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MELIHAT LAILATUL QADAR
Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baaz rahimahullah

pertanyaan: Apakah Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata, yakni bisa dilihat dengan
mata manusia saja? Yang mana sebagian manusia mengatakan: Sesungguhnya manusia jika
berhasil melihat Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit dan semisal ini.
Bagaimana dulu Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam dan para sahabatnya melihatnya?
Dan bagaimana seorang itu tahu kalau dirinya telah melihat Lailatul Qadar?
Apakah seorang tetap mendapatkan pahala dan keutamaannya sekalipun terjadi Lailatul
Qadar di malam yang ia tidak bisa melihatnya?
Kami harap penjelasan akan hal itu dengan dalilnya?
Jawaban: Terkadang Lailatul Qadar itu bisa terlihat dengan mata oleh orang yang Allah
Ta’ala beri tauﬁq untuk itu dengan melihat tanda-tandanya. Dan dahulu para sahabat
radhiallahu ‘anhum mencirikan Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya. Akan tetapi tidak
terlihatnya (Lailatul Qadar) itu tidak menghalangi seorang untuk meraih keutamaannya bagi
orang yang menghidupkan shalat malamnya karena iman dan mengharap pahala. Maka
sebaiknya seorang muslim itu tetap bersungguh-sungguh dalam mencarinya di sepuluh
malam terakhir Ramadhan, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam perintahkan,
dalam rangka mencari pahala dan ganjaran. Maka jika shalat malamnya karena dorongan
iman dan mengharap pahala itu mencocoki malam tersebut, ia akan meraih pahala nya,
sekalipun ia tidak mengetahuinya.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;
<<>>ﻣﻦ ﻗﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
“Barang siapa yang shalat malam di Lailatul Qadar karena Iman dan mengharap pahala, dia
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akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
Dalam riwayat lainnya:
<<>>ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻬﺎ اﺑﺘﻐﺎءﻫﺎ ﺛﻢ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ
“Barang siapa yang shalat malam mengharapkan Lailatul Qadar kemudian dia mencocokinya,
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.” (H.R Bukhary-Muslim)
Dan telah tetap dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, hadits yang menunjukkan bahwasanya
diantara tanda-tanda (Lailatul Qadar) adalah terbitnya matahari di pagi harinya itu tidak
menyilaukan.
Dahulu Ubai bin Ka’ab radhiallahu ‘anhu bersumpah kalau itu adalah malam yang ke
duapuluh tujuh dengan berdalilkan tanda-tanda ini.
Dan yang rajih hal itu berpindah-pindah di malam-malam kesepuluh semuanya, dan malam
ganjil itu yang lebih pantas.
Dan malam keduapuluh tujuh itu malam ganjil yang paling diharapkan dalam hal itu.
Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam sepuluh malam terakhir semuanya,
dengan shalat malam, membaca Al-Qur’an dan berdo’a dan selainnya dari amalan-amalan
baik, niscaya ia akan mendapatkan Lailatul Qadar tanpa ragu lagi. Dan dia beruntung dengan
apa yang Allah janjikan bagi orang yang beribadah di Lailatul Qadar jika melakukannya
karena iman dan mengharap pahala.
Dan Allah lah tempat meminta Tauﬁq. Semoga Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi
kita Muhammad, keluarga beliau dan sahabat beliau.
***
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/372
ﺣﻮل رؤﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
 إن اﻹﻧﺴﺎن إذا اﺳﺘﻄﺎع:ﻫﻞ ﺗﺮى ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻋﻴﺎﻧﺎ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺮى ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮدة؟ ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻮﻟﻮن
 وﻛﻴﻒ رآﻫﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ،رؤﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻳﺮى ﻧﻮرا ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻧﺤﻮ ﻫﺬا
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺮء أﻧﻪ ﻗﺪ رأى ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر؟ وﻫﻞ ﻳﻨﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺛﻮاﺑﻬﺎ وأﺟﺮﻫﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ
.اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻧﺮﺟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ
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 وﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻗﺪ ﺗﺮى ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﻦ وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وذﻟﻚ ﺑﺮؤﻳﺔ أﻣﺎراﺗﻬﺎ
 ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ،ﺑﻌﻼﻣﺎت وﻟﻜﻦ ﻋﺪم رؤﻳﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮل ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻣﻬﺎ إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ
اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻛﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻸﺟﺮ واﻟﺜﻮاب ﻓﺈذا ﺻﺎدف ﻗﻴﺎﻣﻪ إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ
 ))ﻣﻦ ﻗﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم:ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻧﺎل أﺟﺮﻫﺎ وإن ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
[وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ1](( ))ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻬﺎ اﺑﺘﻐﺎءﻫﺎ ﺛﻢ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ: وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى،((ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
 وﻛﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﺻﺒﻴﺤﺘﻬﺎ ﻻ ﺷﻌﺎع ﻟﻬﺎ
، وأوﺗﺎرﻫﺎ أﺣﺮى، واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻛﻠﻬﺎ،ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻳﺴﺘﺪل ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ
 وﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة واﻟﻘﺮآن واﻟﺪﻋﺎء وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮه،وﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻛﺪ اﻷوﺗﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺨﻴﺮ أدرك ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺑﻼ ﺷﻚ وﻓﺎز ﺑﻤﺎ وﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻬﺎ إذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ.
واﻟﻠﻪ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ.
[1] 760)  وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ،(221 / 4) )اﻟﺒﺨﺎري.

Related Posts
TANDA-TANDA LAILATUL QADAR
TANDA-TANDA LAILATUL QADAR Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah
Bagaimana seorang itu mengetahui kalau dirinya telah mencocoki malam Lailatul Qadar?
Nabi shallalllahu…
BERAPA JUMLAH MALAIKAT YANG TURUN DI MALAM LAILATUL QADAR
BERAPA JUMLAH MALAIKAT YANG TURUN DI MALAM LAILATUL QADAR? Syaikh Doktor
Abdullah bin Shalﬁq Azh-Zhaﬁri haﬁzhahullah Diantara pengagungan Allah terhadap sepuluh
malam terakhir adalah tatkala…
Pendapat Terkuat Dalam Penentuan Lailatul Qadar
PENDAPAT TERKUAT DALAM PENENTUAN LAILATUL QADAR Asy Syaikh Shalih Fauzan bin
Abdillah al Fauzan  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Pendapat manakah yang terkuat di dalam penentuan
Lailatul…
Bagaimana Sifat-sifat Lailatul Qadar?
BAGAIMANA SIFAT-SIFAT LAILATUL QADAR? Pertanyaan dari fatwa no 18376 Soal: Apakah
lailatul qadar itu bisa dilihat dalam mimpi atau ketika terjaga? Apakah hal itu khusus…
Keutamaan Malam Seribu Bulan

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

MELIHAT MALAM LAILATUL QADAR

KEUTAMAAN MALAM SERIBU BULAN Ditulis Oleh: Al Ustadz Qamar Su'aidy Lc Malam Lailatul
Qadar adalah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Subhanahu wa
ta’ala…
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