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MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN  
 

 

Bulan Ramadhan merupakan bulan 
yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang 

beriman. Karena bulan tersebut merupakan 
bulan kebaikan dan keberkahan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 
berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٌش ُيَجبَسٌك ِاْفَزَشَض  ْٓ ٌُ َش َقْذ َجبَءُكْى َسَيَضب
اُة اْنَجُهِخ  َٕ ِّ أَْث ُّ رُْفَزُخ ِفْي ُ َعَهْيُكْى ِصَيبَي اَّلله
 ِّ رَُغُم ِفْي َٔ اُة اْنَجِذْيِى  َٕ ِّ أَْث يُْغَهُق ِفْي َٔ

 ٍُ َيبِاْي  انله

 

“Telah datang kepada kalian bulan 
Ramadhan. Bulan yang penuh keberkahan. 

Allah  mewajibkan atas kalian berpuasa 

di bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu 
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Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, 
dan setan-setan dibelenggu.”1 

 
Di dalam bulan Ramadhan terdapat 

satu malam yang lebih baik dari seribu 

bulan, yaitu lailatul qadar. Sebagaimana 
sabda Rasulullah a; 

 

ٍْ ُدِشَو  ٍش َي ْٓ ٍْ أَْنِف َش ِّ نَْيَهخٌ َخْيٌش ِي ِفْي
ب َفَ ْذ ُدِشوَ  َْ  .َخْيَش

 
“Di dalam (bulan Ramadhan) terdapat satu 
malam yang lebih baik dari seribu bulan. 

Barangsiapa diharamkan kebaikannya, 
maka ia benar-benar telah diharamkan.”2 

 

                                                 
1
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 55. 
2
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 55. 
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Lailatul qadar diperkirakan terjadi 
pada sepuluh hari terakhir di bulan 

Ramadhan, terutama pada malam-malam 
ganjil. Rasulullah a dahulu ketika 

memasuki sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan, beliau semakin meningkatkan 

ibadahnya. Diriwayatkan dari „Aisyah i, 
ia berkata; 

 

َى ِإَرا  َسهه َٔ  ِّ ُ َعَهْي  َصههٗ اَّلله
ِ ُل اَّلله ْٕ ٌَ َسُس َكب
ٍْ : أَْ  -َدَخَم اْنَعْلُش  اَْنَعْلُش اْْلَِخْيُش ِي

 ٌَ أَْيَ َع - َسَيَضب َٔ  ، ُّ أَْدَيب نَْيَه َٔ  ، ُِ َشذه ِيْئَضَس
 ُّ َه ْْ  .أَ

 
“Rasulullah a jika memasuki sepuluh hari 

–yakni sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan– beliau mengencangkan kain 
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sarungnya, menghidupkan malamnya, dan 
membangunkan keluarganya.”3 

 

Dan Rasulullah a juga memerintahkan 

kepada umatnya untuk mencari lailatul 
qadar pada sepuluh terakhir di bulan 

Ramadhan. Sebagaimana diriwayatkan dari 
‟Aisyah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍَ اْنَعْلِش  ْرِش ِي ِٕ ا نَْيَهَخ اْنَ ْذِس ِفي اْن ْٔ رََذشه
 ٌَ ٍْ َسَيَضب اِخِش ِي َٔ  اْْلَ

 

“Carilah lailatul qadar pada malam-
malam ganjil di sepuluh terakhir bulan 

Ramadhan.”4 
 

                                                 
3
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1174. 
4
 HR. Bukhari Juz 2 : 1913, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1169. 
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Sehingga para salaf pun 
mengutamakan sepuluh hari terakhir dari 

bulan Ramadhan, untuk mendapatkan 
lailatul qadar. Berkata Abu Utsman An-
Nahdi 5; 

”Adalah para salaf mengagungkan tiga 

waktu dari sepuluh hari yang utama; 
sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, 
sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 

sepuluh hari pertama bulan Muharram.”5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
5
 Latha‟iful Ma‟arif, 80. 
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KIAT-KIAT UNTUK MENDAPATKAN  

LAILATUL QADAR 
 

Ada beberapa amalan utama yang 
dapat dilakukan untuk mendapatkan 

lailaltul qadar, antara lain : 
 

1. Melakukan i‟tikaf 
Karena Rasulullah a dahulu selalu 

melakukan i‟tikaf pada sepuluh terakhir di 
bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari 

