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MUQADDIMAH

Bulan suci Ramadhan telah menjelang. Mari-lah kita
menyambutnya dengan hati penuh rasa syukur. Bagaimana
tidak,

bulan

tersebut

penuh

dengan

keutamaan

dan

keberkahan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.
Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢsebagai suri teladan kita mem-beri
kabar gembira kepada para sahabatnya dengan tibanya
bulan Ramadhan. Dari Abu Hurairah  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪbahwasanya Nabi
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda:

ﺢﻔﹾﺘ ﻳﻪﺎﻣﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺽﺮ ﺍﻓﹾﺘﻙﺎﺭﺒ ﻣﺮﻬﺎﻥﹶ ﺷﻀﻣ ﺭﺮﻬ ﺷﺎﺀَﻛﹸﻢ ﺟﻗﹶﺪ
ﻠﹶﺔﹲ ﻟﹶﻴﻴﻪ ﻓﲔﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﻴﻪﻞﱡ ﻓﻐﺗﻴﻢﹺ ﻭﺤ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﻠﹶﻖﻐﻳ ﻭﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪﻓ
ﺮﹺﻡ ﺣﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻫﺮﻴ ﺧﺮﹺﻡ ﺣﻦﺮﹴ ﻣﻬ ﺷ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﺧ
"Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan,
bulan yang penuh berkah. Allah mewa-jibkan puasa atas
kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga
dibuka,

pintu-pintu

neraka

dituhip,

dan

setan-setan

dibelenggu. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang
lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tercegah
dari kebaikannya, maka sungguh dia tercegah untuk
mendapatkannya."

(HR.

Ahmad

12/59,

Nasai

4/129; dishahihkan Syaikh Albani dalam Tamamul Minnah
hlm. 395.)
Menurut al-Hafizh Ibnu Rajab ﺭﲪﻪ ﺍﷲ, sebagian ulama
mengatakan bahwa hadits ini adalah dalil akan bolehnya
mengucapkan selamat antara sebagian manusia kepada yang
lain

berhubungan

dengan

datangnya

bulan

Ramadhan.

Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira
dengan dibukanya pintu surga?! Bagaimana tidak bergembira
orang yang berbuat dosa dengan ditutupnya pintu neraka?!
Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira
dengan suatu waktu yang saat itu setan dibelenggu?! Waktu
mana yang bisa menyerupai waktu semacam ini?! (Lihat
Lathaiful Ma'arif hlm. 279.)

SUDAH SIAPKAH KITA?

Bila memang bulan Ramadhan sebentar lagi datang,
lantas sudahkah kita mempersiapkan diri untuknya?! Benar,
kita harus mempersiapkannya dengan bekal ilmu agar
Ramadhan kali ini betul-betul panen pahala dan menuai ridha
Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ. Maka sudah semestinya kita berusaha mencontoh
Nabi

kita

Muhammad

ﻭﺳﻠﻢ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﷲ

ﺻﻠﻰ

dalam

berpuasa,

sebagaimana kita juga mencontoh beliau dalam shalat kita,
haji kita, dan seluruh ibadah kita. Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰberfirman:

ﻡﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﺟﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦﻤﺔﹲ ﻟﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮ ﺃﹸﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ ﺭ ﻓ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻟﹶﻘﹶﺪ
ﺍﲑ ﻛﹶﺜ ﺍﻟﻠﱠﻪﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭﺮﺍﻵﺧ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab [33]: 21)
Al-Hafizh Ibnu Katsir  ﺭﲪﻪ ﺍﷲmengatakan, "Ayat yang mulia
ini merupakan landasan dasar dalam mengikuti Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ

dalam

ucapannya,

perbuatannya,

dan

segala

keadaannya." (Tafsir al-Qur'anil Azhim 6/391)
Hal itu karena memang mencontoh petunjuk Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﺳﻠﻢdalam setiap ketaatan adalah kunci diterimanya amal
shalih seorang hamba bersama dengan kunci lainnya yaitu
ikhlas karena Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ. Dua syarat tersebut (ikhlas dan
mencontoh Nabi J )ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢseperti dua sayap burung yang
tidak sempurna tanpa kedua-duanya. Hanya, mengetahui
petunjuk Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdi bulan Ramadhan bukanlah hanya
dengan angan-angan belaka, melainkan dengan ilmu yang
bermanfaat yang membuahkan amal shalih.
Hal lain yang perlu kita siapkan untuk menyambut
Ramadhan adalah melatih diri untuk berpuasa semenjak

sekarang agar kelak kita sudah terbiasa dan tidak kaget
dengan ketaatan. Oleh karena itu, Rasulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban.

