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3Maksud Lailatul Qadar

Lailatul Qadar terdiri dari dua suku kata, Lailat artinya malam dan al-
Qadr artinya kemuliaan (al-sharaf wa al-ta’ẓīm) dan ketetapan
(yuqaddirullāh fīhā). Disebut malam kemuliaan salah satunya karena
malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83
Tahun 4 bulan. Disebut malam ketetapan karena malam tersebut
Allah tetapkan takdir manusia untuk setiap tahun.



4Kedudukannya

Tidak diragukan lagi Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang tinggi
dalam agama Islam karena di dalamnya ada ampunan dosa, malam
penuh keberkahan, bahkan Allah menurunkan satu surat yang
dinamakan dengan Surat al-Qadar:

َلةِاِفاأَنْ زَْلَناه اّنَاإ َلة اَمااكَاأَْدرَاَوَما*اْلَقْدرِالَي ْ َلة ا*اْلَقْدرِالَي ْ أَْلفِاِمنْاَخْيراْدرِااْلقَالَي ْ
َحَّتاِهيَااَلمراسَا*أَْمر اك لِِاِمنْاَرّبِِِمْاْذنِابِِاِفيَهاَوالرُّوح ااْلَمالَِئَكة اتَ نَ َزل ا*َشْهر ا
.[5-1:القدر]﴾اْلَفْجرِاَمْطَلعِا



5Keutamaannya

Pertama: Allah menurunkan Alquran di malam lailatul qadar, Allah
berfirman:

َلةِاِفاأَنْ َزْلَناه اإّنَا اْلَقْدرِالَي ْ
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam

kemuliaan.” (QS. Al-Qadar [97]: 1)



6Keutamaannya

Kedua: beribadah di malam tersebut lebih baik dari seribu bulan,
sebagaimana dalam surat al-Qadar ayat 3. Demikian pula sabda
Nabi,

شهرألفمنخيليلةراوفيهحضرَكم،قدالشهرهذاإنَا
“Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian
didalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan.”
(HR. Ibn Majah)
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Ketiga: para malaikat turun di malam tersebut, sebagaimana dalam
surat al-Qadar ayat 4.

أَْمر اك لِِاِمنْاّبِِِمْارَابِِْذنِاِفيَهاَوالرُّوح ااْلَمالَِئَكة اتَ نَ َزل ا
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan
izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.” (QS. Al-Qadar [97]: 1)



8Keutamaannya

Keempat: Lailatul Qadar merupakan malam keselamatan dan
kesejahteraan (salām), sebagaimana dalam surat al-Qadar ayat 4.

اْلَفْجرِاَمْطَلعِاَحَّتاِهيَاَساَلمرا
“Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.”. (QS. Al-
Qadar [97]: 1)
Keselamatan pada malam tersebut mencakup banyaknya hamba
yang diselamatkan dari azab disebabkan ketaatan mereka.



9Keutamaannya

Kelima: Seorang hamba akan diampuni dosanya yang lalu.
Sebagaimana dalam hadis berikut.

بهذنمنتقَدممالهغ ِفرواحتساًًب،إمياّنًاالقدرليلةقاممن
““Barangsiapa menegakkan shalat pada malam Lailatul Qadr atas
dorongan iman dan mengharap balasan (dari Allah), diampunilah
dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari Muslim)
Dosa akan diampuni dengan syarat menghidupkannya karena iman
dan mengharap pahala.



10Waktunya

Secara pasti Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan waktu lailatul
qadar pada satu waktu tertentu, tetapi setiap tahunnya berpindah-
pindah. Waktu yang dimungkinkan sebagai malam lailatul qadar
adalah pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, lebih
dimungkinkan lagi malam-malam ganjilnya yaitu 21, 23, 25, 27, 29,
dan yang paling ditekankan untuk mencari lailatul qadar pada
malam ke-27.
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Pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, Nabi bersabda,

رمضانمناألواخرالعشرفالقدرليلةحتَروا
“Carilah lailatul qadar di sepuluh hari terakhir Ramadan.” (Muttafaq
‘alaih)
Pada malam-malam ganjilnya terutama pada malam ke-27. Nabi
bersabda,

األواخرالسبعففْلَيتحَرهام تحرِِيَهاكانفمن
“Barangsiapa yang ingin mendapatkannya maka carilah pada malam
ke-27 Ramadan.” (Muttafaq ‘alaih)



12Tanda-tanda Lailatul Qadar

1. Esok pagi matahari akan terbit dalam keadaan jernih, teduh, dan
seperti tidak ada sinar ( هلاش عاعالصبيحَتها ). (HR. Muslim)

2. Di malam Lailatul Qadar, udara yang ada tidaklah panas (lā
ḥārrah), tidak dingin (lā bāridah), tidak berawan dan juga tidak
badai. (HR. Ibn Khuzaimah, Sahih)

3. Keadaan malamnya tenang, nyaman ( طلقةمسحةليلة ) (HR. Al-

Thayalisi), dan orang-orang akan merasakan kenikmatan
tersendiri saat ia beribadah dengan sungguh-sungguh.



13Lailatul Qadar di Tengah Pandemi

Meskipun kelihatannya tidak bisa I’tikaf, Lailatul Qadar di tengah
Pandemi saat ini bisa kita raih dengan agenda utama berikut:
Pertama: Menghidupkan malamnya dengan ragam ibadah.
Sebagaimana yang disebutkan ‘Aisyah tentang Nabi,

وأيقظليلهاوأحيمئزرهشدالعشردخلإذاسلموعليههللاصلىالنيبكان
أهله

“Apabila telah masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Nabi
mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan
membangunkan keluarganya.” (HR. Bukhari)
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Kedua: Memperbanyak doa, terutama doa berikut:

ا االعفو،افاعفاعنِِ اللهماإَنكاعفوٌّاحتبُّ
“Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf suka memaafkan,
maafkanlah aku.” (HR. Tirmidzi)
Ketiga: Memperbanyak salat malam, Nabi bersabda, “Barangsiapa
yang mendirikan salat di malam lailatul qadar niscaya dosa-dosanya
yang lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari Muslim)
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