mengimami kami, kemudian beliau berlalu, sementara bekas air dan tanah 
berada pada dahi dan hidung beliau.”[5] 

 
Demikian beberapa tanda yang diterangkan dalam dalil-dalil yang shahih, dan di 

sini, kami perlu mengingatkan beberapa perkara: 
 
Pertama, pada lailatul qadr, tanda-tanda yang disebut di atas tidak mesti tampak 

seluruhnya. 
 
Kedua, dari seluruh tanda di atas, yang paling jelas adalah ketika tidak ada cahaya 

yang menyilaukan dari matahari yang terbit pada pagi hari. Tentunya, tanda ini tampak 
setelah lailatul qadr berlalu, dan ini adalah salah satu hikmah yang sangat agung dari 
Allah Subhânahu wa Ta’âlâ agar seorang hamba bersemangat mengerjakan ibadah pada 
seluruh malam Ramadhan. 

 
Ketiga, terdapat sejumlah kisah dari salafus shalih bahwa mereka melihat keadaan 

tertentu pada lailatul qadr, yakni air laut terasa tawar, pepohonan yang sujud, dan 
sebagainya. Akan tetapi, kami perlu mengingatkan bahwa tidak setiap kisah bisa 
diterima dari sisi keabsahannya, dan tidak setiap kisah mengandung petikan pelajaran 
umum. Kadang, sebagian hal terjadi pada orang-orang shalih sebagai suatu rahmat dan 
keutamaan dari Allah Subhânahu wa Ta’âlâ. Namun, bukan berarti bahwa orang yang 
tidak mengalami kejadian-kejadian seperti itu tidak mendapat lailatul qadr, bahkan 
lailatul qadr didapat oleh siapa saja yang menghidupkan malam itu dengan 
mengerjakan ibadah kepada Allah ‘Azza wa Jalla. 
 
Catatan kaki:  
 

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dâwud, dan At-Tirmidzy. 
 
[2] Sebagaimana dalam Syarh Muslim 8/92-93 karya An-Nawawy. 
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[3] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[4] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muhammad bin Nashr Al-Marwazy. Dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albany karena beberapa pendukungnya. Bacalah pembahasan beliau 
dalam Silsilah Al-Ahâdits Adh-Dha’îfah di sela-sela pembicaraan tentang hadits no. 4404 
pada jilid 9 hal. 392-395. 

 
[5] Diriwayatkan oleh Muslim. 
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PENENTUAN LAILATUL QADR  

 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan lailatul qadr dengan 

persilangan pendapat yang sangat banyak. Waliyuddin Al-‘Irâqy rahimahullâh 
menyebut dua puluh sembilan pendapat, sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullâh 
menyebut empat puluh enam pendapat dan dua kemungkinan pendapat lain, dan 
tentunya ada berbagai pendapat lain yang bisa dirangkum dari para ulama yang 
berbicara tentang penentuan lailatul qadr ini. Tentang pembahasan ini, ada beberapa 
hal yang bisa menjadi simpulan: 

 
Pertama, sebagian pendapat ulama dalam penentuan lailatul qadr ini dibangun di 

atas dalil yang shahih, sementara sebagian lain tidak berdasarkan dalil yang shahih dan 
tepat. 

Kedua, penyebab terjadinya silang pendapat ini adalah keberadaan sejumlah 
hadits yang terkesan berbeda dalam penentuan lailatul qadr. Telah berlalu hadits Abu 
Sa’id bahwa lailatul qadr berada pada malam kedua puluh satu, juga hadits Abdullah bin 
Unais bahwa lailatul qadr berada pada malam kedua puluh tiga, demikian pula hadits 
Ubay bin Ka’ab bahwa lailatul qadr berada pada malam kedua puluh tujuh. 

 
Di samping itu, ada hadits-hadits yang mengesankan bahwa lailatul qadr berada 

pada bulan Ramadhan secara umum, ada pula hadits yang menyebut bahwa malam itu 
berada pada sepuluh malam terakhir. Pada penyebutan sepuluh malam terakhir, 
sebagian riwayat menyebut secara umum, sebagian riwayat menyebut malam ganjil 
saja, dan sebagian riwayat lagi hanya menyebut sebagian di antara malam-malam ganjil 
itu. 

 
Berdasarkan uraian di atas, bisa dianggap wajar bila terjadi persilangan pendapat 

di kalangan ulama dalam penentuan lailatul qadr. 
 
Ketiga, harus dipastikan bahwa lailatul qadr berada pada bulan Ramadhan, tidak 

pada bulan lain sebagaimana sangkaan sebagian orang. 
 
Dalil bahwa lailatul qadr berada pada bulan Ramadhan sangatlah tegas dalam 

Al-Qur`an. Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 
 

اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�  
 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada malam Al-Qadr 

(lailatul qadr).” [Al-Qadr: 1] 
 
Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman pula, 
 

ُ#�Sََرَآ�ٍَ َ�ْ%َ�ٍ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�  
 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.” 

[Ad-Dukhân: 3] 
 
Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur`an diturunkan pada lailatul qadr. 
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Sementara itu, Allah Subhânahu wa Ta’âlâ menjelaskan bahwa penurunan Al-Qur`an itu 
terjadi pada bulan Ramadhan sebagaimana dalam firman-Nya, 

 
;ُ<ْBَ َن�Tَ#َي َرVََِّّ�ِس ُهً)ى اْ�ُ(ْ;�ُن 2ِ%ِ/ ُأ7ِْ"َل ا��َواْ�ُ+ْ;َ��ِن اْ�ُ>َ)ى ِ#َ. َوَ:%َِّ��ٍت ِ��  

 
“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`an, sebagai 

petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta 
pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” [Al-Baqarah: 185] 

 
Berarti, telah dipastikan bahwa lailatul qadr itu berada pada bulan Ramadhan. 
 
Keempat, dalil-dalil menunjukkan bahwa lailatul qadr berada pada sepuluh malam 

terakhir. Hal ini bisa dipahami dari hadits-hadits berikut. 
 
