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Rajab, Sya’ban dan Ramadhan adalah salah satu 
dari tiga bulan berurutan yang disebutkan 
oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
dalam doa beliau, sebagaimana dalam hadits 

berikut:

َعْن أَنٍَس رَِضَ اللُه َعْنُه ، قَاَل : كَاَن رَُسوُل اللِه َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

إَِذا َدَخَل رََجٌب قَاَل : اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِف رََجٍب َوَشْعبَاَن َوبَلِّْغَنا رََمَضاَن. 

قَاَل : وَكَاَن يَُقوُل : لَيْلَُة الُْجُمَعِة لَيْلٌَة َغرَّاُء َويَْوُم الُْجُمَعِة يَْوٌم أَزَْهُر. 

)َرَواُه الْبَيَْهِقيُّ ِف )ُشَعِب اْلِْيَاِن )3815(، َوفََضائِِل اأْلَْوقَاِت )14( 
ِف  النََّوِويُّ  َفُه  َوَضعَّ َوَغْيُُه   )142 /2( 529 : الَْكِبْيِ  َعَواِت  )الدَّ َو 
)اأْلَذْكَاِر ، ص314(، َوابُْن رََجٍب ِف )لَطَائِِف الَْمَعارِِف ِفيَْم لِلَْمَواِسِم 
الَْعامِّ ِمَن الَْوظَائِِف، ص170(، َوابُْن َحَجٍر  ِف )تَبِْيْيِ الَْعَجِب ِبَا َورََد 

ِف فَْضِل رََجٍب ، ص37((. 
Dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu ia berkata : Adalah 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam jika masuk 
bulan Rajab beliau berdoa : “Ya Allah berkaihilan kami 
di dalam bulan Rajab dan Sya’ban, dan sampaikan 
kami di dalam bulan Ramadhan”. Anas Radhiyallahu 
‘Anhu ia berkata : Adalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wa Sallam bersabda : Malam Jum’at adalah malam 
yang bercahaya dan hari Jum’at adalah hari yang 
(putih) bersinar. )HR. al-Baihaqi dalam )Syu’abul Iman 
)3815((, )Fadhailul Auqat )14(( dan )ad-Da’awat al-
Kabir : 529 )2/142(( dan lainnya, dan didha’ifkan oleh 
an-Nawawi dalam )al-Adzkar, hal. 314(, Ibnu Rajab 
dalam )Lathaiful Ma’arif Fima Lil Mawasim Minal 

diterbitkan oleh:
Divisi Bimbingan Ahlussunnah wal Jama’ah )BISWAH(
Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Aswaja NU Center  merupakan 
sebuah perangkat pelaksana program 
bentukan NU sesuai dengan tingkat 
kepengurusan. Aswaja NU Center yang 
dibentuk oleh NU ini memiliki tujuan untuk 
membentuk masyarakat NU yang mampu 
membentengi diri dari faham-faham lain 
serta dapat meyakinkan orang lain atas 
kebenaran faham Aswaja NU.

Adapun Aswaja NU Center Jatim memiliki 
Visi:  Terwujudnya wawasan keislaman 
Aswaja sesuai keberagamaan Rasulullah 
bersama para sahabat. Sedangkan Misi 
dari Aswaja NU Center Jatim adalah 
mengaktualisasi pemahaman ummat 
tentang keislaman Aswaja NU, meningkatkan 
pemahaman, penghayatan, pengalaman 
)menginternalisasi( islam Aswaja NU sebagai 
prilaku umat dalam kehidupan sehari-hari.
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Wazhaif, hal. 170( dan Ibnu Hajar 
dalam )Tabyinul ‘Ajab Bi Ma Warada Fi 
Fadhl Rajab, hal. 37(

Meski hadits ini dha’if tapi 
para Ulama Hadits sepakat dapat 
diamalkan, karena terkait dengan 
Fadhailul A’mal )perbuatan-
perbuatan utama(. Bahkan 
berdasarkan hadits ini al-Hafidz Ibnu 
Rajab al-Hanbali )736 – 795 H/ 1335 
– 1393 M( menjelaskan berikut ini 
menunjukkan bahwa hadits ini bisa 
diamalakan:

َعاِء  الدُّ اْسِتْحبَاِب  َعَل  َدلِيٌْل  الَْحِديِْث  َهَذا  ِف  َو 
اأْلَْعَمِل  ْلِْدَراِك  الَْفاِضلَِة  اأْلَزَْماِن  إَِل  ِبالْبََقاِء 

