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AMALAN UTAMA 

DI BULAN RAMADHAN 
 

 

Bulan Ramadhan merupakan bulan 

yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang 

beriman. Karena bulan tersebut merupakan 

bulan kebaikan dan keberkahan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َجبَرٌك ِاْفَزَرَض  ٍُ ٌر  ْٖ ُُ َش َعب ٍَ ٌْ َر َقْذ َجبَءُم
اُة اْىَجْهِخ  َ٘ ِٔ أَْث ُٔ رُْفَزُح ِفْي ٍَ ٌْ ِصَيب ُ َعَيْيُن اَّلله

 ِٔ رَُغوُّ ِفْي َٗ  ٌِ اُة اْىَجِحْي َ٘ ِٔ أَْث يُْغَيُق ِفْي َٗ
 ُِ َيبِاْي  اىله
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“Telah datang kepada kalian bulan 

Ramadhan. Bulan yang penuh keberkahan. 

Allah  mewajibkan atas kalian berpuasa di 

bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu 

Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, 

dan setan-setan dibelenggu.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 55. 
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AMALAN UTAMA 

DI BULAN RAMADHAN 
 

 

Ada beberapa amalan utama yang 

dapat dilakukan dalam mengisi bulan 

Ramadhan, antara lain : 

 

1. Berpuasa Ramadhan 

Ketika melakukan puasa Ramadhan 

hendaknya dengan menjaga kualitas puasa 

Ramadhan tersebut, yaitu dengan menahan 

diri dari segala hal yang bertentangan 

dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, 

perkataan keji, berdusta, dan yang 

semisalnya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 
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الَ  َٗ ٌْ َفالَ َيْرُفْث  ًِ أََحِذُم ْ٘ ًُ َص ْ٘ َُ َي ِإراَ َمب
، َفْيَيُقْو  ُٔ ْٗ َقبَرَي ُٔ أََحٌذ أَ ُه َسبثه َيْصَخْت، َفِإ

 : ٌٌ ُرٌ  َصبِا ٍْ  ِإِّّنِْ  ا

 

“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, 

maka janganlah ia berkata-kata kotor dan 

jangan pula bertengkar. Jika orang yang 

menghina atau memukulnya  hendaklah ia 

mengatakan, “Aku orang yang sedang 

berpuasa.”
2
 

 

Puasa Ramadhan yang berkualitas 

dapat menjadi sebab seseorang 

mendapatkan ampunan Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

                                                 
2
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1151. 
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 ُٔ اْحِزَسبًثب ُغِفَر َى َٗ ًّب  ب ََ َُ ِإْي َعب ٍَ ًَ َر ِْ َصب ٍَ
 ِٔ ِج ّْ ِْ َر ٍِ  ًَ ب َرَقذه ٍَ 

 

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan 

landasan iman dan berharap pahala dari 

Allah, maka dosanya yang telah berlalu 

akan diampuni.”
3
 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َو ِثٔ،  ََ اْىَع َٗ ِر  ْٗ َه اىسُّ ْ٘ ٌْ َيَذْع َق ِْ َى ٍَ
ُْ َيَذَع  ِ َحبَجٌخ ِفْ  أَ َو، َفَيْيَس َّلِله ْٖ اْىَج َٗ

 ُٔ َشَراَث َٗ  ُٔ ٍَ  َاَعب

                                                 
3
 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan 

Muslim Juz 1 : 760, lafazh ini miliknya. 
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“Barangsiapa tidak meninggalkan 

perkataan dusta dan mengerjakannya serta 

berlaku bodoh, maka Allah tidak 

memerlukan orang itu untuk  meninggalkan 

makanan dan minuman (dalam 

puasa)nya.”
4
 

 

 

2. Melaksanakan Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih dapat menghapuskan 

dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٔ اْحِزَسبًثب ُغِفَر َى َٗ ًّب  ب ََ َُ ِإْي َعب ٍَ ًَ َر ِْ َقب ٍَ
 ِٔ ِج ّْ ِْ َر ٍِ  ًَ ب َرَقذه ٍَ 