‟Aisyah i, ia berkata; 
 

ىَ  َسهه َٔ  ِّ ُ َعَهْي ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله
ٌَ أَ  َكب

 ٌَ ٍْ َسَيَضب اِخَش ِي َٔ يَْعَزِكُف اْنَعْلَش اْْلَ
 ٍْ ُّ ِي اُج َٔ ُ ثُىه اْعَزَكَف أَْص ُِ اَّلله ب فه َٕ َدزهٗ رَ

 ثَْعِذِِ 
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”Bahwa Nabi a beri‟tikaf sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan, hingga Allah q 
mewafatkannya. Kemudian isteri- isteri 

beliau beri‟tikaf sesudah beliau.”6 

 

I‟tikaf adalah berdiam diri di masjid 
untuk beribadah kepada Allah q. Syarat 

sah i‟tikaf adalah; Islam, berakal, 
mumayyiz, suci dari hadats besar, dan niat. 

I‟tikaf boleh dilakukan di masjid manapun, 
baik itu berupa masjid maupun mushalla, 
sebab semua ini termasuk keumuman 

firman Allah q; 

 

ٌَ ِفي  ْٕ ُزْى َعبِكُف َْ أَ َٔ ٍه  ُْ ْٔ ََل رَُجبِشُش َٔ
َ بِجذِ  ًَ  اْن

 

                                                 
6
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh 

ini miliknya  dan Muslim Juz 2 : 1172. 
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“Janganlah kalian menggauli mereka, 
sedangkan kalian beri‟tikaf di dalam 

masjid.”7 
Namun tidak diperbolehkan beri‟tikaf di 
mushalla yang terdapat di dalam rumah. 

Dan disunnahkan beri‟tikaf di masjid 
jami‟,8 jika dikhawatirkan akan terluput dari 

melaksanakan Shalat Jum‟at.  
 
I‟tikaf boleh dilakukan, baik untuk 

jangka waktu yang lama maupun jangka 
waktu yang singkat. Yaitu sah melakukan 

i‟tikaf dengan berdiam di masjid walaupun 
untuk beberapa saat saja. Ini adalah 
pendapat Jumhur ulama‟. Ada beberapa hal 

yang dapat membatalkan i‟tikaf antara lain; 
keluar dari tempat i‟tikafnya tanpa ada 

udzur yang mendesak, melakukan 
hubungan badan, murtad, mabuk (tidak 
sadar, gila), dan datangnya haidh dan nifas 

(bagi wanita).  

                                                 
7
 QS. Al-Baqarah : 187. 

8
 Masjid yang didirikan Shalat Jum‟at di dalamnya. 
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2. Melakukan qiyamul lail 
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 

a; 
 

 ٍْ بًَبنَْيَهَخ اْنَ ْذِس اَو َ  َي ًَ اْدِزَ بثًب،ِإي َٔ  ، 
 ِّ ِج َْ ٍْ َر َو ِي ُّ َيب رََ ذه  ُ ِفَش نَ

 
“Barangsiapa (melakukan shalat ketika) 

lailatul qadar karena keimanan dan 
mencari pahala, niscaya diampuni dosa-

dosanya yang lalu.”9 
 

Shalat ini bukanlah shalat sunnah 

tersendiri, namun shalat ini adalah shalat 
tahajud yang dilakukan pada sepertiga 

malam yang terakhir. Sehingga tata cara 
pelaksanaan shalat tersebut sama seperti 
tata cara shalat yang lainnya. Dan 

                                                 
9
 HR. Bukhari Juz 2 : 1802 dan Muslim Juz 1 : 760, 

lafazh ini milik keduanya. 
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hendaknya shalat tersebut dilakukan 
sebanyak sebelas raka‟at.10 Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 
„Aisyah i, ketika ia ditanya tentang 

bagaimana shalat malam Rasulullah a. 