الَِحِة ِفيَْها فَِإنَّ الُْمْؤِمَن اَل يَِزيُْدُه ُعْمرُُه إاِلَّ َخْيًا  الصَّ

َو َخْيُ النَّاِس َمْن طَاَل ُعْمرُُه َو َحُسَن َعَملُُه. )ابُْن 
رََجٍب، لَطَائُِف الَْمَعارِِف ِفيَْم لِلَْمَواِسِم الَْعامِّ ِمَن 

الَْوظَائِِف )ص: 130((
Di dalam hadits ini terdapat dalil 

disunnahkannya berdoa agar diberi 
ketetapan umur sampai pada zaman-
zaman yang utama, agar bisa meraih 
amal-amal shalih di dalamnya. Karena 
seorang mukmin itu umurnya tidak 

bertambah kecuali bertambah pula 
kebaikannya. Sebaik-baik manusia 
adalah yang panjang umurnya dan 
bagus perbuatannya. )Ibnu Rajab, 
Lathaiful Ma’arif Fima Lil Mawasim 
Minal Wazhaif, hal. 130(

Keberkahan yang dimohonkan 
dalam doa ini adalah karena ada 
keutamaan dan kebaikan secara 
khusus yang terkandung dalam 
bulan tersebut dalam rangka 
persiapan menuju Ramadhan.

Sebagaimana bulan Rajab, 
Sya’ban juga mempunyai keutamaan 
tersendiri, Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wa Sallam memuliakannya 
dengan memperbanyak ibadah 
di dalamnya. Sehingga pada hari-
hari bulan Sya’ban dianjurkan 
meningkatkan ibadah dan 
kebajikan, terlebih lagi pada malam 
nishfu Sya’ban lebih dianjurkan 
karena terdapat banyak hadits yang 
diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wa Sallam yang menjelaskan 
keutamaan tersebut.

Pembahasan ini cukup penting 

karena kaum Wahabi terus-menrus 
menafikan keutamaan Sya’ban dan 
nishfu Sya’ban dengan dalih tidak ada 
haditsnya atau haditsnya dianggap 
dha’if dan palsu. Paham Wahabi ini 
tidak hanya membahayakan dari 
segi ilmiah tapi juga berpotensi 
menjauhkan umat dari nilai-nilai 
spiritual beribadah dalam rangka 
menyambut Ramadhan,

Cukup banyak riwayat yang 
menjelaskan keutamaan nishfu 
Sya’ban dibanding hari-hari lain di 
bulan yang sama.

لَيَاٍل  »َخْمُس  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  تََعاَل  اللُه  َصلَّ  قَاَل 

َولَيْلَُة  رََجٍب،  ِمْن  لَيْلٍَة  أَوَُّل  َعاُء؛  الدُّ ِفيِْهنَّ  يُرَدُّ  اَل 
النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن، َولَيْلَُة الُْجُمَعِة، َولَيْلَُة الِْفطِْر، 

يُْوِطيُّ ِف الَْجاِمعِ الكبي.  َولَيْلَُة النَّْحِر« أَْخرََجُه السُّ
Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi 

Wasallam bersabda: “Ada lima malam 
doa di dalamnya tidak ditolak, yaitu: 
malam pertama bulan Rajab, malam 
Nishfu Sya’ban, malam Jumat, malam 
Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Hadits 
ini dituturkan oleh as-Suyuthi dalam 
Kitab al-Jami'  al-Kabir nomor: 12288, 
hal. 12182 dan disandarkan kepada 
riwayat Abdurrazzaq dan al Baihaqi 
dalam Syu’ab al-Iman. Melalui jalur 
Abu Umamah diriwayatkan oleh ad-
Dailami (2/196 no: 2975) dan Ibnu 

Asakir (10/408), sedangkan yang 
melalui jalur Ibnu Umar diriwayatkan 
oleh Abdur Razzaq (4/317 no: 7927) 
dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman 
(3/342 no: 3713)

َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو َعْن رَُسْوِل اللِه َصلَّ اللُه 

َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل : يَطَّلُِع اللُه َعزَّ َوَجلَّ إَِل َخلِْقِه 

لَيْلََة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن فَيَْغِفُر لِِعبَاِدِه إاِلَّ الِثَْنْيِ 