 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707, 

dan Abu Dawud : 2362, lafazh ini milik keduanya. 
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”Barangsiapa melaksanakan Shalat 

(Tarawih) di bulan Ramadhan karena iman 

dan mengharap pahala dari Allah, maka 

diampuni dosanya yang telah lalu.”
5
   

 

Hendaknya seorang yang 

melaksanakan Shalat Tarawih bersama 

imam mengikuti shalat tersebut hingga 

selesai, agar ia mendapatkan pahala shalat 

semalam penuh. Karena Nabi a bersabda; 

َْْصِرَف  ًِ َحزهى َي ب ٍَ َع اْْلِ ٍَ  ًَ ِْ َقب ٍَ  ُٔ ِإّه
ًُ َىْيَيخٍ  ُٔ ِقَيب . ُمِزَت َى

“Sesungguhnya barangsiapa Shalat 

(Tarawih) bersama imamnya hingga 

selesai, (maka) ia akan mendapatkan 

pahala shalat satu malam.”
6
 

                                                 
5
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan 

Muslim Juz 1 : 759. 
6
 HR. Tirmidzi  Juz 3 : 806 lafazh ini miliknya, Abu 

Dawud : 1375, Nasa‟i : 1605, dan Ibnu Majah : 
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3. Membaca Al-Qur’an 

Seorang pembaca Al-Qur‟an akan 

mendapatkan pahala yang besar dan 

berlipat ganda. Karena setiap satu huruf Al-

Qur‟an bernilai satu kebaikan, dan satu 

kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh 

kali lipat. Hal ini sebagaimana yang 

disebutkan dalam hadits dari „Abdullah bin 

Mas‟ud y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٌَْخ  ِٔ َحَس ُٔ ِث ِ َفَي ِْ ِمَزبِة اَّلله ٍِ ِْ َقَرأَ َحْرًفب  ٍَ
ُه أىٌ  ْ٘ ب اَل أَُق َٖ َثبِى ٍْ َُْخ ِثَعْلِر أَ اْىَحَس َٗ

ًُ َحْرٌف  اَل َٗ ِْ أَِىُف َحْرٌف  َىِن َٗ َحْرٌف 
ٌُ َحْرٌف  ْي ٍِ َٗ. 

                                                                        
1327. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 447. 
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“Barangsiapa yang membaca satu huruf 

dari Kitabullah, maka baginya satu 

kebaikan, dan satu kebaikan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku 

tidak mengatakan Alif, Lam, Mim adalah 

satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam 

satu huruf, dan Mim satu huruf.”
7
 

 

Para salaf dahulu menyibukkan diri di 

bulan Ramadhan dengan membaca Al-

Qur‟an. Sungguh telah di dengar suara 

dengungan (seperti dengungan lebah) dari 

rumah-rumah mereka, karena bacaan Al-

Qur‟an mereka. Di antara mereka adalah : 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

6469. 
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 Imam Ats-Tsauri 5 setiap bulan 

Ramadhan datang, ia memfokuskan diri 

untuk membaca Al-Qur‟an. 

 

 Imam Malik 5 setiap datang bulan 

Ramadhan, beliau meninggalkan 

majelis ilmunya dan memfokuskan diri 

untuk membaca Al-Qur‟an dari Mushaf. 

 

 Imam An-Nawawi 5 mengatakan; 

“Ada pula di antara salaf yang 

mengkhatamkan Al-Qur‟an dalam tiga 

malam, dan bahkan ada yang 

mengkhatamkannya dalam sehari-

semalam.”
8
 

 

 Disebutkan dalam sebuah riwayat, 

bahwa „Utsman bin „Affan y biasa 

mengkhatamkannya dalam semalam. 