Hadits Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 
 

َوCْ0ِِ;�َ. َ��ِ'َ�ٍ� َأْو َ'�ِ:َ�ٍ� َ�ْ%َ�ُ� ِإ7ََّ>�  
 
“Sesungguhnya (lailatul qadr) itu (berada pada) malam kedua puluh tujuh atau 

kedua puluh sembilan ….” [1] 
 
Hadits Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 
 

َرَ#�Tََن ِ#ْ. اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; ِ#َ. اْ�ِ&ْ�ِ; �2ِ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� Lَ�َ;َّْوا                                                 
 
“Carilah lailatul qadr pada malam ganjil di antara sepuluh malam terakhir 

Ramadhan.” [2] 
 
Hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 
 

َ:ِ�'َ M)َSْ�َ ، �2ِ �ٍ6َ#ِ�@َ M)َSْ�َ�M)َSْ�َ ، �2ِ �ٍ َ��ِ'َ�ٍ� �2ِ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� َرَ#�Tََن ِ#ْ. اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ا6ُ3ِ�َ�ْ&َه�  
 
“Carilah (lailatul qadr) pada sepuluh malam terakhir Ramadhan, pada sembilan 

malam tersisa, pada tujuh malam tersisa, pada lima malam tersisa.” [3] 
 
Hadits Ibnu Umar radhiyallâhu ‘anhumâ bahwa beliau berkata, “Seorang lelaki 

melihat (dalam mimpi) bahwa lailatul qadr berada pada malam kedua puluh tujuh. Nabi 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, 

 
�َ>� اْ�ِ&ْ�ِ; Sُ�ُ_ْ�2َ M2ِ&َه� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ْؤَ��ُآْ�ُر َأَرىْ#ِ  

 
‘Saya melihat mimpi-mimpi kalian (bahwa lailatul qadr berada) pada sepuluh 

malam terakhir. Oleh karena itu, carilah (malam itu) pada malam-malam ganjil (di 
antara sepuluh malam) tersebut.’.”[4] 

 
Pada riwayat lain oleh Al-Bukhary juga dari Ibnu ‘Umar disebutkan, 
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اdََواِ@ِ; ا�Lَ�َ%َ�ْ2َ �2ِ QِSَّْ6;ََّه� ُ#Lَ�َ;َِّ�َ>� �َنَآ 3َ2َْ. ، اdََواِ@ِ; ا�QِSَّْ6 �2ِ َ�َ&اَ_Hَْت َ�ْ) ُرْؤَ��ُآْ� َأَرى  

 
“Saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian telah bersepakat (bahwa lailatul qadr 

berada) pada tujuh malam terakhir. Barangsiapa di antara kalian yang ingin mencari 
(malam) itu, carilah di antara tujuh malam terakhir.” 

 
Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, 
 

�َ>� اْ�ِ&ْ�ِ; Sُ�ُ_ْ�2َ �2ِ&َه� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ُرْؤَ��ُآْ� َأَرىْ#ِ                    
 
‘Saya melihat mimpi-mimpi kalian (bahwa lailatul qadr berada) pada sepuluh 

malam terakhir. Carilah (malam itu) pada malam-malam ganjil (di antara sepuluh 
malam) tersebut.’.”[5] 

 
Juga dalam hadits Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallâhu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

gُاْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� ُأِر� َّ��ُ M�ِhَ)َ�َْأ iُ�ْ:َ َأM�ِ6ِّ%ُ�َ>� ْه�ََ̂&اِ:ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ 6ُ3ِ�َ�ْ�2َ&َه� 2َُ اْ�  
 
“Lailatul qadr telah diperlihatkan kepadaku, tetapi sebagian istriku 

membangunkanku maka saya pun dibuat lupa terhadap (malam) itu. Oleh karena itu, 
carilah (lailatul qadr) pada sepuluh malam yang tersisa.” [6] 

 
Selain itu, dalam hadits lain, dari Abu Musa Al-Asy’ary radhiyallâhu ‘anhu, dari 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, 
 

Mِّ7ِإ gُ+ْ�َ�َ0ْا ;َCْ�َ�ْوََّل اdَا jُ3ِ�َ�ْ4ِ َأVِا��َّْ%َ�َ� َه َّ��ُ gُ+ْ�َ�َ0ْاْ� ا;َCْ�َ kَ'َْوdَا َّ��ُ gُ%�ُِأ 
َ%)ِ2َ M�ِ �<ََّ7�2ِ ِإ ;ِCْ�َ�َْواِ@ِ; اdَ3َ2َْ. ا َّl?ََأ 

�ْ�ُ�2َْ�َ%ْ�5ْ�ِ�َ َ�ْ�5َ�ِ�َ َأْن ِ#ْ  
 
“Sesungguhnya saya beri’tikaf pada sepuluh malam pertama (guna) mencari 

malam (Al-Qadr) ini. Kemudian, saya beri’tikaf pada sepuluh malam pertengahan, lalu 
saya tiba (pada akhir dari sepuluh malam tersebut) maka dikatakan kepadaku bahwa 
(lailatul qadr) itu berada pada sepuluh malam terakhir. Barangsiapa di antara kalian 
yang ingin beri’tikaf, silakan dia beri’tikaf.” [7] 

 
Hadits Ubadah bin Ash-Shâmit bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 
 

gُ�ْ;َ@َ �ُْآ;َSِ@ْdُ �ِ�َ%ْ�َ:ِ اْ�َ(ْ)ِر ، M?َFَ�َ2َ ٌنFَ2ُ ٌنFَ2َُو ، gْ�َ2ِ;ُ2َ ، M6َ0َِ� �2ِ 6ُ3ِ�َ�ْ�2َ&َه� ، َ�ُ�ْ� َ@ْ%ً;ا َ�ُ�&َن َأْن َو�ِ�َوا�6َّ�ِ: ا��َّ�ِ'َ�َ 
�ِ6َ#ِ�mَ�َْوا 

 
‘Saya keluar untuk mengabarkan kalian tentang lailatul qadr, namun Fulan dan 

Fulan berselisih sehingga (lailatul qadr itu) terangkat. Semoga (hal tersebut) menjadi 
kebaikan bagi kalian. Oleh karena itu, carilah (malam itu) pada malam kesembilan, 
ketujuh, dan kelima.’.”[8] 

 
Kelima, bisa disimpulkan bahwa yang terkuat di antara berbagai pendapat tentang 

penentuan lailatul qadr adalah bahwa lailatul qadr berada pada sepuluh malam 
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terakhir. Kemudian, di antara sepuluh malam terakhir tersebut, lailatul qadr paling 
diharapkan berada pada malam ganjil. 

 
Berikut beberapa simpulan ulama dalam penentuan lailatul qadr[9]. 
 