ُمَشاِحٍن َوقَاتِِل نَْفٍس . )رواه أحمد(
“Dari Abdullah bin Amr, dari 

Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: “Allah ‘Azza 
Wa Jalla melihat kepada makhluk-
Nya pada malam Nishfu Sya’ban, 
lalu memberikan ampunan kepada 
hamba-hamba-Nya kecuali dua orang 
yang tidak diampuninya, yaitu orang 
yang bermusuhan dan pembunuh 
orang.” )HR. Ahmad dalam al-Musnad 
[2/176] dengan sanad yang lemah, 
sebagaimana dapat dilihat dalam 
al-Targhib wa al-Tarhib [3/284] dan 
Majma’ al-Zawaid [8/65](.

َعلَيِْه  اللُه  َصلَّ  النَِّبيِّ  َعِن  َجبٍَل  بِْن  ُمَعاِذ  َعْن 

النِّْصِف  لَيْلََة  َخلِْقِه  إَِل  اللُه  يَطَّلُِع   : قَاَل  َوَسلََّم 

أَْو  لُِمْشٍِك  إاِلَّ  َخلِْقِه  لَِجِميْعِ  فَيَْغِفُر  َشْعبَاَن  ِمْن 

ُمَشاِحٍن  )رواه ابن حبان ف صحيحه والطرباين ف 

املعجم الكبي وأبو نعيم ف الحلية(

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memuliakannya 
dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Sehingga pada 
hari-hari bulan Sya’ban dianjurkan meningkatkan ibadah dan 
kebajikan, terlebih lagi pada malam nishfu Sya’ban
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Dari Mu’adz bin Jabal, dari 
Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: “Allah melihat 
kepada makhluk-Nya pada malam 
Nishfu Sya’ban, lalu memberikan 
ampunan kepada seluruh makhluk-
Nya kecuali kepada orang yang 
menyekutukan Allah atau orang yang 
bermusuhan.” )HR. Ibn Hibban dalam 
Shahih-nya [12/481], ath-Thabarani 
dalam al-Mu’jam al-Kabir [20/109] 
dan al-Mu’jam al-Ausath, dan Abu 
Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya’ 
[5/195], semuanya dari jalur Makhul, 
dari Malik bin Yukhamir dari Mu’adz 
secara marfu’. 

وقال الهيثمي : َرَواُه الطَّرَبَايِنُّ ِف الَْكِبيِ َواأْلَْوَسِط 

الفوائد  ومنبع  الزوائد  )مجمع  ثَِقاٌت.  َورَِجالُُهَم 

))65 /8(
Al-Hafizh al-Haitsami berkata 

dalam Majma’ al-Zawaid [8/65], 
“Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-
Kabir dan al-Mu’jam al-Ausath, dan 

para perawinya dapat dipercaya”. 
Malik bin Yukhamir seorang perawi 
tsiqah dan mukhadhram )generasi 
tabi’in yang mengikuti masa 
Jahiliyah(, sedangkan Makhul pernah 
menjumpainya, sehingga hadits 
ini tidak mengalami keterputusan 
)inqitha’(, sebagaimana asumsi 
sebagian kalangan. Kesimpulannya, 
Ibnu Hibban sangat tepat dalam 
menilai shahih hadits tersebut.

Hadits di atas juga diriwayatkan 
dari 3 jalur Abu Hurairah oleh al-
Bazzar dalam Musnad-nya [2/436], 4( 
jalur Abu Tsa’labah al-Khusyani oleh 
al-Thabarani [Majma’ al-Zawaid 8/65] 
dan Ibnu Abi Ashim dalam al-Sunnah 
[1/223], 5( jalur Auf bin Malik oleh al-
Bazzar [2/463], 6( jalur Abu Bakar al-
Shiddiq oleh Ibnu Khuzaimah dalam 
al-Tauhid [no. 90] dan Ibnu Abi Ashim 
[no. 509], 7( jalur Abu Musa oleh Ibnu 
Majah [1/446] dan al-Lalaka’i [no. 
763] dan 8( jalur Aisyah oleh Ahmad 
[6/238], al-Tirmidzi [3/107] dan Ibnu 
Majah [1/445].

Kesimpulan dari riwayat-riwayat 
tersebut adalah menetapkan 
keutamaan malam Nishfu Sya’ban 
secara khusus dan sekaligus 
menaikkan riwayat-riwayat lainnya 
yang dianggap dha’if menjadi hasan 
lighairihi sebagaimana telah menjadi 
ketetapan dalam ilmu hadits.

