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KETIKA  

IA AKAN BERANJAK PERGI ... 
 

 

Bulan Ramadhan merupakan bulan 

yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang 

beriman. Karena bulan tersebut merupakan 

bulan kebaikan dan keberkahan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َض �َ �َ �ْ אِ  כٌ אرَ �َ ُ  �ٌ �ْ َ�  אنُ َ� َ رَ  �ْ כُ אءَ �َ  �ْ �َ 
 ُ ���َ  א َ� -ِ ,� +َ א*ْ  אُب )َ 'ْ &َ  "ِ �ْ �ِ  %ُ �َ $ْ #ُ  "ُ אَ �َ ِ!  �ْ כُ �ْ 
 "ِ �ْ �ِ  34 0َ ُ# وَ  �ِ �ْ 2ِ +َ א*ْ  אُب )َ 'ْ &َ  "ِ �ْ �ِ  1ُ �َ 0ْ ُ/ وَ 

 7ُ �ْ א6ِ �َ א*�5 

“Telah datang kepada kalian bulan 

Ramadhan. Bulan yang penuh keberkahan. 

Allah Ι mewajibkan atas kalian berpuasa di 
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bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu 

Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, 

dan setan-setan dibelenggu.”
1
 

 

Namun bagaimana pun juga, pada 

saatnya bulan Ramadhan akan beranjak 

pergi. Indahnya suasana damai di dalam 

bulan Ramadhan akan segera berlalu. Maka 

hendaknya seorang muslim ketika berada di 

penghujung Ramadhan ia lebih 

meningkatkan ibadah kepada Allah q. 

Semoga dengan demikian ia termasuk 

orang-orang yang keluar dari bulan 

Ramadhan dengan mendapatkan ketaqwaan 

dan ampunan.  

 

Berikut ini akan dibahas tentang amal 

ibadah yang utama ketika memasuki 

sepuluh terakhir Ramadhan dan ketika 

memasuki bulan Syawwal, sebagai wujud 

implementasi hasil madrasah Ramadhan.  

                                                 
1
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 55. 
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AMALAN IBADAH KETIKA 

MEMASUKI SEPULUH 

TERAKHIR RAMADHAN 
 

Rasulullah a dahulu ketika 

memasuki sepuluh hari terakhir dari bulan 

Ramadhan, beliau semakin meningkatkan 

ibadahnya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah i, 

ia berkata; 

 

ِ َ! َכאَن َر9ُْ)ُل א �� �� ُ ���َ  : א َ�ِ>َذא  �َ �� 9َ وَ  "ِ �ْ 
Cْ 7َِْ=�ْ אَْ*َ?5ُْ� א: &َْي - ْ*َ?5ُْ� َدَ=4َ אِ �ُ
EَFَْرهُ  -َرََ�אنَ ِ ���َ،  ُ"�َو&َْ/IَJَ  ،َو&Hََْ�א َ*ْ�َ

 ُ"�َKَْ&. 
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“Rasulullah a jika memasuki sepuluh hari 

–yakni sepuluh hari terakhir dari bulan 

Ramadhan– beliau mengencangkan kain 

sarungnya, menghidupkan malamnya, dan 

membangunkan keluarganya.”
2
 

 

Dan para salaf pun mengutamakan 

sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. 

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.”
3
 

 

Ada beberapa amalan utama yang 

dapat dilakukan ketika memasuki sepuluh 

terakhir bulan Ramadhan, antara lain : 

 

 

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

ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1174. 
3
 Latha’iful Ma’arif, 80. 
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1. Melakukan I’tikaf 

Rasulullah a dahulu selalu 

melakukan i’tikaf pada sepuluh terakhir di 

bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari 

’Aisyah i, ia berkata; 

 

�� َ!  �M �ِ א*,�  ن� &َ  ُ ���َ  : א َ� َכאنَ  �َ �� 9َ وَ  "ِ �ْ 
אِ=َ� ِ7ْ َرََ�אَن َ/ْ?َ�ِכNُ אْ*َ?5َْ� אCَْوَ 

 7ُْ Pُ�� אْ�َ�َכNَ &َْزَوאُ�ُ" ِ ����Hَ: َ#َ)��אُه א
 َ'ْ?ِ�هِ 

 

”Bahwa Nabi a beri’tikaf sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan, hingga Allah q 

mewafatkannya. Kemudian isteri-isteri 

beliau beri’tikaf sesudah beliau.”
4
 

 

                                                 
4
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh 

ini miliknya  dan Muslim Juz 2 : 1172. 
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I’tikaf adalah berdiam diri di masjid 

untuk beribadah kepada Allah q. Syarat 

sah i’tikaf adalah; Islam, berakal, 

mumayyiz, suci dari hadats besar, dan niat. 

