10 CARA MENYAMBUT RAMADHAN
10 TEHNIK MEMBANGUN MOTIVASI OPTIMALISASINYA

1. Memperbanyak doa agar:
a. Allah SWT memberi kesempatan kita untuk bertemu Ramadhan.
b. Saat bertemu Ramadhan kita dalam keadaan sehat wal 'afiat.
c. Kita bersemangat dalam mengisi Ramadhan dengan berbagai amal shalih.
d. Kita dihindarkan dari berbagai hal yang akan mengganggu upay a optimalisasi
Ramadhan.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu
'alaihi wa sallam- semenjak memasuki bulan Rajab mengucapkan doa:
.(ﺎﻥﹶ )ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲﻀﻣﺎ ﺭﻨﻠﱢﻐﺑ ﻭ،ﺎﻥﹶﺒﻌﺷ ﻭﺐﺟ ﺭﻲﺎ ﻓ ﻟﹶﻨﺎﺭﹺﻙ ﺑﻢﺍﹶﻟﻠﱠﻬ
Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan
umur kami di bulan Ramadhan” . (Hadits dho'if diriwayatkan oleh Ahmad dan AthThabarani).
Dan saat beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam- melihat munculnya hilal yang menjadi
pertanda awal bulan, beliau berdo'a:
ﺎﻥﺍﻹِﻳﻤﻦﹺ ﻭﺎ ﺑﹺﺎﻷَﻣﻨﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻪ ﺃﹶﻫﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﺃﹶﻯ ﺍﻟﹾﻬﹺﻼﹶﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
 ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺑﺭﺎ ﻭﻨﺑ ﺭ،ﻰﺿﺮﻳﺎ ﻭﻨﺑ ﺭﺐﺤﺎ ﻳﻤﻴﻖﹺ ﻟﻓﻮﺍﻟﺘﻼﹶﻡﹺ ﻭﺍﻹِﺳ ﻭﺔﻼﹶﻣﺍﻟﺴﻭ

(ﻭﺻﺤﺤﻪ
Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallamjika melihat hilal beliau bersabda: “ Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah hilal ini hilal
yang membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta taufiq kepada
segala hal yang dicintai dan diridhai Tuhan kami, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah” .
(H.R. Ahmad dan Ad-Darimi, redaksi yang dipergunakan adalah redaksinya, juga
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dinilai shahih olehnya).
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Diriwayatkan juga bahwa saat Ramadhan tiba, beliau -shallallahu 'alaihi wa sallamberdo'a:
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ. ﻼﹰﻘﹶﺒﺘ ﻣﻲ ﻟﻪﻠﱢﻤﺳ ﻭﻲﺎﻥﹶ ﻟﻀﻣ ﺭﻠﱢﻢﺳﺎﻥﹶ ﻭﻀﻣﺮ ﻟﻨﹺﻲﻠﱢﻤ ﺳ:ﻢﺍﹶﻟﻠﱠﻬ
Ya Allah, selamatkan saya untuk Ramadhan dan selamatkan Ramadhan untukku dan
selamatkan dia sebagai amal yang diterima untukku (H.R Ath-Thabarani dan Ad-Dailami).
Setelah kita berdoa dan doa kita dikabulkan Allah SWT, hendaklah kita istiqamah
(konsisten) dengan apa yang kita minta serta tidak mengikuti jalan orang-orang yang tidak
berilmu, sebagaimana tersebut dalam cerita nabi Musa dan Harun -'alaihima al-salam-.
Allah SWT menceritakan kejadian itu dalam firman-Nya:
(89 : ﻥﹶ )ﻳﻮﻧﺲﻮﻠﹶﻤﻌ ﻻﹶ ﻳﻦﻳﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﻴﺒﺎﻥﱢ ﺳﺒﹺﻌﺘﻻﹶ ﺗﺎ ﻭﻤﻴﻘﺘﺎ ﻓﹶﺎﺳﻜﹸﻤﺗﻮﻋ ﺩﺖﺒ ﺃﹸﺟﹺﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪ
Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu
tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti
jalan orang-orang yang tidak mengetahui". Q.S. Yunus: 89).
2. Memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan
kepada kita untuk bertemu Ramadhan.
Imam Nawawi berkata: “Disunnatkan bagi siapa saja yang mendapat kenikmatan baru yang
tampak jelas atau bagi yang terhindar dari cobaan yang tampak jelas untuk melakukan sujud
syukur atau memperbanyak pujian kepada Allah”.
