12468 - Sikap Seorang Muslim Di Bulan Ramadan
Pertanyaan

Nasehat apa yang layak ditujukan kepada umat Islam berkaitan dengan masuknya bulan
Ramadan?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Allah berﬁrman:
( ًﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي أﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨ
ﻢ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ وﻟﻌﻠﻪ ﻋﻠﺒﺮوا اﻟﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪة وﻟﺘﻢ اﻟﻌﺴﺮ وﻟﺘﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺑ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟأو ﻋﻠ
185 / ﺮون ( اﻟﺒﻘﺮةﺗﺸ
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,
dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa),
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (SQ.AL-Baqarah: 185).
Ini adalah bulan penuh barakah, waktu yang mulia dan bulan nan agung untuk melakukan
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kebaikan, barokah, ibadah dan ketaatan. Bulan dilipatgandakannya kebaikan, kemaksiatan
menjadi sangat tercela, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta diterima
taubat kepada Allah bagi orang berdosa dan berbuat salah. Maka bersyukurlah (kepada Allah)
terhadap kenikmatan yang diberikan kepada anda semua di musim kebaikan dan barokah ini
serta berbagai keistimewaan yang khusus diberikan kepada kalian berupa sarana meraih
keutamaan dan berbagai macam kenikmatan yang berlimpah. Maka manfaatkanlah waktu yang
mulia dan musim yang agung ini dengan semarak ketaatan serta meninggalkan perkara yang
haram, agar kalian beruntung dengan meraih kehidupan yang indah dan bahagia setelah
meningggal dunia.
Orang mukmin yang benar dengan keimanannya, semua bulan baginya adalah waktu untuk
beribadah, dan seluruh umurnya adalah waktu melakukan ketaatan. Akan tetapi pada bulan
Ramadan semangatnya berlipat ganda untuk melakukan kebaikan dan lebih bersemangat untuk
melakukan ibadah, dan dia menghadap (sepenuh hati) kepada Tuhan-Nya subhanahu wa Ta’ala.
Dan Tuhan kita dengan Kebaikan dan kedermawanan-Nya, melipatgandakan pahala di saat yang
mulia ini kepada kaum beriman yang berpuasa, sebagai balasan atas amal shaleh mereka.
Hari-hari berlalu dengan cepat seakan hanya sesaat. Dahulu kita menyambut datangnya bulan
Ramadan kemudian dia meninggalkan kita. Dan kini, kita sudah akan menyambut lagi bulan
Ramadan. Maka kita harus bersegera menunaikan amal-amal shaleh di bulan yang agung ini dan
mengisinya apa yang Allah ridai serta sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan saat kita
bertemu dengan-Nya.
Bagaimana Kita Menyambut Bulan Ramadan?
Menyambut bulan Ramadan dilakukan dengan melakukan introspeksi diri terhadap kekurangan
dalam merealisasikan dua kalimat syahadat atau kekurangan dalam menunaikan kewajiban atau
kekurangan karena tidak meninggalkan perbuatan (terlarang), baik karena syahwat atau syubhat.
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Hendaknya seorang hamba meluruskan akhlaknya di bulan Ramadan agar meraih derajat
keimanan yang tinggi, karena keimanan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan
melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemakasiatan. Ketaatan pertama yang
seharusnya direalisasikan seorang hamba adalah ubudiyah (ibadah) hanya kepada Allah semata
dengan keyakinan jiwa bahwa tidak berhak disembah selain Allah. Sehingga dia mengarahkan
semua bentuk ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan -Nya kepada siapa pun dalam
ibadahnya. Selain itu, kita pun harus yakin bahwa apa yang (ditakdirkan akan) menimpanya tidak
akan meleset, dan apa yang (ditakdirkan) meleset darinya, tidak akan menimpa dirinya, dan
bahwa segala sesuatu telah di takdirkan.
Kemudian kita menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang terkandung
dalam dua kalimat syahadat, yaitu dengan menjauhi dari bid’ah, perkara baru dalam agama.
Merealisasikan sikap wala (loyalitas) dan bara (berlepas diri) dengan memberikan loyalitas
kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kaﬁr serta munaﬁk, senang dengan
kemenangan orang-orang Islam terhadap musuh-musuhnya. Meneladani Nabi sallallahu’ alaihi wa
sallam dan mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk
setelahnya. Kami mencintainya dan mencintai orang yang berpegang teguh dengan (sunnah Nabi)
dan membelanya di negeri manapun, apapun warna kulit dan kewarganegaraannya.
