Pertanyaan: Bulan Ramadhan apakah bagian dari kekhususan umat ini
atau juga dimiliki oleh umat-umat terdahulu?
Syaikh Bin Baz menjawab, “Allah Ta’ala berfirman,
{َ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﺐﺘﺎ ﻛﻤ ﻛﺎمﻴ اﻟﺼﻢﻠَﻴ ﻋﺐﺘﻨُﻮا ﻛ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ ا}ﻳ
“Hai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana
telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (QS. AlBaqarah 183)
Ayat yang mulia ini memberikan sebuah petunjuk bahwasanya puasa adalah
ibadah yang sudah dari dahulu diwajibkan atas orang-orang sebelum kita seperti
yang diwajibkan atas kita.
Tetapi apakah (kewajiban puasa) bagi mereka juga pada bulan ramadhan atau
pada bulan lainnya? Tentang hal ini saya tidak mengetahui adanya riwayat dari
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.
Adapun keutamaan dan kekhususannya sangat banyak, di antaranya hadits yang
diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, ”
ﻪ ﻣﻦ رﻳﺢ ﺧﻠﻮف ﻓﻢ اﻟﺼﺎﺋﻢ أﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟ: رﻣﻀﺎن ﺧﻤﺲ ﺧﺼﺎل ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻬﺎ أﻣﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓأﻋﻄﻴﺖ أﻣﺘ
 ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا وﺗﺼﻔﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮدة اﻟﺠﻦ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﺼﻮن ﻓﻴﻪ إﻟ، ﻳﻔﻄﺮواﺔ ﺣﺘ وﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋ،اﻟﻤﺴﻚ
 ﻳﻮﺷﻚ ﻋﺒﺎدي اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن أن ﻳﻠﻘﻮا ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﺌﻮﻧﺔ:ﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻨﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل وﻳﺰﻳﻦ اﻟ، ﻏﻴﺮهﻳﺨﻠﺼﻮن إﻟﻴﻪ ﻓ
 أﺟﺮهﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓ وﻟ، ﻻ: ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر؟ ﻗﺎل أﻫ: ﻗﻴﻞ. آﺧﺮ ﻟﻴﻠﺔ وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻓ،واﻷذى وﻳﺼﻴﺮوا إﻟﻴﻚ
 ﻋﻤﻠﻪإذا ﻗﻀ،
Umatku diberi 5 kelebihan pada bulan ramadhan yang tidak diberikan pada umat
terdahulu,

1. bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma
minyak misik,
2. malaikat akan memintakan ampunan bagi mereka hingga berbuka,
3. syetan yang jahat akan dibelenggu sehingga mereka tidak bebas bergerak
pada bulan ramadhan seperti pada bulan-bulan lainnya,
4. Setiap hari Allah menghiasi surganya dan berfirman, telah dekat bagi
hamba-Ku yang shalih dibebaskan dari beban dan derita serta mereka
menuju kepadamu.
5. dan mereka akan diampuni pada malam yang terakhir.
Saat itu ada yang bertanya, apakah yang dimaksud adalah malam lailatul qodar?
Beliau menjawab, bukan. hanyalah orang yang beramal akan diberi balasan
apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya. (HR. Imam Ahmad)
Inilah 5 perkara yang telah dijelaskan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai
kekhususan umat ini. Di antaranya juga sabda beliau,
« وﻣﻦ ﻗﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ، ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ،ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ
 وﻣﻦ ﻗﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ،» )( ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
“Barangsiapa berpuasa pada bulan ramadhan dengan keimanan dan
pengharapan, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. dan Barangsiapa
menghidupan ramadhan dengan keimanan dan pengharapan, maka diampuni
dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa yang menghidupkan lailatul qodar
dengan keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya yang telah lalu.”
Hadits ini telah disepakati keabsahannya (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Beliau juga bersabda, “Carilah malam lailatul qodar pada sepuluh malam terakhir
dari bulan Ramadhan.” Muttafaqun ‘alaihi (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Beliau juga bersabda, “Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam apabila
telah memasuki sepuluh terakhir bulan Ramadhan, beliau mengencangkan ikat
pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.”
Muttafaqun ‘alaihi
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