I’tikaf boleh dilakukan di masjid manapun, 

baik itu berupa masjid maupun mushalla, 

sebab semua ini termasuk keumuman 

firman Allah q; 

 

�אِכُ$)ْ َوQَ #َُ�אِ�ُ�وْ َ �ْ�ُRَْ&�7 َوKُ M�ِ َن
 אْ*SَTَאِ��ِ 

 

“Janganlah kalian menggauli mereka, 

sedangkan kalian beri’tikaf di dalam 

masjid.”
5
 

 

 

 

 

                                                 
5
 QS. Al-Baqarah : 187. 
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2. Melakukan Qiyamul Lail 
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 

a; 

 

 7ْ�َ- אْ*Jَْ�ِر אَم �َ ََ�ْ*َ ًRאTَ/<ِאً'א ،אSَ�ِHَْوא، 
 ِ"�ِRْ7ْ َذَم ِ ��Jَ#َ אَ "ُ*َ �َ$ِWُ 

 

“Barangsiapa (melakukan shalat ketika) 

lailatul qadar karena keimanan dan 

mencari pahala, niscaya diampuni dosa-

dosanya yang lalu.”
6
 

 

Shalat ini bukanlah shalat sunnah 

tersendiri, namun shalat ini adalah shalat 

tahajud yang dilakukan pada sepertiga 

malam yang terakhir. Sehingga tata cara 

pelaksanaan shalat tersebut sama seperti 

tata cara shalat yang lainnya. Dan 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 2 : 1802 dan Muslim Juz 1 : 760, 

lafazh ini milik keduanya. 
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hendaknya shalat tersebut dilakukan 

sebanyak sebelas raka’at.
7
 Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

‘Aisyah i, ketika ia ditanya tentang 

bagaimana shalat malam Rasulullah a. 

Lalu ia menjawab;  

 

 ِ ��א َכאَن َر9ُ)ُل אَ !َ �� ُ ���َ  : א َ��� 9َ وَ  "ِ �ْ  َ� 
 ْ/Eِ/َ Mْ�ِ �ُ  Mْ�ِ Qََ�אَن َو�:  َرََ�Wَْ�ِ�ِه َ

 Xَ�َ َْرَ'ً?א& Mِ�ّZَ/ُ -ً?َ5َْ�َة َرْכ�ِ>Hَْ�ى َ
�Sْ#َ Mِ[َْل َ�SْHُ 7ِْ,�7�ِ َو6ُ)ْ ّZَ/ُ ��ُP �7�ِ*ِ

 �7�ِ,ِSْHُ 7ْ�ِ*�7�ِ َو6ُ)ْ  &َْرَ'ً?א Sْ#َ Xَ�َ[َْل َ
�PًXَPَ MِאّZَ/ُ ��ُP 

 

                                                 
7
 Delapan raka’at tahajud dan tiga raka’at witir. 
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”Rasulullah a tidak pernah menambah baik 

di bulan Ramadhan maupun (di bulan) 

lainnya lebih dari sebelas raka’at. Beliau 

shalat empat raka’at jangan bertanya 

tentang kebaikannya dan panjangnya. 

Kemudian beliau shalat empat raka’at 

jangan bertanya tentang kebaikannya dan 

panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga 

raka’at.”
8
 

 

3. Memperbanyak Membaca 

��ُ��� ِ>�Rכאَ  *  َ� Mْ ِّ,�َ Nُ�ُ$̀) 2ِ#ُ_3 אْ*َ?ْ$َ) َ�אْ  

Diriwayatkan dari Aisyah i, ia 

berkata; 

 

�َ �ْ *َ  J aُْ א�َ وَ  نْ >ِ  aَ /ْ &َ رَ &َ  א��ِ  َل )ْ 9ُ א رَ /َ  َ- 
 ؟)ْ �ُ دْ א &َ ، َ رِ �ْ Jَ א*ْ 

                                                 
8
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan 

Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya. 
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”Wahai Rasulullah, jika aku menemui 

lailatul qadar, apa yang (hendaknya) aku 

ucapkan?” Nabi a menjawab, 

”Ucapkanlah; 

 

��ُ��� ِ>�Rَכ �َ אَ * Mْ ِ,ّ�َ Nُ� ُ$̀) 2ِ#ُ_3 אْ*َ?ْ$َ) َ�אْ

 

