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E D I T O R I A L

MARHABAN
MAJALAH ONLINE

OLEH MUHAMMAD IBNU ROMLI, CEO TAGTIM MEDIA

BEBERAPA UPAYA KAMI LAKUKAN 

agar Tag�m Media bisa diakses di mana 

saja dan kapan saja, tanpa terbatas pada 

kalangan tertentu. Dengan beberapa 

p e r � m b a n g a n ,  a k h i r n y a  k a m i 

mengubah format Tag�m Media yang 

pada mula masih berbentuk cetak, 

menjadi majalah online.

Ada beberapa tahap, untuk 

mencapai ��k ini. Pertama, kami 

membangun website resmi Tagrinih 

Timur, yakni tag�m.id. Website ini 

dikelola oleh kru kami dari Tag�m 

M e d i a .  S e l a n j u t n y a  k a m i 

m e n g e m b a n g k a n  s u b d o m a i n 

majalah.tag�m.id, yang berisi majalah 

Tag�m Media dari semua edisi majalah 

Tag�m Media secara lengkap. Anda 

dapat mengaksesnya gra�s, di mana 

saja. Di samping itu, kami sudah 

sediakan aplikasi di playstore, agar 

mudah diakses. 

Dengan berubahnya format 

Tag�m Media dari semula media cetak, 

menjadi majalah online, kemungkinan 

b e s a r  j a n g k a  p e n e r b i t a n  d a n 

penyebaran terbilang cepat. Hal ini bisa 

te rca p a i  a p a b i l a  A n d a  s e ka l i a n 

berpar�s ipas i  da lam membantu 

menyebarkan link resmi majalah ini. 

Di website sendiri, kami akan 

mempos�ng beberapa tusian secara 

berkala. Sangat di sarankan menginstal 

aplikasinya agar kalian mendapatkan 

update tulisan di sana.

Semoga perubahan ini, menjadi 

selangkah kemajuan bagi kami serta 

selaras dengan visi-misi dari Masyayikh 

Tagrinih.

Semoga bermanafaat!
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MERAMAL
LAILATUL QADAR

OLEH MUHAMMAD IBNU ROMLI, CEO TAGTIM MEDIA

DALAM SALAH-SATU KHUTBAH 

Rasulullah menjelang Ramadan, beliau 

menceritakan keis�mewaan dari bulan 

berkah ini. “Di dalamnya, terdapat satu 

malam yang lebih utama daripada seribu 

bulan,” begitu cuplikan khutbahnya.

Lailatul Qadar “tercipta” penuh 

misteri. Seseorang �dak dapat mengetahui 

secara spesifik, kecuali manusia pilihan. 

Te n t u ,  b u ka n l a h  l a n g ka h  t e r b a i k 

menginginkan menjadi manusia pilihan 

tersebut, dengan terus menggali waktu 

Lailatul Qadar yang sebenarnya. Langkah 

paling terbaik ialah dengan menggali 

pahala Ramadan sendiri se�ap malam. 

Khususnya sepuluh terakhir Ramadan, 

seraya mengharap amalan yang kita 

lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar.

Ulama memprediksi Lailatul Qadar 

bukan bertujuan agar kalain rebahan pada 

selain malam itu. Jadikanlah prediksi ulama 

sebagai lompatan peningkatan ibadah 

pada malam tersebut, tanpa melalaikan 

ibadah di selain malam yang diprediksi 

sebagai malam Lailatul Qadar.   

Ingat, ibadah sunah bulan Ramadan, 

setara dengan ibadah fardhu selain 

Ramadan. Ibadah fardhu bulan Ramadan 

s e t a r a  m e n g e r j a k a n  t u j u h  p u l u h 

kefardhuan pada selain Ramadan.

Tingkatkan ibadah saat bulan 

Ramadan. Pada malam tertentu, yang 

kemungkinan besar Lailatul Qadar , �nggal 

maksimalkan ibadah kita.

