﴾ Ramadan ﴿
Bulan Kemurahan Hati Dan Baca Al-Quran1
Di dalam dua buku Shahih, dari Ibnu ‗Abbas,
dia bercerita :
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Kutipan dari Fī Fadhl Al-Jūd Fī Ramadhān Wa Tilāwat
Al-Qurān dalam Ibnu Rajab : Lathāif Al-Ma‘ārif Fī Mā Li
Mawāsim Al-‗Āmi Minal Wazhāif (Dar Ibni Katsir,
Damsyik, Beirut, Cetakan Kelima, 1460 H. / 1999) h. 304
dan seterusnya.
Ibnu Rajab ialah ‗Abdur Rahman bin Ahmad bin
Rajab (736 - 795 H.) Abul Farraj, Zainud Din, Jamalud
Din. Seorang ‗Ulama` Hanabilah, Muhaddits, Hafizh,
Faqih, Ushuli dan Muarrikh. Menekuni bidang hadits
hingga diakui sebagai orang yang paling mengetahui hadits
pada masanya dan pelik-peliknya, yang menjadi rujukan,
dan penilaiannya atas hadits menjadi pegangan para
‗ulama` Hanabilah.
Karya tulisnya antara lain : Taqrīr Al-Qawā‘id Wa
Tahrīr Al-Fawāid, yang dikenal sebagai Qawaid Ibni Rajab
dalam bidang fikih; Jāmi‘ Al-‗Ulūm Wal Hukm, yang
merupakan syarah Arba‘innya An-Nawawi; Syarh Sunan
At-Tirmidzi, yang pada bagian akhirnya disertakan Syarh
Al-‗Ilal; dan Dzibl Thabaqāt Al-Hanābilah (AlMawshū‘atul Fiqhiyyah, 1/328).
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َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ
َ َو َكان، اس
َ َك
َّ
َ
ْ
ُ ان َز ُشى
َ
ل
َ ِ صلى هللا علي ِه وشل َم ؤجىد الى
هللا
ِ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُن
ُ
 وكان ًللاه ِفي، ًل
َ ؤجىد ما ًكى ِفي زمضان ِحين ًللاه ِجب ِر
َ ض
َ ُك ّل َل ْي َلت م ًْ َز َم
ُ َف َل َس ُشى ُل هللا َؤ ْج َىد، ان َف ُي َداز ُش ُه ْال ُل ْس َآن
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ ُْْ ّ َ ْ َ ْ
َ . الس ٍِح اْلسشل ِ َت
ِ ًِبالخي ِر ِم
―Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam
adalah manusia paling murah hati, lebih-lebih
pada bulan Ramadan, ketika Jibril menemui
beliau, setiap malam, dan mentadaruskan AlQuran kepada beliau.
Rasulullah benar-benar sangat murah hati
untuk kebaikan, lebih cepat mengerjakannya
daripada angin yang bertiup.‖
– Tadarus Di Bulan Ramadan –
Di dalam hadits Fathimah ‘alaihis salām, dari
ayahnya shallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau
memberitahunya :

َ َ َ ْ َّ َ
ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َّ
َ
َ
ْ
ّ
َّ
، َؤ َن ِجب ِرًل علي ِه الصالم كان ٌعا ِزضه اللسآن ِفي ك ِل ع ٍام مسة
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ
ْ
َ . ض َه العام مسجي ِن
َ وِإهه عاز

―Bahwa Jibril ‘alaihis salām selalu
mentadaruskan Al-Quran kepada beliau setiap

-3tahun satu kali, dan pada tahun ini dia
mentadaruskannya dua kali.‖2

2

Di dalam Musykil Al-Ātsar Lith Thahāwiy, Bāb Bayāni
Musykili Mā Ruwiya ‗An Rasūlillāh, bahwa ‗Aisyah
bercerita : ―Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam
berbicara kepada Fathimah pada waktu sakit yang
mengantarkan beliau wafat, ―Wahai puteriku, ucapkan
selamat jalan kepadaku.‖ Fathimah pun mengucapkan
selamat jalan.
Kemudian beliau berbisik kepada Fathimah, yang
membuat Fathimah menangis.
Sesudah beberapa saat, beliau kembali berkata kepada
Fathimah, ―Wahai puteriku, ucapkan selamat jalan
kepadaku.‖ Fathimah pun mengucapkan selamat jalan.
Kemudian beliau berbisik kepada Fathimah, yang kali
ini membuat Fathimah tertawa.
‗Aisyah menyaksikan semua itu, dan bertanya,
―Wahai puteri Nabi, apakah yang beliau bisikkan kepada
anda?‖
Jawab Fathimah, ―Aku akan memberitahukannya,
segera. Beliau membisikkan suatu rahasia. Dan pernahkan
anda melihat aku memberitahukan rahasia dari beliau,
sementara beliau masih hidup?‖
Oleh karena itu ‗Aisyah bertanya kembali kepada
Fathimah sesudah Nabi wafat : ―Apakah anda mau
memberitahukannya kepadaku sekarang?‖
Jawab
Fathimah,
―Kali
ini,
ya.
Beliau
memberitahukan kepadaku pada bisikan pertama, bahwa
Jibril ‘alaihis salām selalu mentadaruskan Al-Quran kepada

-4Hadits Ibnu ‗Abbas, bahwa tadarus Nabi
dengan Jibril itu berlangsung sepanjang malam,
menunjukkan sangat disukai memperbanyak
membaca Al-Quran pada bulan Ramadan,
sepanjang malam, karena di malam hari umumnya
orang sudah tidak sibuk, lebih bisa fokus, mudah
menyelaraskan hati dan lisan untuk mengaji,

ْ َ ُّ َ َ َ
َّ َ َ َ َّ
karena firman ta’ālā : اشئت الل ْي ِل ِهي ؤشد وطإ
ِ ِإن ه
ْ ََ
َ
ْ
ُ
َ―—وؤكىم ِكيالSesungguhnya bangun di malam hari
itu lebih tepat untuk khusyu, dan bacaan pada
waktu itu lebih berkesan.‖3
Terutama di dalam bulan Ramadan, yang
memang diistimewakan dengan Al-Quran :

َ
ش ْه ُس

ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
ُ
ْ
―—زمضان ال ِري ؤه ِزل ِفي ِه اللسآنBulan Ramadan, yang
di dalamnya Al-Quran diturunkan.‖4

beliau setiap tahun satu kali, dan pada tahun ini dia
mentadaruskannya dua kali.‖
Sanadnya melalui Muhammad bin ‗Abdillah bin
‗Amru bin ‗Utsman (w. 145 H.) yang shadūq karena
kadang lupa. Sedangkan para penyampai selainnya, tsiqat.
3

Surat Al-Muzzammil ayat 6.