Dan merupakan kenikmatan terbesar saat kita mendapatkan taufiq untuk melakukan
ketaatan, dan saat kita memasuki Ramadhan dalam keadaan sehat wal afiat adalah sebuah
kenikmatan besar yang patut kita ekspressikan dengan memperbanyak pujian dan rasa
syukur kepada Allah SWT.
3. Bergembira dan ceria atas kedatangan Ramadhan.
Tersebut dalam hadits bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- menyampaikan
berita gembira kepada para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadhan.
ﺮﻬ ﺷ،ﺎﻥﹸﻀﻣ ﺭﺎﺀَﻛﹸﻢ ﺟ ﻗﹶﺪ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻀﻣ ﺭﺮﻀﺎ ﺣ ﻟﹶﻤ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ-ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﻦ ﻣﺮﻴﻠﹶﺔﹲ ﺧ ﻟﹶﻴﻴﻪ ﻓ،ﻴﻦﺎﻃﺸﻴ
  ﺍﻟﻴﻪﻞﱡ ﻓﻐﺗ ﻭ،ﻴﻢﹺﺤ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﻠﹶﻖﻐﻳ ﻭ،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﺢﻔﹾﺘ ﺗ،ﻪﺎﻣﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺽﺮ ﺍﻓﹾﺘ،ﻙﺎﺭﺒﻣ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪﺮﹺﻡ ﺣﺎ ﻗﹶﺪﻫﺮﻴ ﺧﺮﹺﻡ ﺣﻦ ﻣ،ﺮﹴﻬ ﺷﺃﹶﻟﹾﻒ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa
sallam- saat Ramadhan tiba bersabda: “ Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan,
Allah telah wajibkan atas kalian puasa di siang harinya, pada bulan ini pintu-pintu surga
dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan dibelenggu, pada bulan ini ada satu
malam yang lebih baik dari seribu bulan, siapa yang terhalang dari kebaikannya berarti ia
telah benar-benar terhalang (H.R. Ahmad).
Begitu juga para salafush-shalih, mereka menampakkan ekspresi kegembiraan yang berlebih
bila bulan Ramadhan riba.
4. Menyusun perencaan yang baik untuk optimalisasi Ramadhan. Banyak orang menyusun
rencana matang dan rinci untuk urusan dunianya, namun, sering sekali lupa menyusun
rencana yang baik untuk akhiratnya. Ini pertanda bahwa mereka belum memahami dengan
baik missi hidupnya. Karenanya, banyak peluang kebaikan luput dari mereka. Mengingat
Ramadhan banyak menjanjikan berbagai kebaikan, sudah selayaknya bila seorang muslim
memiliki rencana yang matang dalam hal ini. Buku pendek yang ada di tangan anda ini
semoga bisa membantu dalam hal ini.
5. Tekad yang sungguh-sungguh untuk optimalisasi Ramadhan, mengisi waktu-waktunya
dengan berbagai amal shalih. Siapa yang berazam dengan sesungguhnya kepada Allah SWT
niscaya Dia akan sungguh-sungguh pula dalam merealisasikan tekadnya serta memberi
pertolongan kepadanya untuk berbuat taat dan memudahkan berbagai jalan kebaikan. Allah
SWT berfirman:
(21 :  )ﻣﺤﻤﺪﻢﺍ ﻟﹶﻬﺮﻴﺍ ﺍﷲ ﻟﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﻗﹸﻮﺪ ﺻ ﻓﹶﻠﹶﻮﺮ ﺍﹾﻷَﻣﻡﺰﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻋ
Tetapi jika mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik
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bagi mereka. (Q.S. Muhammad: 21)
6. Ilmu dan pemahaman yang baik terhadap hukum-hukum Ramadhan. Adalah kewajiban
setiap mukmin untuk beribadah kepada Alalh SWT atas dasar ilmu dan pemahaman, dan
tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kwajiban-kewajiban yang telah Allah SWT
fardhukan atas hamba-hamba-Nya. Termasuk dalam hal ini adalah puasa Ramadhan.
Karenanya, seyogyanya setiap muslim mengetahui masalah-masalah puasa dan hukumhukumnya sebelum bulan puasa itu datang, agar puasa yang dia lakukan menjadi sah dan
diterima di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman:
(7 : ﻥﹶ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻮﻠﹶﻤﻌ ﻻﹶ ﺗﻢﺘﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺍ ﺃﹶﻫﺄﹶﻟﹸﻮﻓﹶﺎﺳ
Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui (Q.S. Al-Anbiya': 7).
7. Tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa dan keburukan, serta taubat yang benar dari
segala kemaksiatan, mencabut diri darinya serta tidak akan kembali kepadanya, sebab bulan
Ramadhan adalah syahrut-taubah (bulan taubat), oleh karena itu, siapa saja yang tidak
bertaubat pada bulan ini, kapan lagi ia akan bertaubat?
(31 : ﻥﹶ )ﺍﻟﻨﻮﺭﻮﺤﻔﹾﻠ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢﻥﹶ ﻟﹶﻌﻮﻨﻣﺆﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎ ﺃﹶﻳﻌﻴﻤﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺟﻮﺑﻮﺗﻭ
Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar
kalian beruntung (Q.S. An-Nur: 31).
8. Pengkondisian jiwa dan ruhani melalui bacaan, telaah kitab dan buku, mendengar kaset
Islami yang berisi ceramah atau pelajaran yang menjelaskan keutamaan-keutaam puasa dan
hukum-hukumnya agar jiwa menjadi kondusif untuk taat. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa
sallam- telah menyiapkan jiwa dan spirit para sahabat untuk optimalisasi Ramadhan pada
akhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda:
( ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ... ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺮﻬ ﺷﺎﺀَﻛﹸﻢ ﺟﻗﹶﺪ
Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan ... (H.R. Ahmad dan Nasa-i).
9. Persiapan dan perencaan yang baik untuk melakukan dakwah, melalui:
a. Menyiapkan bahan-bahan ceramah yang baik untuk disampaikan dalam kesempatankesempatan kultum yang ada.
b. Membagikan buku-buku mau'izhah, dan fiqih terkait dengan Ramadhan.
c. Menyiapkan hadiah Ramadhan. Bisa saja isinya berupa buku, kaset dan
semacamnya, lalu dikemas khusus dengan label: “Bingkisan Ramadhan”.
d. Mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki kecukupan untuk memperhatikan
fakir miskin, memperbanyak sedekah dan menunaikan zakat.
10. Menyambut Ramadhan dengan membuka lembaran putih bersama:
a. Allah SWT dengan cara bertaubat dengan sesungguhnya.
b. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- dengan cara taat kepadanya dalam hal
yang ia perintahkan dan meninggalkan segala yang dicegah dan dilarang.
c. Kedua orang tua, istri/suami, anak-anak, kerabat, sanak famili, handai tolan dan
semacamnya.
d. Masyarakat tempat ia bertempat tinggal agar menjadi hamba yang shalih dan
bermanfaat. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﺎﺱﹺﻠﻨ ﻟﻢﻬﻔﹶﻌﺎﺱﹺ ﺃﹶﻧﻞﹸ ﺍﻟﻨﺃﹶﻓﹾﻀ
Seutama-utama manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia
BAGAIMANA KITA MEMBANGUN SEMANGAT UNTUK OPTIMALISASI RAMADHAN
1. Ikhlas (murni) untuk Allah SWT dalam segala ibadah yang kita lakukan.
Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan, kunci agar segala kebaikan diterima di
sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. Sesuai dengan kadar
niat, keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan berbagai
kebaikan, sesuai kadar itu pula pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya
yang beriman. Ibnu al-Qayyim berkata: “Sesuai dengan kadar niat seorang hamba, obsesi,
kehendak dan keinginannya dalam hal itu, seperti itu pula taufiq Allah SWT dan
pertolongan-Nya”.
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Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal, untuk Dia semata,
tidak untuk sesiapa pun selain-Nya.
(5 : ﻔﹶﺎﺀَ )ﺍﻟﺒﻴﻨﺔﻨ ﺣﻦﻳ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﺼﻴﹺﻦ
 ﻠﺨ ﷲَ ﻣﻭﺪﺒﻌﻴﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﻭﺮﺎ ﺃﹸﻣﻣﻭ
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. (Q.S. Al-Bayyinah: 5).