Sehingga beliau mengatakan; 

 

                                                 
8
 Al-Adzkar. 
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 ًِ ِْ َماَل ٍِ ب َشِجَعْذ  ٍَ َْب  ثُ ْ٘ َرْد ُقُي َٖ ْ٘ َا َى
 اَّللهِ 

 

“Sekiranya hati kita bersih, maka tidak 

akan pernah puas membaca Kalamullah 

(Al-Qur‟an).”
9
 

 

 Az-Zuhri 5 ketika ditanya tentang 

amalan di bulan Ramadhan. Maka 

beliau menjawab; 

 

 ًُ ِإْاَعب َٗ  ، ُِ ُح ْاىُقْرآ َٗ َ٘ ِرالَ ُٕ ب  ََ ِإّه
 ًِ  .اىلهعبَ

“(Amalan di bulan Ramadhan) hanyalah 

membaca Al-Qur‟an dan memberi 

makan (untuk berbuka).”
10

 

                                                 
9
 Ighatsatul Lahfan min Masyayidisy Syayathin, 

1/64. 
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 Ibnul Qayyim 5 menyebutkan bahwa 

sebab pertama dari sepuluh sebab yang 

dapat mendatangkan kecintaan Allah q 

kepada seorang hamba adalah; 

Membaca Al-Qur‟an dengan tadabbur, 

dengan memahami makna-maknanya. 

 

 

4. Bersedekah 

Di antara bentuk sedekah yang utama 

di bulan Ramadhan adalah dengan memberi 

makanan untuk berbuka kepada orang yang 

berpuasa. Karena seorang yang memberi 

makanan untuk berbuka kepada orang yang 

berpuasa, maka ia akan mendapatkan 

pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin 

Khalid Al-Juhani y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

                                                                        
10

 Ruhush Shiyam wa Ma‟anihi. 
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ِٓ َغْيُر  ْثُو أَْجِر ٍِ  ُٔ َُ َى ب َمب ًَ ِْ َفَلَر َصبِا ٍَ
ٌِ َشْيًئب بِا ِْ أَْجِر اىصه ٍِ ُقُص  ْْ ُٔ اَل َي  أَّه

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) 

berbuka kepada orang yang berpuasa, 

maka ia mendapatkan seperti pahala orang 

yang berpuasa tanpa mengurangi pahala 

orang yang berpuasa tersebut sedikit 

pun.”
11

 

 

 

5. Meningkatkan Ibadah Sunnah 

Di antara ibadah sunnah yang 

hendaknya ditingkatkan di bulan Ramadhan 

–baik dari sisi kuantitas maupun kualitas- 

adalah shalat sunnah rawatib muakkad yang 

berjumlah dua belas raka‟at. Karena 

seorang yang menjaga shalat sunnah 

                                                 
11

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 1746. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6415. 
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rawatib yang muakkad ini, maka akan 

dibangunkan baginya rumah di Surga. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu 

Habibah i -istri Nabi a- ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 ًٍ ْ٘ ِ ُموه َي ٌٍ يَُصيِّنِ  َّلِله ْسِي ٍُ ِْ َعْجٍذ  ٍِ ب  ٍَ
ًعب َغْيَر َفِريَعٍخ ِإاله  ُّ٘ َزْ  َعْلَرَح َرْمَعًخ َرَل ْْ ِث
 ُٔ َ  َى ِْ ْٗ ِإاله ثُ ُٔ َثْيًزب ِف  اْىَجْهِخ أَ ُ َى َْى اَّلله َث

 َثْيٌذ ِف  اْىَجْهخِ 

”Tidaklah seorang hamba muslim 

mengerjakan shalat karena Allah setiap 

hari dua belas raka‟at shalat sunnah di 

luar shalat fardhu, melainkan Allah akan 

membangun sebuah rumah baginya di 

Surga atau melainkan akan dibangunkan 

baginya sebuah rumah di Surga.”
12

 

                                                 
12

 HR. Muslim Juz 1 : 728. 
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6. Melakukan I’tikaf 