4

Surat Al-Baqarah ayat 185.
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Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam membaca
Al-Quran di dalam shalat malam bulan Ramadan
lebih panjang daripada di bulan-bulan lainnya.
Hudzaifah radhiyallāhu ‘anh yang pernah

ُ َ َ َ ْ ََ َ َ
َّ
menjadi makmumnya, bercerita : فلسؤ ِبالبلس ِة جم
َ َ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُّ ُ َ َ
ُ َ ّ
َ
ْ
َّ
َ
خ ِفي ٍف ِإَل وكف وشإل ؛
َ  َل ًمس ِبأً ِت ج، اليص ِاء جم ِآل ِعمسان
ِ
َ َّ
َّ َ َ َ
َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َّ
ُ
—فما صلى السكعخي ِن حتى جاءه ِبالل فأذهه ِبالصال َِة
―Beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu AnNisa`, kemudian Ali ‗Imran, dan beliau tidak
pernah melalui ayat-ayat mengenai ancaman
kecuali berhenti sejenak dan berdoa. Beliau baru
mengerjakan dua rakaat ketika Bilal datang, lalu
memanggil beliau untuk shalat subuh.‖5
5

Selengkapnya di dalam Sunan Al-Kubrā Lin Nasāi,
melalui sanad yang tsiqat, sebagai berikut :

َ َ َّ
َ ُ
َّ َ ّ َّ َ َ ُ ْ َّ َ
َ َ َ ْ َ
، َهللا َعل ْي ِه َو َشل ََم ل ْيلت
َ صلى
 صليت مع الى ِب ِي: ال
ََ  ك، ً ُحر ًْ َف َت
َع
َ
ْ
ْ َ
ْ َ
َ ََ
َ
َ َ ْ
ْ َ
:  ف ُلل ُت،  ف َم َض ى،  ًَ ْسك ُع ِع ْى َد ِاْلائت:  ف ُلل ُت،  ف َل َسؤ، فاف َخ َخ َح ال َب َل َسة
َّ ُ ُ َُْ
َ
َْ
َ
َ ْ َْ ُ ََْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
،  فمض ى،  ًص ِلي ِبها ِفي زكع ٍت:  فللت،  فمض ى، ًسكع ِعىد ِاْلائخي ِ َن
َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ
ّ
َ
 ًلسؤ متر ِشال،  فلسؤها،  جم افخ َخح آل ِعمسان،  فلسؤها، اليصاء
ِ فافخخح
َ
َ
َ
َ
ٌ إ َذا َم َّس ب َأً ٍت ف َيها َح ْصب
 َوِإذا َم َّس ِب َخ َع ُّى ٍذ،  َشإ َل،  َوِإذا َم َّس ِب ُصؤ ٍال،  َش َّب َح، يح
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ  َف َك، يم
َ
ًْىع ُه َه ْحىا م
ّ
ُ ان ُز ُك
َ
َ  َوك،  ج َّم َزك َع، ح َع َّىذ
َُ  ُش ْبحان َزِبي ال َع ِظ: ال
ِ

-6‗Umar menugaskan Ubay bin Ka‘ab dan
Tamim Ad-Dari, radhiyallāhu ‘anhum, untuk
mengimami orang-orang shalat malam bulan
Ramadan.
Ubay dan Tamim kemudian membaca sekitar
seratus ayat pada setiap rakaat, hingga orangorang sangat kelelahan, dan mereka tidak
menyudahi shalat kecuali setelah tiba waktu fajar.
Di dalam berita lain diceritakan, mereka
sampai membentangkan tali antara dua dinding,
lalu sesekali bertumpu padanya.
Masih cerita mengenai ‗Umar yang
menghimpun orang-orang untuk shalat diimami

َ  َف َك، هللا ْلَ ًْ َحم َد َُه
ُ  َشم َع: ال
َ  َف َل،  ُج َّم َز َف َع َ ْزؤ َش ُه، ِك َي ِام ِه
ان ِك َي ُام ُه
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ُُ ْ
َ
ُ
َ ان َ ّبي ألا ْعلى فك
َ
ان
ك
ز
ً
م
ا
ٍب
س
ك
 ُش ْب َح ِز:  ف َج َع َل ًَلى ُل،  ج َّم َس َجد، ىع ِه
ِ
ِ ِ
ُُ ْ
َ ُُ ُ ُ
َ . ىع َِه
ِ سجىده ك ِسٍبا ِمً زك
Di dalam Sunan Shugrānya, disebutkan, juga dari
َ ض
َ ص َّلى َم َع َز ُشىل هللا في َز َم
َ َ َّ َّ َ  َف َما... ان
َ َؤ َّه ُه
Hudzaifah : صلى ِإَل ؤ ْزب َع
ِ ِ ِ