Jika seseorang yang sedang berpuasa mengetahui bahwa ikhlas adalah pintu bagi
pertolongan dan taufiq Allah SWT, maka hal ini akan menjadi motivasi yang sangat baik
baginya untuk melakukan optimalisasi Ramadhan dengan segala bentuk ketaatan kepada
Allah SWT {(Puasa + Ikhlas untuk Allah) = semangat dan motivasi tinggi}
2. Mengetahui bahwa nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- setiap menjelang
kedatangan bulan Ramadhan selalu memberi berita gembira kepada para sahabatnya. Hal ini
menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan yang agung, dan agung pula setiap usaha
untuk optimalisasi dengan berbagai bentuk ketaatan dan ibadah. Tersebut dalam satu
riwayat bahwa:
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ،ﻪﺎﻣﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺽﺮ ﺍﻓﹾﺘ،ﻙﺎﺭﺒ ﻣﺮﻬ ﺷ،ﺎﻥﹸﻀﻣ ﺭﺎﺀَﻛﹸﻢ ﺟﻗﹶﺪ
“ Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, Allah telah wajibkan atas kalian puasa di
siang harinya. (H.R. Ahmad).
3. Merasakan pahala yang agung yang telah Allah SWT siapkan untuk orang-orang yang
berpuasa. Diantaranya adalah:
a. Bahwa pahala orang yang berpuasa sangatlah besat, saking besarnya, tidak ada siapa
pun yang mengetahuinya selain Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam sebuah
hadits qudsi:
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﹺﻪﺰﹺﻱﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧﻲ ﻭ ﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻡﻮ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻪﻡﻦﹺ ﺁﺩﻞﹺ ﺍﺑﻤﻛﹸﻞﱡ ﻋ
Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikKu dan Aku yang akan memberikan balasannya (H.R. Bukhari).
b. Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, maka ia akan dijauhkan dari neraka
sejauh 70 tahun. Ini ganjaran satu hari, bagaimana kalau satu bulan penuh?!
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
ﻲﺎ ﻓﻣﻮ ﻳﺎﻡ ﺻﻦ ﻣ: ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ-ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻ- ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ- ﺭﹺﻱﺨﺪ
  ﺍﻟﹾﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﻋ
(ﺮﹺﻳﻔﹰًﺎ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻴﻦﻌﺒﺎﺭﹺ ﺳ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻪﻬﺟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻌ ﺑﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ
Dari Abu Sa'id Al-Khudri -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Saya mendengar
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Siapa yang berpuasa satu hari
fi sabilillah maka Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari surga sejauh 70
tahun'”. (Muttafaqun 'alaih).
c. Puasa akan memberi syafaat kepada yang melakukannya sehingga ia akan
memasukkannya ke dalam surga.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺪﺒﻠﹾﻌ ﻟﺎﻥﻔﹶﻌﺸﺁﻥﹸ ﻳﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹴﻭ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻴﻪﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﻞﹺ ﻓﹶﺸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻡﻮ ﺍﻟﻨﻪﺘﻌﻨ ﻣ: ﺁﻥﹸﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳ ﻭ،ﻴﻪﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﺎﺭﹺ ﻓﹶﺸﻬ ﺑﹺﺎﻟﻨﺍﺕﻮﻬﺍﻟﺸ ﻭﺎﻡ ﺍﻟﻄﱠﻌﻪﺘﻌﻨ ﻣﺏ ﺭ ﺃﹶﻱ: ﺎﻡﻴﺍﻟﺼ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪﺎﻥﻔﱠﻌﺸ ﻓﹶﻴ:
Dari Abdullah bin 'Amr -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda: Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada seorang
hamba pada hari kiamat, puasa berkata: “ Wahai Tuhanku! Saya telah mencegahnya
dari makan dan syahwa di siang hari, oleh karena itu terimalah syafaat saya
untuknya!” . Lalu Al-QUr'an berkata: “ Wahai Tuhanku, saya telah memcegahnya
dari tidur di malam hari, oleh karena itu, terimalah syafaat saya untuknya!” .
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: “ Lalu syafaat keduanya
diterima Allah SWT” . (H.R. Ahmad).
d. Di dalam surga ada satu pintu yang bernama Al-Rayyan, pintu ini hanya dimasuki
oleh orang-orang yang berpuasa.
