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Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah
seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadr, doa apakah
yang patut aku bacakan? Rasulullah bersabda: “Berdo’alah: Ya
Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha
Pemurah. Engkau menyukai pengampunan, apunilah dosaku”

Marhaban Ya Ramadhan
Terbit Setiap Jum'at
Edisi: 09/1436

Alhamdulillah puasa bulan Ramadah ini kita jalankan dengan
baik. Dan sekarang sudah hampir mencapai hari-hari terakhir
dari bulan Ramadhan. Nanti di puncaknya kita dapatkan
pembebasan dari api neraka insyallah. Pada malam-malam
terakhir para malaikat turun dari langit untuk menaburkan kasih
sayang Allah kepada hambanya dan menyampaikan salam
kepada kaum beriman sampai terbit fajar. Itulah Lailatul Qadr
Saat pasti malam Lailatul Qadr dirahsiakan Allah, tidak
diketahui namun menurut beberapa hadist malam ini jatuh pada
10 malam terakhir pada bulan Ramadan, tepatnya pada salah
satu malam ganjil 21, 23, 25, 27 atau ke-29. Adapun hikmah
malam ini dirahsiakan agar umat Islam tetap rajin dan selalu siap
beribadah sepanjang malam khususnya di sepuluh malam yang
terakhir.
Lailatul Qadr adalah malam kebesaran Allah, malam keagungan
Nya, malam pengampunan Nya, malam yang dimiliki-Nya untuk
memberi maaf dan kasih sayang kepada hamba Nya, para
pembuat dosa.

Di langit ada kerajaan yang maha besar yang mengatur dan
mencatat segala amal manusai di bumi. Ketika para malaikat
melihat kitab catatan amal manusia, mereka iri dengan amal
yang hanya khusus dilakukan penduduk bumi di malam-malam
Lailatul Qadr. Malaikat pun tidak ada yang dapat menirunya.
Salah satu di antaranya adalah rintihan para pembuat dosa.
Allah berfirman dalam hadist, ”Aku lebih suka mendengarkan
rintihan para pembuat dosa ketimbang gemuruh suara tasbih.
Karena gemuruh suara tasbih hanya menyentuh kebesaran
Kami, sedangkan rintihan para pembuat dosa menyentuh kasih
sayang Kami.”
Banyak sekali tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadr
namun kebanyakannya tidak nampak kecuali setelah lewatnya
malam tersebut. Para ulama telah menyebutkan beberapa tandatanda Lailatul Qadr berdasarkan hadits-hadits yang shahih
diantaranya:

Rasulallah saw bersabda: salah satu tanda dari malam
Lailatul Qadr , di pagi hari malam itu matahari terbit
cahayanya lembut atau tanpa cahaya (redup) – (HR Muslim)
Hadist ini memberi kesimpulan bahwa banyaknya para
malikat yang turun bertasbih dan berzikir kepada Allah pada
malamnya. Turunnya para malikat ke bumi menyebabkan
sayap2 dan tubuh mereka yang halus menutupi dan
menghalangi cahaya matahari.
– Terbitnya bulan bagaikan belahan piring (sabit)
لما روى أن أصحاب الرسول كانوا يتكلمون عن ليلة القدر فقال صلى اهلل عليه
 من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة ( رواه مسلم ) أي أنه بليلة: وسلم
 كالذي يوضع فيها الطعام، القدر يكون القمر مثل نصف طبق مستدير
Diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya para sahabat
membicarakan tentang malam Lailatul Qadr, Rasulallah saw
bersabda: “Siapa saja diantara kalian yang mengingat ketika
terbit bulan dan saat itu bulan bagaikan belahan piring (bulan
sabit)” (HR. Muslim)
Dari tanda tanda malam Lailatul Qadr tsb diatas tidak ada
halangan bagi yang tidak melihat atau mengetahuinya untuk
mendapatkan keutamaan dan pahalanya selama dia
menghidupkan pada sepuluh malam terakhir dengan ibadah
karena iman dan mengharapkan pahala dari-Nya
Wallahu’alam/ Hasan Husen Assagaf

– Suhu udara pada malam itu tidak terlalu panas dan tidak
terlalu dingin
 ليلة سهلة طلقة ال حارة وال باردة (البيهقي و الحاكم: قال صلى اهلل عليه و سلم
(وغيرهم بسند حسن
Rasulallah saw bersabda: Salah satu tanda Lailatul Qadr, bahwa
malamnya bersih suci seolah-olah ada bulan yang bersinar,
tenang sunyi, tidak panas dan tidak dingin (HR Baihaqi dan
Hakim dengan sanad baik)
– Cahaya matahari di pagi hari-nya tidak menyengat (redup)
 تطلع شمس صبيحة هذه الليلة ال شعاع لها (رواه:قال صلى اهلل عليه و سلم
)مسلم
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Rasulallah saw bersabda: Setiap pagi hari turun dua malaikat
kepada hamba2-Nya, kemudian salah satunya berdoa: “Ya
Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfaq (dermawan).”