Lalu ia menjawab;  

 

 ِ ٌَ َسُسُٕل اَّلله ىَ َيب َكب َسهه َٔ  ِّ ُ َعَهْي  َصههٗ اَّلله
ِِ َعَهٗ  ََل ِفْي َ ْيِش َٔ  ٌَ يَِضْيُذ ِفْي َسَيَضب
ِإْدَذٖ َعْلَشَح َسْكَعًخ يَُصّهِي أَْسثًَعب َفََل 
ٍه ثُىه يَُصّهِي  ِٓ

نِ ْٕ اُ َٔ ٍه  ِٓ ُِ ٍْ ُدْ  رَْ أَْل َع
ٍه  ِٓ نِ ْٕ اُ َٔ ٍه  ِٓ ُِ ٍْ ُدْ  أَْسثًَعب َفََل رَْ أَْل َع

 ثُىه يَُصّهِي ثَََلثًب

 

                                                 
10

 Delapan raka‟at tahajud dan tiga raka‟at witir.  
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”Rasulullah a tidak pernah menambah baik 

di bulan Ramadhan maupun (di bulan) 
lainnya lebih dari sebelas raka‟at. Beliau 
shalat empat raka‟at jangan bertanya 

tentang kebaikannya dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat empat raka‟at 

jangan bertanya tentang kebaikannya dan 
panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga 
raka‟at.”11 

 
Disyari‟atkan istirahat pada setiap 

empat raka‟at, karena ini amalan yang 
diwariskan para salaf. Dahulu mereka 
memperlama berdiri dalam qiyamul lail, 

dan mereka duduk sesudah setiap empat 
raka‟at untuk beristirahat. Ini yang 

diisyaratkan dalam hadits „Aisyah i; 
 

                                                 
11

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan 

Muslim Juz 1 : 738, lafazh in i miliknya. 
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ٍه  ِٓ ُِ ٍْ ُدْ  يَُصّهِي أَْسثًَعب َفََل رَْ أَْل َع
 ٍْ ٍه ثُىه يَُصّهِي أَْسثًَعب َفََل رَْ أَْل َع ِٓ

نِ ْٕ اُ َٔ
ٍه ثُىه يَُصّهِي ثَََلثًب ِٓ

نِ ْٕ اُ َٔ ٍه  ِٓ ُِ  .ُدْ 

 
”Beliau (Rasulullah a) shalat empat raka‟at 

jangan bertanya tentang kebaikannya dan 
panjangnya. Kemudian beliau shalat empat 

raka‟at jangan bertanya tentang 
kebaikannya dan panjangnya. Kemudian 

beliau shalat tiga raka‟at.”12  
 

Dalam hadits tersebut mengesankan adanya 

pemisah diantara tiap-tiap empat raka‟at. 
Dan tidak disyari‟atkan adanya bacaan 

dzikir-dzikir tertentu pada saat istirahat 
tersebut. 
 

                                                 
12

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan 

Muslim Juz 1 : 738, lafazh in i miliknya. 
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3. Memperbanyak membaca  ٌٕ ىه ِإَهَك ُعُف ُٓ اَنهه
ْي  َٕ َفبْعُف َعُِّ  رُِذُت اْنَعْف

Diriwayatkan dari Aisyah i, ia 

berkata; 

 

اَفْ ُذ نَْيَهَخ  َٔ  ٌْ ِ أََسأَْيَذ ِإ َل اَّلله ْٕ يَب َسُس
؟ ْٕ  اْنَ ْذِس، َيب أَْدُع

 

”Wahai Rasulullah, jika aku menemui 
lailatul qadar, apa yang (hendaknya) aku 

ucapkan?” Nabi a menjawab, 
”Ucapkanlah; 

 

ْي  َٕ َفبْعُف َعُِّ ٌٕ رُِذُت اْنَعْف ىه ِإَهَك ُعُف ُٓ  اَنهه
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“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 
Pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka 

maafkanlah aku.”13 

 

Karena pada sepuluh terakhir bulan 

Ramadhan merupakan waktu yang 
mustajab untuk berdoa memohon ampunan 

kepada Allah q. Hal ini sebagaimana 
keumuman hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
 

رََعبنَٗ ُكمه نَْيَهٍخ ِإنَٗ  َٔ ِضُل َسثَُُب رََجبَسَك  ُْ يَ
ْيِم  ٍَ يَْجَ ٗ ثُُهُث انهه َيب ِدْي َْ بِء انُذ ًَ ان ه

 ُّ َِْي َفأَْسَزِجْيُت نَ ْٕ ٍْ يَْذُع ُل َي ْٕ اْْلِخِش َفَيُ 

                                                 
13

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850, 

lafazh ini miliknya. Hadits in i dishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4423  
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ٍْ يَْ َزْغِفُشَِْي  َي َٔ  ِّ ْي َفأُْعِطْي ُِ ٍْ يَْ أَنَ َي َٔ
 ُّ  .َفأَْ ِفُش نَ

 
“Rabb kita Tabaraka wa Ta‟ala turun pada 

setiap malam ke langit dunia ketika tersisa 
sepertiga malam yang terakhir. Allah q 

berfirman, “Barangsiapa yang berdoa 
kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. 