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Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﻮ ﹶﻥﻤﺎﺋ ﺍﻟﺼﻪﻨﻞﹸ ﻣﺧﺪﺎﻥﹸ ﻳﻳ ﺍﻟﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﺎ ﻳﺎﺑ ﺑﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﺇﹺﻥﱠ ﻓ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻞﹴ ﺭﻬ ﺳﻦﻋ

ﻖﻠﹸﻮﺍ ﺃﹸﻏﹾﻠﺧ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺩﻢﻫﺮ ﹶﻏﻴﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻞﹸ ﻣﺧﺪﻮﻥﹶ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻤﺎﺋ ﺍﻟﺼﻦ ﺃﹶﻳ: ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳ،ﻢﻫﺮ ﹶﻏﻴﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻞﹸ ﻣﺧﺪ ﻟﹶﺎ ﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻳ

( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻞﹾ ﻣﺧﺪ ﻳﻓﹶﻠﹶﻢ
Dari Sahl -radhiyallahu 'anhu dari nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam,
beliau bersabda: “ Sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama Al-Rayyan, dari
pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, tidak ada
siapapun selain mereka yang akan memasuki pintu ini, dikatakan (diserukan): Mana
orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri, tidak ada seorang pun
selain mereka yang memasuki pintu ini, jika orang-orang yang berpuasa telah
masuk, maka pintu itu ditutup, sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang
memasukinya”. (Muttafaqun 'alaih).
e. Puasa Ramadhan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah -shallallahu
'alaihi wa sallam- bersabda:
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﺎﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﺎﻥﹶ ﺇﹺﻳﻤﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦ ﻣ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﹸﻏﻔ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- bersabda: 'Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan iman dan karena
mengharap pahala di sisi Allah SWT, maka dosa-dosanya yang telah lalu
diampuni'”. (Muttafaqun 'alaih).
Dalam hadits lain Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﺔﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰﻌﻤﺍﻟﹾﺠ ﻭﺲﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮ ﺍﻟﺼ: ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ-ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﺮﺎﺋ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﺐﻨﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺟﻦﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﺍﺕﻜﹶﻔﱢﺮﺎﻥﹶ ﻣﻀﻣﺎﻥﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻀﻣﺭ ﻭﺔﻌﻤﺍﻟﹾﺠ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam bersabda: 'shalat lima waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadhan ke
Ramadhan adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa
besar dijauhi'” . (H.R. Muslim).
f. Pada bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan
syetan-syetan dibelenggu.
ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﺖﺤﺎﻥﹸ ﻓﹸﺘﻀﻣﺎﺀَ ﺭ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ- ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﻴﻦﺎﻃﺸﻴ
  ﺍﻟﺕﻔﱢﺪﺻﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖﻭ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- bersabda: “ Jika datang bulan Ramadhan, maka pintu-pintu surga
dibuka, pintu-pintu neraka dibuka dan syetan-syetan dibelenggu” . (H.R. Muslim).
g. Doa orang yang berpuasa bulan Ramadhan dikabulkan Allah SWT.
ﻰﺘ ﺣﻢﺎﺋ؛ ﺍﻟﺼﻢﻬﺗﻮﻋ ﺩﺩﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹲ ﻟﹶﺎ ﺗ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ-  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﻲﺗﺰﻋ ﻭ: ﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﻳﺎﻡﹺ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﻐﻕ ﻓﹶﻮﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﻓﹶﻌﺮﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺ ﻳﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩ ﻭ،ﻝﹸﺎﺩ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡﺍﻟﹾﺈﹺﻣ ﻭ،ﺮﻔﹾﻄﻳ
( ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ﻴﻦﹴ )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻌ ﺑﻟﹶﻮ ﻭﻚﻧﺼﺮ
 ﻟﹶﺄﹶﻧ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- bersabda: 'Tiga orang yang doa mereka tidak ditolak; orang yang
berpuasa sehingga ia berbuka, imam yang adil, dan doa orang yang terzhalimi akan
diangkat Allah SWT di atas awan dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, dan Allah
SWT berfirman: 'Demi izzahku, sungguh Aku akan mendolongmu walaupun setelah
beberapa saat' ” . (H. R. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: “Hadits ini hasan”.
Setelah kita ketahui betapa besar pahala yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang
berpuasa, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain membangun motivasi dan semangat
untuk mengisi siang dan malam hari Ramadhan dengan berbagai amal shaleh dan segala
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bentuk ketaatan.
4. Mengetahui bahwa di antara petunjuk Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallammemperbanyak berbagai bentuk ibadah.
Contoh yang diberikan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
mengkhususkan Ramadhan dengan berbagai ibadah, sesuatu yang tidak beliau lakukan pada
bulan-bulan lainnya. Jika kita mengetahui bahwa beliau -shallallahu 'alaihi wa sallammemperbanyak berbagai macam ibadah pada bulan ini, maka kita akan bersemangat untuk
memperbanyak ibadah dalam rangka mencontoh dan meneladani beliau -shallallahu 'alaihi
wa sallam.
