MOMENTUM RAMADHAN DALAM
MEWUJUDKAN GENERASI QURANI

Oleh: Rijal Mahdi, Mesjid Ar-Rajhi, Riyadh, 19-05-2017

Generasi sahabat yang ditarbiyah 
langsung oleh Rasulullah SAW
melalui wahyu ilahi saat adanya
interaksi dan koneksi antara bumi
dan langit
 تجربة الجيل القرآنى االول: تاريخ الخلفاء الراشدين
المسلم والبناء الحضاري الوجود الذاتي وعمارة األرض




Al-quran dan kitab suci lainnya diturunkan
pada bulan ramadhan.




نز َل فِي ِه ْالقُ ْر ُ
اس َوبَ ِيِّنَا ٍ
ان
َ
آن ُهدًى ِلِّلنَّ ِ
ش ْه ُر َر َم َ
ضانَ الَّذِي أ ُ ِ
ت ِ ِّمنَ ْال ُهدَ ٰى َو ْالفُ ْر َق ِ

Rasulullah langsung talaqqi al-quran pada
malaikat jibril di bulan ramadhan.





فقد كان جبريل -عليه السالم -يعارض النبي -صلى هللا عليه وسلم -القرآن في رمضان كل سنة
مرة ،فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين



فقد كان الزهري -رحمه هللا -إذا دخل رمضان يقول:إنما هو تالوة القرآن وإطعام الطعام



الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصيام :أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار
فشفعني فيه ،ويقول القرآن :منعته النوم بالليل فشفعني فيه ،قال :فيشفعان

Para sahabat dan salafussaleh lebih giat
tilawah pada bulan ramadhan.

Al-quran dan puasa ramadhan sama-sama
memberi syafaat.
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Artinya: Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari
Allah, dan Kitab yang jelas. Dengan kitab itulah Allah
menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke
jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya
yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki
mereka ke jalan yang lurus.

Agar kita bisa mendidik diri!
Agar kita berusaha menjadi lebih
baik dari hari ke-hari; Taqwa,
Ihsan, Khauf, Zuhud, Cinta Akhirat,
Bertaubat dari dosa-dosa kita.

على القرآن) فقال :أقرأ عليك وعليك أُنزل؟!
قال رسول هللا لعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه (اقرأ
َّ
قال( :إني أحب أن أسمعه من غيري) قال :فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه اآلية
َهيدًا (النساء)41:
ف ِإذَا ِجئْنَا ِمن ك ُِل أ ُ َّم ٍة ِبش َِهي ٍد َو ِجئْنَا ِب َك َ
فَ َك ْي َ
علَى َه ُؤالَ ِء ش ِ

قال( :حسبك) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان

(البخاري ومسلم)

Rasulullah SAW meminta Abdullah bin
Mas`ud untuk membacakan al-Quran
kepadanya.
Jika tidak membaca, maka dengarkan
al-quran dari isteri, anak, kaset,
radio, dll.

Sedikit-sedikit Shalat, dikit2 Puasa,

dikit2 Jihad, dikit2 TILAWAH, dikit2 Infaq! Itulah

Para Sahabat dan Salafussalih.
Sedangkan kita sedikit-sedikit tidur,

sedikit2

majlis makan, sedikit shoping,

serba sedikit kita ini!
Perbedaan kita dengan sahabat begitu

BESAR, bukan SEDIKIT!

كان عباد بن بشر يقوم بحراسة المسلمين بعد أن عسكروا في مكان وأخلدوا للنوم وهم في طريق عودتهم من غزوة ذات الرقاع ولما
بدأ في الصالة وقراءة القرآن وفي أثناء ذلك لمحه أحد المشركين فأصابه بسهم فلم يتحرك من مكانه بل نزعه
وجد الجو
وأكمل صالته ثم رماه بسهم ثان فنزعه وأكمل صالته ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وسلَّم وأيقظ صاحبه عمار بن ياسر ولما
سأله عمار لماذا لم توقظني منذ أول سهم؟ قال له :كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما

هادئًا

ثغرا أمرني رسول هللا بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها
ي الرمي ركعت فآذنتك ،وأيم هللا لوال أن أُضيَّع ً
تابع عل َّ
أوأنفذها )