َ
ََ
َْ َ
َ
َاث َح َّتى َج َاء ِبال ٌَل ِإلى الغ َد ِاة
ع
ك
ٍ —زhanyasaja Abu ‗Abdir
Rahman An-Nasai berkomentar : ―Hadits ini dalam
penilaianku mursal, dan sebatas yang kami ketahui Thalhah
bin Yazid tidak pernah mendengar hadits dari Hudzaifah.
Disamping itu, Al-‗Ala` bin Al-Musayyab berkata, ―Hadits
ini, dari Thalhah, dari seseorang, dari Hudzaifah.‖
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menganjurkan agar membaca sekitar tiga puluh
ayat paling cepat, dan duapuluh lima ayat apabila
sedikit lebih lambat, serta duapuluh ayat apabila
lambat. (Imam Ahmad menerangkan, anjuran ini
berkenaan dengan kelelahan yang dialami orangorang, ketika mereka shalat semalaman pada
malam-malam yang sangat panjang, dan hal ini
tentu saja tidak sama ketika mereka shalat pada
malam-malam yang pendek –penyd.).
Kemudian, pada zaman para tabi‘in, mereka
membaca Al-Baqarah dalam delapan rakaat shalat
malam di bulan Ramadan, dan jika mereka
menyelesaikannya dalam duabelas rakaat, mereka
membacanya dengan lambat.
Ibnu Manshur bercerita bahwa Ishaq bin
Rahawaih ditanya berapa banyak Al-Quran yang
dibacanya dalam shalat malam di bulan Ramadan?
Jawabnya, tidak kurang dari sepuluh ayat.
Ketika disampaikan kepadanya bahwa orangorang merasa keberatan dengan caranya itu, maka
dia berkata, kalau mereka tidak suka, maka aku
tidak akan mengimami mereka yang tidak ridha
dengan sepuluh ayat dari Al-Baqarah, dan itu
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setiap rakaat.
Oleh karena itu, Imam Malik tidak menyukai
membaca Al-Quran kurang dari sepuluh ayat.
Imam Ahmad ditanya perihal ‗Umar yang
menganjurkan kadar bacaan yang paling cepat,
dan yang paling lambat, maka dia menjawab :
―Anjuran tersebut berkenaan dengan kelelahan
yang dialami orang-orang (ketika mereka shalat
semalaman pada malam-malam yang sangat
panjang), dan hal ini tentu saja tidak sama ketika
mereka shalat pada malam-malam yang pendek.‖
Imam Ahmad sendiri menganjurkan kepada
para sahabatnya, sewaktu dia shalat malam di
bulan Ramadan bersama mereka : ―Orang-orang
itu golongan yang belum mampu, karena itu
bacalah lima, enam, tujuh ayat.‖
Kemudian katanya : ―Aku sendiri membaca
Al-Quran (dalam shalat malam di bulan
Ramadan), dan menamatkannya dalam duapuluh
tujuh malam.‖
Ucapan Imam Ahmad tersebut menunjukkan
kesimpulannya mengenai berapa kadar bacaan AlQuran (di dalam shalat) disesuaikan dengan

-9kondisi makmum, sehingga
memberatkan mereka.

tidak

sampai

Demikian itu kesimpulan para Fuqaha
lainnya dari para sahabat Abu Hanifah dan
lainnya.
Berjamaah Shalat Malam Ramadan
Berita mengenai shalat malam di bulan
Ramadhan berjamaah, yang disampaikan dari Abu
Dzarr :

َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ َّ َّ َّ َ
ؤن الى ِبي صلى هللا علي ِه وشلم كام ِب ِهم ليلت جال ٍث و ِعش ِسًٍ ِإلى
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َََْ
ُ ََ
ُُ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
 فلالىا. ض و ِعش ِسًٍ ِإلى ِهص ِف اللي ِل
ٍ  وليلت خم، جل ِث اللي ِل
َص َّلى َمع
َ الس ُج َل إ َذا
َ  َل ْى َه َّف ْل َخ َىا َب ِل َّي َت َل ْي َل ِخ َىا؟ َف َل: َل ُه
َّ  إ َّن: ال
ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ ُ
َ . ص ِسف َك ِخ َب ل ُه َب ِل َّيت ل ْيل ِخ ِه
ِْلام ِام حتى ًى

Bahwa Nabi shalllallāhu ‘alaihi wa sallam
shalat bersama orang-orang pada malam
keduapuluh tiga, sampai sepertiga malam, dan
pada malam keduapuluh lima sampai seperdua
malam.
Mereka bertanya : ―Tidakkah sebaiknya anda
shalat bersama kami sampai penghabisan
malam?‖

- 10 Jawab beliau : ―Sesungguhnya bagi
seseorang, ketika dia shalat bersama imam hingga
selesai, dicatat baginya pahala shalat hingga
penghabisan malam.‖
Berita tersebut dipublikasikan oleh para
penyusun buku As-Sunan, dan At-Tirmidzi
menghasankannya.6
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Selengkapnya di dalam Jāmi‘ At-Tirmidzi, Kitāb AshShawm, Bāb Mā Jā-a Fī Qiyāmi Syahri Ramadhān :

َ
َ َ ْ َ
ُ ص َّلى
َ ص ْم َىا َم َع َز ُشىل هللا
ُ : ال
ْهللا َع َل ْيه َو َش َّل َم َف َلم
ّ
َ
 ك، ً ؤ ِبي ذ ٍَز
َع
ِ
ِ ِ
َّ ُ ُ ُ
َ
َ
َّ َ ٌ ْ َ َ َ َّ َ َ ّ َ ُ
،  ف َل َام ِب َىا َح َّتى ذ َه َب جلث الل ْي ِل، ً الش ْه ِس
َ ًص ِل ِبىا حتى ب ِلي شبع ِم
ْ َ
َ
َ
َ ْ
َّ ُج َّم َل ْم ًَ ُل َْم ب َىا في
الص ِاد َش ِت َوك َام ِب َىا ِفي الخ ِام َص ِت َح َّتى ذ َه َب شط ُس
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ إ َّهه: ال
َ
َ
َّ
َ
َ  ًَا َز ُشى:  َف ُل ْل َىا َل َُه، الل ْيل
َ هللا ل ْى هفلخىا َب ِل َّيت ل ْيل ِخىا ه ِر ِه ؟ فل
ل
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َص ّل بىا
ُ
ْ
َّ
َ ًُ  ج َّم ل َْم، صسف كخ َب له ك َي ُام َل ْيل َت
َ َم ًْ ك َام َم َع ْلا َمام َحتى ًَى
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ  َو، َح َّتى َبل َي َج َال ٌث مً الش ْهس
، صلى ِبىا ِفي الث ِالث ِت َود َعا ؤهله َو ِو َص َاء ُه
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َ ُْ
َ ْ ْ َ َ
َ
َ
ُ الس ُح
ُّ : ال
َ . ىز
ََ  َو َما ال َفال ُح ؟ ك:  كل ُت ل ُه، ف َل َام ِب َىا َح َّتى جخ َّىف َىا ال َفال َح
Abu ‗Isa At-Tirmidzi berkata : ―Hadits ini hasan
shahih, dan para Ahli ‗Ilmi berbeda kesimpulan mengenai
shalat malam di bulan Ramadan. Sebagian berkesimpulan
empat puluh satu rakaat, sudah termasuk witir. Demikian
kesimpulan Ahli Madinah dan yang dikerjakan di Madinah.
Mayoritas Ahli ‗Ilmi berpegang kepada berita dari
‗Umar, ‗Ali, dan sahabat lainnya, duapuluh rakaat.
Demikian kesimpulan Ats-Tsawri, Ibnul Mubarak dan AsySyafi‘i.