Setelah itu kita intropeksi diri terhadap kekurangn dalam menjalankan ketaatan. Seperti
kekurangan dalam menjalankan shalat jama’ah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, memenuhi hak
tetangga, kerabat dan orang-orang Islam, menyebarkan salam, amar ma'ruf dan nahi munkar,
saling berwasiat terhadap kebenaran dan bersabar terhadapnya. Kemudian hendaknya kita
bersabar untuk tidak melakukan kemunkaran dan (bersabar dalam) menunaikan ketaatan serta
menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita introspeksi dari perbuatan maksiat dan
menuruti syahwat serta menahan diri agar tidak terus menerus melakukannya. Baik kemaksitan
yang berasal dari baik (dosa) besar maupun kecil. Baik kemaksiatan mata, dengan memandang
apa yang Allah haramkan, atau mendengarkan lagu-lagu atau melangkah menuju sesuatu yang
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tidak diredai Allah Azza wa Jalla, atau melalui tangan dengan melakukan yang tidak Allah ridai,
atau memakan apa yang Allah haramkan, baik berupa riba, suap atau lainnya, termasuk memakan
(mengambil) harta orang lain dengan batil.
Hendaknya yang menjadi fokus perhatian kita adalah bahwa Allah membuka tangan-Nya waktu
siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu malam hari, dan Dia membuka
tangan-Nya di waktu malam untuk menerima taubat orang berdosa di waktu siang hari.
Allah subhanahu wata’ala telah berﬁrman:
ﺎﻇﻤﻴﻦ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء واﻟاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻓ. ﻢ وﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض أﻋﺪت ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑوﺳﺎرﻋﻮا إﻟ
ﻪ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻟﺬﻧﻮﺑﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ إذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ أو ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ذﻛﺮوا اﻟ. ﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦاﻟﻐﻴﻆ واﻟﻌﺎﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس واﻟ
 أوﻟﺌﻚ ﺟﺰاؤﻫﻢ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑﻬﻢ وﺟﻨﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ.  ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮنﻪ وﻟﻢ ﻳﺼﺮوا ﻋﻠوﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب إﻻ اﻟ
 اﻷﻧﻬﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻌﻢ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri
sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi
yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan
kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka
dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan
itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal”.( QS. Ali Imran: 133-136).
Firman Allah lainnnya
ﻪ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎً إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢﻪ إن اﻟ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠ
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Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah
kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.Az-Zumar: 53).
Firman Allah :
“Barangsiapa yang (melakukan) kejelekan atau berbuat zalim kepada diri sendiri kemudian
memohon ampun kepada Allah, (dia akan) dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”.
Beginilah seharusnya kita menyambut bulan Ramadan, dengan muhasabah (introspeksi),
bertaubat dan memohon ampun. “Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya
dan beramal untuk setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya
mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah.”
Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan ghanimah dan penuh keberuntungan. Pedagang yang
cerdas akan memanfaatkan kesempatan yang baik untuk menambah keuntungannya. Maka
gunakanlah kesempatan bulan ini dengan beribadah, memperbanyak shalat dan membaca AlQur’an, memaafkan orang dan berbuat baik kepada orang lain serta bersedekah kepada orangorang fakir.
Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan
dibelenggu. Pada setiap malamnya ada penyeru yang menyeru: ”Wahai pencari kebaikan
datanglah! Wahai pencari keburukan, berhentilah! Maka jadilah hamba Allah yang menyukai
kebaikan dengan mengikuti para salaf yang shaleh dan mengambil petunjuk sunnah Nabi kalian
sallallahu ’alaihi wa sallam agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa terampuni
dan amal shalehnya diterima. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan paling mulia.
Ibnu Qoyyim rahimahullah berkata: “Di antaranya –adanya keistimewaan di antara ciptaan Allah-,
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Dia mengistemewakan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain, dan mengutamakan sepuluh
(malam) terakhir di antara seluruh malam”. (Zadul Ma’ad, 1/56)
Keutamaan Bulan Ramadan dibanding bulan lain, ada empat:
Pertama: Di dalamnya ada malam yang lebih baik di antara malam-malam setahun, yaitu Lailatul
Qadar. Allah berﬁrman :
ﺔ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈذن رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞل اﻟﻤﻼﺋ ﺗﻨﺰ.  ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻬﺮ.  وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر.  ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪرإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓ
 ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘ ﺳﻼم ﻫ. أﻣﺮ
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu
apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu
turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS.Al-Qadar: 1-5).
Maka ibadah pada malam ini lebih baik (dibandingkan) beribadah seribu bulan
Kedua: Di bulan ini diturunkan kitab yang paling mulia (Al-Quran) kepada nabi yang paling mulia
alaihimus salam (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam).
Allah berﬁrman:
158 / ﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎن اﻟﺒﻘﺮةﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي ا
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” (QS. Al-Baqarah: 185)
Allah juga berﬁrman:
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5-3 / ﻠﻴﻦ اﻟﺪﺧﺎن أﻣﺮاً ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺮﺳ. ﻴﻢﻔﺮق ﻛﻞ أﻣﺮ ﺣﻓﻴﻬﺎ ﻳ.  ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﺬرﻳﻦإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓ
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
(yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus rasul-rasul.”
