
mereka makan pada saat berbuka tiba.
Atau mungkin harus membanting tulang
di tengah terik matahari demi
mendapatkan sesuap nasi untuk
berbuka. Mereka merasakan lapar
berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-
tahun. Dengan ibadah puasa kita dapat
merasakan sedikit penderitaan mereka,
serta menumbuhkan rasa iba dan santun
terhadap mereka yang berkekurangan
dari sisi materi.

Ibnu Abas radhiyallahu 'anhu berkata:
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
adalah manusia yang amat pemurah
dengan kebaikan, dan lebih pemurah lagi
pada bulan Ramadhan”. (HR. Ahmad dan
dishahihkan oleh Al Albani.)

Semoga kenangan-kenangan
Ramadhan tahun ini tetap dapat kita
kenang dalam sepanjang hidup kita.
Sehingga kita benar-benar mendapat
predikat yang dijanjikan Al lah sebagai
tujuan dari ibadah puasa yaitu menjadi
orang-orang yang bertaqwa. Wallahu
a’lam .
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Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung, ibadah
yang penuh dengan kesan dan pesan moral serta memil iki
banyak hikmah yang dapat dikenang oleh seorang musl im
saat melakukannya. Puasa memil iki keutamaan yang begitu
banyak dan memil iki pengaruh yang begitu besar dalam
memperbaiki kual itas ketaqwaan seseorang.

Pada bahasan kal i ini kita ingin menyebutkan sebagian
kecil dari pesan dan kesan yang dapat kita kenang dari
ibadah puasa.

Kenangan Pertama: Ibadah puasa mendidik
seorang muslim untuk selalu ikhlas pada
Allah dalam segala ibabadahnya.

Ibadah puasa memil iki kekhususan tersendiri dalam
menanamkan nilai ikhlas tersebut dalam diri kita. Oleh
sebab itu Al lah menyediakan balasan secara khusus pula
terhadap ibadah puasa.

“Segala amalan anak adam adalah untunya kecuali
puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Aku

Rasulul lah

shallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda:

“Sesungguhnya

engkau tidak

meninggalkan

sesuatu karena

Allah, melainkan

Allah akan

memberimu

sesuatu yang lebih

baikdarinya”.

(H.R. Ahmad)

KENANGAN INDAH
IBADAH PUASA

haram akan lebih mudah kita
meninggalkannya. Sifat ini akan
mendidik untuk selalu mengontrol hawa
nafsu kita di luar Ramadhan. Sering
dalam kehidupan sehari-hari, kita l ihat
banyak orang sudah memil iki gaji cukup
namun masih melakukan korupsi. Sudah
mempunyai istri yang cantik namun
masih senang berzina. Orang seperti ini
nafsunya telah mengalahkan akal dan
imannya. Ia telah diperbudak hawa
nafsunya.

Orang yang mampu mengendal ikan
hawa nafsunya, Al lah telah menjanjikan
untuknya tempat yang penuh nikmat
yaitu surga yang amat indah dan luas.

Firman Allah (yang artinya): “Dan
adapun orang yang takut akan
kebesaran Tuhanya, dan menahan diri
dari keinginan hawa nafsunya. Maka
sesungguhnya surgalah tempat
tinggal(nya)”. (QS An-Naziat 40-41 )

Kenangan Ketujuh: Ibadah
puasa menanamkan rasa sosial
dalam diri kita terhadap fakir-
miskin.

Rasa lapar dan haus yang kita tahan
sehari penuh mengingatkan kita akan
sebagian saudara kita yang diuji oleh
Al lah dengan kemiskinan. Walaupun kita
merasa lapar dan haus akan tetapi
makanan sudah tersedia di hadapan kita.
Namun mereka para fakir-miskin
menahan lapar dan haus dan mereka
belum mengetahui apa yang akan



yang membalasnya”. (HR. Bukhari dan
Musl im)

Sesungguhnya Ibadah puasa amat
sul it bila dilakukan tanpa motifasi ikhlas.
Karena ibadah puasa adalah rahasia
antara seorang hamba dengan Allah.
Amat sedikit orang yang berpuasa
dengan tujuan riya’. Karena ibadah puasa
tidak dapat diketahui atau dil ihat oleh
orang banyak dengan kasat mata melalui
kondisi fisik seseorang, kecual i bila
seseorang memberitahukan kepada
orang lain bahwa ia sedang berpuasa.

Jika ketika berpuasa kita ikhlas
kepada Allah, mengapa dalam ibadah-
ibadah lain kita tidak ikhlas, karena setiap
ibadah yang tidak dilakukan dengan
ikhlas maka ibadah tersebut tidak akan
diterima Allah.

Kenangan Kedua: Ibadah
puasa mengantarkan kita
kepada tingkat Ihsan
(pengawasan Allah yang
mutlak terhadap segala
aktifitas kita).