TOPIK
UTAMA
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Momen ini spesial karena ada yang 
disebut malam Lailatul Qadar atau malam 
seribu bulan. 

��Beribadah satu kali, tapi mendapat 
pahala ibadah selama seribu bulan (delan 
puluh tahun). Bahkan Lailatul Qadar 
adalah satu malam pen�ng yang terjadi 
pada bulan Ramadhan, yang dalam Al 
Qur'an digambarkan sebagai malam yang 
lebih baik dari seribu bulan hingga tak 

UMAT MUSLIM PATUT 
BERBAHAGIA MENYAMBUT 

BULAN RAMADHAN. BUKAN 
HANYA PAHALA UNTUK AMALAN 

YANG DIGANDAKAN,

OLEH ABD. ROUF

TOPIK UTAMA
HALAMAN

06
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terbatas.
 Sebagian ulama menjelaskan, kata Alfi Syahrin dalam 

surah al-Qadar bukan bermakna seribu bulan secara harfiyah. 
Melainkan mempunyai ar� sebanyak-banyaknya hingga tak 
terbatas.

 Adapun ar� dari Lailatu Qadar itu sendiri, Para ulama 
berbeda pendapat.

 P e r t a m a :  K a t a  a l - Q a d a r 
bermakna ketetapan atau keputusan 
(takdir) Allah SWT dimalam itu, bagi 
perjalanan hidup manusia satu tahun 
yang akan datang. 

Pada malam itu Allah SWT 
memutuskan rezeki kita, mudah atau 
susah, miskin atau kaya, dan semua 
urusan kita hingga jodoh, hidup dan 
ma�. 

Maka dar i  i tu,  merupakan 
keharusan bagi kita untuk beribadah 
kepada Allah. Memhon kepadaNya 
semoga dosa-dosa kita diampuni, 
dimudahkan segala urusan, mencapai 
semua keinginan, tentu dalam naungan 
ridhoNya.

Penggunaan kata Qadar sebagai 
ketetapan, dapat kita jumpai pada surat 
Ad-Dukhan ayat 3-5 : "Sesungguhnya 
Kami menurunkannya (Al-Quran) pada 
suatu malam, dan sesungguhnya 
Kamilah yang memberi peringatan. 

Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, 
yaitu urusan yang besar di sisi Kami”

  Kedua: Malam tersebut adalah malam yang sempit, 
karena banyaknya malaikat yang Allah turunkan ke bumi, 
dengan jumlah yang tak terhitung. Hingga menjadikan bumi 
ini sempit, sesak penuh dengan para malaikat. Seandainya kita 
dibukakan hijab (penghalang) dan diperlihatkan oleh Allah 
SWT, niscaya kita akan melihat bumi ini penuh dengan 
malaikat yang turun ke bumi. 

  Penggunaan Qadar untuk melambangkan kesempitan 
dapat dijumpai pada surat Ar-Ra'd ayat 26: Allah melapangkan 
rezeki yang dikehendaki dan mempersempit (bagi yang 
dikehendaki-Nya).

   Pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan 
malaikat dan juga al-Ruh sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surah al-Qadar:  تنزل المالئكة والروح

  Seandainya kita 
dibukakan hijab 

(penghalang) dan 
diperlihatkan oleh 
Allah SWT, niscaya 

kita akan melihat 
bumi ini penuh 

dengan malaikat 
yang turun ke bumi. 
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(malaikat turun dan juga al-Ruh)

Lantas siapakah yang di sebut al-Ruh? 
Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. 

  Pertama: yang disebut al-Ruh 
adalah malaikat yang sangat besar. Yang 
belum pernah Allah turunkan ke bumi 
pada sebelumnya kecuali dimalam Lailatul 
Qadar. 