- 11 Berita tersebut menunjukkan bahwa shalat
malam hingga sepertiga malam dan seperduanya,
dicatat sebagai shalat sepanjang malam, asalkan
bersama imam.
Imam Ahmad mengambilnya sebagai alasan
dia mengerjakan shalat malam bersama imam
sampai selesai, dan dia tidak pernah menyudahi
shalatnya sampai imam menyudahinya.

Asy-Syafi‘i berkata, demikian itu yang kudapati
dilaksanakan di kota kami, Makkah. Mereka shalat dua
puluh rakaat.
Kesimpulan Imam Ahmad, berita mengenai rakaat
shalat malam di bulan Ramadan berbeda-beda, dan tidak
pernah ditentukan pastinya.
Ishaq menyimpulkan, kami sendiri memilih
melaksanakan empatpuluh satu rakaat, berdasarkan berita
dari Ubay bin Ka‘ab, dan yang dipilih juga oleh Ibnul
Mubarak dan Ahmad.
Ishaq juga memilih shalat malam di bulan Ramadan
bersama Imam. Sedangkan Asy-Syafi‘i memilih seseorang
lebih baik shalat sendiri, apabila dia seorang Qari`.
Berita mengenai shalat malam Nabi di bulan
Ramadan juga disampaikan dari ‗Aisyah, An-Nu‘man bin
Bisyir dan Ibnu ‗Abbas, radhiyallāhu ‘anhum.

- 12 Kadar Bacaan Al-Quran Di Dalam Shalat Sunat
Malam Hari
Di dalam Sunan Abi Daud, dari ‗Abdullah
bin ‗Amru bin Al-‗Ash, dari Nabi shallallāhu
‘alaihi wa sallam, beliau bersabda :

َ
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َْ
 َو َم ًْ ك َام ِب ِمائ ِت، اث ل ْم ًُك َخ ْب ِم ًَ الغا ِف ِل َين
ٍ ًمً كام ِبعش ِس آ
ًَ َو َم ًْ َك َام ب َإ ْلف َآًت ُكخ َب م، َآًت ُكخ َب م ًَ ْال َلاهخ َين
ِِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ ٍ
َُْ
ْ
َ
َ . ًٍ
َ اْللى ِط ِس

―Orang yang shalat malam dengan membaca
sepuluh ayat Al-Quran, tidak akan pernah dicatat
sebagai bagian dari orang-orang yang lalai; dan
orang yang shalat malam dengan membaca seratus
ayat, dicatat sebagai bagian dari orang-orang yang
tekun beribadat. Adapun orang yang shalat malam
dengan seribu ayat, dicatat sebagai bagian dari
orang-orang yang memperoleh keuntungan yang
besar.‖7
7

Isnadnya melalui Abu Sawiyyah ‗Ubaid bin Sawiyyah bin
Abi Sawiyyah (w. 135 H.) yang shadūq karena beritaberitanya yang hanya cukup baik. Para penyampai lainnya
tsiqat. Demikian juga isnadnya Ibnu Khuzaimah dan Ibnu
Hibban di dalam masing-masing Shahīhnya, Al-Baihaqi di
dalam Syu‘bnya, dan Ibnul Mundzir di dalam Awsathnya.

- 13 Diriwayatkan dari Tamim dan Anas secara

َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََْ
َ
marfū’ : ام ل ْيل ٍ َت
ِب َِمائ ٍَتَ َآً ٍت ِفي ليل ٍ َت ك ِخب له ِكي

ََ َ ْ َ
—مً كسؤ

―Siapa yang membaca seratus ayat di malam hari,
dicatat baginya menghidupkan sepanjang malam
dengan beribadat.‖
Isnad berita Tamim dan Anas tersebut dha’if,
dan berita Tamim yang mawqūfan ‘alaih, lebih
shahih.8
Pada dasarnya siapa saja yang ingin
menambah bacaan Al-Quran di dalam shalat lebih
8

Kami (penyd.) mendapatkan ada dua penyampai yang
dinilai dha’īf, yaitu Yazid Ar-Raqasyi (w. 119 H.), seorang
Zahid, dan Al-‗Ala` bin Khalid Al-Qurasyi, di dalam AtTahajjud Wa Qiyām Al-Lail Li Ibni Abid Dunyā, Bāb
Jāmi‘ At-Tahajjud Wa Qiyām Al-Lail, Jawāizu Kubrā :