Barangsiapa yang meminta kepada-Ku, 
maka ia akan Aku beri. Dan barangsiapa 

yang memohon ampunan kepada-Ku, maka 
ia akan Aku ampuni.”14 
 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 HR. Muslim Juz 1 : 758. 
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4. Berdoa memohon kepada Allah q 

kebaikan dan memohon dijauhkan dari 
keburukan 

Hendaknya berdoa ketika itu 

dilakukan dengan; menghadap kiblat, 
mengangkat kedua tangan, mengawali doa 

dengan pujian dan shalawat kepada Nabi 
a, berdoa dengan suara yang lirih, dan 

sangat berharap doa tersebut akan 
dikabulkan oleh Allah q. Karena pada saat 

lailatul qadar Allah q merincikan takdir 

untuk setahun yang akan datang.  

 

Penulisan takdir ini dibagi menjadi 
empat, antara lain : 

a. al-kitabah al-azaliyyah 

Yaitu catatan takdir yang ada di 

Lauhul Mahfudz. Hal ini sebagimana hadits 
yang diriwayatkan dari ‟Abdullah bin „Amr 

bin Al-„Ash y, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 
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ٌْ يَْخُهَق  ُ َيَ بِدْيَش اْنَخََلئِِق َقْجَم أَ َكَزَت اَّلله
ٍَ أَْنَف َسَُخٍ  ِ ْي ًْ اْْلَْسَض ِثَخ َٔ اِد  َٔ ب ًَ   ان ه

 

“Allah telah menuliskan takdir para 

makhluk(-Nya) lima puluh ribu tahun 
sebelum penciptaan langit dan bumi.”15 

 

b. al-kitabah al-umriyyah 

Yaitu catatan takdir sekali seumur 

hidup, yakni pada waktu janin berumur 
seratus dua puluh hari (empat bulan). 
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

„Abdirrahman „Abdullah bin Mas‟ud p ia 

berkata, Rasulullah a, bersabda; 

 

                                                 
15

 HR. Muslim Juz 4 : 2653. 
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 ِّ ٍِ أُّيِ ُّ ِفي ثَْط ُع َخْهُ  ًَ ٌه أََدَذُكْى يُْج ِإ
ٌُ َعَهَ ًخ ِيْثَم  ْٕ ًيب َُْطَفًخ، ثُىه يَُك ْٕ ٍَ يَ أَْسثَِعْي
َك، ثُىه 

ٌُ ُيْضَغًخ ِيْثَم َرنِ ْٕ َك، ثُىه يَُك
َرنِ

َح،  ْٔ ِّ انُش ُفُخ ِفْي ُْ َهُك َفَي ًَ ِّ اْن يُْشَسُم ِإنَْي
بٍد  ًَ يُْؤَيُش ِثأَْسثَِع َكِه َٔ : ِّ ِثَكْزِت ِسْصِق

ْٔ َسِعْيذٌ  َشِ ٌي أَ َٔ  ِّ ِه ًَ َع َٔ  ِّ أََجِه َٔ. 

 

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian 
dikumpulkan penciptaannya dalam rahim 

ibunya selama empat puluh hari berupa 
nutfah, kemudian menjadi segumpal darah 
selama itu juga, lalu menjadi segumpal 

daging selama itu juga, kemudian diutuslah 
Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, 

lalu diperintahkan untuk menuliskan empat 
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kalimat; rizkinya, ajalnya, amalnya, dan 
celaka atau bahagianya.”16 

 

c. al-kitabah al-hauliyyah 

Yaitu catatan takdir tahunan, yakni 

yang terjadi ketika lailatul qadar. Allah q 

berfirman; 

 

ب يُْفَشُ  ُكّم أَْيٍش َدِكْيىٍ  َٓ  ِفي

 
“Pada malam itu dijelaskan segala urusan 
yang penuh hikmah.”17 

 
 

 
 
 