  Kedua: Yang dimaksud al-Ruh 
adalah malaikat Jibril. Dan ini merupakan 
pendapat yang lebih kuat. Malaikat Jibril 
adalah pemimpin para malaikat (Raisul 
m a l a i k a h ) .   D a n  m a l a i k a t  J i b r i l 

mengucapkan salam pada malam itu 
kepada semua orang.  yang tentunya 
dalam keadaan beribadah mengingat 

Allah SWT. 
 Tidak hanya itu saja, malaikat Jibril juga 

menjabat tangan orang-orang dimalam 
itu. Akan tetapi hal ini, hanya dikhususkan 
pada orang-orang tertentu. �dak semua 
orang medapatkan keis�mewaan itu.  
Maka sangat beruntung dan bahgia sekali 
orang yang memperoleh kehormatan 
dijabat tangan oleh malaikat Jibril. Semoga 
saja, kita semua termasuk orang yang 
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mendapat keberuntungan.
Kemudian, apakah kita dapat merasakan 

jika dijabat tangan oleh malaikat, tentu 
�dak. Namun, ada tanda-tanda besar 
mengenaei itu semua. Yaitu, kita akan 
merasakan kejadian yang luar biasa 
dahsyatnya.  Tubuh mejadi bergemetar, 
bulu kulit merinding serta air mata 
bercucuran tanpa terasa apa sebabnya 
lantaran ingat kepada Allah swt dan takut 
akan murkaNya.
TANDA-TANDA LAILATUL QADAR :
  M a l a m  l a i l a t u l  q a d a r  s a n g a t 

d idambakan se�ap umat Musl im. 
Pasalnya dengan beribadah di malam itu 
lebih baik daripada beribadah selama 
seribu bulan, serta dosa-dosa diyakini 
akan diampuni oleh Allah SWT. Namun, 
tak satu pun orang yang tahu kapan waktu 
terjadinya Lailatul Qadar.
 Meski demikian, Nabi Muhammad SAW 

memberikan saran agar mencari lailatul 
qadar di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadan, terutama di malam ganjil. 
“Carilah lailatul qadar pada malam ganjil 
dari sepuluh malam terakhir di bulan 
Ramadhan.” (HR. Bukhari)
Berikut tanda-tanda datangnya malam 

Lailatul Qadar, seper� dilansir dari 
berbagai sumber.
  Pertama: Langit akan terlihat sangat 

cerah, meskipun rembulan hanya terlihat 
separuh. Misalkan. Sebab pada malam itu 
�dak ada awan juga �dak ada hujan. 
Sebagaimana di sebutkan dalam hadits 
Nabi. Imam Ath Thabarani meriwayatkan, 
Sanad dan matannya sebagai berikut :

حدثنا الولید بن حماد الرملي ثنا سلیمان بن
عبد الرحمن ثنا بشــر بن عون ثنا بكار بن تمیم عن 
مكحول عن واثلة بن األسـقع عن رسـول هللا Aقال ( 
لیلة القدر ( لیلة ) بلجة ال حارة وال باردة وال سـحاب 
فیھا وال مطــر وال ریح وال یــرمـــى فیھا بنجم ومن 

عالمة یومھا تطلع الشمس ال شعاع لھا )
"...Dari Watsilah ibn al Asqa' dari 

Rasulillah Shollallaahu 'alaihi wasallam : 
(Lailatul Qadar itu adalah) "Malam yang 

terang bercahaya, �dak panas, �dak 
dingin, �ada awan, �ada hujan, �ada 
angin, dan dimalam itu �ada dilempar 
dengan bintang. Tanda dipagi harinya 
adalah matahari terbit tanpa ada cahaya 
yang bersinar". 
  Kedua: Malam akan terasa sangat sejuk. 