َ
َ
َ
َ
َ
 َح َّدج ِني: ال
ََ  ك، اد
َ ٍ ً َح َّم
َ ُ  َح َّدج َىا ًَ ْح َيى ْب: ال
ََ  ك، ً ُم ْص ِل ٍ َم
َ ُ َح َّدج َىا َع ِل َُّي ْب
َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ْ
َ ُ ْ ُ َْ
 ؤج ْي ُت: ال
 ك، ٍد السك ِاش َي
َ  حدج ِني ً ِز:  كال، ً خ ِال ٍَد اللس ِش َي
َ الء ب
َ الع
ََ
ََ ٌ ََ ََ
َ ض ْب
َ  فللىا َؤ ْخب ْرَها َما َشم ْع َت َز ُشى، اس
َ
َ
ٌ
ل
هللا
ه
و
،
ت
اب
ج
و
،
ا
ه
ؤ
َ
ك
ال
م
َ
ً
َ
و
ؤ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ
َ  َك: ال
ُ ص َّلى
َ
َ هللا َع َل ْيه َو َش َّل َم ًَ ُلى ُل في ك
َ الل ْيل ؟ َك
 َم ًْ ك َسؤ: ان ًَ ُلى ُل
ام
ي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ َ
ْ
ُ َ
َْ
َ
 َو َم ًْ ك َسؤ ِمائت ك ِخ َب ل ُه، ِم ًَ ال ُل ْس ِآن ِبخ ْم ِص َين َآً ٍت ل ْم ًَك ًْ ِم ًَ الغا ِف ِل َين
َ َ ُّ ُ
ْ
َ َ َ َ
َ َ َ
 َو َم ًْ ك َسؤ ِب ِمائ َت ْي َآً ٍت َو َم َع ُه ال ُل ْس ُآن كل ُه ف َل ْد ؤ َّدي َح َّل َُه، ِك َي ُام ل ْيل ٍَت ك ِامل ٍت
َ
َ َو َم ًْ َك َ َسؤ َخ ْم َصم َائت َآًت إ َلى َؤ ْلف َآًت َفئ َّن َؤ ْج َس ُه َك َم ًْ َج
ص َّد َق ِب ِل ْىط ٍاز
ِ ٍ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ْ ًُ َك ْب َل َؤ ْن
َ . ص ِب َح

- 14 panjang, silahkan menambahnya sekehendaknya,
selama dia shalat sendirian, atau selama makmum
menyetujuinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi
shallallāhu ‘alaihi wa sallam ketika shalat
bersama Hudzaifah.
Kadar Bacaan Al-Quran Para Salaf
Kegemaran para pendahulu kita kepada
membaca Al-Quran di bulan Ramadan sampai
kepada tingkat yang hampir mustahil bagi
kemampuan kita sekarang.
Sebagian dari mereka menamatkan Al-Quran
di dalam shalat malam Ramadan setiap tiga
malam satu kali, dan sebagian yang lain setiap
tujuh malam, misalnya Qatadah9. Ada juga yang

9

Qatadah ialah Qatadah bin Di‘amah bin Qatadah AsSadusi (61 - 118 H.). Seorang Ahli Bashrah. Mufassir dan
Hafizh bagi hadits. Imam Ahmad menilainya sebagai
seorang yang paling Hafizh di antara Ahli Bashrah, dan
disamping keahliannya di dalam hadits, dia juga pakar
pelik-pelik bahasa Arab dan hari-hari besar di dalam
sejarah bangsa Arab serta silsilah anggota dan suku-suku
Arab. Namun dia dicurigai berpaham Qadari dan membuatbuat hadits. Meninggal pada masa wabah penyakit tha‘un
(Al-Mawshū‘atul Fiqhiyyah, 1/365).

- 15 setiap sepuluh malam seperti Abu Raja` Al‗Utharidiy10.
Di antara mereka ada yang membaca AlQuran di dalam shalat dan di luar shalat, di
antaranya Al-Aswad11 yang menamatkannya
setiap dua malam sekali di bulan Ramadan, dan
An-Nakha‘i12 berbuat seperti yang dilakukan oleh
Al-Aswad khusus pada setiap sepuluh hari yang
terakhir bulan Ramadan, sedangkan pada hari-hari

10

Abu Raja` Al-‗Utharidiy ialah ‗Imran bin Milhan atau bin
Tamim (w. 105 H.). Seorang yang dijadikan panutan lagi
tsiqat. Meninggal di usia 120 tahun (Lathāif Al-Ma‘ārif Li
Ibni Rajab, h. 318).
11

Al-Aswad ialah Al-Aswad bin Yazid bin Qais AnNakha‘i (w. 74 atau 75 H.) Abu Amru atau Abu ‗Abdir
Rahman. Seorang panutan, lagi tsiqat, banyak haditsnya,
dan seorang Faqih. Seorang ‘Ābid yang mengerjakan shalat
tujuh ratus rakaat sehari semalam. Mu‘awiyah pernah
mengerjakan shalat istisqa bersamanya, dan dikabulkan
(Lathāif Al-Ma‘ārif Li Ibni Rajab, h. 84 dan 114).
12

An-Nakha‘i ialah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin AlAswad (46 - 96 H.) Abu ‗Imran. Seorang Kibār At-Tābi‘īn
dan Kibār Al-Fuqahā`. Pernah belajar kepada para Shahābat
yang paling akhir meninggal. Shallāh dan shidq dalam hal
penyampaian beritanya, dan hifzh mengenai hadits.
Berpuasa selang sehari (Al-Mawshū‘atul Fiqhiyyah, 1/325
dan Lathāif Al-Ma‘ārif Li Ibni Rajab, h. 244).

- 16 lainnya setiap tiga hari sekali. Qatadah bahkan
setiap malam.
Imam Syafi‘i selama Ramadan enam puluh
kali menamatkan Al-Quran di luar shalat,
demikian juga Imam Abu Hanifah.
Imam Malik diberitakan apabila memasuki
bulan Ramadan meninggalkan pembacaan haditshadits dan majlis-majlis Ahli ‗Ilmu; dia fokus
hanya membaca Al-Quran melalui mushhaf.
Demikian juga Sufyan Ats-Tsawri13.
Dua Macam Jihad Nafs Di Bulan Ramadan
Yang Menjadi Pemberi Syafaat
Seorang Mu`min di bulan Ramadan
menghimpun dua macam jihad nafs, yaitu
berjihad puasa pada siang hari, dan berjihad
menghidupkan malam.

13

Sufyan Ats-Tsawri ialah Sufyan bin Sa‘id bin Masruq (97
- 161 H.). Seorang Amirul Mu`minin di dalam hadits, dan
seorang pemimpin di dalam ketakwaan. Menolak
permintaan Khalifah Al-Manshur dan Al-Mahdi untuk
jabatan Kepala Kehakiman, sehingga dia terpaksa
bersembunyi dari keduanya selama bertahun-tahun (AlMawshū‘atul Fiqhiyyah, 1/345).