Imam Ahmad rahimahullâh berkata, “(Lailatul qadr berada) pada sepuluh malam 

terakhir pada malam ganjil, tidak akan salah dari itu –Insya Allah-.” 
 
Imam Asy-Syafi’iy rahimahullâh berpendapat bahwa yang terkuat di antara malam 

ganjil adalah malam kedua puluh satu atau kedua puluh tiga. 
 
Ibnu Khuzaimah rahimahullâh berkata, “Saya hanya memerintah untuk mencari 

lailatul qadr pada sepuluh malam terakhir Ramadhan pada malam ganjil, bukan pada 
(malam) genap.” Beliau juga berkata, “Sesungguhnya lailatul qadr berpindah-pindah 
pada malam ganjil pada sepuluh malam terakhir Ramadhan berdasarkan (hadits-hadits) 
yang telah tsabit (sah, pasti).” 

 
Ibnu Qudamah rahimahullâh berkata, “Disunnahkan untuk mencari (lailatul qadr) 

pada seluruh malam Ramadhan, dan lebih ditekankan (lebih muakkad) (untuk mencari) 
pada sepuluh malam terakhir, dan lebih muakkad (untuk mencari) pada malam-malam 
ganjilnya.” 

 
Imam An-Nawawy rahimahullâh berkata, “Yang masyhur pada madzhab kami 

(Syafi’iyah) adalah bahwa lailatul qadr terbatas pada sepuluh malam terakhir dari bulan 
Ramadhan, dan itu adalah malam tertentu yang tidak berpindah-pindah, bahkan berada 
hanya pada malam itu setiap tahun. Namun, (pendapat) terpilih adalah bahwa (lailatul 
qadr) itu berpindah-pindah, (yakni) berada pada suatu malam pada sebagian tahun, dan 
(berada) pada malam lain pada sebagian tahun (yang lain). Akan tetapi, (lailatul qadr) 
itu hanya berpindah-pindah pada malam terakhir. Berdasarkan (keterangan) ini, 
hadits-hadits yang (terkesan) berselisih dalam hal ini bisa dikompromikan.” 

 
Ibnu Hazm rahimahullâh berkata, “Lailatul qadr berada pada (bulan) Ramadhan, 

khususnya pada sepuluh malam terakhir, khusus pada satu malam tertentu, tidak 
berpindah-pindah selama-lamanya. Hanya saja, tidak seorang pun di antara manusia 
yang mengetahui malam yang mana di antara sepuluh malam tersebut. Akan tetapi, 
(lailatul qadr) itu pasti berada pada malam ganjil.” 

 
Ibnu Taimiyah rahimahullâh berkata, “Lailatul qadr berada pada sepuluh malam 

terakhir dari bulan Ramadhan. Demikian (keterangan yang) telah sah dari Nabi 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam.” 

 
Setelah menyebut empat puluh enam pendapat dan dua kemungkinan pendapat, 

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullâh berkata, “(Pendapat) paling rajih adalah bahwa 
(lailatul qadr) berada pada malam ganjil di antara sepuluh malam terakhir, dan itu 
berpindah-pindah –sebagaimana yang dipahami dari hadits ini-. Yang paling diharapkan 
adalah pada malam ganjil, dan yang paling diharapkan di antara malam-malam ganjil itu 
–menurut orang-orang Syafi’iyyah- adalah malam kedua puluh satu atau malam kedua 
puluh tiga berdasarkan hadits Abu Sa’id dan hadits Abdullah bin Unais radhiyallâhu 
‘anhumâ, dan yang paling diharapkan –menurut kebanyakan ulama- adalah malam 
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kedua puluh tujuh.” 
 
Keenam, kami kembali menegaskan, berdasarkan pembahasan yang telah lalu, 

bahwa lailatul qadr tidak harus berada pada satu malam saja pada setiap tahun, tetapi 
bisa berpindah-pindah. Demikian pendapat kebanyakan ulama. 

 
Wallâhu A’lam. 

 
Catatn kaki:  
 

[1] Dikeluarkan oleh Ath-Thayâlisy, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Abu Ya’la. 
Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany rahimahullâh dalam Silsilah Al-Ahâdits Ash-Shahîhah 
no. 2205 

 
[2] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry, Muslim, dan Abu Dâwud. 
 
[3] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dan Abu Dâwud. 
 
[4] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[5] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[6] Diriwayatkan oleh Muslim. 
 
[7] Dikeluarkan oleh Al-Bukhary dan Muslim. 
 
[8] Diriwayatkan oleh Al-Bukhary. 
 
[9] Bacalah Suthû’ Al-Badr bi Fadhâ`il Lailatil Qadr hal. 123-124 karya Ibrahim 

Al-Hazimy. 
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BEBERAPA AMALAN YANG DIANJURKAN DI SEPULUH MALAM 
TERAKHIR BULAN RAMADHAN  

 
Setelah memaklumi bahwa lailatul qadr berada pada sepuluh malam terakhir 

Ramadhan, tentu seorang hamba harus mempersiapkan dirinya dengan beberapa 
amalan shahih yang, kalau dikerjakan pada lailatul qadr, nilai amalan itu tentu lebih 
baik daripada dikerjakan selama seribu bulan. 

 
Amalan shahih apapun, yang dikerjakan pada lailatul qadr, akan mengandung 

keutamaan tersebut. Oleh karena itu, Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam sangat 
memaksimalkan amalan shalih pada sepuluh malam terakhir sebagaimana diterangkan 
oleh Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, 

 
َْ̀%ِ;eَ (ُ<ِ�َ9ْ�َ �ْ2ِ 4ِ َ#� اdََواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ 9ْ�ََ�ِ>ُ) َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��َِّ/ َرُ'&ُل َآ�َن  

 
“Adalah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada 

sepuluh malam terakhir, suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh (seperti itu) 
di luar (malam) tersebut.” [1] 

 
Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim mencontoh Rasulullah 

shallallâhu ‘alaihi wa sallam dalam kesungguhan beliau dalam hal menjalankan ibadah. 
 
Berikut beberapa amalan yang pelaksanaannya sangat dianjurkan pada sepuluh 

malam terakhir Ramadhan. 
 
Pertama: Qiyamul Lail 
 
Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

َذSِ7ِْ/ ِ#ْ. َ�َ()ََّم َ#� َ�ُ/ ُِ̀+َ; َواْ?�6َ�ًِ:� ِإ��7ً�3َ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� َ��َم َ#ْ.  
 