ّﺮﹴ ﺇﹺﻻﹶﻬ ﺷﺎﻡﻴﻞﹶ ﺻﻜﹾﻤﺘﻝﹶ ﺍﷲِ ﺍﺳﻮﺳ ﺭﺖﺃﹶﻳﺎ ﺭ ﻣ: ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﺎﻥﹶﺒﻌ ﺷﻲ ﻓﻪﻨﺎ ﻣﺎﻣﻴ ﺻ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻪﺘﺃﹶﻳﺎ ﺭﻣ ﻭ,ﺎﻥﹶﻀﻣﺭ
Dari Aisyah  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎberkata, "Saya tidak pernah
mengetahui Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢpuasa sebulan penuh
kecuali pada bulan Ramadhan, dan saya tidak pernah
mengetahui beliau lebih banyak berpuasa daripada di
bulan Sya'ban." (HR. Bukhari: 1969, Muslim: 782)
Di antara hikmah memperbanyak puasa bulan Sya'ban
adalah untuk persiapan bulan Ramadhan agar hati dan badan
siap

untuk

menyambutnya

dengan

kesegaran

dalam

menjalankan ketaatan kepada Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ.

HIKMAH DI BALIK IBADAH PUASA

Sesungguhnya Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰmewajibkan bulan puasa kepada
kita untuk suatu hikmah yang sangat mendalam maknanya
yaitu meraih derajat takwa. Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰberfirman:

ﻦ ﻣﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﺐﺎ ﻛﹸﺘ ﻛﹶﻤﺎﻡّﻴ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺐﻮﺍ ﻛﹸﺘﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﻠﻗﹶﺒ
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa

sebagaimana

diwajibkan

atas

orang-orang

sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]:
183)
Ayat ini sangat penting untuk kita cermati karena Allah
ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰmemulainya dengan panggilan iman yang menunjukkan
bahwa tuntutan dalam ayat tersebut termasuk konsekuensi
keimanan seseorang. Seakan-akan Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰmengatakan:
"Seandainya iman kalian benar-benar sejati maka kalian
akan mengerjakan apa yang Kuperintahkan kepada kalian."
Perlu kita pahami bersama bahwasanya puasa yang Allah
ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰwajibkan kepada kita tidak hanya menahan makan dan
minum semata. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu menahan
anggota badan dari bermaksiat kepada Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ, menahan
mata dari melihat yang haram, menjauhkan telinga dari
mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci dan
menggunjing (ghibah), serta menjaga kaki untuk tidak
melangkah ke tempat maksiat. Dan kita bisa merenung
sebentar; jika makan, minum dan jimak saja yang hukum
asal-nya boleh diharamkan oleh Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰpada bulan puasa,

lantas

bagaimana

dengan

hal-hal

yang

memang

pada

asalnya adalah haram?!! Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda:

ﻮﻉ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺠﻪﺎﻣﻴ ﺻﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺲﻢﹴ ﻟﹶﻴﺎﺋ ﺻﺏﺭ
"Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian
dari puasanya kecuali hanya mendapat lapar belaka."
(HR. Ibnu Majah: 1690 dan dishahih-kan oleh Syaikh alAlbani)
Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢjuga bersabda:

ﻲﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻤﺎﺗ ﺷ ﺃﹶﻭﻠﹶﻪ ﻗﹶﺎﺗﺅﺮﺇﹺﻥﹾ ﺍﻣﻞﹾ ﻭﻬﺠﻟﹶﺎ ﻳﻓﹸﺚﹾ ﻭﺮﺔﹲ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻨ ﺟﺎﻡﻴﺍﻟﺼ
ﻦﹺﻴﺗﺮ ﻣﻢﺎﺋﺻ
"Puasa adalah perisai. Maka janganlah berkata ko-tor dan
berbuat bodoh. Apabila ada yang memerangimu atau
mencelamu, maka katakanlah: 'Aku sedang puasa, aku
sedang puasa.'" (HR. Bukhari 4/103, Muslim: 1151)
Dalam hadits yang lain Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda:

ﻉﺪﺔﹲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺟ ﺣﻠﱠﻪ ﻟﺲﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻴﻬﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﻭﻤﺍﻟﹾﻌﻭﺭﹺ ﻭﻝﹶ ﺍﻟﺰ ﻗﹶﻮﻉﺪ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ
ﻪﺍﺑﺮﺷ ﻭﻪﺎﻣﻃﹶﻌ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta
dan amalannya serta kebodohan, maka Allah tidak butuh
dia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Bukhari:
1903)
Hal

ini

menunjukkan

bahwa

tiga

hal

di

atas

mempengaruhi pahala puasa dan menguranginya, sekalipun
tidak membatalkannya.
Dari sinilah kita mengetahui hikmah yang mendalam dari
disyari'atkannya

puasa.

Andaikan

kita

terlatih

dengan

tarbiyah yang agung semacam ini, sungguh Ramadhan akan
berlalu sedangkan manusia berada dalam akhlak yang
agung, berpegang dengan akhlak dan adab, karena itu
adalah tarbiyah yang nyata. Dan ini-lah hakikat puasa yang
sebenarnya.

Al-Hafizh

Ibnu

Qayyim

al-Jauziyyah

ﺭﲪﻪ ﺍﷲ

berkata:
"Orang berpuasa yang sebenarnya adalah orang yang
menahan anggota badannya dari segala dosa, lisannya
dari dusta, perutnya dari makanan dan minuman, dan
farjinya dari jimak. Bila berbicara, dia tidak mengeluarkan perkataan yang menodai puasanya. Jika berbuat,
dia tidak melakukan hal yang dapat merusak puasanya.
Sehingga ucapannya yang keluar adalah bermanfaat dan
baik.

Demikian

pula

amal

perbuatannya,

ibarat

wewangian yang dicium baunya oleh kawan duduknya.
Seperti itu juga orang yang puasa, kawan duduknya

mengambil manfaat dan merasa aman dari kedustaan,
kemaksiatan, dan kezalimannya. Inilah hakikat puasa
sebenarnya, bukan hanya sekadar menahan diri dari
makanan dan minuman." (al-Wabilush Shayyib wa Rafi'ul
Kalim ath-Thayyib hlm. 57)

PENUTUP

Perjumpaan dengan bulan suci Ramadhan merupakan
suatu nikmat yang sangat mahal harganya. Tidakkah kita
berpikir bahwa banyak saudara kita, sahabat kita, dan
kerabat kita yang tahun lalu berpuasa bersama kita, namun
pada tahun ini sudah tidak lagi bersama kita?!! Maka marilah
kita

manfaatkan

waktu-waktu

bulan

puasa

ini

unruk

memperbanyak ibadah kepada Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰberupa membaca
al-Qur'an, shalat Tarawih, sedekah, do'a, dan sebagainya.
Sungguh betapa meruginya orang-orang yang mendapati
bulan suci Ramadhan tetapi hanya menyia-nyiakan waktunya
dengan hal-hal yang tidak bermanfaat; hanya dengan tidur,
menon-ton TV, jalan-jalan, dan sebagainya; apalagi —
wal'iyadzu
keharaman.

billah—

mereka

Manakah

yang

ketakwaan

mengisinya
dan

iman?!

dengan
Sampai

kapankah kelalaian ini?! Belum-kah tiba saatnya kita sadar
dari kelalaian ini?!

Akhirnya, marilah kita berdo'a kepada Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰagar
memberikan kita kenikmatan untuk berjumpa dengan bulan
suci Ramadhan dan mengisinya dengan ketaatan.[]