Orang yang mendapa� malam Lailatul 
Qadar �dak akan merasa kedingan 
ataupun kepanasan (gerah), karena pada 
m a l a m  i t u  � d a k  a d a  a n g i n  ya n g 
berhembus kencang. 
  Ke�ga: �dak ada lemparan bintang,atau 

yang biasa kenal dengan is�lah bintang 
jatuh. 
  K e e m p a t :  m e r u p a k a n  t a n d a 

keberadaan Lailatul Qadar yang is�mewa, 
yaitu dijabat tangani oleh malaikat Jibril. 
  Adapun tanda seseorang dijabat tangan 
oleh malaikat Jibril, dia akan merasakan 
gemertaran yang sangat dahsyat, bulu 
kulitnya merinding, serta air matanya 
bercucuran  karena takut kepada Allah 
SWT. 
Sebagaiman diku�p dari Al Hafizh Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya  Juz 17 hal. 846: 

NABI MUHAMMAD SAW 
MEMBERIKAN SARAN AGAR 
MENCARI LAILATUL QADAR DI 
SEPULUH HARI TERAKHIR 
BULAN RAMADAN.

dari KA'AB, bahwasanya di malam Lailatul 
Qadar, Malaikat Jibril �dak menyisakan 
satupun dari orang-orang mukmin kecuali 
dia menjabat tangannya. Adapun tanda-
ta n d a ny a  i a l a h  g e m e ta r  ku l i t ny a 
(mrinding.Jw), lembut ha�nya dan air 
matanya mengalir. Itu adalah karena jabat 
tangan malaikat Jibril. 
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Tanda-tanda 
tersebut tentunya 
tidak bisa ditangkap 
oleh setiap orang. 
Maka, setiap umat 
Islam dianjurkan 
untuk mencarinya. 
Dan yang lebih 
penting adalah 
bersungguh-
sungguh untuk 
memperbanyak 
ibadah di sepuluh 
hari terakhir di bulan 
Ramadan. 
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   Salah satu malam is�mewa di bulan Ramadhan adalah 
malam lailatul qadar. Sebuah malam dimana al-Quran sebagai 
sebuah kitab suci pamungkas yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad Saw, pamungkas pertama kali diturunkan ke langit 
dunia. 

  Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT: 
Sesungguhnya telah Aku turunkan (al-Quran) pada malam 
lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam lailatul qadar itu? Yaitu 
malam yang lebih baik dari seribu bulan. Pada malam tersebut 
turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya 
mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan 
hingga terbit fajar. (QS: al-Qadar,).  

  Ayat di atas memberikan penjelasan secara tegas bahwa 
malam lailatur qadar adalah sebuah malam yang sangat 
is�mewa. Salah satu maksud atau tujuan diutamakannya malam 
tersebut antara lain adalah juga untuk memuliakan waktu dan 
tempat diturunkannya al-Quran. Dan lailatul qadar �dak hanya 
terjadi sekali pada masa diturunkannya ayat ini.

   Sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama yang 
menyatakan bahwa malam lailatul qadar terus terjadi di se�ap 
tahun di bulan Ramadan. Tidak sebagaimana pendapatnya 
Imam Khalil yang mengatakan lailatul qadar hanya satu kali dan 
�dak akan terulang kembali.

Oleh sebab itu, �daklah musykil bila umat Islam dalam 
se�ap bulan Ramadhan berlomba-lomba untuk mendapatkan 
malam yang penuh berkah itu. 

HIKMAH
LAILATUL

QADAR
OLEH M HASIN MH
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Salah seorang ulama besar, Imam 
F a k h r  a r - R a z i  d a l a m  t a f s i r 
monumentalnya, Tafsir Mafa�h al-Ghaib 
atau yang lebih terkenal dengan Tafsir al-
K a b i r ,  m e n j e l a s k a n  h i k m a h 
tersembunyinya malam lailatul qadar. Ar-
Razi berkata:

“Allah merahasiakan jatuhnya 
malam lailatul qadar sebagaimana Dia 
merahasiakan perkara-perkara lainnya 