“Barangsiapa yang berdiri (untuk mengerjakan shalat) pada lailatul qadr karena 

keimanan dan hal mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang 
telah berlalu.” [2] 

 
Perihal amalan ini juga diterangkan oleh Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, 
 

َأْهَ�ُ/ َوَأْ�َ(cَ ، َ�ْ%َ�ُ/ َوَأْ?َ%� ، ِ#bَْ"َرBَ 4ُ)َّ اْ�َ�Cُْ; َدَ@َ
 ِإَذا َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��MSَُِّّ َآ�َن  
 
“Adalah Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, bila sepuluh malam terakhir telah 

masuk, mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan 
keluarganya.” [3] 

Kedua: Membaca Al-Qur`an 
 
Al-Qur`an Al-Karim memiliki kekhususan kuat berkaitan dengan bulan Ramadhan 

bahwa Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 
 

;ُ<ْBَ َن�Tَ#َي َرVَِّاْ�ُ(ْ;�ُن 2ِ%ِ/ ُأ7ِْ"َل ا�  
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“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`an.” [Al-Baqarah: 

185] 
 
Dimaklumi pula bahwa Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam memberi perhatian lebih 

terhadap Al-Qur`an pada bulan Ramadhan sehingga Jibril turun pada bulan Ramadhan 
untuk Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang membaca Al-Qur`an sebagaimana dalam 
hadits Abdullah bin Abbas radhiyallâhu ‘anhumâ bahwa beliau berkata, 

 

 ِإنَّ َرَ#�Tََن Bَْ>ِ; �2ِ َ�ُ�&ُن َ#� َأْ�َ&َد َوَآ�َن ِ:�mَ�ْْ%ِ; ا��َّ�ِس َأْ�َ&َد َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��َِّ/ َرُ'&ُل َآ�َنَ�;ِSْ�ِ /ِ%ْ�َ0َ ُمFََّ6َآ�َن ا� 
4ُ�)َ�ْ�َ �ْ2ِ ِّ

 َ�ِ(َ%ُ/ َذاPِ2َ اْ�ُ(ْ;�َن َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��َِّ/ َرُ'&ُل 0ََ�ْ%ِ/ 2ََ%ْ�ِ;ُض َ�ْ�Mَّ�?َ qَ�ِ6َ َرَ#�Tََن 2ِْ� َ'َ�ٍ� ُآُ�;ِSْ�ِ َرُ'&ُل َآ�َن 

ا3ُ�ْْ;َ'َ�ِ� ا�;ِّ�ِ[ ِ#َ. ِ:�mَ�ْْ%ِ; َأْ�َ&َد َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��َِّ/  
 
“Adalah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam orang yang terbaik dengan 

kebaikan, dan beliau lebih terbaik pada bulan Ramadhan. Sesungguhnya Jibril 
menjumpai beliau setiap tahun pada (bulan) Ramadhan hingga bulan berlalu. Beliau 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam memperhadapkan Al-Qur`an kepada (Jibril). Apabila Jibril 
menjumpai (Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam), beliau shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam adalah orang yang lebih baik dengan kebaikan daripada angin yang berembus 
tenang.” [4] 

 
Dimaklumi oleh setiap muslim, keutamaan Al-Qur`an dalam segala hal, baik dalam 

membacanya, menadabburinya, mempelajarinya, maupun hal-hal selainnya. 
 
Ketiga: I’tikaf 
 
I’tikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhânahu 

wa Ta’âlâ. Tidaklah seseorang keluar dari masjid, kecuali untuk memenuhi hajatnya 
sebagai manusia. 

 
I’tikaf adalah ibadah sunnah pada bulan Ramadhan serta di luar Ramadhan. 

Amalan tersebut adalah syariat yang telah ada pada umat-umat sebelum umat Islam dan 
merupakan mahligai kaum salaf shalih. 

 
Dasar pensyariatan amalan itu adalah firman Allah Subhânahu wa Ta’âlâ, 
 

ا�6َ3َ�ِْ�ِ) �2ِ �0َِآُ+&َن َوَأ7ُْ�ْ�  
 
“Sedang kalian beri’tikaf di dalam masjid.” [Al-Baqarah: 187] 
 
Ayat di atas masih dalam rangkaian penjelasan hukum-hukum seputar puasa 

Ramadhan. Jadi, I’tikaf memiliki kekhususan berkaitan dengan Ramadhan. Oleh karena 
itu, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf pada sepuluh malam terakhir 
Ramadhan sebagaimana diterangkan oleh hadits Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, 

 
َ:ْ�ِ)4ِ ِ#ْ. َأْزَواُ�ُ/ ا5َ�َ�َ0ْ ُ��َّ ، ا��َُّ/ َ�َ&Mَّ�?َ 4ُ�َّ2 َرَ#�Tََن ِ#ْ. اdََواِ@َ; اْ�َ�Cَْ; َ�ْ�5ُ�ِ�َ َآ�َن َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ ا��MSََِّّ َأنَّ  

 
“Sesungguhnya Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf pada sepuluh malam 

terakhir Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian istri beliau beri’tikaf setelah itu.” [5] 
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Keempat: Memperbanyak Doa 
 
Doa adalah ibadah yang sangat agung, merupakan sifat para nabi dan rasul serta 

ciri orang shalih. Keutamaan, perintah, dan manfaat doa sangatlah banyak diterangkan 
dalam Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 

 
Keberadaan doa pada bulan Ramadhan sangatlah kuat. Allah Subhânahu wa Ta’âlâ 

menyebut tentang amalan tersebut di sela-sela pembicaraan tentang hukum-hukum 
puasa. Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 

 
7ِّ� 0َ�ِّ� �Sَ0ِِدي َ'Hََ�َ� َوِإَذاPِ2َ lٌ�;ِ�َ lُ%�ِا َد�0َِن ِإَذا ا�)َّاِع َد0َْ&َة ُأ&Sُ%9ِ�َ6ْ%َ�ْ2َ ��ِ ا&�ُ#ِrْ%ُ�َُّْ>ْ� ِ:� َو��وَن َ�َ(ُBُ;ْ�َ  

 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, (jawablah) 

bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran.” [Al-Baqarah: 186] 

