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Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang 

kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan 
kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
(Al Quran surah Al Baqarh (2) : 32)
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Sesungguhnya orang-orang yang bertawakallah 
yang dapat menerima pelajaran”
(QS Az-Zumar : 9)

      I . MUQADDIMAH 

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya 
dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan nafsu kita dan 
dari keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada 
satupun  yang  bisa  menyesatkannya  dan  barangsiapa  disesatkan-Nya,  maka  tiada 
satupun  yang  bisa  menunjukinya.  Saya  bersaksi  bahwa  tiada  tuhan  yang  berhak 
disembah  kecuali  Allah  sendiri,  tiada  sekutu  bagi-Nya  dan  saya  bersaksi  bahwa 
Muhammad  adalah  hamba-Nya  dan  Rasul-Nya.  Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah 
kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari  diri  yang satu,  dan daripadanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 
dan  perempuan  yang  banyak.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan 
(mempergunakan)  nama-Nya  kamu saling  meminta  satu  sama lain,  dan  (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai 
orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan 
yang  benar,  niscaya  Allah  memperbaiki  bagimu  amalan-amalanmu  dan  mengampuni 
bagimu  dosa-dosamu.  Dan  barangsiapa  menta`ati  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka 
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Malam dan siang sudah biasa kita 
lalui.  Mungkin  di  antara  kita  ada  yang 
menganggapnya  biasa-biasa  saja. 
Padahal malam adalah momentum sangat 
berharga bagi mereka yang menginginkan 
keridaan Allah SWT.

Bagi  seorang  Muslim  malam 
memiliki  dua  manfaat  yang  tak 
terpisahkan.  Yaitu  sebagai  momentum 
untuk  beristirahat  sekaligus  sebagai 
momentum  yang  sangat  istimewa  untuk 
melebur  dosa dan meraih  ampunan dari 
Allah SWT.
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Namun sebagian  besar  umat  Islam mulai  terbiasa  dengan  aktivitas  begadang, 
khususnya generasi  muda.  Malam dihabiskan untuk  hal-hal  yang kurang bermanfaat, 
bahkan ada yang sampai lalai menjalankan sholat shubuh karena begadang semalaman.

Malam dan siang bagi mereka sama saja. Dua puluh empat jam digunakan untuk 
bersenang-senang, santai, dan bergembira ria. Hadirnya mentari kadang digunakan untuk 
tidur  seharian,  dan  datangnya  malam seringkali  digunakan  sekedar  untuk  menunggu 
pagi.

Padahal  hidup  ini  bukanlah  untuk  sekedar  berhura-hura.  Hadirnya  siang  dan 
malam dalam kehidupan ini Allah maksudkan agar kita menjadi hamba-Nya yang pandai 
bersyukur,  mengisi  waktu  dengan  jihad,  menuntut  ilmu,  meningkatkan  kualitas  diri,  
beramal sholeh dan hal-hal lain yang mendatangkan rahmat dan keridoan-Nya.

Kini sudah saatnya kita menata diri, mengisi waktu dan memanfaatkan sisa umur 
kita untuk hidup lebih berarti, hidup penuh makna, dan hidup penuh kebahagiaan.

Satu di antara upaya yang mesti kita lakukan ialah mencontoh amalan Rasulullah 
saw ketika bertemu dengan malam. Dengan cara demikian, insya Allah hidup kita akan 
lebih punya makna.

Qiyamul  lail  atau  yang  biasa  disebut  juga  Sholat  Tahajjud  atau  Sholat  Malam 
adalah  salah  satu  ibadah  yang  agung  dan  mulia  ,  yang  disyari’atkan  oleh  Allah 
Subhanahu  wa  Ta’ala sebagai  ibadah  nafilah atau  ibadah  sunnah.  Akan  tetapi  bila 
seorang hamba mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, maka ia memiliki banyak 
keutamaan. Berat memang, dan tidak setiap muslim sanggup melakukannya. Andaikan 
kita  tahu  keutamaan  dan  keindahannya,  tentu  kita  akan  berlomba-lomba  untuk 
menggapainya.  Banyak  nash dalam  Al-Quran  dan  As-Sunnah  yang  menerangkan 
keutamaan ibadah ini. 