- 17 Siapa saja yang menghimpun kedua jihad
tersebut, dan mencukupi hak-hak keduanya, serta
bersabar terhadap kesukaran-kesukaran pada
keduanya, ‗Abdullah bin ‗Amru menyampaikan
berita dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam :

ّ
ّ  ًَ ُلى ُل، الص َي ُام َو ْال ُل ْس ُآن ٌَ ْش َف َعان ل ْل َع ْب ِد
ّ
 َز ِ ّب ِإ ِوي: الص َي ُام
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ْ َ َ
َّ الط َع َام َو
ُ َو ٍَ ُلى ُل ْال ُل ْسآن، الن َهاز َف َش ّف ْعني فيه
َّ الش َه َىاث ب
مىعخه
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ
َ َ َّ
َّ  َم َى ْع ُخ ُه:
. ان
َ ِ  ف َُيش َّف َع، الى ْى َم ِبالل ْي ِ َل فش ِّف ْع ِني ِف ِيه

―Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat
bagi hamba. Puasa akan berkata, Tuhan,
sesungguhnya aku sudah menghalanginya dari
makan dan syahwat pada siang hari, oleh karena
itu jadikan aku dapat memberikan syafaat
untuknya. Al-Quran akan berkata, aku sudah
menghalanginya dari tidur pada malam hari, oleh
karena itu jadikan aku dapat memberikan syafaat
untuknya. Maka keduanya Allah izinkan untuk
memberikan syafaat.‖14
14

Ahmad di dalam Musnadnya, dan isnadnya shahih. AlHaitsami menyampaikannya juga di dalam Majmu‘
Zawāidnya, dan dia berkata : ―Dipublikasikan oleh Ahmad,
dan Ath-Thabrani di dalam Kabīrnya. Para penyampai AthThabrani terdiri dari orang-orang yang shahih.‖

- 18 Syafaat keduanya tentu bagi mereka yang
berpuasa pada siang hari, dan membaca Al-Quran
pada malam hari, dengan mencukupi hak-haknya;
dan untuk itu kami (penyd.) sudah menyiapkan
tulisan khusus mengenai puasa dan membaca AlQuran.15
– Kemurahan Hati –
Kemurahan hati adalah meluaskan pemberian
َ َ َُ َ
ُ الج
ُ —
dan memperbanyaknya (العط ِاء وكثرجه
ىد هى شعت
baik itu memperluas dan memperbanyak sesuatu
yang
diberikannya,
orang-orang
yang
menerimanya, ataupun manfaatnya –penyd.).
Ibnu ‗Adi mempublikasikan sebuah hadits
dari Anas secara marfū’, dan di dalam isnadnya
terdapat seorang yang dha‘if, sebagai berikut :

َ َ َْ
َََ ُ َ َْ ُ َ َْ ُ
ْ
َ
 وؤها. هللا ألاجىد ألاجىد
َ ألاجى ِد ألاجى ِد ؟
ََو َؤ ْج َى ُد ُه ْم ِم ًْ َب ْع ِدي َز ُج ٌل َع ِل َم ِع ْلما َف َي َشس

15

ُُ ْ ُ َ
َ
ْ
ًِ ؤَل ؤخ ِبركم ع
ََ ُ َ ْ َ
َ
َ
. ؤجىد ول ِد آدم

Kutipan dari Kitāb Asrārish Shawm dan Kitāb Ādāb
Tilāwat Al-Qurān dalam Tahdzīb Maw‘izhatul Mu`minīn
Min Ihyā` ‗Ulūm Ad-Dīn (penyusun : Syaikh Muhammad
Jamaluddin Al-Qasimi).
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ُ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُْ ُ َْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ٌ
 وزج َل جاد ِبىف ِص ِه ِفي.  ًبعث ًىم ال ِليام ِت ؤمت وحده، ِعلم َه
َ . هللا
َِ َش ِب ِيل
―Maukah aku beritahu kalian siapa yang
paling murah hati ? Itulah Allah Al-Ajwadul
Ajwad; lalu aku, yang paling murah hati di antara
putera-putera Adam. Sesudah aku, yang paling
murah hati di antara mereka adalah seseorang
yang mengetahui suatu ilmu, kemudian menyebar
luaskan pengetahuannya, sehingga dia akan
dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat yang
satu, serta seorang yang bermurah hati dengan
jiwanya di Jalan Allah.‖16
Berita tersebut bagaimanapun menunjukkan
bahwa Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam mutlak
sebagai orang yang paling murah hati di antara
keturunan Adam, sebagaimana beliau adalah
sebaik-baik orang di dalam kedudukannya,
16

Al-Kāmil Li Ibni ‗Adiy, 1/350, dari Ayyub bin Dzakwan,
yang dikomentarinya : ―Secara umum, berita-berita yang
disampaikannya tidak diterimanya langsung.‖ Al-Haitsami
di dalam Majmu‘ Zawāidnya menyampaikan hadits senada,
dan dia berkomentar : ―Abu Ya‘la meriwayatkannya,
melalui sanad yang di dalamnya terdapat Suwaid bin ‗Abdil
‗Aziz, seorang yang matrūk, ditinggalkan beritanya.‖

- 20 pengetahuannya, perilakunya, perangainya dalam
sifat-sifat yang terpuji.
Disamping juga menunjukkan bahwa
kemurahan hati beliau mencakup segala hal,
dalam pengetahuan, harta, dan pengorbanan jiwa
karena untuk Allah ta’ālā, di dalam
memenangkan agama-Nya, memberikan petunjuk
bagi hamba-hamba-Nya, menyampaikan manfaat
kepada mereka melalui segala macam upaya,
berupa memberikan makanan untuk orang-orang
yang lapar, memberikan pengajaran untuk mereka
yang tidak tahu, membantu memenuhi kebutuhan
mereka, dan membantu meringankan beban-beban
mereka.
Beliau tidak pernah berhenti berkeadaan
demikian itu, sejak beliau mulai dapat berpikir
dan bekerja. Oleh karena itu Khadijah berkata
kepada beliau pada saat pertama kali menerima
berita mengenai pengutusannya :