(seper� rejeki, kelahiran dan kema�an) 
a n t a r a  l a i n  a d a l a h  b a h w a  D i a 
merahasiakan ridanya atas ketaatan kaum 
muslim agar mereka is�kamah beribadah 
d a l a m  s e b u l a n  p e n u h  u n t u k 
mendapatkan malam yang keutamaannya 
melebihi  seribu bulan.  Al lah juga 
m e n y e m b u n y i k a n  w a k t u - w a k t u 
dikabulkannya doa agar hamba-Nya �dak 
berhen� berdoa.”
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Sebagian ulama mencoba membuat kaidah atau cara 
untuk mengetahui malam lailatul qadar. Malam 
lailatul qadar bisa diketahui dengan melihat hari awal 
mula (tanggal pertama) bulan puasa. Sebagaimana 
disebut dalam kitab I'anatuththaalibiin (2/257)

Jika awal 
Ramadhan hari 
Selasa atau 
Jumat maka 
lailatul qodar 
malam 27

Jika awal 
Ramadhan hari 
Sabtu maka 
lailatul qodar 
malam 23

Jika awal 
Ramadhan hari 
Kamis maka 
lailatul qodar 
malam 25

Jika awal 
Ramadhan hari 
Ahad atau 
Rabu maka 
lailatul qodar 
malam 29

  Rumusan yang dikemukakan oleh sejumlah ulama, salah satunya disebut 
dalam kitab di atas berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing yang bertujuan 
untuk memudahkan orang-orang awam untuk menemukan malam lailatul qadar.

   Hal itu berbeda dengan para sufi. Abu Thalib al-Makki misalnya, ia mengatakan 
bahwa bagi seorang 'arif (orang yang telah mencapai tahapan makrifat kepada Allah) 
se�ap malam (di sepanjang tahun) adalah malam lailatul qadar.

OLEH: MUSLEH AB

Jika awal 
Ramadhan hari 
Senin maka 
lailatul qodar 
malam 21

21

23 27

25

29

RUMUS
LAILATUL
QADAR
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 Pada bulan Ramadhan, salah satu 
yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim 
di seluruh dunia adalah kedatangan 
malam lailatul qadar. Pada malam ini, 
dikatakan bahwa memiliki kebaikan setara 
d e n ga n  s e r i b u  b u l a n .  A l l a h  SW T 
berfirman, yang ar�nya: “Sesungguhnya 
Kami telah menurunkannya (Al-Quran) 
pada malam kemuliaan. Dan tahukah 
kamu apakah malam kemuliaan itu? 

PADA MALAM TERSEBUT, PARA 
MALAIKAT BERBONDONG-

BONDONG TURUN KE BUMI. 
SAAT ITU DIANJURKAN UNTUK 

BANYAK BERDOA. 

OLEH ABD. ROKIB

KAJIAN
HALAMAN

14

7 AMALAN
BULAN PUASA

14 TAGTIM MEDIA 
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Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu 
turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya 
untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan 
sampai terbit fajar.” (Q.S. Al-Qadr: 1-5).

Meskipun malam lailatul qadar ini �dak diketahui kapan 
datangnya, namun umat Islam sudah bisa menan� sejak 10 hari 
terakhir di bulan Ramadhan.

Rasulullah bersabda: “Carilah malam lailatul qadar di 
malam ganjil dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” (HR. Imam 
Bukhari).

Pada malam tersebut, terdapat banyak keutamaan bagi 
umat muslim. Berikut 

kami rangkum dari beberapa sumber. keutamaan malam 
lailatul qadar.

 Pertama, dimalam tersebut merupakan malam 
diturunkannya Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah SWT di 
surat Al-Baqarah dan Al-Qadr. Yang ar�nya: “Bulan Ramadhan, 
bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran…” (Q.S Al-Baqarah: 
185)“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada 
malam kemuliaan” (Q.S Al Qadr: 1)

 Kedua: malam tersebut lebih baik dari pada seribu bulan. 
Allah SWT berfirman,“Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? 
Lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan.” (Q.S Al-
Qadr:2–3)Banyak ulama berpendapat bahwa ibadah dan amalan 
baik yang dilakukan di malam lailatul qadar, akan dibalas dengan 
pahala yang sangat besar.