 
Dimaklumi pula bahwa pertengahan malam adalah waktu yang baik untuk berdoa, 
 

�ِ"ُلْ�َ ���Sْ�َ sُ�َُ(M ِ?ْ%َ. ا�)7َُّْ%� ا��3ََّ6ِء ِإM�َ َ�ْ%َ�ٍ� ُآ
َّ َوَ�َ���Sَ�َ M�ََرَك َر:َُُّ 
�Tِ3ْ�َ sُ�ُْ� َ.ِ?ْ%:  6ْ3ُ�ِِ�ٍ� ِرَواَ�ٍ� َو2ِْ�( اt�ِْ@ُ; ا��َّْ%ُِ 
 ا��َّْ%ِ

�ْ� َوَ#ْ. َ�ُ/ lَ%ْ9ِ�َ'ْHَ2َ َ�ْ)0ُْ&7ِْ� َ#ْ. 2ََ%ُ(ْ&ُل) ُ�4ُ�Iَ�ُ َأْو ا��َّْ%ِ
 MTَ#َ ;ُRْBَ ِإَذا:  َ�ُ/ ُأْ@َ;ى ِرَواَ�ٍ� َو2ِْ�, اHَ�ْوَُّلِ�ُHَ6ْ�َ /ِ%َRِ0ْHُ2َ .ْ#ََو 

�ْ7ِ;ُ+ِْ̂ �َ6ْ�َ ;َ+ِْ̀ Hَ2َ /ُ�َ  
 
“Rabb kita Tabâraka wa Ta’âlâ turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga 

malam terakhir tersisa (dalam salah satu riwayat Muslim, ‘Ketika sepertiga malam 
pertama telah berlalu,’ dan dalam riwayat beliau yang lain, ‘Apabila seperdua atau dua 
pertiga malam telah berlalu,’), kemudian berfirman, ‘Barangsiapa yang berdoa 
kepada-Ku, Aku akan mengabulkan untuknya, barangsiapa yang meminta kepada-Ku, 
Aku akan memberikan untuknya, dan barangsiapa yang memohon ampunan kepada-Ku, 
Aku akan mengampuninya.’.” [6] 

 
Kelima: Taubat dan Istighfar 
 
Taubat dan istighfar adalah amalan yang dituntut pada seluruh keadaan. Allah 

Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 
 

�&َن َأ�َُّ/ َ�3ِ%ً�� ا��َِّ/ ِإM�َ َوُ�&ُ:&اُ#ِrْ3ُ�َُّْ�ْ� ا��َن َ�َ&Lُ�ِ+ْ�ُ  
 
“Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang 

beriman, supaya kalian beruntung.” [An-Nûr: 31] 
 
Malam hari adalah tempat untuk bertaubat dan beristighfar bagi orang-orang yang 

bertakwa. Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman, 
 


 َآ�7ُ&ا ِإ7َُّ>ْ� َر:ُُّ>ْ� �َ��ُهْ� َ#� �ِ@�Vَِ.. َو0ُُ%&ٍن َ��َّ�ٍت �2ِ ا�3ُ�َِّْ(%َ. ِإنََّSْ�َ �َ�َِذ .َ%�ِ6ِLْ#ُ .َآ�7ُ&ا ��ً%�ِ�َ .َ#ِ 
 َوِ:��Lَ'ْHَ�ِْر. َ�ْ>9َُ�&َن َ#� ا��َّْ%ِ

ِْ̂+ُ;وَن ُهْ� �َ6ْ�َ  
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“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) 
dan pada mata air-mata air, sambil mengambil sesuatu yang diberikan oleh Rabb 
mereka kepada mereka. Sesungguhnya, sebelumnya di dunia, mereka adalah 
orang-orang yang berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; Dan 
pada akhir malam, mereka memohon ampun (kepada Allah).” [Adz-Dzâriyât: 15-18] 

 
Keenam: Umrah 

 
Umrah termasuk amalan shalih yang agung, penuh dengan keutamaan dan 

kebaikan, serta lebih utama untuk diamalkan pada bulan Ramadhan karena Nabi 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
َ#ِ�ْ� َ?Tِ)ْ�َ �ًَّ9ْ� َرَ#�Tََن 2ِْ� 3ْ0َُ;ًة  

 
“Umrah pada bulan Ramadhan menggantikan haji bersamaku.” [7] 
 
Demikian beberapa contoh amalan shalih pada sepuluh malam terakhir 

Ramadhan. 
 
Wallâhu A’lam. 

 
Catatan kaki:  

 
[1] Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. 
 
[2] Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Muslim, Abu Dâwud, At-Tirmidzy, dan 

An-Nasâ`iy. 
 
[3] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry (konteks hadits ini milik beliau), Muslim, dan 

Abu Dâwud. 
 
[4] Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Muslim, dan An-Nasâ`iy. 
 
[5] Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Muslim dan Abu Dâwud. 
 
[6] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry, Muslim, Abu Dâwud, At-Tirmidzy, dan Ibnu 

Mâjah. 
 
[7] Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry, Muslim, Abu Dâwud, At-Tirmidzy, dan Ibnu 

Mâjah. 
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HADITS-HADITS LEMAH SEPUTAR LAILATUL QADR 

 
Berikut kami mengangkat sejumlah hadits lemah berkaitan dengan lailatul qadr 

agar kelemahannya diketahui untuk tidak diamalkan. Kami merangkum hadits tersebut 
dari sejumlah buku yang kualitas pembahasannya bisa dipercaya. 

 
Hadits Pertama 
 

ُ̂&ا َ�� َأْن ُأ#َِّ�ِ/ َأ�3َ0َْر َ�َ(�َ\َ; 7Hَ�َ2ََُّ/ َذِ�َ� ِ#ْ. ا��َُّ/ �Bََء َ#� َأْو Sْ�ََ�ُ/ ا��َّ�ِس َأ�3َ0َْر ُأِرَي َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ ا��َُّ/ َ\�Mَّ ا��َِّ/ َرُ'&َل ِإنَّ �ُSْ�َ .ْ#ِ 


 اْ�َ�3ََِIْ#ِ يVَِّا� uَ�َ:َ �ْ3ِْ; ُ_&ِل 2ِْ� َْ̀%ُ;ُه�4ُ اْ�ُ�Rَ0ْHَ2َ /ََُّأ5ِ�ْ ِ#ْ. َ@ْ%ٌ; اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� ا�� ;ٍ<ْBَ  

 
“Sesungguhnya Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam diperlihatkan umur-umur 

manusia sebelum beliau atau sesuatu yang Allah kehendaki dari hal tersebut. Beliau 
menganggap bahwa umur umatnya pendek untuk mencapai amalan yang telah dicapai 
oleh selain umat Islam yang berumur panjang. Maka, kepada beliau, Allah memberikan 
lailatul qadr yang lebih baik daripada seribu bulan.” 