Sedangkan yang lain berdoa: “Ya Allah berilah kehancuran kepada
orang yang tidak berinfak (pelit)” (HR Bukhari Muslim)
Zakat dalam bahasa artinya pembersihan, penumbuhan atau
pengembangan dan dalam ilmu fiqih adalah pengambilan tertentu
dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan
niat.
Zakat adalah rukun islam ketiga diwajibkan pada tahun kedua
Hijrah atas orang yang cukup syarat-syaratnya walau pun orang itu
anak kecil atau gila. Dan bagi yang mengingkari zakat
dikatagorikan kafir. Perintah zakat yang digandengkan dengan
perintah sholat dalam Al Qur’an terdapat 82 kali. Hal ini
menunjukkan betapa eratnya hubungan sholat dengan zakat
Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa ada seorang badui
mendatangi Nabi saw, lalu bertanya: “Tunjukkanlah kepadaku
sebuah amalan, jika aku melakukannya aku masuk surga?”, beliau
menjawab: “Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan-Nya
dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, membayar zakat dan
berpuasa pada bulan Ramadhan”. Orang badwi ini berkata: “Demi
yang mengutus kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah
dari ini (dari apa yang kamu katakan)”. Ketika orang tersebut
berpaling, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang ingin
melihat seseorang dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”.
(HR Ahmad, al-Baihaqi dan dikuatkan dengan perbuatan sahabat).
Pada zaman Nabi saw, pertamanya Islam hanya hanya
memerintahkan untuk memberi sedekah, sifatnya bebas tidak wajib.
Namum pada kemudian hari menjadi suatu kewajiban. Dan pada
zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan
dibagikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu
adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan
mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.
Imam Syafi’i telah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat
dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.
Sumber: https://hasansaggaf.wordpress.com Sumber ini dari website
Fiqih Nabi, mengenal ajaran Fiqih lebih dekat, disadur dari kitab
Ad-Durusul Al-Fiqhiyah karya Habib Abdurahman bin Saggaf
Assagaf, Qadhi pada zaman Habib Ali AlHabsyi Kwitang.
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KISAH TRAGEDI ZAKAT
Setiap tahun saya tidak bosan bawakan cerita di bawah ini
sebagai contoh. Saya selalu teringat berapa tahun yang lalu
dengan berita seorang dermawan besar Hb Ismet Alhabsyi
membagikan zakat dan sedakah di rumahnya. Ribuan fakir
miskin datang menyerbu rumah kediamannya. Karena terlalu
banyak yang datang, akibatnya terjadi eksident yang tidak
diinginkan. Mereka berdesakan, ratusan orang berebut ingin
mendapatkan uang tunai 20.000 rupiah plus sebuah sarung
sedekah dari dermawan terkenal itu. Akibatnya empat wanita
meninggal dunia karena jatuh dan terinjak injak. Peristiwa yang
sangat menyedihkan ini sebetulnya mereka berencana jika uang
dan sarung dari hasil sedekah didapat, mereka bisa membeli
sesuatu yang bisa menggembirakan keluarganya di hari raya,
tapi Allah berkehendak lain, mereka tewas sebelum kehandak
mereka terwujud.
Tragedy itu, terus terang melukiskan betapa besar kemiskinan
yang melanda di negara kita terutama di kota-kota besar.
Kejadian seperti itu sudah tidak asing bagi kita untuk didengar,
bahka banyak yang lebih kejam dari itu sering kita dengar.
Memang dalam kondisi miskin semua serba sulit dikendalikan,
termasuk emosi. Karena lapar telah mengubah sifat sabar
menjadi berangasan.
Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ra berkata: “Jika seandainya
kemiskinan itu menjelma menjadi manusia, maka saya akan
bunuh”
Orang kaya dan dermawan seperti Hb Ismet Alhabsyi tidak
sedikit bilangannya, begitu pula fakir miskin yang
membutuhkan satunan dari mereka tidak terhitung banyaknya.
Yang sulit kita dapatkan adalah perantara atau yang disebut
Amil Zakat yang berfungsi sebagai penyambung hubungan
antara si kaya dan si miskin. Sehingga zakat dan sedakah
mereka bisa terorganisir atau bisa disalurkan secara baik.
Amil zakat yaitu panitia zakat atau orang yang dipilih oleh
imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada
golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus
memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh,
merdeka, adil (bijaksana), medengar, melihat, laki-laki dan
mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan
amanah dan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang
sesuai dengan pekerjaaanya yaitu diberikan kepadanya zakat.
Sayangnya, zakat fakir miskin kebanyakanya tersalur ke

kantong-kantong si perantara Amil zakah atau mungkin
sampai kepada mereka tapi setelah nilainya dikentit dan
dicatut. Sehingga, maaf, bulan puasa merupakan panen bagi
Amil zakat. Begitulah nasib fakir miskin di negara kita yang
kebanyakanya hanya menerima sisa-sisa uang zakat dan
sedakah atau mungkin tidak menerima sama sekali. Kalau
Sayyiduna Abu Bakar Shiddik ra memerangi orang-orang
yang enggan membayar zakat, bagaimana dengan orang
orang yang diberi amanah untuk membagikan zakat tapi
enggan untuk menyampaikannya kepada yang berhak? Tentu
ini lebih parah bukan?
“Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfaq
(dermawan).”
“Ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang tidak
berinfak (menahan harta)”
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Waktu Waktu Mustajab Doa
Allah memberikan setiap waktu ada keutamaan dan kemuliaan
yang berdeda-beda, diantaranya ada waktu-waktu tertentu yang
sangat baik (mustajab) untuk berdoa. Sayangnya banyak orang
menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut. Adapun waktu-waktu
mustajabah tersebut antara lain:
* Doa saat berbuka puasa
* Doa selepas shalat fardhu
* Doa saat mendengar adzan
* Doa sesaat pada hari Jum’at.
* Doa sepertiga akhir malam.
* Doa pada waktu sujud dalam shalat.
* Doa diantara adzan dan iqamah
* Doa pada hari Arafah
* Doa ketika minum air Zamzam
* Doa setelah khatam al-Qur’an
* Doa ketika berada di majlis dzikir
* Dan doa yang paling mustajab yaitu doa pada malam Lailatul
Qadr.