ُ  ََل ًُ ْحزٍْ َك، َوهللا
ُ َو َج ْلسي، السح َم
َِّ  إ َّه َك َل َخ ِص ُل، َهللا َؤ َبدا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
َ ْ َّ
 وحع ِين على،  وجك ِصب اْلعدوم،  وجح ِمل الكل، الضيف
ْ
َ
ّ
َ
َ . ه َىا ِئ ِب الح ِم

- 21 ―Demi Allah. Selamanya Allah tidak akan
pernah merendahkan anda. Sesungguhnya anda
selalu menyambungkan kasih sayang, menjamu
tamu, membantu memikul beban orang yang
kesusahan, mengusahakan mata pencaharian bagi
orang yang tidak berpunya, dan membantu para
pejuang kebenaran.‖17
Lebih-lebih sesudah itu, kemurahan hati
beliau semakin bertambah luas dan menyangkut
lebih banyak orang dan lebih banyak bidang,
sebagaimana sudah sangat dikenal melalui beritaberita yang dapat dipercaya.
Kemurahan Hati Di Bulan Ramadan
Kemurahan hati beliau shallallāhu ‘alaihi wa
sallam sepanjang Ramadan lebih-lebih lagi,
melebihi di bulan-bulan selainnya. Pada malam
harinya beliau bertemu dengan Jibril untuk
bertadarus Al-Quran semalaman, dan sepanjang
harinya beliau berakhlak dengannya, beliau ridha
dengan apapun yang disukai di dalamnya, benci
dengan apapun yang dibencinya, bersegera
17

Bagian dari hadits yang panjang, dari ‗Aisyah
radhiyallāhu ‘anhā, yang dipublikasikan oleh Bukhari,
Muslim dan At-Tirmidzi

- 22 mengerjakan apapun yang disuruhnya,
menahan diri dari apapun yang dilarangnya.

dan

Berkumpul untuk bertadarus Al-Quran
sepanjang malam, dan berakhlak dengannya
sepanjang hari, tidak diragukan lagi lahir dari
kemurahan hati. Sebab, orang yang tidak dijaga
dari kekikiran dirinya tidak akan pernah
mendapatkan keberuntungan semacam itu.18
Beliau menambah luas dan banyak
kemurahan hatinya di bulan Ramadan karena
banyak hal, antara lain :
(1) Bulan Ramadan merupakan waktu
paling istimewa, dan pahala beramal di dalamnya
dilipat gandakan. At-Tirmidzi, dari Anas secara

َْ
ٌ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
marfū’ : ―—ؤفضل الصدك ِت صدكت ِفي زمضانSebaik-

18

Kami (penyd.) merujukkannya kepada ayat :

ُ َ
َو َم ًْ ًُ ْىق ش َّح

َُ
ُْ
َ
َ
َفص ِهَ فإ ْول ـَ ِئ َك ُه ُم اْل ْف ِل ُح ْىن
ِ ―—هBarangsiapa yang dipelihara

dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang
yang beruntung,‖ yang terulang dua kali di dalam Al-Quran
: Yang pertama, berkaitan dengan persaudaraan dan cinta
Anshar kepada Muhajirin (Al-Hasyr ayat 9), dan yang
kedua, terkait ketakwaan kepada Allah (At-Tagabun ayat
16). Wa Allāhu A‘lam.

- 23 baik sedekah adalah sedekah di bulan
Ramadan.‖19
(2) Membantu orang-orang yang berpuasa,
shalat dan dzikir di dalam ketaatan mereka,
mendapatkan pahala senilai yang diperoleh oleh
orang-orang yang dibantu itu. Zaid bin Khalid,
dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau

َ َْ ْ
َ ُ ْ ُ ََ
َ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
bersabda :  ِمً غي ِر ؤن، مً فطس صا ِئما فله ِمثل ؤج ِس ِه
َ ―— ًَ ْى ُلBarangsiapa memberi
َّ ص م ًْ َؤ ْجس
ٌالصا ِئم َش ْي َء
ِ
ِ
ِ
hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa
maka baginya pahala senilai yang diperoleh oleh
orang tersebut, tanpa mengurangi pahala yang
berpuasa itu sedikitpun.‖
Hadits tersebut dipublikasikan oleh Imam
Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majjah.
19

Ibnul Jawzi mengkritisi hadits tersebut karena salah
seorang penyampainya, yaitu Shidqah bin Musa, yang
menurut Ibnu Ma‘in, tidak bermasalah, dan mengkhususkan
Ramadan semacam itu hanyalah karena rahmat Allah di
dalamnya berlipat ganda bagi para hamba-Nya. Adapun
mengkhususkan sedekah, karena di dalamnya terdapat
sebesar-besarnya pendekatan kepada Allah yang tidak
terdapat pada ibadat-ibadat lainnya. Kami (penyd.) sudah
menyampaikan keistimewaan ini di dalam ―Rahasia Zakat
Menjadi Salah Satu Bagian Penting Yang Membangun
Islam.‖

- 24 Di dalam hadits Ath-Thabrani, dari ‗Aisyah,

َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
َ
ُ
terdapat tambahan berita : وما ع ِمل الصا ِئم ِمً ؤعمال
َّ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ
َ — ْالب ّر إ ََّل َك
َ ان ل
عام ِف ْي ِ َه
الط
ة
ى
ك
ام
د
ا
م
ام
ع
الط
ب
اح
ص
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
―Dan apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh
orang yang berpuasa pasti diberikan juga
pahalanya kepada yang memberinya hidangan,
selama hidangan tersebut menjadi tenaga bagi
orang yang berpuasa itu di dalam taatnya.‖20
(3) Bulan Ramadan adalah bulan dimana
Allah sangat bermurah hati kepada hamba-hambaNya, dalam hal rahmat, ampunan serta
pembebasan dari siksa Neraka, terlebih pada
malam Al-Qadar, dan lebih-lebih kepada hambahamba-Nya yang saling berkasih sayang. Nabi
shalallāhu ‘alaihi wa sallam menegaskan :