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 

Pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka 

maafkanlah aku.”
9 

 

Karena pada malam sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan merupakan waktu yang 

mustajab untuk berdoa memohon ampunan 

kepada Allah q. Hal ini sebagaimana 

keumuman hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
9
 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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 َ/ ْ, ِE ُ�4 : כُ א*َ ?َ #َ وَ  כَ אرَ �َ א #َ ,َ '3 رَ  ل  َ* ْ� َ� ٍ-  ِ< َ* :
 �S*א َT ِא*�3  אء ْR َ� ِH ْ א�7َ   َ/ ْ� َJ ُP : ُ� dُ  �� 4ِ �ْ א*
 eْא ِ= ِ�  َ� َ� ُJ ْ( ُل  َ ْ7  َ/ ْ� ُ� ْ( ِR Mْ  َ� َ] 9ْ َ� ِ+ ْ� _ُ  َ* ُ" 
َ وَ  ْ7  َ/ Sْ َ] َ* ِ, Mْ  َ� ُ] ْ� ِf ْ� ِ"  َو َ ْ7  َ/ Sْ َ� ْ0 ِ$ ُ� ِR Mْ 
 َ� َ] ْW ِ$ ُ�  َ* ُ". 

 

“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun pada 

setiap malam ke langit dunia ketika tersisa 

sepertiga malam yang terakhir. Allah q 

berfirman, “Barangsiapa yang berdoa 

kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. 

Barangsiapa yang meminta kepada-Ku, 

maka ia akan Aku beri. Dan barangsiapa 

yang memohon ampunan kepada-Ku, maka 

ia akan Aku ampuni.”
10

 

 

                                                 
10

 HR. Muslim Juz 1 : 758. 
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4. Membayar Zakat Fitrah 
Zakat fitrah berfungsi untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari 

perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta 

untuk memberi makan orang-orang miskin. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia 

berkata; 

 

ِ َ�َ�َض َر9ُ)ْ  ���� َ! ُل א ُ ���َ  : א َ��� 9َ وَ  "ِ �ْ  َ� 
7َ َزَכאَة א*ْ ِ �ِgِא �Z�א*��fْ$ِ  (ِ0ِْ� 6ُْ�َ�ًة ِ*

�SَTَאِכ�ْ ْ*ِ -ًTَ?ُْ6َو dِ�َ אKَא َوא*�� 7ْ &َد�َ 7ِ
 7ْXَِة Mَ�ِ�َ َزَכאةٌ َJُْ�)َ*ٌ- َوَ �Z*4َ�ْ�َ א

אKَא 'َ  Xَ &َد� �Z*7َ ْ?َ� אِ -ٌ�َ�َ!َ Mَ�ِ�َ ِة 
َ�َ�אِت  �Z*א 
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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.”
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 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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AMALAN IBADAH KETIKA 

MEMASUKI BULAN SYAWWAL 
 

 

Ada beberapa amalan utama yang 

dapat dilakukan ketika memasuki bulan 

Syawwal, antara lain : 

 
1. Shalat ‘Ied 

Dari Ummu Athiyyah i, ia berkata; 

 

 ُ& ِ ْ� َR َلُ )ْ 9ُ א ر  ِ���� َ!  א ُ ���َ  : א َ��� 9َ وَ  "ِ �ْ  َ� 
: jْ َ2 אCَْ وَ  �ِ M ِ$ ْf א*ْ �ِ  R ْi ِ� َ� ُ� �7ُ  نْ &َ 
א � [َ �َ  رِ وْ �ُ iُ א*ْ  אُت وَ ذَ وَ  kَ �� 2ُ א*ْ وَ  1َ א#ِ )َ ?َ א*ْ 
 �َ �ْ iَ א*ْ  نَ �ْ �َ 5ْ /َ وَ  ةَ Xَ א* ْ? َ� ِE ْ* َ7  �Z�kُ  َ� َ �� 2ُ א*ْ 
�ِ T Sُْ א*ْ  ةَ )َ �ْ دَ وَ  ِT ْ� َ7 
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“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a 

ketika (Shalat ‘Idul) Fitri dan (Shalat ‘Idul) 

Adh-ha agar mengajak keluar para gadis, 

para wanita yang sedang haidh, dan para 

wanita yang berhalangan hadir. Adapun 

para wanita yang sedang haidh mereka 

menjauh (dari tempat) shalat, namun 

mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan 

doa kaum muslimin.”
12

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

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

Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya. 
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2. Amalan Sunnah Pada Waktu ‘Ied 