 
Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththâ` no. 768. Ibnu 

‘Abdil Barr berkata, “Saya tidak mengetahui hadits yang diriwayatkan secara musnad, 
tidak (pula) secara mursal dari jalur periwayatan (apapun), kecuali sesuatu yang ada 
dalam Al-Muwaththâ`. Itu adalah salah satu di antara empat hadits yang tidak 
ditemukan kecuali pada (kitab) yang bukan Al-Muwaththâ`.”[1] 

 
Dalam Takmil An-Nafa’, penulisnya, Syaikh Muhammad ‘Amr Abdul Lathif, 

membawakan riwayat yang semakna dengan hadits di atas, yaitu sebuah hadits dari 
Ibnu ‘Abbas,sebuah riwayat mursal dari Mujahid, dan sebuah riwayat mu’dhal 
‘keterputusan dalam sanad dengan gugurnya dua rawi atau lebih’ dari Ali bin ‘Urwah 
–salah seorang rawi yang sangat lemah-. Semuanya memiliki kelemahan. 

 
Hadits Kedua 
 
Dari Yusuf bin Sa’ad, beliau berkata, “Seorang lelaki berdiri kepada Al-Hasan bin 

Ali radhiyallâhu ‘anhu setelah (Al-Hasan) membaiat muawiyah radhiyallâhu ‘anhu. 
(Orang tersebut) berkata, ‘Engkau telah mencoreng wajah kaum mukminin (atau dia 
berkata, ‘Wahai orang yang mencoreng wajah kaum mukminin’),’ maka (Al-Hasan) 
berkata, 

 
eَ �ْ�ِSِّْ7rَ�ُ �َ3َ?ِنَّ ا��َُّ/ َرPِ2َ َّMSَِّ���َك ِإ7َّ� 2ََ�َ"gْ�َ َذِ�َ� �6َ2ََء4ُ ِ#ْ�M�َ0َ 4ِ;ِSَ ُأَ#%ََّ� َ:ِ�M ُأِرَى -َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ اMَّ�\َ aُ- ا�َ%ْRَ0َْأ � َ�� َ;اْ�َ�ْ&َ

(َُّ3Lَ#ُ M� Bَ �<َ�ُ�ِ3ْ�َْ>ٍ; َأ5ِ�ْ ِ#ْ. َ@ْ%ٌ; اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ�. اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ُ� َ#� َأْدَراَك َوَ#�. اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� �2ِ َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ� َوgْ�َ"َ7َ ا9َ�ْ�َِّ� �2ِ 7َْ>ً;ا َ�ْ�ِ

ُ#3Lََُّ) َ�� ُأَ#%ََّ� َ:ُ�& َ:ْ�َ)َك  
 
‘Janganlah engkau mencela saya. Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya Bani 

Umayyah diperlihatkan kepada beliau, sedang beliau berada di atas mimbar, maka hal 
tersebut tidak menyenangkan beliau. Kemudian, turunlah “innâ a’thainâkal kautsar”. 
Wahai Muhammad, yakni sebuah sungai di surga. Turun pula “innâ anzalnâhu fî lailatil 
qadr. Wa mâ adrâka mâ lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr”. Wahai 
Muhammad, hal tersebut dimiliki oleh Bani Umayyah setelahmu.’.” 
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Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzy, Ibnul Jarîr, dan selainnya. 
Imam At-Tirmidzy sendiri melemahkan hadits di atas, demikian pula Ibnu Katsir dalam 
Tafsir-nya, dan Ibnu Katsir menambahkan bahwa sanad hadits tersebut juga 
mengandung idthirâb ‘keguncangan’ dan, pada matannya, terdapat nakârah 
‘kemungkaran’ dari beberapa sisi. 

 
Hadits Ketiga 

 
Dari Abu Dzar Al-Ghifary, beliau berkata, 
 

gُ�ْ�ُ :��َ َرُ'&َل ،aِ�7ِ ا;ْSِ@َْن 2ِْ� اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� 0َْ. َأ�Tَ#ََ��َل ؟ َْ̀%ِ;4ِ 2ِْ� َأْو َر : “
 aِا َرُ'&َل َ��: gُ�ْ�ُ: َ��َل ،” َرَ#�Tََن 2ِْ� ِهَ� َ:ْ
: gُ�ْ)ُ2َ: َ��َل ،” اْ�ِ(َ%�َ#ِ� َ�ْ&ِم ِإM�َ ِهَ� َ:ْ
 َ��،“ : َ��َل ؟ اْ�ِ(َ%�َ#ِ� َ�ْ&ِم ِإM�َ ِهَ� َأْم ُرَ2ِ�gْ اSِ7ْHَ�َْ%�ُء Pِ2َ iَSِ�َُذا َآ�7ُ&ا َ#� اSِ7ْHَ�َْ%�ِء َ#Qَ َ�ُ�&ُن

 ا��َُّ/ َ\�Mَّ اaِ َرُ'&ُل َ?)ََّث ُ��َّ: َ��َل“  اHَ�َْواِ@ِ; َواْ�َ�Cِْ; اHُ�َْوِل اْ�َ�Cِْ; �2ِ &َه�ا6ُ3ِ�َ�ْ“ : َ��َل ؟ ِهَ� َرَ#�Tََن َأيِّ 2ِْ� اaِ، َرُ'&َل َ��
�� َ�� اHَ�َْواِ@ِ; اْ�َ�Cِْ; �2ِ ا6ُ3ِ�َ�ْ&َه�“ : َ��َل ؟ اْ�َ�Cَْ;�ِ. َأيِّ gُ�ْ)ُ2َ :�ْ2ِ ، َْ̀+َ�َ�ُ/ �2َْهgُ�ْSَ�َ َوَ'�ََّ� %ْ�َ0َِ/ِ�ْHَ6ْ�َ 0َ.ْ ْ�ٍءBَ َه�(َ�ْ:َ ”، َّ��ُ 
�ْ� �3َ�َ َأْو Sِmْ�ُ�ََ;7ِّْ� 0ََ�ْ%َ� َأgُ3ْ6َ�ْ اaِ، َرُ'&َل َ��: 2َُ(gُ�ْ َْ̀+َ�َ�ُ/، �2َْهgُ�ْSَ�َ َوَ?)ََّث َوَ'�ََّ� 0ََ�ْ%ِ/ ا��َُّ/ َ\�Mَّ اaِ َرُ'&ُل َ?)ََّثِ�َ;ْSَ@ْ2ِْ� َأ 

lَTَِ̂: َ��َل ؟ ِهَ� اْ�َ�Cِْ; َأيِّ 2َ َّ��َ0َ �SًTََ̀ �#َ lَTَِ̀ َّ��َ0َ /ُ�َIْ#ِ ��َ /ُ�َSْ�َ ��ََ)4ُ، َو�ِإنَّ“ : 2ََ(�َل َ:ْ aََء َ�ْ& ا�Bَ �ْ�ُ�َ�َ_ْHَ�َ �<َ%ْ�َ0َ 