ِإ َّه َما

ُ ―— ًَ ْس َح ُمAllah hanya merahmati
ُّ هللا ِم ًْ ِع َب ِاد ِه
الس َح َماء

20

Al-Haitsami di dalam Majmu‘ Zawāidnya berkomentar :
―Ath-Thabrani menyampaikannya di dalam Al-Awsath,
melalui sanad yang di dalamnya terdapat Al-Hakam bin
‗Abdillah Al-Ubali, seorang yang matrūk, ditinggalkan
beritanya.‖

- 25 hamba-hamba-Nya
yang
saling
berkasih
sayang.‖21
(4) Menghimpun puasa dengan sedekah
termasuk salah satu amalan yang mengharuskan
Surga, sebagaimana hadits ‗Ali radhiyallāhu ‘anh,
dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam :

َ َو ُب ُط ِىنها،  إ َّن في ْال َج َّى ِت ُغ َسفا ًُ َسي ُظ ُه ْىز َها ِم ًْ ُب ُط ْى ِن َها: ال
َ َك
ِ
ِ ِ
َ ْلَ ًْ َط َّيب: ال
َ  ْلَ ًْ ه َي ًَا َز ُش ْى َل هللا ؟ َك:  َك ُالىا. مً ُظ ُه ْىز َها
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّ الل ْيل َو
ُالىاس
ِ الكالم وؤطعم الطعام وؤدام
ِ الصيام وصلى ِب
َ . ِه َي ٌام

Beliau bersabda : ―Di dalam Surga terdapat
ruangan yang dari dalam dapat melihat bagian
luarnya, dan dari luar dapat melihat bagian
dalamnya.‖
Orang-orang bertanya : ―Untuk siapa ruangan
itu, wahai Rasul Allah?‖
Beliau menjawab : ―Bagi orang yang berkatakata yang bagus, memberi makan, merutinkan
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Bukhari dan Muslim. Ath-Thabrani mempublikasikannya, dari Jarir, dengan sanad yang shahih.

- 26 puasa, dan mengerjakan shalat pada waktu malam
pada jam-jam kebanyakan orang tertidur.‖22
Semua perbuatan tersebut di bulan Ramadan
mestilah dilakukan, karena orang yang beriman
sepanjang bulan itu diharuskan berpuasa, shalat
pada waktu malam, bersedekah, dan berkata-kata
yang bagus sebab pada waktu berpuasa dilarang
beromong kosong dan berkata-kata tidak pantas.
(5) Menghimpun puasa dan sedekah lebih
sempurna dalam mengupayakan penghapusan atas
kesalahan-kesalahan, dan menjaga diri dari siksa
Jahanam serta menjauhkannya, lebih-lebih jika
disertai mengerjakan shalat malam. Rasulullah

َ
َ
ّ
ُ
shallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda : لصيام
ِ ا
ْ ُ ُ َ َ َّ َ
ٌ َّ ُ
23
ُ
―—جى َتPuasa itu perisai.‖ Dan : الصدكت جط ِفىء
َّ ىء ْاْلَ ُاء
ُ ْال َخط ْي َئ َت َك َما ًُ ْطف
َّ  َو ِك َي ُام، الى َاز
الس ُج ِل ِم ًْ َج ْى ِف
ِ
ِ
َّ
―—الل ْي ِ َلSedekah
menghapuskan
kesalahan
22

At-Tirmidzi, dari Abu Malik Al-Asy‘ari, dan dia berkata
: ―Ini hadits yang hasan.‖. Al-Hakim di dalam
Mustadraknya, dari Ibnu ‗Umar, dan dia menshahihkannya,
yang disepakati oleh Adz-Dzahabi.
23

An-Nasai, dari Mu‘adz bin Jabal; hadits yang shahih.
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shalatnya seseorang di tengah malam.‖ 24
(6) Puasa bisa mengkifarati kesalahankesalahan jika terpelihara dari cela dan
kekurangan, sedangkan umumnya orang tidak
cukup sempurna menjaga puasanya dari hal-hal
semacam itu. Oleh karena itu bersedekah menjadi
cara untuk memperbaikinya, sehingga untuk itu
diwajibkan berzakat fitrah pada hari terakhir
Ramadan, untuk membersihkan puasa dari kesiasiaan dan kotoran.
(7) Orang yang berpuasa meninggalkan
makan dan minum karena untuk Allah, sehingga
ketika membantu orang-orang yang sedang
berpuasa untuk mendapatkan tenaga bagi
mengerjakan taat melalui suatu pemberian, maka
perbuatan itu pun menempatkan pelakunya pada
derajat orang yang meninggalkan syahwatnya
karena untuk Allah.
○
Imam Syafi‘i menyimpulkan disukai bagi
seseorang untuk melipat gandakan kemurahan hati
24

Bagian dari hadits yang panjang; dipublikasikan oleh AtTirmidzi, dari Mu‘adz; hadits hasan shahih.

- 28 di bulan Ramadan, meneladani
shallallāhu ‘alaihi wa sallam, dan
orang-orang untuk mendapatkan
kebaikannya serta menekuni puasa
malamnya.

Rasulullah
membantu
kebaikandan shalat

Hadits-hadits menunjukkan termasuk yang
disukai di bulan Ramadan adalah bertadarus AlQuran, dan melakukannya secara berjamaah,
dibimbing oleh orang yang hafizh.25
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Demikian mengenai ―Keistimewaan Kemurahan Hati Di
Bulan Ramadan Dan Baca Al-Quran‖ (Fī Fadhl Al-Jūd Fī
Ramadhān Wa Tilāwat Al-Qurān) yang kami petik dari
buku karya Ibnu Rajab : Lathāif Al-Ma‘ārif.
Melengkapi penjelasannya, kami sertakan tulisan
mengenai ―Rahasia Zakat‖, ―Rahasia Puasa‖ dan ―Adab
Membaca Al-Quran‖ yang kami petik dari buku karya
Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi : Tahdzīb
Maw‘izhatul Mu`minīn Min Ihyā` ‗Ulūm Ad-Dīn.