Dalam suasana puasa Ramadhan kita
selalu merasa dalam pengawasan dan
pengl ihatan Al lah. Hal tersebut membuat
kita untuk tidak melakukan hal-hal yang
membatalkan puasa, sekal ipun tidak ada
orang yang melihat kita. J ika rasa
pengawasan yang tinggi ini selalu
tumbuh dalam diri kita, niscaya tingkat
kemaksiatan dan kemungkaran di
masyarakat akan turun drastis dalam
tatanan kehidupan kita sehari-hari. Baik
dalam tingkat keluarga, masyarakat kecil

maupun dalam tingkat kehidupan
bernegara.

Al lah berfirman (yang artinya), “Dan
Dia bersama kamu di mama saja kamu
berada. Dan Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan” (QS. Al- Hadid 4)

Sesungguhnya Allah senantiasa
bersama kita dengan ilmu, pendengaran
dan pengl ihatan-Nya. Maka tidak ada
sedikitpun dari gerak-gerik kita yang
tersembunyi di hadapan Allah. Jika
perasaan selalu diawasi Al lah tumbuh
dalam diri setiap musl im niscaya
penipuan dan korupsi serta kejahatan
lainnya akan berkurang di tengah-tengah
kehidupan kita.

Kenangan Ketiga: Ibadah
puasa melatih kita untuk
bersifat sabar.

Berpuasa mendidik kita untuk
memil iki sifat sabar. Sabar terbagi kepada
tiga macam; sabar dalam menjalankan
perintah Al lah, sabar dari meninggalkan
larang-larang Allah, serta sabar dalam
menerima cobaan dari Al lah. Ketiga
bentuk sabar ini terdapat dalam ibadah
puasa. Dalam berpuasa kita diuji Al lah
dengan lapar dan haus. Dalam berpuasa
kita tetap melaksanakan segala bentuk
ibadah kepada Allah. Dan dalam
berpuasa, kita mengendal ikan diri dari
berbuat dosa kepada Allah.

Rasulul lah shallallahu 'alaihi wa sallam
bersabda, “Apabila di hari kalian
berpuasa maka janganlah ia berkata
keji dan bertengkar. Jika seseorang
mencacinya dan memukulnya, maka
hendaklah ia berkata: sesungguhnya

aku sedang berpuasa”.

Kenangan Keempat: Ibadah
puasa mendidik seorang
muslim untuk mensyukuri
nikmat Allah kepadanya.

Dengan berpuasa pada bulan suci
Ramadhan kita akan kembal i merasakan
betapa besarnya nikmat Al lah kepada
kita. Oleh sebab itu dalam ayat puasa
ditutup dengan firman Allah (yang
artinya): “Dan supaya kamu
mengangungkan Allah atas petunjuk
yang diberikan-Nya kepadamu, dan
agar kamu bersyukur”. (Al Baqarah: 1 85).

Saat air membasahi tengorokan kita
setelah seharian kita merasakan
kehausan dan dahaga, sadarkah kita
ketika itu bahwa air adalah suatu nikmat
yang sangat besar diberikan Al lah kepada
kita. Begitu pula makanan yang
mengenyangi perut kita setelah seharian
kita merasa lapar. Banyak lagi nikmat
Al lah yang tidak mungkin kita hitung satu
persatu. Namun yang harus menjadi
perhatian kita. Pantaskah nikmat yang
begitu besar dan banyak, kita balas
dengan kedurhakaan kepada Allah? Lalu
sampai dimana kita mensyukuri nikmat-
nikmat Al lah tersebut?,

Semoga Ramadhan tahun ini benar-
benar memberi bekas dalam sanubari
kita untuk bersyukur kepada Allah
dengan menjalankan segala perintah
Al lah dan meninggalkan segala larangan-
Nya.

Kenangan Kelima: Ibadah
puasa mendidik seorang
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muslim untuk mendahulukan
keridhaan Allah di atas segala
kebutuhan biologis.

Seseorang yang berpuasa rela
meninggalkan segala apa yang menjadi
kebutuhannya disiang hari sebagai
ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ia
yakin bahwa kebahagian dan
ketentraman jiwa hanyalah dengan
mengikuti perintah sang khal iknya. Jika
hal ini telah tertanam dalam jiwa seorang
mukmin, maka ia akan selalu berbuat taat
dalam segala kondisi dan situasi. Ia akan
mencari kepuasan jiwanya dengan
berbuat taat kepada Allah bukan dengan
dengan menuruti kemauan hawa nafsu.
Segala tindakannya akan mengutamakan
keridhaan sang penciptanya diatas segala
keridhaan makhluk, sekal ipun ia akan
menanggung resiko kelaparan dan
kehausan.

Rasulul lah shallallahu 'alaihi wa sallam
bersabda: “Sesungguhnya engkau tidak
meninggalkan sesuatu karena Allah,
melainkan Allah akan memberimu
sesuatu yang lebih baik darinya”. (H.R.
Ahmad).

Kenangan Keenam: Ibadah
puasa mendidik kita untuk
mengendalikan hawa nafsu.

Selama berpuasa kita dituntut untuk
mengendal ikan hawa nafsu kita, baik
kebutuhan nafsu biologis dari makan dan
minum, maupun nafsu seksual untuk
berkumpul dengan istri . Sesuatu yang
halal, namun kita tinggalkan saat kita
berpuasa. Tentu terhadap sesuatu yang