                                                 
16

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 

2643. 
17

 QS. Ad-Dukhan : 4. 
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Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

ِظ  ْٕ ْذُف ًَ ِح اْن ْٕ ٍَ انهه أَْ  ِفْي نَْيَهِخ اْنَ ْذِس ِي
ُهخِ  ب ،ِإنَٗ اْنَكْزَجِخ أَْيُش ان ه َٓ ٌَ ِفْي ْٕ َيب يَُك َٔ  

ب  َٓ ٌُ ِفْي ْٕ َيب يَُك َٔ اْْلَْسَصاِ   َٔ ٍَ اَلََجبِل  ِي
ب َْ  .ِإنَٗ آِخِش

 
“Yaitu ketika lailatul qadar dirincikan 
(catatan takdir) dari Lauhul Mahfuzh ke 

catatan (takdir) tahunan. Yang mencakup 
ajal-ajal, rizki-rizki, dan apa saja yang 

terjadi sampai akhir (tahun).”18 

 

 

 

 

                                                 
18

 Tafsirul Qur‟anil „Azhim. 
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Karena ketika lailatul qadar Allah q 

merincikan takdir kita setahun yang akan 
datang, maka kita berdoa memohon kepada 
Allah q kebaikan dan memohon dijauhkan 

dari keburukan untuk setahun yang akan 

datang.  

 

d. al-kitabah al-yaumiyyah 

Yaitu catatan takdir harian. 
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KHATIMAH 
 

 
Diantara tanda bahwa lailatul qadar 

telah turun adalah keesokan harinya 

matahari terbit tanpa ada sinar yang 
menyilaukan. Diriwayatkan dari Ubay bin 

Ka‟ab y, ia berkata; 
 

ُس ِفْي َصِجْيَذِخ  ًْ ٌْ رَْطُهَع انله ب أَ َٓ أََيبَسرُ
ب َٓ ب ثَْيَضبُء ََل ُشَعبَع نَ َٓ ِي ْٕ  .يَ

 

“Tanda-tanda (lailatul qadar) adalah 
matahari terbit pada pagi harinya (tampak) 
putih tanpa ada sinar (yang 

menyilaukan).”19 

 

 

                                                 
19

 HR. Muslim Juz 1 : 762. 
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Kita mohon kepada Allah q agar 

diberikan kemudahan untuk dapat 
menghidupkan sepuluh malam terakhir di 
bulan Ramadhan dengan ibadah yang 

optimal untuk menggapai lailatul qadar. 
Dan semoga selepas bulan Ramadhan, kita 

termasuk orang-orang yang meningkat 
kualitas keimanan dan ketaqwaannya 
kepada Allah q. Karena tujuan puasa 

Ramadhan adalah untuk membentuk 

mukmin yang bertaqwa. Sebagaimana 
firman Allah q; 

 

َيبُو  يَب ا ُكِزَت َعَهْيُكُى انّصِ ْٕ ٍَ آَيُُ ب انهِزْي َٓ أَيُ
ب ُكِزَت َعَهٗ ًَ ُكْى  َك ٍْ َقْجِهُكْى نََعهه ٍَ ِي انهِزْي

 ٌَ ْٕ  ُ  رَزه
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“Wahai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”20 

 

Dan kita juga memohon kepada Allah 
q agar selepas bulan Ramdhan ini semua 

dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah 
q. Dan sungguh merugilah seorang yang 

bertemu dengan bulan Ramadhan, 

kemudian Ramadhan meninggalkannya, 
namun ia belum mendapatkan 
pengampunan dari Rabbnya –

wal‟iyadzubillah.- Rasulullah a pernah 

mengancam dalam sabdanya; 
 
 

 
 

                                                 
20

 QS. Al-Baqarah : 183. 
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ٌَ ثُىه   َسَيَضب
ِّ ُف َسُجٍم َدَخَم َعَهْي َْ َسِ َى أَ َٔ

 ُّ ٌْ يُْغَفَش نَ ََْ َهَخ َقْجَم أَ  ا

 
“Binasalah seorang yang memasuki bulan 

Ramadhan kemudian ia lepas (dari 
Ramadhan) namun ia belum diampuni 

(dosanya).”21 
 
Akhirnya shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 
kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
 
 
 

***** 

 
 

                                                 
21

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan 

Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib Juz 

2 : 1680. 
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