
7 1. Dari ibnu'Abbas ra, DiaTdffif: @nffiuflar,TffidaT*ratbersabda : 'oKalau
sekiranya umatku mengetahui apa-apa ftebaikan)",yflng terdapat di bulan Ramadhan,
niscaya mereka menginginkan agar tahun semuanya'lnenjadi (seperti) bulan Ramadhan
(Durratun Nasihin jil 1, hal 28) :: 

*

2. Nabi Muhammad saw bersabda : "Barangsiapa merasa gembira dengan daungnya bulan
Ramadhan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk,ff semua neraka. (Durratun
Nasihin, jil 1, hal27) ".F.,*;!,:era-

Dari Abi hurairah ra, dia berkata : sesungguturya Nabi saw telatr bersabda : "Barangsiapa
yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadhan,*karena iman dan
mengharap ridho Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. (Tanbihul
Ghofilin, jil 1, hal 521) d!1

Nabi saw bersabda : ..."Bulan Ramadhan permulaannya adalah rahmato pertengahaxrnya
adalah ampunan, dan penghabisannya adalah pembebasan dari neraka. (Tanbihul
Ghofilin, jil 1, hal 523)
Rosulullah saw bersabda : " Surga itu merindukan 4 golongan manusia yaitu : l. mereka
yang membaca Al Quran. 2. Yang menjaga lisan. 3. Yang mau memberi makan kepada
orang yang lapar. 4. dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadhan. (Diirrorun Nasihin,
Jil 1, hal29)
Nabi Muhammad saw bersabda : "Puasa dan alQur'an dapat memberikan syafa'at kepada
hamba yang mengerjakannya kelak di hari qiyamat. Puasa mengatakan : "Wahai
Tuhanku, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari makan dan nafsu syahwat di siang
hari, karena itu izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya". Sedangkan alQur'an
mengatakan : "Wahai Tuhanku, aku cegah dia dari tidur di malam hari, karena itu
izinkanlah aku memberi syafa'at kepadffiyd', lalu keduanya diizinkan untuk memberi
syafa'at. (H.R. Baihaqi melalui Ibnu Umar r.a). (Syarah Mukfitarul Ahadist, hal 554).
Nabi saw bersabda : 'Allah swt berfirman : "setiap kebaikan yang dikerjakan manusia itu
dilipatgandakan dari 10 menjadi 700 kali lipat kecuali puasa, karena puasa itu untuk Aku
dan Aku yang akan membalasnya. . . (Tanbihul Ghofilin, jil l, hal 521)
Nabi bersabda : "... Berangsiapa yang mengerjakan perbuatan siinah atau perbuatan baik
lainnya pada bulan itu (Ramadhan), maka seolah-olah ia mengerjakan perbuatan fardhu
pada selain bulan itu. Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan fadhu pada bulan itu
(Ramadhan), maka seolatr-olah ia mengerjakan 70 perbuatan fardhu pada selain bulan
itu.,.".(Tanbihhul Ghofilin jil 1, hal 523)
Dari Ali bin Abi thalib kw, ia berkata : "Telah bersabda Nabi saw : "sesungguhnya di
sekitar "arasy ada suatu tempat yang bernama "Hazirotul Qudsi" yang teibuat dari '
cahaya, di dalamnya terdapat malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang taliu, apabila
berada pada malam-malam bulan Ramadhan, mereka memohon izin kepada tuhan
mereka untuk turun ke bumi, lantas sholat bersama-sama dengan manusia, maka setiap
orang yang rnenyentul-ya atau disentuh oleh mereka (malaikat), ia akan mendapatkan
kebahagiaan yang tidak akan mengalami kesusahan selama-]gnnnya."(Tanbihul Ghofilin,jil 1, hal 529) i-

l0.Dari Umar bin Khattab fa, dari Nabi saw bahwa betiau bersabda :"Apabila sesorang
diantara kamu terbangun d,a{ tidurnya di bulan Ramadhan, dan bergerak di atas tempat
tidurnya serta bergelimpang ke kiri- ke kanan, maka berkatalah -uluikut kepadanya :o'Bangunlatr semoga Allah memberkahimu dan mengasihimu. Apabila dia berdiri dengan
niat akan mengerjakan sholat, maka tempat'tidumya berdo'a rlr*yu mengatakan : ,,ya
Allah berikanlah kepadanya balai tempat tidur yang tinggi (indah). Apabila ia memakai
pakaian, pakaiannya berdo'a serta mengatakan :"Ya Allah berilah- dia pakaian dan
perhiasan dari surga. Apabila dia mengenakan sandal, maka sandalpun *.ndo,ukarlnya
seraya berkata : "Ya Allah kulcutrkanlah dua kakinya di atas jembatan (shiroiol
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