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali, 
menjelaskan:

َولَيْلَُة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن كَاَن التَّاِبُعْوَن ِمْن أَْهِل 

الِْعبَاَدِة،  ِف  ِفيَْها  َويَْجتَِهُدْوَن  يَُعظُِّمْونََها  اِم  الشَّ

وَكَاَن َخالُِد بِْن َمْعَداَن َولُْقَمُن بِْن َعاِمٍر َوَغْيُُهَم 

لَيْلََة  الَْمْسِجِد  ِف  يَُقْوُمْوَن  اِم  الشَّ تَاِبِعي  ِمْن 

النِّْصِف، َوَوافََقُهُم اْلَِماُم إِْسَحاُق ابُْن َراََهْويه َعَل 

َذلَِك، َوقَاَل ِفْ ِقيَاِمَها ِف الَْمَساِجِد َجَمَعًة : لَيَْس 

َذلَِك ِبِبْدَعٍة 
“Malam Nishfu Sya’ban, kaum 

Tabi’in dari penduduk Syam 
mengagungkannya dan bersungguh-
sungguh menunaikan ibadah pada 
malam tersebut. Khalid bin Ma’dan, 
Luqman bin Amir dan lain-lain dari 
kalangan tabi’in Syam mendirikan 
shalat di dalam Masjid pada malam 
Nishfu Sya’ban. Perbuatan mereka 
disetujui oleh al-Imam Ishaq Ibnu 
Rahawaih. Ibnu Rahawaih berkata 
mengenai shalat sunnah pada malam 
Nishfu Sya’ban di Masjid-masjid 
secara berjamaah: “Hal tersebut tidak 
termasuk bid’ah.” )al-Hafizh Ibnu 
Rajab al-Hanbali, Lathaif al-Ma’arif [h. 
263] dengan disederhanakan(.

Penulis mendapat kabar dari 
kawan yang baru selesai Umrah 
ke tanah suci, bahwa  umat Islam 
Indonesia dibagikan gratis buku kecil 
oleh orang-orang Arab mengenai 

larangan  melakukan amalan di 
malam Nishfu Sya’ban. Justru 
ini aneh, sebab di masa lampau 
para  penduduk Makkah antusias 
menyambut malam Nishfu Sya’ban. 
Al-Fakihani berkata: 

َشْعبَاَن  ِمْن  النِّْصِف  لَيْلََة  َمكََّة  أَْهِل  َعَمِل   ِذكُْر 

َواْجِتَهاِدِهْم ِفيَْها لَِفْضلَِها . َوأَْهُل َمكََّة ِفيَْم َمَض 

إَِل الْيَْوِم إَِذا كَاَن لَيْلَُة  النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن ، َخَرَج 

ُة الرَِّجاِل َوالنَِّساِء إَِل الَْمْسِجِد فََصلُّْوا َوطَافُْوا  َعامَّ

ِبالِْقرَاَءِة ِف  الَْمْسِجِد  بَاِح  لَيْلَتَُهْم َحتَّى الصَّ َوأَْحيَْوا 

)أخبار  َويَِصلُْوا  كُلَُّه  الُْقرْآَن  يَْختُُمْوا  َحتَّى  الَْحرَاِم 

مكة للفاكهني – 32/5( 
Bab tentang amaliah penduduk 

Makkah di malam Nishfu Sya’ban 
dan kesungguhan mereka di  malam 
tersebut karena keutamaannya). 
Penduduk Makkah, dari dulu hingga 
sekarang, jika  bertemu dengan malam 
Nishfu Sya’ban maka kebanyakan 
orang laki-laki dan perempuan 
 mendatangi Masjidil Haram, 
mereka salat, tawaf, beribadah di 
malam harinya hingga pagi  dengan 
membaca al-Quran di Masjidil Haram, 
hingga mengkhatamkan al-Quran 
 keseluruhannya dan melanjutkan.” 
(Syaikh al-Fakihani,  Akhbar Makkah 
5/23). 

Keutamaan malam Nishfu Sya’ban 
memiliki dasar-dasar yang shahih. 
Menghidupkan malam tersebut 
dengan aneka ragam ibadah sunnah 
telah dianjurkan oleh para Salaf dan 
diamalkan oleh umat Islam. 

Wallahu a’lam.
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