.q-l-JF

seraya berkata : "Ya Allah kukuhkanlah dua kakinya di atas jembatan (shirotol
mustaqim). Apabila dia memegang gayung, maka gayungpun mendo'akannya seraya
berkata : "Ya Allah berilah dia gelas-gelas dari surga". Apabila dia mengambii air wudhu,
maka airpun mendo'akannya seraya berkata : "Ya Allah sucikanlah dia dari segala dosa
dan salah". Apabila dia sholat, mal€ rumahnya piin mendo'akannya seraya men$dtikan :
"Ya Allah luaskanlah kuburnya, terangkanlah liang lahatnya dan tambahlah kasih sayang

kepadanya". (Durratun Nasihin jil l,hal32).
ll.Nabi saw bersabda: "Barangsiapa memberikan jamuan buka puasa kepada orang yang
berbuka puasa, ia akan mendapatkan pahala yang sama dengannya tanpa mengurangi
pahala oiarg yang berpuasa tersebut barang sedikitpun (H.R. Ahmad). (Mukhtarul
Ahadist hal 877), (Riyadussolihin jil 2hal258).
l2.Dgr:i Abu Hurairah ra, Bahwa Rosulullah saw bersabda : Allah swt berfirlnan :"Setiap
amal anak adam adalah untuknya, kecuali puasa. Maka sesungguhnya ia untukku dan
Akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah tameng, oleh karena itu, bila seseorang di
antara kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor, janganlah berteriak dan jangan (pula)
bersikap dengan sikap orang jahil (bodoh). Jika ia ia dicela atau disakiti oleh orang lain,
maka katakanlah :"sesi.inggiihnyri akti berpuasdi'(2 x). demi Zatlilr;r$ diri Muhammad saw
berada di dalam genggaman-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi
Allah pada hari kiamat (kelak) jauh lebih harum daripada semerbak wangi minyak
kasturi. Disamping itu orang yang'berpuasa memiliki 2 kegembiraan yang dirasakannya;
apabila ia berbuka maka ia akan merasa gembira dengan bukanya dan apabila bertemu
dengan Tuhannya. (al-Waji z hal 387).
l3.Dari Anas bin Malik ra dari Nabi saw ia berkata :" Barangsiapa yang mendatangi majlis
ilmu/pengajian di bulan-.Ramadhan maka Allah akan mencatat tiaptiap langkahnya

sebagai ibadah satu tahun dan dia akan bersamaku di bawah panji-panji 'Arsy,
barangsiapa melanggengkan shalat berjama'ah di bulan Ramadhan, maka tiap-tiap
raka'atnya akan diberi satu kota yang penuh dengan nikmat Allah, barangsiapa berbuat
baik kepada kedua orangfuanya di bulan Ramadhan, maka akan memperoleh perhatian
Al!fi dengr[i kasih sa]angnya, Sedangkan e u menjeniiirnya di dalam sUfga, dari SeOrang
perempuan yang mencari keridhoan suaminya di bulan Ramadhan, maka baginya pahala
sebagaimana pahala Maryam dan Aisyah, dan barangsiapa yang menolong keperluan
saudaranya sesama muslim di bulan Ramadhan, maka Allah akan menolong seribu
keperluannya di hari qiyamat. @urrotun Nasihin, jil 1. hal 38).
BEBERAPA ORANG YANG MERUGI DI BULAN RAMADHAN

:"

Berapa banyak orang yang.bgrytrasa, (tapi) hasil puasanya
hanyalah lapar dan haus". (Dunotun Nasihin, jil 1, hal 4D)
lj.Nabi saw bei'sabda: malaikat Jibril berkata: "...Ada 4 macam orailg yang belum
mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah SWT di bulan Ramadhan,. Lalu Malaikat lain
bertanya :"siapakatr 4 macam orang tersebut ?, Jibril menjawab : "Orang yang meminum
minuman keras, orang yffig durhaka kepada orang tuanya, orang yarlg memutuskan tali
persaudaraan dan Musyahin". (Rosulullah saw) ditanya : "Wahai Rosulullah, siapakatr
o'Otarig yang suka memutuskan petsaud6ra6n, yakni
musyahin itu?, Beliau rnenjawab :
orang yang tidak berbicara kepada saudaranya (sesama muslim) lebih dari 3 hari".
(Tanbihul Ghofilin, jil 1, hal 519)

l4.Nabi saw bersabda
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