Ibad bin basyar menjaga perkemahan muslimin, ketika
shalat dan membaca alquran dia di panah oleh musuh
beberapa kali. Dia tidak membangunkan kawan nya,
malahan dia khusu` dengan tilawahnya. Ketika ditanya
dia menjawab: Aku sedang tilawah dan aku tidak
mau memutuskan tilawah itu sampai akhir surat
sering dihentikan oleh dering

kita

Bagaimana dengan kita? Tilwah

SMS, bahkan sempat buka FACEBOOK ketika tilawah
☺

Telfon,

يقول ابن خزيمة :استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة  -ليتلقى عنه  -قال :اقرأ القرآن
أوالً حتى آذن لك فاستظهرت القرآن أي حفظته فقال :امكث حتى تصلي بالختمة
 يعني حتى تصلي بنا وتختم بالقرآن  -يقول :ففعلت فلما عيدنا أي انتهى رمضانوختمت بهم القرآن أذن لي فخرجت إلى مرو  -يطلب هذا المحدث ليتلقى عنه.
Ibnu Khuzaimah meminta izin kepada ayahnya untuk
belajar hadist, ayahnya memberi nasehat: “Bacalah alquran terlebih dahulu”, Ibnu Huzaimah membaca dan
menghafalnya. Setelah itu baru belajar hadist.

:قال أبو محمد عبد هللا بن إدريس لبنته حين بكت عند حضور موته

"تبك! فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آالف ختمة
ِ "ال
Abu Muhammad bin Abdullah bin Idris berkata
kepada puteri nya ketika meninggal dunia:
“Janganlah menangis dan bersedih! karena aku
sudah khatam al-quran di rumah ini Empat
Ribu Kali Khatam”

 ما كان شغل مالك بن أنس في:قيل ألخت مالك بن أنس
! المصحف والتالوة:بيته قالت
Ketika saudari Imam Malik ditanya
tentang aktivitas sang Imam
dirumahnya, seraya menjawab:
Mushaf dan Tilawah!



كانت عائشة رضي هللا عنها تقرأ في المصحف أول النهار في
شهر رمضان ،فإذا طلعت الشمس نامت.
أورد هذا األثر اإلمام ابن رجب في (لطائف المعارف) وهو يدل
على عناية أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بالقرآن الكريم.
وأنها تبدأ يومها من بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس
بتالوته .وفي هذا قدوة للمسلمين والمسلمات بأن يشغلوا
األوقات في شهر الخيرات باإلكثار من تالوة القرآن الكريم.

Mulai aktivitas harian dengan
tilawah,,,setelah itu terserah, mau ke
☺ pasar, nyuci, dll! Hehe


صلهى ه
ع ْب ِد ه
سله َم قَا َل يُقَا ُل
اَّللُ َ
ع ْم ٍرو َ
اَّللِ ب ِْن َ
ع ْن َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْن النه ِبي ِ َ
ت ت ُ َرتِ ُل فِي الدُّ ْنيَا فَإِ هن
ارقَ َو َرتِ ْل َك َما ُك ْن َ
ص ِ
آن ا ْق َرأْ َو ْ
اح ِ
ِل َ
ب ْالقُ ْر ِ
آخ ِر آيَ ٍة ت َ ْق َر ُؤ َها.
َم ْن ِزلَت َ َك ِع ْندَ ِ

Mau VIP akhirat? Perbanyak
!Tilawah dari sekarang

✓ تصحيح النية أو اإلخالص ()Ikhlas
✓ تطهير أدوات التالوة ()Mensucikan Diri
✓ التهيئة الذهنية والقلبية ()Kesiapan Pikiran & Hati
✓ حسن التالوة ()Tajwid
✓ اإلنشغال بالقرآن ()Prioritas Utama
✓ ضرورة تدبر القرآن وفهمه وتحريك القلب به ()Hayati Bacaan
✓ التركيز مع القراءة ()Fokus
✓ التجاوب مع اآليات ()Respon
✓ معرفة جوانب الهداية في القرآن ()Kenali Pintu-Pintu Hidayah
✓ ترديد أو تكرار اآلية التي تؤثر في القلب ( Ulangi Ayat Yang
)Berkesan

إذا الروض أمسى مجدبا في
ربيعه ففي أي حين يستنير
ويُخصب
Jika taman masih gersang pada musim
bunga, maka kapan lagi bunga akan
rindang dan mekar?

