


apa kabar semua? Alhamdulillah,
akhlmya bertemu tamu agung, tamu yang

dinanti-nantikan semua orang beriman, tamu
yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan
ramadhan. Bulan yang dipilih Allah sebagai
momentum turunnya kitab yang paling mulia,
AI-Our'an AI-Karim. Bulan ketika semua pintu
surga dibuka, semua pintu neraka ditutup,
setan-setan dibelenggu.

Nabi Muhammad bersabda, "Jika
Ramadan datang pintu-pintu surga dibuka,
pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan
dibelenggu" (HR. Bukhari Muslim).
Ibadah yang Dicintai Allah

Ketika Bulan Ramadhan datang, Allah
mewajibkan kaum muslimin melakukan
ibadah syiam. Nanda tahu, itu adalah ibadah
yang sangat dicintai Allah. Jika Nanda
melakukannya dengan iman dan mengharap
rahmat Allah, Allah akan mengampuni dosa-
dosa Nanda yang telah lalu.

Sebagaimana sabda Nabi yang
diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Stepe
yang berpuasa Ramadan dengan iman dan
harapan, diampuni dosa dosanya yang telah
lalu".

Puasa merupakan ibadah yang hanya
Allah saja yang mengetahui besarnya
pahalanya. Nabi bersabda, "Semua amal anak
Adam buatnya kecuali puasa sesungguhnya
puasa itu untuk-Ku dan Aku akan
III mbalasnya. "(HR Bukhari Muslim).
Malam AI-Qadar

Pada bulan ini, Nanda ... terdapat satu
Itl II m yang siapa diberi taufiq sehingga dapat
1111 I ikukan qiyamullail dan ibadah lainnya,
11Ulk I ken diampunilah dosanya yang telah
IlIhl. n n Is akan mendapat kebaikan lebih
IIIIIIY lk (Juri seribu bulan. Nabi bersabda
" 111/1 I Y/lng melakukan qiyamul lail pada
11,/111/111 f/1I1 "d ngan iman dan harapan maka
,/111111/'11111 flus loya yang telah lalu" (HR.
Ihl~""ICIII1MlIllm).

I "It 11111 III d Ish momentum mencari
III I ,11111 ,II 1\11111 Mok, sungguh sangat
III Iii 111III HIli Y III I h rt mu dengan bulan

Ramadhan dan lantas belum diampuni
dosanya. Nabi Bersabda, "Celakalah,
celakalah orang yang bertemu dengan
Ramadhan dan bel urn diampuni". (HR.
Thabarany).

Kalau segala bencana muaranya dari
dosa, dan dosa terampuni dengan puasa,
maka orang yang bertemu dengan
Ramadhan, kemudian berpuasa siang
harinya, serta melakukan qiyamullal pada
malamnya, insyaAliah ia akan terhindar dari
berbagai bencana.
Terkabulkannya Doa

Ramadhan dan ibadah puasanya
menyebabkan terkabulnya doa, karena
orang yang berpuasa, doanya terkabulkan,
apalagi ketika sedang berbuka. Nabi
bersabda, "Orang yang puasa ketika ber-
buka doanya tidak tertolak." (HR. Ahmad
dan Turmudzi).

Kalau dosa-dosa terampuni, doa
terkabulkan, pahala dilipatgandakan
sampai kelipatan yang tak terbatas, maka
diharapkan segala bencana akan dihindari,
karena musibah kebanyakan dari kesialan
dosa, sebagaimana Allah katakan, "Dan apa
saja musibah yang menimpa kamu maka
adalah disebabkan o/eh perbua
tanganmu sendiri, dan Allah memeetken
sebagian besar (dari kesalahan
kesalahanmu)"( OS. Syura: 30)

Dari pahala dan keutamaan Ramadan
yang begitu besar, muncul
kenapa Allah memuliakan Ramadha
Shiam, serta memberikan pahala
beribadah dengan benar pad a
Ramadhan.

Kemulian Ramadhan berangkat darl
sifat Rububiyah Allah, yang memillkl
kemutlakan dalam mencipta dan memilih
Allah berfirman, "Dan Rabbmu mencit: Ita~(an'
apa yang Dia kehendaki dan memilihnya
Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereklJ
Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari
yang mereka persekutukan (dengan
(OS. Oashs: 68)

, !II i 7/lh.1 IAgustus-September 2009

berpusa ada dua kesenangan, kesenangan
pada waktu berbuka dan kesenangan pada
waktu bertemu Rabbnya" (HR Bukhari
Muslim)

Puasa mengajarkan disiplin waktu,
dalam makan, minum maupun menggaull
istri, dan kedisiplinan merupakan ibadah.
Seorang mukmin makan, minum dan
mendatangi istri pada waktu-waktu yang
dibolehkan dengan cara yang dibolehkan.
Islam tidak menghendaki menyulitkan
manusia, tapi mengajarkan disiplin, tidak
mengharamkan yang halal, melainkan
mengajarkan mengambil yang halal pada
waktu yang tepat. Silahkan makan dan
minum pad a malam hari sejak terbenam
matahari sampai fajar, setelah masuk fajar,
harus berhenti makan dan minum sam pal
tenggelam matahari.

Filosofi ini kalau dilakukan dalam segala
kehidupan akan menjadikan kaum musllmln
taat aturan. Sehingga, tidak ada yang
mengambil yang halal diluar koridor waklu
dan cara yang dibenarkan, Apel gl
melakukan yang diharamkan.

Puasa adalah kemampuan sear ng
muslim mengendalikan diri dari domln II
nafsu, sehingga ia mampu mengalur dlrlny
dalam hal-hal yang halal, sehlnggs I I I
mampu menjauhi yang diharamkan Ib d
yang terbaik adalah meninggalkan y n
haram, Nabi bersabda, "Jauhllah Y."II
dlharamkan Allah kalian akan menjadl f1 "11
yang paling benoeaen:
Puasa Yang Sis-Sis

Puasa yang tldak memb w p I k ny
untuk disiplln aturan tldak ad gun ny AI h
tldak akan mellhat PUB ny, dim II II
dikatakan, "Berapa bany k y n pu tl
moncnpatkan dart pu ny k "" I
dan dHhag J, b r p b my k r n V
1111loIkuk III qlY mut I II lid k m II I I
(lunny" kc cIIIIII k I( np kill d n h"O.ldlllnll.'
(ItHN,' 'I)