I‟tikaf adalah berdiam diri di masjid 

dengan niat untuk beribadah kepada Allah 

q. Di antara bentuk ibadah Rasulullah a 

pada sepuluh terakhir Ramadhan adalah 

melakukan i‟tikaf. Diriwayatkan dari 

‟Aisyah, ia berkata; 

 

 ٌَ َسيه َٗ  ِٔ ُ َعَيْي ُه اىْهِج ه َصيهى اَّلله َُ أَ  َمب
 َُ َعب ٍَ ِْ َر ٍِ اِخَر  َٗ َيْعَزِنُف اْىَعْلَر اْْلَ

 ِْ ٍِ  ُٔ اُج َٗ ٌه اْعَزَنَف أَْز ُ ثُ ُٓ اَّلله فهب َ٘ َحزهى َر
 َثْعِذِٓ 

”Bahwa Nabi a beri‟tikaf sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan, sampai Allah 

mewafatkannya, kemudian isteri-isteri 

beliau beri‟tikaf sesudah beliau.”
13

 

                                                 
13

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh 

ini miliknya  dan Muslim Juz 2 : 1172. 
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7. Menghidupkan Malam Sepuluh Hari 

Terakhir 

Termasuk sunnah Rasulullah a 

adalah lebih meningkatkan ibadah ketika 

memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan 

Ramadhan agar mendapatkan Lailatul 

Qadar. Diriwayatkan dari „Aisyah x ia 

berkata; 

 

ٌَ ِإَرا  َسيه َٗ  ِٔ ُ َعَيْي  َصيهى اَّلله
ِ ُه اَّلله ْ٘ َُ َرُس َمب
ِْ : أَْ  -َدَخَو اْىَعْلُر  ٍِ اَْىَعْلُر اْْلَِخْيُر 

 َُ َعب ٍَ أَْيَقَظ - َر َٗ  ، ُٔ أَْحَيب َىْيَي َٗ  ، ُٓ ْئَسَر ٍِ َشذه 
 ُٔ َي ْٕ  .أَ

 

“Rasulullah a jika memasuki sepuluh hari 

–yakni sepuluh hari terakhir dari bulan 

Ramadhan– beliau mengencangkan kain 
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sarungnya, menghidupkan malamnya, dan 

membangunkan keluarganya.”
14

 

 

Pada sepuluh hari terahir di bulan 

Ramadhan terdapat satu malam yang lebih 

baik dari seribu bulan, yaitu lailatul qadar. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 ًَ ِْ ُحِر ٍَ ٍر  ْٖ ِْ أَْىِف َش ٍِ ِٔ َىْيَيٌخ َخْيٌر  ِفْي
 ًَ ب َفَقْذ ُحِر َٕ  .َخْيَر

 

“Di dalam (bulan Ramadhan) terdapat satu 

malam yang lebih baik dari seribu bulan. 

Barangsiapa diharamkan kebaikannya, 

maka ia benar-benar telah diharamkan.”
15

 

 

                                                 
14

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1174. 
15

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 55. 
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Sehingga para salaf pun 

mengutamakan sepuluh hari terakhir dari 

bulan Ramadhan, untuk mendapatkan 

lailatul qadar. Berkata Abu Utsman An-

Nahdi 5; 

”Adalah para salaf mengagungkan tiga 

waktu dari sepuluh hari yang utama; 

sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, 

sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 

sepuluh hari pertama bulan Muharram.”
16

 

 

Di antara amalan yang dapat 

dilakukan pada malam-malam sepuluh hari 

terakhir Ramadhan adalah dengan 

memperbanyak membaca “Allohumma 

innaka „afuwwun tuhibbul „afwa fa‟fu 

„anni.” Sebagaimana diriwayatkan dari 

Aisyah i, ia berkata; 

                                                 
16

 Latha‟iful Ma‟arif, 80. 
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اَفْقُذ َىْيَيَخ  َٗ  ُْ ِ أََرأَْيَذ ِإ َه اَّلله ْ٘ َيب َرُس
؟ ْ٘ ب أَْدُع ٍَ  اْىَقْذِر، 