Allah SWT berfirman:
(21 : ﺔﹲ )ﺍﻷﺣﺰﺍﺏﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮﻝﹺ ﺍﷲ ﺃﹸﺳﻮﺳ ﺭﻲ ﻓ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻟﹶﻘﹶﺪ
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. (Q.S. Al-Ahzab: 21).
5. Memahami dengan baik keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadhan.
a. Keberkahan cita rasa keimanan. Hal ini bisa kita saksikan betapa pada bulan ini
seorang mukmin terlihat sangat kuat keimanannya, hatinya hidup, selalu tafakkur,
dan cepat ingat dan sadar. Hal ini tentunya merupakan bagian dari pemberian Allah
SWT yang dilimpahkan kepada para hamba-Nya. Jika kita merasakan adanya
keberkahan ini tentulah kita akan termotivasi dan tergugah semangat kita untuk
beribadah.
b. Keberkahan kekuatan fisik. Saat seseorang berpuasa, walaupun ia tidak makan dan
minum, namun sebenarnya kekuatan fisiknya sedang bertambah, sehingga akan
terasa ringan baginya untuk menjalankan berbagai ibadah, baik berupa shalat, dzikir,
membaca Al-Qur'an, tarawih dan sebagainya.
c. Kerbakahan waktu. Saat kita berada di bulan Ramadhan, dalam satu hari satu malam
kita mampu melakukan berbagai ibadah yang jika diukur secara kuantitatif mungkin
sesuatu yang baru bisa kita lakukan dalam beberapa hari di luar Ramadhan. Hal ini
adalah tanda keberkahan waktu yang Allah SWT berikan kepada par ahamba-Nya di
bulan Ramadhan.
Jika kita menyadari hal ini pastilah akan termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah di
bulan Ramadhan yang penuh berkah ini.
6. Memahami karakteristik-karakteristik Ramadhan, diantaranya adalah:
a. Bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT
adalah lebih baik dari pada minyak misik.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﻲ ﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻡﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻪﻡﻦﹺ ﺁﺩﻞﹺ ﺍﺑﻤ ﻛﹸﻞﱡ ﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋ- ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻃﻴ
ﻢﹺ ﺃﹶ ﹾﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑﻟﹶﺨ ﻭﺰﹺﻱ ﺑﹺﻪﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧﻭ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- dari nabi -shallallahu 'alaihi wa sallambeliau bersabda: “ Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa,
sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan memberikan balasannya, dan
sungguh, bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih wangi
dari pada parfum misik (H.R. Bukhari).
Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata: “Orang yang berpuasa pastilah mulutnya akan
mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi manusia, sebab perutnya sedang kosong,
akan tetapi, karena hal ini terjadi dalam rangka taat kepada Allah SWT, maka di sisi
Allah SWT adalah lebih wangi daripada bau misik, sama halnya dengan darah orang
yang mati syahid, pada hari kiamat ia akan menghadap Allah SWT dengan luka-luka
yang dideritanya, warnanya warna darah, namun bau yang dikeluarkannya lebih
wangi daripada minyak misik”. (Lathaiful Ma'arif, h. 277).
Lebih lanjut Ibnu Rajab menjelaskan:
"Bau wangi mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT itu mempunyai dua arti,
yaitu:
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(1) Karena puasa adalah sesuatu yang rahasia antara seorang hamba dengan
Allah SWT di dunia, maka di akhirat Allah SWT akan menampakkannya
secara terbuka di hadapan semua makhluq.
(2) Siapa saja yang taat kepada Allah SWT, lalu dari ketaatannya ini muncul halhal yang oleh manusia tidak disukai, maka sesungguhnya segala hal yang
muncul darinya yang tidak disukai manusia itu adalah sesuatu yang disukai
Allah SWT di akhirat”. (Lathaiful Ma'arif dengan diringkas).
b. Setiap hari para malaikat memintakan pengampunan bagi orang-orang yang
berpuasa.