اHَ�َْواِ@ِ; ا�QِSَّْ6 �2ِ ا6ُ3ِ�َ�ْ&َه�  “ 
 
“Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku bahwa lailatul qadr 

berada pada (bulan) Ramadhan atau pada (bulan) lain.’ Beliau menjawab, ‘Bahkan 
(malam) itu berada pada (bulan) Ramadhan.’ Saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
(malam) itu bersama para nabi sepanjang mereka ada, apabila mereka meninggal, 
(malam) itu juga ikut terangkat, ataukah (malam) itu (tetap ada) hingga hari kiamat?’ 
Beliau menjawab, ‘Tidak, tetapi (malam) itu (tetap ada) hingga hari kiamat.’ Saya 
bertanya (lagi), ‘Berada pada (malam) Ramadhan manakah (malam) itu?’ Beliau 
menjawab, ‘Carilah pada sepuluh malam pertama dan sepuluh malam terakhir.’ 
Kemudian, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam melanjutkan pembicaraan maka saya 
menunggu kesempatan, lalu saya bertanya, ‘Di manakah di antara dua sepuluh itu?’ 
Beliau menjawab, ‘Carilah pada sepuluh malam terakhir, jangan engkau bertanya 
sesuatu apapun setelahnya.’ Kemudian, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
melanjutkan pembicaraan maka saya menunggu kesempatan, lalu saya berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, saya bersumpah terhadapmu agar engkau memberitahukan kepadaku di 
manakah (malam) itu di antara sepuluh (malam terakhir) tersebut.’ Maka, Nabi 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam marah kepadaku, dengan kemarahan yang beliau tidak 
pernah seperti itu sebelumnya tidak (pula) setelahnya, kemudian bersabda, 
‘Sesungguhnya Allah -jika berkehendak- akan memperlihatkan (malam) itu kepada 
kalian. Carilah pada tujuh malam terakhir.’.” 

 
Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thahawy dalam Syarh Ma’âni 

Al-Atsar, Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqy, dan selainnya. 
 
Pada sanadnya, terdapat rawi yang bernama Martsad bin ‘Abdillah, seorang rawi 

yang majhul ‘tidak dikenal’. Hadits tersebut dilemahkan oleh Syaikh Al-Albany dalam 
Silsilah Al-Ahâdits Adh-Dha’îfah no. 3100 dan disebutkan pula oleh beliau bahwa ada 
bentuk nakârah ‘kemungkaran’ dalam matannya. 

 
Hadits Keempat 
 

 ِدْ�َ&اِن 2ِْ� ُآlَ�ِ َ#;ََّ�ْ%ِ. َ�َ;َأَه� َوَ#ْ. ا�Kِّ)ِّْ�ِ(ْ%َ. ِ#َ. َآ�َن َواِ?َ)ًة َ#;ًَّة}  اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� 2ِْ� َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�{ :  ُوEِ&ْwُِ/ ِإْ�ِ; 2ِْ� َ�َ;َأ َ#ْ.
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�� َ�َ;َأَه� َوَ#ْ. ا�Cَُّ>َ)اِءً��َ�َ 4ُ;َCَ?َ aُا ;َCَLْ#َ ِء�%َSِ7ْHَ�ْا  
 
“Barangsiapa yang, setelah berwudhu, membaca, ‘Innâ anzalnâhu fî lailatil qadr,’ 

sebanyak sekali, dia (tergolong salah satu) dari para shiddiqin. Barangsiapa yang 
membaca (ayat) itu sebanyak dua kali, dia akan terhitung ke dalam catatan para 
syuhada. Barangsiapa yang membaca (ayat) itu sebanyak tiga kali, dia akan 
dikumpulkan oleh Allah bersama perkumpulan para nabi.” 

 
Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Dailamy dalam Musnad Firdaus dari jalur Abu 

‘Ubaidah, dari Al-Hasan, dari Anas, dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 
 
Demikian yang disebutkan oleh As-Suyuthy dalam Al-Hawy. Pada sanad tersebut, 

ada Abu ‘Ubaidah, sementara pengguna kata dari oleh Al-Hasan Al-Bashry, padahal 
beliau adalah seorang mudallis. 

 
Hadits di atas dianggap palsu oleh Syaikh Al-Albany rahimahullâh dalam Silsilah 

Al-Ahâdits Adh-Dha’îfah no. 1449 dan no. 1527. 
 
Anggapan kepalsuan hadits di atas –menurut Syaikh Al-Albany rahimahullâh – 

sangat tampak dari konteks hadits itu. 
 
Hadits Kelima 
 

Sْ�ََ�ُ>ْ� َآ�َن َ#ْ. ُ�ْ�Rَِ>� َوَ�ْ� اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� Hُ�ِ#َِّ�ْ� َوَهlَ اaَ ِإنَّ  
 
“Sesungguhnya Allah telah memberikan lailatul qadr pada umatku, dan tidak 

pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya.” 
 
Hadits di atas dikeluarkan oleh Ad-Dailamy dalam Musnad Firdaus sebagaimana 

dalam Ad-Durr Al-Mantsûr karya As-Suyuthy dan dalam Silsilah Al-Ahâdits 
Adh-Dha’îfah no. 3106 karya Syaikh Al-Albany. 

 
Hadits tersebut divonis sebagai hadits palsu oleh Syaikh Al-Albany lantaran, di 

dalam sanadnya, terdapat seorang pemalsu hadits, Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syamy. 
 