Dari  Abu  Hurairah  radhiallahu  anhu  dia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi 
wasallam bersabda:

ّلْيِل ةاَلةاُةا ال ةاَص ةاَضِةا  ةاَفِرضي ةاَدا اْل ةاَبْع ةاَلةاِةا  ةاَضُلا الّص أاْف ةاَو ةاَحّرُما  ْلُم ّلِها ا ةاَشْهُرا ال ةاَنا  ةاَضنا ةاَم ةاَر ةاَدا  ةاَبْع ةاَيناِما  ةاَضُلا الّص أاْف
“Seutama-utama puasa setelah ramadhan adalah puasa di bulan Muharram,  

dan seutama-utama shalat sesudah shalat wajib adalah shalat malam.” (HR. Muslim 
no. 1163)

An Nawawi -rahimahullah- mengatakan, “Ini adalah dalil dari kesepakatan ulama 
bahwa shalat sunnah di malam hari lebih baik dari shalat sunnah di siang hari. Ini juga  
adalah dalil bagi ulama Syafi’iyah di antaranya Abu Ishaq Al Maruzi dan yang sepaham 
dengannya, bahwa shalat malam lebih baik dari shalat sunnah rawatib. Sebagian ulama 
Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa shalat sunnah rawatib lebih afdhol (lebih utama) 
dari shalat malam karena kemiripannya dengan shalat wajib. Namun pendapat pertama 
tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadits. 

'Amr bin Al 'Ash mengatakan, “Satu raka'at shalat sunnah di malam hari lebih  
baik dari 10 raka'at shalat sunnah di siang hari.” (HR Ibnu Abi Dunya).
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Ibnu  Rajab  mengatakan,  “Di  sini  'Amr  bin  Al  'Ash  membedakan  antara  shalat  
malam dan shalat di siang hari. Shalat malam lebih mudah dilakukan sembunyi-sembunyi  
dan  lebih  mudah  mengantarkan  pada  keikhlasan.” Inilah  sebabnya  para  ulama  lebih 
menyukai shalat malam karena amalannya yang jarang diketahui orang lain. 

Dari  Abdullah  bin  Amr  radhiallahu  anhuma dia  berkata:  Rasulullah  shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda:

ّلْيِل ةاَفا ال ِنْص ةاَنناُما  ةاَضي ةاَنا  ةاَكنا ةاَةاُما  ةاَلْيِها الّسل ةاَع ةاَدا  ةاَداُو ةاَةاُةا  ةاَصل ّلِها  ةاَل ىا ال ِإا ةاَةاِةا  ةاَحّبا الّصل أا ةاَو ةاَدا  ةاَداُو ةاَيناُما  ّلِها ِص ةاَل ىا ال ِإا ةاَيناِما  ةاَحّبا الّص أا ِإاّنا  ا 
ةاَضيْوًمنا ةاَوضُيْفِطُرا  ةاَضيْوًمناا  ةاَضيُصوُما  ةاَنا  ةاَكنا ةاَو ةاَسُها  ةاَنناُما ُسُد ةاَضي ةاَو ةاَثُها  ُل ُث ةاَضيُقوُما  ةاَو ا 

“Sesungguhnya  sebaik-baik  puasa  di  sisi  Allah  adalah  puasa  Daud   dan 
sebaik-baik shalat di sisi Allah adalah shalatnya Nabi Daud 'alaihis salam. Beliau  
biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu  
beliau  tidur  kembali  pada  seperenam  malam  terakhir.  Nabi  Daud  biasa  sehari  
berpuasa dan keesokan harinya  tidak berpuasa.” (HR Muslim 1159;  HR Bukhari,  
1131))

Sebagaimana  dijelaskan  oleh  penulis  Shahih  Fiqh  Sunnah -Syaikh  Abu  Malik- 
bahwa puasa Daud ini  boleh  dilakukan dengan  syarat  tidak  sampai  melalaikan yang 
wajib-wajib dan tidak sampai melalaikan memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi  
tanggungannya. 
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