ﻲﺎﻝﹴ ﻓﺼ ﺧﺲﻤﻲ ﺧﺘ ﺃﹸﻣﺖﻴﻄ ﺃﹸﻋ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ-  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﻰﺘﺋﻜﹶﺔﹸ ﺣﻠﹶﺎ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺴﺗ ﻭ، ﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑ ﺧ، ﻢﻠﹶﻬﺔﹲ ﻗﹶﺒﺎ ﺃﹸﻣﻄﹶﻬﻌ ﺗﺎﻥﹶ ﻟﹶﻢﻀﻣﺭ

ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﻯﺔﹶ ﻭﺌﹸﻮﻧ ﺍﻟﹾﻤﻢﻬﻨﻠﹾﻘﹸﻮﺍ ﻋﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﺎﻟﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺒ ﻋﻚﻮﺷﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻳ ﺛﹸﻢ، ﻪﺘﻨﻡﹴ ﺟﻮﻞﱠ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﺟ ﻭﺰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻳﺰﻳ ﻭ، ﻭﺍﺮﻔﹾﻄﻳ
ﺮﹺﻲ ﺁ ﺧ ﻓﻢ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻐﻳ ﻭﺮﹺﻩﻲ ﹶﻏﻴ ﻓﻪﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻠﹸﺼﺨﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻠﹸﺼﺨﻴﻦﹺ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺎﻃﺸﻴ
 ﺓﹸ ﺍﻟﺩﺮ ﻣﻴﻪ ﻓﻔﱠﺪﺼﻳ ﻭﻚﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻴﺮﺼﻳﻭ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪﻠﹶﻪﻤﻰ ﻋ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀﻩﺮﻓﱠﻰ ﺃﹶﺟﻮﺎ ﻳﻤﻞﹶ ﺇﹺﻧﺎﻣ ﺍﻟﹾﻌﻦﻟﹶﻜﺭﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻭﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴﻲ ﺃﹶﻫﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗﻠﹶﺔﻟﹶﻴ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- beliau bersabda: “ Pada bulan Ramadhan umatku diberi lima hal yang
tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya; bau tidak sedap mulut orang yang
berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada minyak misik, para malaikat
memintakan pengampunan untuk mereka sehingga mereka berbuka, setiap hari
Allah SWT mempercantik surga, kemudian berfirman: “ hampir-hampir para hamaKu yang shalih mendapati berbagai beban dan rasa sakit, dan akhirnya mereka
sampai kepadamu (surga), para syetan dibelenggu, sehingga mereka tidak mampu
mencapai sesuatu yang di luar Ramadhan mereka mampu mencapainya, dan pada
akhir Ramadhan Allah SWT memberikan pengampunan, ditanyakan kepada
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- apakah malam yang dimaksud
adalahlailatul qadar? Beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: bukan, akan
tetapi, setiap pekerja jika telah menyelesaikan kerjanya niscaya akan diberikan
upahnya secara penuh” . (H. R. Ahmad).
c. Setiap hari surga berhias dan mempercantik diri dalam rangka menyambut
kedatangan orang-orang yang berpuasa.
d. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan dibelenggu.
e. Pada bulan Ramadhan terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan,
siapa saja yang mendapatkannya berarti ia telah mendapatkan segala kebaikan dan
siapa yang terhadalang untuk mendapatkannya berarti ia benar-benar orang yang
terhadalng dari segala kebaikan.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
ﺽ ﻓﹶﺮﻙﺎﺭﺒ ﻣﺮﻬﺎﻥﹸ ﺷﻀﻣ ﺭﺎﻛﹸﻢ ﺃﹶﺗ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﻴﻪ ﻓﻠﱠﻪﻴﻦﹺ ﻟﺎﻃﺸﻴ
 ﺓﹸ ﺍﻟﺩﺮ ﻣﻴﻪﻞﱡ ﻓﻐﺗﻴﻢﹺ ﻭﺤ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﻠﹶﻖﻐﺗﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﺢﻔﹾﺘ ﺗﻪﺎﻣﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻞﱠ ﻋﺟ ﻭﺰ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲﺮﹺﻡ ﺣﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻫﺮﻴ ﺧﺮﹺﻡ ﺣﻦﺮﹴ ﻣﻬ ﺷ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﻠﹶﺔﹲ ﺧﻟﹶﻴ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- bersabda: “ Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang
membawa berkah, Allah SWT telah mewajibkan puasa pada siang harinya, pintupintu surga di buka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan dibelenggu, pada
bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, siapa yang
terhalang dari kebaikannya berarti benar-benar terhalang” . (H.R. An-Nasa-i).