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu 

‘Ied, yaitu : 

 

a. Mandi 

‘Ali bin Abi Thalib y pernah ditanya 

tentang mandi besar, lalu ia menjawab; 

 

 وَ  �ِ 2ْ ,� *َ/ْ)َم א  -َ �َ �َ ?َ א*ْ  َ/ْ)مَ  وَ  -ِ ?َ Tُ א*+ُ  َ/ْ)مَ 
 .ْ*ِ$�fِْ َ/ْ)َم א

“Ketika Hari Jum’at, Hari Arafah, Hari 

‘Idul Adh-ha, dan Hari ‘Idul Fitri.”
13

  

 

Diriwayatkan dari (Imam para tabi’in) 

Sa’id bin Musayyab 5, ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari ‘Idul Fitri ada 

tiga, yaitu; berjalan kaki menuju tempat 

shalat (tanah lapang), makan sebelum 

berangkat, dan mandi sebelum berangkat.” 

                                                 
13

 HR. Asy-Syafi’i : 114. 
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b. Mengenakan pakaian terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan 

pakaian terbaik ketika keluar untuk 

melakukan Shalat ’Ied, namun bagi kaum 

wanita tidak boleh bersolek dengan 

perhiasan yang mencolok dan tidak boleh 

memakai wewangian. Dari Ibnu ‘Abbas p, 

ia berkata; 

 

�ْ /َ  אنَ כَ  َ� lُ  َ/ ْ( َْ ?ِ א*ْ  م�ةُ دَ �ْ 'ُ  �ِ   َH ْT َ� ُאء 

 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari 

‘Ied mengenakan burdah merah 

(bermotif).”
14

  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

3 : 1279. 
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Berkata Ibnul Qayyim  5; 

”Nabi a memakai pakaiannya yang paling 

bagus untuk keluar (melaksanakan shalat) 

pada hari ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha. 

Beliau memiliki perhiasan yang biasa 

dipakai pada dua Hari Raya itu dan pada 

Hari Jum'at. Sekali waktu beliau memakai 

dua burdah (kain bergaris yang 

diselimutkan pada badan) yang berwarna 

hijau, dan terkadang mengenakan burdah 

berwarna merah, namun bukan merah 

murni sebagaimana yang disangka sebagian 

manusia, karena jika demikian bukan 

disebut burdah. Tetapi yang beliau gunakan 

adalah kain yang ada garis-garis merah 

seperti kain bergaris dari Yaman.”
15

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Zadul Ma’ad, 1/441. 
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c. Makan sebelum keluar untuk melakukan 

Shalat ‘Ied 

Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

ِ َכאَن َر9ُ)ُل א �� !َ �� ُ ���َ  : א َ��� 9َ وَ  "ِ �ْ  َ�  Qَ
 ْ*ِ$��Hَ �ِfْ: َ/ْ[ُכTَ#َ 4ََ�אٍت َ/0ُْ�ْو َ/ْ)َم א

 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi 

hari ‘Idul Fitri, melainkan makan beberapa 

buah kurma (terlebih dahulu).”
16

  

 

Berkata Imam Al-Muhallab 5; 

“Hikmah makan sebelum Shalat (‘Idul 

Fitri) adalah agar orang tidak menyangka 

masih diharuskan puasa hingga dilaksankan 

Shalat ‘Ied, seolah-olah beliau ingin 

menutup jalan menuju kesana.” 

 

                                                 
16

 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
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d. Jika mampu keluar menuju ke tempat 

shalat dengan berjalan kaki 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 

‘Umar p, ia berkata;  

 

�� َ!  א��ِ  لُ )ْ 9ُ رَ  אنَ כَ  ُ ���َ  : א َ��� 9َ وَ  "ِ �ْ  َ� 
 َ/ ْi ُ� ُא*ْ *َ >ِ  ج : ِ? ْ� ِ�  َ .א�ً אِ� َ  nُ �ِ �ْ /َ א، وَ �ً אِ� 

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) ‘Ied 

berjalan kaki dan pulang juga berjalan 

kaki.”
17

 

 

Dan perkataan ’Ali bin Abi Thalib y; 
 

7َ אِ ُ�iْ/َ َْن& -ِ�, 3S*ْ َج ِ>َ*: א�אْ*ِ?�אِ�ًَ �ِ. 

“Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah 

keluar menuju (Shalat) ‘Ied dengan berjalan 

kaki.”
18

  

                                                 
17

 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5. 
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e. Menempuh jalan yang berbeda (ketika 

pergi dan pulang) 

Dari Jabir y ia berkata; 

 

�ْ�ِ" َو9َ��َ� ِ>َذא َכאَن  3M �ِ א*,� َכאَن َ�َ ُ ����: א!َ
 ِ� َ=אَ*Nَ א*�fِ�ْ/1َ َ/ْ)ُم אْ*ِ?�ْ 

 

“Ketika Hari ‘Ied Rasulullah a mengambil 

jalan yang berbeda.”
19

  

 

f. Bertakbir 

Membaca takbir secara jahr 

disunnahkan pada dua Hari Raya bagi 

seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, 

dipasar, dijalan, dimasjid, dan sebagainya. 

Sedangkan bagi wanita tidak boleh 

membacanya dengan suara keras, jika 

                                                                        
18

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5. 
19

 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
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didekatnya ada laki-laki yang bukan 

mahram. Allah q berfirman; 

 

א َ :�َ�َ َ ��ُ�وא א َة َوِ*ُ�َכّ�ِ �)א אْ*ِ?��ُTَِوِ*ُ�ْכ
 نَ َوَ*َ?��ُכْ� 5ْ#َُכُ�وْ  Kََ�אُכ�ْ 

 

“Dan hendaklah engkau mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah engkau 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya engkau 

bersyukur.”
20

  

 

3. Puasa Enam Hari Bulan Syawwal 

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-

Anshari y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
20

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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 7ْ7ْ َ!אَم َرََ�אَن ُP�� o�9ِ "ُ?َ�َ#َْ&א َِ
 ِ�Kْ אٍل َכאَن َכZَِ�אِم א*�� �(�َ.  

 

“Barangsiapa yang berpuasa bulan 

Ramadhan kemudian diikuti dengan 

(berpuasa) enam hari di bulan Syawwal, 

maka seperti puasa satu tahun.”
21

 

  

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Para ulama’ mengatakan bahwa itu 

sebanding dengan puasa setahun, karena 

satu kebaikan balasannya sepuluh kali lipat, 

dan puasa sebulan Ramadhan sama dengan 

puasa sepuluh bulan. Sedangkan puasa 

enam hari (di bulan Syawwal) sama dengan 

puasa dua bulan.”
22

 

 

                                                 
21

 HR. Muslim Juz 2 : 1164, lafazh ini miliknya, 

Tirmidzi Juz 3 : 759, Abu Dawud : 2433, dan Ibnu 

Majah : 1716. 
22

 Syarah Muslim, 3/328. 
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KHATIMAH 
 

Semoga selepas bulan Ramadhan, 

kita termasuk orang-orang yang meningkat 

kualitas keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah q. Karena tujuan puasa 

Ramadhan adalah untuk membentuk 

mukmin yang bertaqwa. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

َ�אُم  َ/א ِZّ*א �ُכُ�ْ�َ�ُ,ْ)א ُכِ�َ_ ََp 7َ/ْqِ�*3َ�א א/َ&
:�َ��ُכْ� َ*َ?��ُכْ�  َכTَא ُכِ�َ_ َِ�ْ�َ 7ِْ 7َ/ْqِ�*א

 ْ(Jُ��#َ َن 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”
23

 

                                                 
23

 QS. Al-Baqarah : 183. 
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Dan kita juga memohon kepada Allah 

q agar selepas bulan Ramadhan semua 

dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah 

q. Sungguh merugilah seorang yang 

bertemu dengan bulan Ramadhan, 

kemudian Ramadhan meninggalkannya, 

namun ia belum mendapatkan 

pengampunan dari Rabbnya –

wal’iyadzubillah.- Rasulullah a pernah 

mengancam dalam sabdanya; 

 

�َ  4َ =َ دَ  4ٍ �ُ رَ    َ& ْR Nُ�W َِ رَ وَ  َ� �� Pُ  אنَ َ� َ رَ  "ِ �ْ 
 ْRא Sَ َ� َr  َ� ْ� 4َ  َ& ْ0ْ /ُ  ن َ$ َ�  َ* ُ"  

“Binasalah seorang yang memasuki bulan 

Ramadhan kemudian ia lepas (dari 

Ramadhan) namun ia belum diampuni 

(dosanya).”
24

                  ***** 

                                                 
24

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan 

Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib Juz 

2 : 1680. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai’l Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 
Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah 

As-Sulami At-Tirmidzi. 

4. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

5. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

6. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

7. Shahihut Targhib wat Tarhib, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 

9. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ 

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 