 keempat: yaitu malam lailatul qadar adalah 
malam yang penuh kesejahteraan.Selain penuh 
dengan keberkahan, malam lailatul qadar juga 
dipenuhi dengan kesejahteraan dan kedamaian. Allah 
SWT telah berfirman dalam surat Al-Qadr, yang 
artinya: “Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai 
terbit fajar.” (Q.S Al-Qadr: 5)

kelima: Pada malam tersebut, 
para malaikat akan berbondong-
bondong turun ke bumi. Maka pada 
malam tersebut dianjurkan bagi umat 
muslim untuk banyak berdoa. Allah SWT 
berfirman:“Pada malam itu turun 
malaikat-malaikat dan malaikat Jibril 
dengan izin Tuhannya untuk mengatur 
segala urusan.” (Q.S Al-Qadr: 4)

Keenam: Dosa umat muslim akan 
diampuni. Pada malam lailatul qadar, 
Allah SWT membuka lebar-lebar pintu 
ampunan bagi siapa saja yang meminta 

15 TAGTIM MEDIA 
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ampun kepada-Nya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 
Rasulullah bersabda: ‘Barangsiapa menegakkan shalat pada malam 
Lailatul Qadr atas dorongan iman dan mengharap balasan (dari Allah), 
diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu.”  (HR. Bukhari, An Nasa'i, dan 
Ahmad). 

 Ketujuh: adalah malam lailatul qadar merupakan malam yang penuh 
kebaikan. Pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslimin 
mengerjakan ibadah dan amalan baik dengan ikhlas dan bersungguh-
sungguh.

Namun, bagi mereka yang mengabaikan malam tersebut maka akan 
menjadi orang-orang yang merugi, karena mereka melewatkan 
kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dan keutamaan, yang 
bahkan setara dengan seribu bulan. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya bulan Ramadhan ini telah menghampiri kalian. Dan di 
dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa 
yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari 
seluruh kebaikan. Dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali 
orang-orang yang merugi.” (HR. Ibnu Majah). Sekian semoga bermanfaat. 
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Al-Qur'an merupakan Kalamullah 

terakhir yang diwahyukan Allah kepada 

Baginda Rasulullah. Dimana Al-Qur'an 

merupakan penyempurna bagi kitab-kitab 

lain yang diturunkan Allah kepada para 

nabi dan rasul-nya.

  Al-Qur'an merupan pedkmn, 

kensep serta aturan hidup bagi manusia, 

didalam kitab tersebut mengatur 

bagaimana hubungan makhluk dengan 

penciptanya, seper� sholat, puasa, haji, 

dll. Selain itu Al-Qur'an juga mengatur 

hubungan antara manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan 

manusia yg lain, serta hubungan 

antara manusia dengan penciptanya.

  Oleh karena itu maka sudah 

menjadi kewajiban bagi se�ap mukmin 

untuk mempelajari, memahami, serta 

mengamalkan Al-Qur'an. Bahkan hal 

tersebut merupakan salah satu syarat 

utama bagi orang-orang yang beriman 

kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman : "Dan kami 

telah turunkan kepadamu Al-Qur'an 

d e n g a n  m e m b a w a  k e b e n a r a n , 

membenarkaan apa yang sebelumnya, 

yaitu kitab-kitab (yang di yg urungkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap 

kitab-kitab yang lain.

AL-QUR'AN JUGA MENGATUR 
HUBUNGAN ANTARA MANUSIA 
S E S A M A  M A N U S I A  S E R T A 
HUBUNGAN ANTARA MANUSIA 
DENGAN PENCIPTANYA.