f. Pada malam terakhir Ramadhan, Allah SWT memberikan pengampunan kepada
orang-orang yang berpuasa.
g. Pada setiap malam Ramadhan ada orang-orang yang dibebaskan Allah SWT dari
neraka.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
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ﺎﻥﹶﻀﻣﺮﹺ ﺭﻬ ﺷﻦ ﻣﻠﹶﺔﻝﹸ ﻟﹶﻴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ-  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﺎﺏﺎ ﺑﻬﻨ ﻣﻠﹶﻖﻐ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﺖﺤﻓﹸﺘ ﻭﺎﺏﺎ ﺑﻬﻨ ﻣﺢﻔﹾﺘ ﻳﺎﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺍﻟﻨﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ ﻭﺓﹸ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﺩﺮﻣ ﻭﻴﻦﺎﻃﺸﻴ
  ﺍﻟﺕﻔﱢﺪﺻ

 )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦﻠﹶﺔ ﻛﹸﻞﱡ ﻟﹶﻴﺫﹶﻟﻚﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦﻘﹶﺎﺀُ ﻣﺘ ﻋﻠﱠﻪﻟ ﻭﺼﺮ
  ﺃﹶﻗﹾﺮ ﺍﻟﺸﻲﺎﻏﺎ ﺑﻳﺮﹺ ﺃﹶﻗﹾﺒﹺﻞﹾ ﻭﻴ ﺍﻟﹾﺨﻲﺎﻏﺎ ﺑ ﻳﺎﺩﻨﻱ ﻣﺎﺩﻨﻳﻭ

(ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi
wa sallam- bersabda: 'Jika awal Ramadhan tiba, syetan-syetan dan jin-jin
pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak satu pun pintu
yang dibuka, dan pintu-pintu surga dibuka, sehingga tidak satu pun ditutup, dan ada
seorang penyeru berkumandang: 'Wahai para pencari kebaikan, silakan datang dan
wahai pencari keburukan silakan surut, dan Allah SWT mempunyai orang-orang
yang dimerdekakan dari neraka, dan hal ini terjadi pada setiap malam' ” . (H.R. AtTirmidzi dan Ibnu Majah).
7. Merasakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang khas, sebab ia menjadi milik Allah
SWT dan Dia-lah yang akan memberikan pahalanya kepada kita setelah kita berada di surga.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
ﺰﹺﻱﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧﻲ ﻭ ﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻡﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻪﻡﻦﹺ ﺁﺩﻞﹺ ﺍﺑﻤ ﻛﹸﻞﱡ ﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋ- ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ- ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻃﻴ
ﻢﹺ ﺃﹶ ﹾﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑﻟﹶﺨ ﻭﺑﹺﻪ
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- dari nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- beliau
bersabda: “ Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah
milik-Ku dan Aku yang akan memberikan balasannya, dan sungguh, bau tidak sedap mulut
orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih wangi dari pada parfum misik (H.R. Bukhari).
8. Mengetahui tingkat kesungguhan para sahabat -radhiyallahu 'anhum- dan salaf shalih dalam
meningkatkan ibadah dan segala bentuk ketaatan pada bulan Ramadhan ini.
Pada bulan yang mulia ini para sahabat nabi berlomba-lomba dalam melakukan berbagai
kebaikan, baik dalam bentuk shalat malam, tilawatil Qur'an, membantu fakir miskin,
memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa dan bahkan berjihad fi sabililllah.
9. Mengetahui bahwa ibadah puasa akan memberi syafaat kepada yang melakukannya.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan keutamaan-keutaam puasa Ramadhan.
10. Mengetahui bahwa bulan Ramadhan dalah syahrul Qur'an dan syahrush-shabr (bulan AlQur'an dan bulan kesabaran).
Dengan mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, niscaya akan terbangun semangat dan
motivasi kita untuk memperbanyak ibadah pada bulan yang mulia ini.
Allah SWT berfirman:
(26 : ﻥﹶ )ﺍﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦﻮﺴﺎﻓﻨﺘﺎﻓﹶﺲﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﻚ ﺫﹶﻟﻲﻓﻭ
Dan pada yang demikian ini hendaklah orang-orang saling berkompetisi (Q.S. Al-Muthaffifin: 26).
Semoga Allah SWT berikan taufiq, hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa
memaksimalkan bulan Ramadhan tahun ini, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk
bertemu Ramadhan ba'da Ramadhan dalam keadaan yang terbaik, amin.
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