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ulan Ramadhan disebut dengan Syahrul Qur’an (Bulan Al-

Qur‟an), karena pada bulan tersebut merupakan bulan 

diturunkannya Al-Qur‟an. Sebagaimana firman Allah q; 

“Bulan Ramadhan (adalah bulan) yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al-Qur’an.”(QS. Al-Baqarah : 185) 

 

Berkata Ibnu ‟Abbas p menerangkan ayat diatas; 

“Al-Qur‟an diturunkan pada pertengahan bulan Ramadhan ke langit 

dunia dari tempat asalnya, yaitu Baitul „Izzah. Kemudian diturunkan 

kepada Rasulullah a selama dua puluh tahun untuk menjawab 

perkataan manusia.” 

 

Di bulan Ramadhan Rasulullah a senantiasa memuraja’ah 

(mengulang) hafalan Al-Qur‟annya kepada Jibril j. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p beliau berkata; 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan dalam 

kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) 

pada bulan Ramadhan, ketika Jibril j menjumpainya. Dan Jibril 

j selalu mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan 

hingga Ramadhan selesai. Rasulullah a membacakan Al-Qur’an 

kepadanya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308) 
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“Permulaan bulan Ramadhan adalah rahmat, pertengahannya 

adalah pengampunan, dan akhimya adalah pembebasan dari 

Neraka.” (Munkar, As-Silsilah Adh-Dha’ifah : 1569) 

 

“Berpuasalah niscaya kalian menjadi sehat.”  

(Lemah, Dha’iful Jami’: 3504) 

 

“Barangsiapa yang berbuka satu hari dibulan Ramadhan 

bukan karena rukhsah yang dibenarkan oleh Allah, maka ia 

tidak dapat diqadha’ sekalipun ia berpuasa seumur hidup.  

(Lemah, At-Targhib wat Tarhib : 605) 

 

”Bulan Ramadhan tergantung antara langit dan bumi, tidak 

diangkat kepada Allah kecuali dengan Zakat Fitrah.”  

(Palsu, As-Silsilah Adh-Dha’ifah : 43) 

 

”Kalaulah seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di 

dalam Ramadhan, niscaya umatku akan berangan-angan agar 

satu tahun (adalah) Ramadhan seluruhnya.”  

(Palsu, Kitabul Maudhu’at 2/188-189) 
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Demikian juga para salaf dahulu, mereka menyibukkan diri di 

bulan Ramadhan dengan tilawah Al-Qur‟an. Sungguh telah didengar 

suara dengungan (seperti dengungan lebah) dari rumah-rumah 

mereka, karena bacaan Al-Qur‟an mereka. Diantara mereka adalah : 

 

 Imam Ats-Tsauri t setiap bulan Ramadhan datang, ia 

memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur‟an. 

 

 Imam Malik t setiap datang bulan Ramadhan, beliau 

meninggalkan majelis ilmu (taklim) dan memfokuskan diri untuk 

membaca Al-Qur‟an dari Mushaf. 

 

 Imam An-Nawawi t mengatakan di dalam Kitab Al-Adzkar; 

“Ada pula di antara salaf yang mengkhatamkan Al-Qur‟an dalam 

tiga malam, dan bahkan ada yang mengkhatamkannya dalam 

sehari-semalam.” 

 

 Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Utsman bin Affan y 

biasa mengkhatamkannya dalam semalam. Sehingga beliau 

mengatakan; 

“Sekiranya hati kita bersih, maka tidak akan puas membaca 

Kalamullah (Al-Qur‟an).” 

 

 Az-Zuhri t ketika ditanya tentang amalan di bulan 

Ramadhan. Maka beliau menjawab; 

“Amalan itu hanyalah membaca Al-Qur‟an dan memberi makan 

(untuk berbuka).” 

 

 Ibnul Qayyim t menyebutkan bahwa sebab pertama dari 

sepuluh sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah q 

kepada seorang hamba adalah; Membaca Al-Qur‟an dengan 

tadabbur, dengan memahami makna-maknanya. 

Seorang pembaca Al-Qur‟an akan mendapatkan pahala yang 

besar dan berlipat ganda. Karena setiap satu huruf Al-Qur‟an 

bernilai satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 

sepuluh kali lipat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 

dari „Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka di 

memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 

menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim 

adalah satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan 

Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910) 

 

Hendaknya seorang pembaca Al-Qur‟an juga berupaya untuk 

mentadabburi Al-Qur’anul Karim. Ibnu Rajab t pernah berkata;  

“Dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur‟an di waktu 

malam bulan Ramadhan. Karena pada waktu malam, kesibukan-

kesibukan sudah berhenti. Sehingga keinginan kuat pun terkumpul di 

dalamnya. Dan hati beserta lisan bisa bekerja sama untuk 

mentadabburinya.” 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q, agar menerima 

bacaan Al-Qur‟an kita dan menerima pula seluruh amal ibadah kita. 

Kita juga memohon kepada Allah q agar memberikan ampunan 

terhadap dosa-dosa kita.  

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
 

 

 

***** 

 