(QS. Ad-Dukhan: 3-5)
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam Kitab Mu’jam Al-Kabir dari Watsilah bin Al-Asyqa’
radhiallahu’anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
( ﻧﺰل اﻹﻧﺠﻴﻞ ﻟﺜﻼث ﻋﺸﺮة وا، ﺖٍ ﻣﻀﺖ ﻣﻦ رﻣﻀﺎنﺴﻧﺰﻟﺖ اﻟﺘﻮراة ﻟ وا، ﻧﺰﻟﺖ ﺻﺤﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أول ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎنا
 ﺣﺴﻨﻪ. ( ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻷرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن وا، ﻧﺰل اﻟﺰﺑﻮر ﻟﺜﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺧﻠﺖ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن وا، ﻣﻀﺖ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
1575)  اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ)اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Shuhuf (lembaran-lembaran wahyu) Ibrahhim diturunkan pada awal bulan Ramadan, Taurat
diturunkan setelah enam hari bulan Ramadan, Injil diturunkan setelah tiga belas hari bulan
Ramadan, Zabur diturunkan setelah delapan belas hari bulan Ramadan dan Al-Qur’an diturunkan
setelah duapuluh empat bulan Ramadan”. (Dihasankan oleh Al-Albany dalam kitab Silsilah AlAhadits As-Shahihah, no. 1575)
Ketiga: Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta para setan
dibelenggu.
Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu’alaihi wasallam bersabda:
”Apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setansetan dibelenggu.” (HR.Muttafaq’alaih)
Diriwayatkan oleh Nasa’i dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, sesungguhnya Rasulullah
sallallahu’alaihi wasallam bersabda: ”Ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu rahmat dibuka,
pintu-pintu jahanam ditutup dan syetan-syetan dibelenggu”. (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam

7/9

kitab shahih Al-Jami, no. 471)
Diriwayatkan oleh Tirmzi, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah, dalam sebuah riwayat:
(  وﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب، ﻔﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎب وﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﻟﻨﺎر ﻓﻠﻢ ﻳ، ة اﻟﺠﻦدﺮﺪت اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻣّﻔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺻإذا ﻛﺎن أول ﻟﻴﻠﺔ ﻓ
. ( ﺘﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وذﻟﻚ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔﻪ ﻋ وﻟ.  اﻟﺸﺮ أﻗﺼﺮ وﻳﺎ ﺑﺎﻏ، اﻟﺨﻴﺮ أﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻏ: ٍ وﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎد، اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎب
759)  ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓ)وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Ketika awal malam bulan Ramadan tiba, setan dan jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu
neraka ditutup, tidak ada satupun pintunya yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada
satu pun pintunya yang ditutup. (Kemudian) ada penyeru yang berseru: “Wahai pencari kebaikan
datanglah! Wahai pencari keburukan, berhentilah! Dan Allah menetapkan (orang-orang yang)
dibebeskan dari siksa neraka, dan hal itu (terjadi pada) setiap malam.” (Dinyatakan hasan oleh AlAlbany dalam shahih Al-Jami’, no. 759).
Jika ada yang berkata, mengapa masih kita saksikan keburukan dan kemaksiatan banyak terjadi
di bulan Ramadan, padahal setan-setan telah dibelenggu. Mengapa hal itu dapat terjadi?
Jawabnya adalah bahwa perkara tersebut sedikit terjadi pada orang yang menjaga syarat-syarat
dan adab berpuasa. Atau bahwa yang dibelenggu adalah sebagian syetan yaitu setan yang
membangkang bukan semuanya. Atau maksudnya adalah berkurangkan keburukan, dan hal ini
sangat tampak sekali. Atau bahwa yang terjerumus dalam kemaksiatan pada bulan lebih sedikit
dibandingkan pada bulan-bulan lainnya, karena pembelengguan semua setan tidak berarti harus
tidak terjadi sama sekali keburukan dan kemaksiatan, karena ada sebab-sebab selain setan yang
menyebabkan hal tersebut, seperti nafsu buruk, adat jelek dan setan (dari jenis) manusia. (AlFath, 4/145).
Keempat: Di bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak dijumpai di bulan lain seperti
puasa (wajib), qiyam (taraweh), memberikan makanan (berbuka), i’tikaf, shadaqah dan membaca
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Al-Qur’an.
Saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung semoga kita mendapat tauﬁq
dan pertolongan untuk menjalankan ibadah puasa, qiyam, melakukan ketaatan dan meninggalkan
kemunkaran. Segala puji hanya milik Allah (Tuhan) seluruh alam .
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