MANFAAT DAN KEUTAMAAN
MEMBACA AL-QURAN

Oleh: Abd Ghoni
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itu; maka putuskan lah perkara 

mereka menurut apa yang Allah turunkan 

dan jangan lah kamu mengiku� hawa nafsu 

mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu, untuk �ap 

�ap umat diantara kamu, kami berikan 

aturan dan jalan yang twrang".

khabbab bin Al Arat Radhiyallahu 

Anhu berkata: "Beribadah lah kepada Allah 

semampumu dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya kamu �dak akan pernah 

beribadah kepada Allah dengan sesuatu 

yang lebih dicintai Nya dibandingkan 

(membaca) firman-nya.

  Akan tetapi banyak dari kita yang 

enggan untuk sekedar membaca dan 

mempelajari isi dari Al-Qur'an dengan 

berbagai alasan. Padahal sebenarnya 

membaca Al-Qur'an adalah sangat mudah, 

selain itu didalamnya terkandung petunjuk 

p etu n j u k  d ar i  A l lah  SWT  tentan g 

bagaimana hidup di dunia dan di akhirat. 

Didalam Al-Qur'an juga terdapat pahala yg 

begitu besar serta dapat mendatang kan 

kebaikan.

Rasulullah Saw pernah bersabda : 

Ar�nya : :Sebaik baik kamu adalah 

orang yang mempelajari Al-Quran dan 

mengajarkannya." (HR. al-Bukhari)

Adapun diantara manfaat dan 

keutamaan membaca Al-Qur'an ialah :

 M e m b a c a  A l - Q u r ' a n  d a p a t 

menuntun kita kejalan kebenaran, 

kebaikan dan keselaman, membaca Al-

Qur'an dapat melembutkan ha�, dengan 

membaca Al-Qur'an Allah SWT akan 

memberikan pahala yang berlipat ganda, 

dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, marilah bersama 

sama  kita �ngkat kan amanah kita yaitu 

memperbanyak membaca Al-Qur'an 

sekurang kurang kita membaca Al-Qur'an 

setelah melaksanakan shalat lima waktu. 



19 TAGTIM MEDIA 

Dalam islam kita �dak hanya di 

anjurkan sesuatu hal yang wajib saja. 

Islam juga menganjurkan kita melakukan 

sesuatu yang sunnah, salah satunya yang 

di anjurkan dalam umat islam adalah 

shalat sunah dhuha.

 Shalat sunah dhuha adalah shalat 

yang dilakukan umat muslim ke�ka waktu 

dhuha, waktu dhuha adalah waktu ke�ka 

matahari mulai naik kurang lebih tujuh 

hasta sejak terbitnya (kira_kira pukul 

tujuh pagi)  hingga waktu dzuhur. Jumlah 

raka'at sholat dhuha minimal dua raka'at 

dan maksimal dua belas raka'at. 

Manfaat sholat dhuha yang dapat 

di peroleh dan yang kita bisa rasakan bagi 

orang yang ru�n melaksanakan shalat 

dhuha di se�ap saatnya adalah terasa di 

permudahkan dari semua masalah dan 

sholat dhuha merupakan shalat yang di 

lakukan untuk memohon rizki kepada 

Allah SWT, hal tersebut di tunjukkan apa 

yang tersirat dalam kandungam Do'a yang 

di baca setelah melaksakan shalat 

tersebut Allah juga menjanjikan kepada 

se�ap umat islam yang rajin 

melaksanakan shalat dhuha untuk 

mencukupi segala kebutuhannya. Dan 

kemanfaa�an shalat dhuha lainnya adalah 

dapat menggugurkan dosa_dosa orang 

yang rajin melakukan shalat tersebut 

meskipun sebanyak buih di lautan. Berikut 

hadist yang memperkuat hal ini, dari abu 

Hurairah ra. Rasulallah saw bersabda, 

Barang siapa yang menjaga shalat 

dhuha maka dosa_dosanya di ampuni 

walaupun dosanya itu sebannyak buih di 

lautan. (H.R Tirmidzi) 

Semoga termo�vasi mengerjakan  

shalat dhuha dan dengan mengerjakan 

shalat dhuha kita dapat menambah kadar 

keimanan kita ke pada Allah swt amin. 

