
melihat hilal, dan berbukalah karena

melihat hilal, apabila ia (hilal) terhalang

awan, maka sempurnakanlah bilangan tiga

puluh hari kemudian berbukalah” (HR

Bukhari) .

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah

rahimahullah berkata: “Para ulama telah ber-

ijma bahwasannya tidak diperbolehkannya

menggunakan hisab dalam menetapakan hilal”.

Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah

pun berkata dalam Fathul Baari, dari Abu

Walid Al Baaji tentang ijma para ulama salaf

tidak diperbolehkannya bersandar kepada

perhitungan hisab. Dan ijma’ mereka adalah

hujjah bagi orang-orang yang datang setelah

mereka. Selain itu, masih banyak hadits-hadits

shahih yang lainnya yang menerangkan

tentang ijma’ tersebut. Sesungguhnya Allah

yang telah menetapkan syariat yang mulia ini

Dialah Yang Maha Mengetahui tentang

kedaan hamba-hambaNya sampai hari kiamat.

Inilah syariatNya yang memberikan

kemudahan bagi setiap pemeluknya

sebagaimana firman Allah (yang artinya) :

“Dan tidaklah Rabb mu lupa” (QS. Maryam:

64)

Demikianlah beberapa nasihat yang kami

berharap dapat bermanfaat bagi kaum

musl imin yang semangat untuk mencari

kebaikan di bulan penuh berkah ini bulan

Ramadhan yang mulia, semoga Allah

subhanahu wa ta’aala memberikan

kemudahan bagi kita untuk memakmurkan

bulan Ramadhan dengan berbagai amal

ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulul lah

shalallahu ‘alaihi wa sallam dan menjadikan

kita sebagai hamba-hambaNya yang

bertaqwa. Amin ya Rabbal ‘Aalamin.

Ust. Badrusalam, Lc.
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tersebut seperti ziarah kubur menjelang

datangnya bulan Ramadhan, maka dia telah

menjadikan kuburan sebagai ‘ied atau tempat

perayaan, ini jelas perkara yang dilarang oleh

Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam .

Perlu dipahami bukan berarti ziarah kubur

dilarang. Bahkan ziarah kubur adalah

merupakan ibadah yang mulia dan

disyariatkan yang diperintahkan oleh

Rasulul lah dalam sabdanya: “berziarah

kuburlah karena itu mengingatkan kalian

akan kehidupan akhirat” (HR. Musl im). Akan

tetapi yang dilarang oleh Rasulul lah shalallahu

‘alaihi wa sallam adalah menjadikan kuburan

sebagai tempat ‘ied. Yang dikunjungi

berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

Inilah yang dilarang oleh Rasulul lah shalallahu

‘alaihi wa sallam .

2. Bersandar dengan hisab

Di antara perkara yang menyimpang dari

syariat yang mulia ini, sebagian kaum

musl imin menetapkan awal berpuasa

Ramadhan dan akhirnya batas menyandarkan

kepada hisab dengan sebatas hisab falakiyah

(perhitungan astronomis). Rasulul lah

shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

“Berpuasalah kalian pada saat kaum

muslimin semua berpuasa dan berbukalah

pada saat manusia seluaruhnya berbuka

dan menyembelihlah kalian pada saat

manusia seluruhnya menyembelih (hewan

kurban mereka)” (HR. Tirmidzi 632,

dihasankan oleh Al Albani dalam Silsi lah

Ahadits Shahihah 1 /440). Hadits ini

merupakan hujjah bahwasannya berpuasa

bersama jama'ah (kebanyakan kaum musl imin

di negeri tersebut). Dan bel iau ‘alaihis shalaatu

wassalam bersabda “Berpuasalah karena

Ayyuhal ikhwah rahimakumullah , sesungguhnya Ramadhan

telah berada diambang pintu kita. Setiap kita berharap kepada

Allah subhanahu wa ta’aala agar kita mendapatkan bulan yang

mulia ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang

didalamnya diturunkan Al Qur’an Al Karim, bulan yang di

dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan

“khairun min alfi syahrin”. Ini lah sebuah bulan yang penuh

dengan berbagai kebaikan dan kautamaan. Oleh sebab itu

saudaraku, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta’aala agar

kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan yang penuh

dengan kemuliaan itu.

Ampunan Dosa Setiap Malam
Ketahuilah sesungguhnya diantara keutamaan bulan

Ramadhan, pada setiap malamnya Allah mengampuni dosa-dosa

hamba-Nya dan memerdekakan mereka dari siksa api neraka.

Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Apabila datang

malam pertama bulan Ramadhan setan-setan dibelenggu, yaitu

jin-jin yang durhaka kepada Allah. Kemudian pintu-pintu

neraka ditutup rapat sehingga tidak ada satu pintu pun yang

terbuka. Dan pintu-pintu syurga dibuka lebar sehingga tidak

"Barangsiapa yang

tidak meninggalkan

perkataan keji dan

dusta, dan beramal

dengannya maka

tidak ada keperluan

bagi Allah  untuk

memberinya

ganjaran pahala

terhadap makanan

dan minuman yang ia

tinggalkan

(puasanya)”

(HR Bukhori dan Muslim)

DI AMBANG PINTU

RAMADHAN



ada satu pintu pun yang tertutup. Lalu akan

menyeru seorang penyeru "Wahai para

pencari kebaikan, sambutlah! Wahai para

pencari kejelekan, berhentilah! Allah

memerdekakan hamba-hambaNya dari

neraka dan itu terjadi pada setiap

malamnya" (HR Tirmidzi 682, dishahihkan

oleh Syaikh Al Albani rahimahullah dalam

Shahih At Targhib 998)

Maka hadits Rasulul lah shalallahu ‘alaihi

wa sallam diatas menegaskan bahwasannya

Al lah akan memerdekakan hambaNya dari api

neraka (itqun minannaar) pada setiap malam

di bulan Ramadhan. Hadits ini juga

membantah sebagian keyakinan manusia

yang membagi malam-malam di bulan

Ramadhan menjadi 3 bagian, yaitu 1 0 malam

pertama turunnya rahmat Al lah, 1 0 malam

kedua turunnya ampunan Allah dan 1 0 malam

yang ketiga adalah pembebasan dari api

neraka. Keyakinan ini tidak lain didasarkan

pada sebuah hadits hadits yang dha’if bahkan

munkar. Terlebih lagi bertentangan dengan

hadits yang shahih diatas.

Jangan Sia-Siakan Kesempatan
Saudaraku yang dimuliakan Allah,

Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam

seringkal i mengingatkan kepada para

sahabatnya betapa mulianya bulan ini dan

betapa banyaknya kebaikan yang ada

didalamnya. Sehingga sungguh sangat hina

seseorang yang masuk pada bulan Ramadhan

kemudian keluar dari bulan ini dalam keadaan

dia tidak terampuni. Rasulul lah shalallahu

‘alaihi wa sallam pada suatu ketika sedang

naik mimbar, kemudian bel iau bersabda

“Amin, Amin, Amin!”. Lalu para sahabat

bertanya: Ya Rasulul lah apa yang telah engkau

amin-kan? Maka bel iau shalallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda: “Telah datang kepadaku

Jibril, ia berkata 'ya Muhammad katakanlah

amin. Semoga terhina orang yang berada

pada bulan Ramadhan lalu keluar dari bulan

Ramadhan dalam keadaan dia tidak

diampuni oleh Allah subhanahu wa ta’aala'.

Maka aku berkata : Amin" (HR. Ahmad, Ibnu

Khuzaimah, dishahihkan Al Albani di Shahih

At Targhib, 1 679)

Lihatlah saudaraku betapa agungnya

hadits ini, orang yang berdoa adalah malaikat

Al lah yang mulia Jibril ‘alaihis salam, dan yang

meng-amin-kan nya adalah Nabi dan Rasul-

Nya yang Mulia yaitu Rasulul lah shalallahu

‘alaihi wa sallam .

Oleh sebab itu seorang mukmin ketika

datangnya bulan Ramadhan merupakan

kesempatan emas baginya untuk

memperbanyak amal kebaikan dalam rangka

mengharapkan ampunan Allah Rabb pencipta

alam semesta. Sekal igus muncul dalam dirinya

rasa takut dan kekhawatiran kalau dirinya

keluar dari bulan yang mulia ini dalam

keadaan tidak diampuni oleh Al lah subhanahu

wa ta’aala. Karena saudaraku yang dimuliakan

Allah, betapa banyak kaum musl imin yang

masuk dalam bulan ini lalu dia berpuasa akan

tetapi yang didapatkannya tidak lain hanya

lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala

bahkan ampunan Allah subhanahu wa ta’aala.

Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda, “Betapa banyak orang yang

berpuasa, yang didapatnya hanya lapar dan

dahaga semata” (HR Ahmad 8856,

dishahihkan Al Albani dalam Shahih At

Targhib 1 084) Dan dalam riwayat lain

Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda: "Barangsiapa yang tidak

meninggalkan perkataan keji dan dusta, dan

beramal dengannya maka tidak ada

keperluan bagi Allah  untuk memberinya

ganjaran pahala terhadap makanan dan

minuman yang ia tinggalkan (puasanya)”

(HR. Bukhari dan Musl im).  

I lmu Adalah Bekal Kita
Saudaraku yang dirahmati Al lah, marilah

kita berusaha untuk mempersiapkan diri

untuk menyambut kedatangan bulan yang

penuh kemuliaan ini, bulan Ramadhan.

Dengan cara mempelajari hukum – hukum

berpuasa di bulan Ramadhan, dengan cara

mempelajari fiqih-fiqih ibadah di bulan

Ramadhan. Betapa banyak orang yang

berpuasa di bulan yang penuh dengan

kebaikan ini akan tetapi puasa yang

dilakukannnya adalah kesia-siaan belaka. Dan

begitu banyaknya penyimpangan dan

kekel iruan yang dilakukan oleh sebagian

saudara kita ketika berpuasa di bulan mulia ini

akibat kejahilan mereka tentang hukum-

hukum yang terkait dalam bulan Ramadhan.

Oleh sebab itu saudaraku yang dirahmati

Al lah subhanahu wa ta’aala, Imam Al Bukhari

mencantumkan dalam kitab Shahih Bukhari

sebuah bab dengan judul "Bab berilmu

dahulu sebelum berkata dan beramal, Al lah

subhanahu wa ta’aala berfirman (yang

artinya): “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya

tidak ada Ilah yang berhak disembah selain

Allah” (QS. Muhammad: 1 9)". Imam Al Bukhari

rahimahullahu berkata: "ayat ini menunjukkan

Allah memulai pembahasan dengan ilmu

terlebih dahulu sebelum perkataan dan

perbuatan".

Demikianlah keutamaan ilmu yang

merupakan asas dan pondasi dalam setiap

amal ibadah kita. Tidak seperti orang-prang

Yahudi karena sesungguhnya mereka memilki

i lmu akan tetapi tidak diamalkan. Dan tidak

juga seperti orang-orang Nasrani dimana

mereka adalah orang-orang yang rajin dan

banyak ibadahnya akan tetapi tidak diatas
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landasan dan pondasi i lmu yang shahih.

Beberapa Penyimpangan
Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa

banyak kaum musl imin yang melakukan

perkara-perkara yang tidak sesuai dengan

sunnah Rasulul lah shalallahu ‘alaihi wa sallam

baik sebelum bulan Ramadhan maupun

ketika dibulan Ramadhan. Di antaranya:

1 . Banyak kaum muslimin meramaikan
kuburan-kuburan dimanapun kuburan itu
berada.

Sehingga kuburan menjadi tempat

perayaan dan peringatan tahunan. Dampak

dari ritual ini adalah tidak sedikit dari kaum

musl imin yang mencari keberkahan pada

penghuni kubur atau dikenal dengan isti lah

“ngalap berkah” dan berdoa kepada mayat

meminta hajat kebutuhan mereka dan agar

dimudahkan urusan dunia akhirat mereka

-wal 'iyyadzu billah-. Sehingga perkara ini jelas-

jelas masuk kedalam larangan Rasulul lah

shalallahu ‘alaihi wa sallam didalam sabda

bel iau: “Janganlah kalian jadikan kuburku

sebagai ‘ied” (HR. Ahmad 1 3/88, dishahihkan

Al Albani dalam Shahih Al Jami 7226). Para

ulama menjelaskan makna hadits ini, bahwa

menjadikan kuburan sebagai ied atau

perayaan adalah menziarahi kubur Rasulul lah

pada waktu-waktu tertentu, pada bulan-bulan

tertentu yang dilaksanakan secara berulang-

ulang pada waktu dan bulan tersebut setiap

tahunnya. Sebagaimana hari raya ‘Iedul fitri

yang dilaksanakan secara berulang setiap

tahunnya pada waktu dan bulan tertentu.

Demikian pula larangan Rasulul lah shalallahu

‘alaihi wa sallam dalam hadits ini berlaku

umum kepada kuburan-kuburan yang lainnya.

Maka barangsiapa yang menetukan waktu-

waktu tertentu untuk berziarah kubur yang

didatangi berulang-berulang pada waktu