Hadits Keenam 
 

Hَ�َ@ََّ; َوَ#� َذSِ7ِْ/ ِ#ْ. َ�َ()ََّم َ#� َ�ُ/ ُِ̀+َ; َواْ?�6َ�ًِ:� ِإ��7ً�3َ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�َ� َ��َم وَ#ْ. َذSِ7ِْ/ ِ#ْ. َ�َ()ََّم َ#� َ�ُ/ ُِ̀+َ; َواْ?�6َ�ًِ:� ِإ��7ً�3َ َرَ#�Tََن َ��َم َ#ْ.  
 
“Barangsiapa yang qiyam Ramadhan karena keimanan dan hal mengharap pahala, 

akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Barangsiapa yang qiyam 
pada lailatul qadr karena keimanan dan hal mengharap pahala, akan diampuni 
untuknya segala dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang.” 

 
Hadits dengan konteks di atas dikeluarkan oleh Imam An-Nasâ`iy dalam As-Sunan 

Al-Kubrâ` dengan bersandar pada nukilan Syaikh Al-Albany dari manuskrip As-Sunan 
Al-Kubrâ`, walaupun ada sedikit perbedaan dengan konteks kitab tersebut yang 
tercetak saat ini. 
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Tambahan kalimat pada akhir hadits dianggap syâdz ‘ganjil’ oleh Syaikh Al-Albany 
pada sebuah pembahasan ilmiah dalam Silsilah Al-Ahâdits Adh-Dha’îfah no. 5083, 
demikian pula dianggap sebagai tambahan yang mungkar oleh Ibnu Abdil Barr dalam 
At-Tamhîd 7/105. 

 
Hadits Ketujuh 
 

اْ�ُ(ْ;�ِن ِ:ُ;ُ:0ُ Qِِ)gْ�َ“ اْ�َ(ْ)ِر َ�ْ%َ�ِ� 2ِْ� َأ7َْ"ْ�َ��4ُ ِإ7َّ�” َ�َ;َأ َ#ْ.  
 
“Barangsiapa yang membaca, ‘Innâ anzalnâhu fî lailatil qadr,’ (bacaannya) akan 

dinilai dengan seperempat Al-Qur`an.” 
 
Hadits di atas dikeluarkan oleh Muhammad bin Nashr Al-Marwazy sebagaimana 

dalam Mukhtashar Qiyâmul Lail dari jalur ‘Amr bin Riyâh (seorang dajjal, pendusta), 
dari Yazîd Ar-Raqâsy (seorang yang dhaif), dari Anas bin Malik secara marfu. 

 
Hadits ini divonis palsu oleh Syaikh Al-Albany dalam Silsilah Al-Ahâdits 

Adh-Dha’îfah no. 4324. 
 
Hadits Kedelapan 
 

�Fٍَث َ�َ�َوَ�ْ% َوCْ0ِِ;�َ. ِإْ?َ)ى َوَ�ْ%َ�َ� َرَ#�Tََن ِ#ْ. Cْ0ََ;َة َ'QَSْ َ�ْ%َ�َ� اْ_Sُ�ُ&َه�َ .َ�;ِCْ0َِو .َّ��ُ gَ�َ'َ  
 
“(Rasulullah bersabda,) ‘Carilah (lailatul qadr) pada malam ketujuh belas, malam 

kedua puluh satu, dan malam kedua puluh tiga,’ kemudian beliau diam.” 
 
Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dâwud no. 244, tetapi dilemahkan oleh Syaikh 

Al-Albany dalam Dha’îf Sunan Abu Dâwud 2/65/66. 
 
Hadits Kesembilan 
 
Dari Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, beliau berkata, 
 
“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila saya mengetahui lailatul qadr 

pada suatu malam. Apa yang mesti saya baca? Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
menjawab, 

 
0َ�ِّْ� 5ُ0ْ�2َ اْ�َ�ْ+َ& lLِ�ُُّ 0َُ+&ٌّ ِإ7ََّ� ا��َُّ>�َّ ُ�&ِ�ْ�  

 
‘Katakanlah, ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai rasa maaf, 

maka maafkanlah aku.’.’.” 
 
Hadits di atas dikeluarkan oleh At-Tirmidzy, An-Nasâ`iy, Ibnu Mâjah, dan 

selainnya dari jalur Abdullah bin Buraidah dari Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ. Abdullah bin 
Buraidah dianggap tidak mendengar hadits apapun dari Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ. 
Demikian ucapan Ad-Dâraquthny dan Al-Baihaqy, serta diikuti oleh Al-Hâfizh Ibnu 
Hajar. 

 
Dahulu, Syaikh Al-Albany pernah melemahkan hadits ini berdasarkan sebab 
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tersebut dalam risalah beliau, Naqd Nushûsh Haditsiyah hal. 45, tetapi beliau rujuk dan 
menshahihkan hadits tersebut dalam Silsilah Al-Ahâdits Ash-Shahîhah no. 3337. 

 
Alasan Syaikh Al-Albany adalah bahwa Abdullah bin Buraidah mendapati masa 

hidup Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ dan mungkin mendengar dari Aisyah. 
 
Sangkaan saya adalah bahwa, dalam hal ini, ucapan Ad-Dâraquthny dan 

Al-Baiqhaqy lebih harus diterima. Hal tersebut disebabkan oleh tiga hal: 
 
Pertama, Ad-Dâraquthny memastikan bahwa Abdullah bin Buraidah tidak 

mendengar dari Aisyah. 
 
Kedua, tidak seorang pun di antara imam ahli hadits yang menetapkan sebaliknya. 
 
Ketiga, sebagaimana ucapan Ad-Dâraquthny diterima dalam hal menghukumi 

seorang rawi walaupun bersendirian, demikian pula ucapan tersebut harus diterima 
dalam hal menafikan pendengaran. 

 
Hadits di atas juga telah dilemahkan oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy dalam 

kitab beliau, Ahâdits Mu’allah Zhâhiruhâ Ash-Shihhah hal. 450-460 (cet. Dârul Atsar). 
 
Wallâhu A’lam. 
 
Demikian beberapa pembahasan yang berkaitan dengan lailatul qadr. Semoga 

pembahasan ini bermanfaat untuk para pembaca. Wallâhu A’lam. 
 
Catatan kaki:  
 

[1] Al-Istidzkâr 10/343. Baca jugalah At-Tamhîd dari Mausû’ah Syurûh 
Al-Muwaththâ` 9/494. 

 
 

 
 