SALAT DHUHA 
Oleh: Ach Jazuli
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Tahajud adalah shalat yang dikerjakan 

setelah �dur, bukan shalat yang dikerjakan 

sebelumnya. 

Tahajud adalah saat-saat yang indah bagi 

perindu dan pecinta Allah swt sampai Allah 

menyeruh kepada hamba-Nya mana orang 

yang mohon ampun kepada-Ku aku akan 

ampuni, mana orang punya hajat, Aku akan 

kabulkan hajatnya. 

Di saat-saat yang indah dan hanya hamba-

hamba  pilihan yang bisa bangun di waktu 

itu untuk mengadu pada Allah maka bagi 

siapapun, sesibuk bagaimanapun  Anda 

jangan lupa untuk bertahajud, sesibuk 

bagaimanapun Anda jangan lupa bangun 

malam, memohon pada Tuhan, itulah yang 

dikabarkan akan masuk syurga Tuhan.

Atur waktu �dur Anda jangan ter�pu pada 

pekerjaan lembur yang �dak ada ar�nya, 

lembur itu sebenarnya kita bisa geser 

waktunya, mungkin sesaat-saat kita harus 

sibuk dengan pekerjaannya maupun 

prilakunya, akan tetapi jangan sampai 

kebiasaan terus menerus  se�ap malam 

tanpa bertahajjud kepadanya.

Konon menurut histori, para kekasih Allah 

Abi Yazid Albustomi, �dak bisa bangun 

malam, menangis seharian, dan selalu 

mencari cari penyebab �dak bisa bangun 

malam, lalu dia berkata, "Aku telah 

melakukan dosa sehingga aku �dak 

dibangunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, 

merasa bersalah di saat �dak bangun 

malam, karena saat indah, saat untuk 

mengadu kasih kepada Tuhan. 

Marilah kita berla�h meskipun kita belum 

merasakan kelezatannya, yang telah 

dirasakan oleh kekasihnya, paling �dak kita 

belejar, belajar, dan belajar, sehingga di 

saat kita kehilangan tahajud kita merasa 

gelisah, kegelisahan itulah nikmatnya 

iman. 

Semoga Allah memudahkan kita untuk 

mengadu di waktu malam saat dikabul dan 

saat kedekatan kita kepada Tuhan.

FADILAH SALAT TAHAJUD
Oleh Ach Baidhowi
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KITA TAHU, LAILATUL QADAR  

terjadi saat malam hari. Ya, iyalah, 

namanya juga lailah, alias malam. Namun, 

yang menjadi kebingungan, malam antar 

negara, �daklah sama. Bila di Indonesia 

malam, bisa jadi di negara barat sana 

masih siang. Lantas, apabila malam ini, 

misalnya, terjadi Lailatul Qadar, di negara 

lain juga terjadi saat itu pula, alias Lailatul 

Qadar terjadi pada siang hari?

Jadi begini. Lailatul Qadar itu tetap 

terjadi pada malam hari. Bila di sini, saat 

malam hari, terjadi Lailatul Qadar, 

bagaimana nasib negara yang masih 

siang? Dalam Nihayatul-Muhtaj (III/214-

215) terpampang jelas jawabannya. Jika di 

snegara kita Lailatul Qadar, di negara lain 

masih siang, maka Lailatul Qadarnya akan 

terjadi pada malam harinya. Jadi, �dak 

bersamaaan. Tergantung waktu 

malamnya. 

Layaknya waktu ijabah saat 

khutbah Jumat. Antar masjid satu-sama 

lain �dak bersamaan. Waktu ijabah itu 

pun �dak bersamaan. Tergantung 

khutbah di masjid tersebut. Selamat 

berpikir!  

LAILATUL QADAR,
MALAM NEGARA MANA?

OLEH MUHAMMAD IBNU ROMLI, CEO TAGTIM MEDIA

MARI MIKIR
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