 

”Wahai Rasulullah, jika aku menemui 

lailatul qadar, apa yang (hendaknya) aku 

ucapkan?” Nabi a menjawab, 

”Ucapkanlah; 

 

  ْ َ٘ َفبْعُف َعِّْنِ ٌّ٘و رُِحتُّ اْىَعْف ٌه ِإّهَل ُعُف ُٖ  اَىيه

 

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 

Pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka 

maafkanlah aku.”
17

 

 

 

                                                 
17

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850, 

lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4423  
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8. Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah berfungsi untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari 

perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta 

untuk memberi makan kepada orang-orang 

miskin. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, 

ia berkata; 

 

 ِ ُه اَّلله ْ٘ ٌَ َفَرَض َرُس َسيه َٗ  ِٔ ُ َعَيْي  َصيهى اَّلله
 ِ٘ َِ اىيهْغ ٍِ  ٌِ بِا َرًح ِىيصه ْٖ َزَمبَح اْىِفْلِر اُ
ب  َٕ ا ِْ أَده ٍَ  ِِ َسبِمْي ََ ًخ ِىْي ََ اُْع َٗ َفِث  اىره َٗ
 ِْ ٍَ َٗ ْقُجَ٘ىٌخ  ٍَ َ  َزَمبحٌ  ِٖ اَلِح َف َقْجَو اىصه
 َِ ٍِ َ  َصَذَقٌخ  ِٖ اَلِح َف ب َثْعَذ اىصه َٕ ا أَده

َذَقبِد   اىصه
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”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah 

untuk menyucikan orang yang berpuasa 

dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan 

untuk memberi makan orang-orang miskin. 

Barangsiapa membayarkannya sebelum 

Shalat („Idul Fitri), maka itu adalah zakat 

yang diterima. Dan barangsiapa 

membayarkannya setelah shalat „Idul Fitri), 

maka ia adalah sedekah biasa.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 1827. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3570. 
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9. Menghadiri Shalat ‘Ied 

Disyari‟atkan untuk menghadiri 

Shalat ‟Ied agar mendapatkan keberkahan 

dan kebaikan pada Hari Raya „Idul Fitri. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu 

Athiyyah i ia berkata; 

 

 ٌَ َسيه َٗ  ِٔ ُ َعَيْي  َصيهى اَّلله
ِ ُه اَّلله ْ٘ َّب َرُس ْر ٍِ أُ

اْْلَْظَحى  َٗ ِه ِف  اْىِفْلِر  ُٖ ُْ ُّْخِرَج أَ
اْىُحيهَط  َٗ اِرَق  َ٘ ب  اْىَع ٍه ِر َفأَ ْٗ اُد اْىُخُذ َٗ َر َٗ

َُ اْىَخْيَر  ْذ َٖ َيْل َٗ اَلَح  َِ اىصه اْىُحيهُط َفَيْعَزِسْى
 َِ ْي َِ ْسِي َُ َح اْى َ٘ َدْع َٗ 

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a 

ketika („Idul) Fitri dan („Idul) Adh-ha agar 

mengajak keluar para gadis, para wanita 

yang sedang haidh, dan para wanita yang 

berhalangan hadir. Adapun para wanita 
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yang sedang haidh mereka menjauh (dari 

tempat) shalat, namun mereka (tetap) 

menyaksikan kebaikan dan doa kaum 

muslimin.”
19

 

 

Demikianlah amalan yang utama di 

bulan Ramadhan. Semoga kita dimudahkan 

untuk memahami dan mengamalkannya. 

Akhirnya shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 

 

 
***** 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan 

Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma‟il Al-Bukhari. 

2. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

3. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

4. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

5. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad 

bin „Abdul „Aziz Al-Hushain. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

7. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy‟ats As-Sijistani. 

9. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib 

An-Nasa‟i. 


