
RASULLULAH MENYAMBUT BULAN RAMADAN 

 

Puasa dibulan Ramadan telah difardukan oleh Allah Taala di kota madinah 

Munawwarah. Telah berkata Imam AzZarqani “kewajipan puasa di bulan Ramadan 

ini telah turun pada malam ke-2  bulan Sya‟ban iaitu pada tahun yang ke-2 sesudah 

hijrah Nabi. 

Walaupun kita ketahui Rasullulah S.A.W hanya sempat berpuasa penuh di 

bulan Ramadan ini di antara tahun 2 Hijrah – 10 Hijrah sahaja ( 8 kali ) , namun 

Rasullulah S.A.W telah dapat merubah kehidupan manusia dengan puasa pada waktu 

ini sebagai ibadah. 

Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang di sebut oleh Allah di dalam 

Al-Quran. Penyebutan kalimah Amadan ini disebut berulang-ulang kali sebanyak .... 

kali.Manakala bulan-bulan yang lain tidak disebutkan dalam Al-Qurean 

walaupunhanya sekali.Inilah pengiktirafan Allah pada bulan ini. 

 

Rasulullah S.A.W menyambut bulan Ramadan dengan beberapa tatacara : 

 

Pertama : Memperbanyakkan puasa pada bulan Sya‟ban. 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Aisyah, ujarnya : 

 

“ Rasullulah S.A.W kadang-kadang terus-menerus berpuasa hingga kami mengatakan 

bahawa beliau tidak berbuka puasa dan kadang-kadang beliau terus-menerus berbuka 

hingga kami mengatakan bahawa beliau tidak berpuasa sunat. Namun begitu saya 

tidak pernah melihat Rasullulah S.A.W menyempurnakan puasa sebulan penuh selain 

bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa sebagai puasa 

di bulan Sya‟ban. 

 

Kedua : Mengadakan ceramah pada akhir bulan Sya‟ban untuk menyambut bulan 

Ramadan. 

 

Rasullulah S.A.W pada akhir ( terakhir ) bulan Sya‟ban berceramah ( berkhutbah ) di 

hadapan para sahabat untuk menerangkan keutamaan dan keistimewaan bulan 

Ramadan. 

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman r.a ujarnya : 

----- 

“Rasullulah S.A.W pada hari terakhir dari bulan Sya‟ban berkhutbah di hadapan 

kami.Maka, beliau bersabda : 

------ 

“Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh sentiasa besa lagi penuh 

dengan keberkatan, iaitu bulan yang didalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 

seribu bulan ; bulan yang Allah telah menjadikan sesuatu kefarduan dan bangun pada 

waktu malamnya sebagai yang sunat. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah 

dengan suatu pekerjaan kebajikan ( sunat ) di dalan bulan ini, samalah dia dengan 

orang yang menunaikan sesuatu fardu di bulan yang lain.Dan barangsiapa 

menunaikan sesuatu fardu di dalam bulan Ramadan , samalah dia dengan orang yang 

mengerjakan tujuk puluh amalan fardu di bulan yang lain.Ramadan itu adalah bulan 



kesabaran, sedangkan sabar itu, pahalanya adalah syurga. Ramadan itu adalah bulan 

memberi pertolongan dan bulan Allah menambah rezeki para mukmin di dalamnya. 

Barangsiapa memberi makanan berbuka puasa kepada seseorang yang berpuasa, 

adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan bebas dirinya 

dari neraka. Orang yang memberikan makanan berbuka puasa, baginya pahala seperti 

pahala orang yang mengerjakan puasa itu, tanpa sedikitpun berkurangan”. 

------- 

 

“Para sahabat berkata : 

 

“Wahai Rasullulah S.A.W, tidakkah kami semua memiliki makanan berbuka puasa itu 

untuk orang yang berpuasa ?” 

Maka kata Rasullulah S.A.W : “Allah memberikan pahala ini kepada orang yang 

memberikan sebutir kurma atau seteguk air atau sedikit susu. Dialah bulan yang 

permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan akhirnya adalah 

kebebasan dari azab api neraka.Barangsiapa yang meringankan beban pada hamba 

sahayanya ( Pembantu rumahnya ) , nescaya Allah akan mengampuni dosanya dan 

memerdekakannya dari azab neraka.Oleh itu, perbanyakkanlah 4 perkara dalam bulan 

Ramadan. Dua perkara untuk menyenangkan Tuhanmu  dan dua perkara lagi kamu 

sangat menghajatinya. 

 

Dua perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Tuhanmu ialah : 

1. Mengakui dengan sesungguhnya  bahawasanya tiada tuhan yang disembah 

melainkan Allah. 

2. Memohon ampun dari-Nya. 

 

Dua perkara yang sangat kita hajati adalah : 

1. Memohon syurga firdaus. 

2. Berlindung dari azab api neraka. 

 

Barangsiapa yang memberi minum kepada orang yang puasa, nescaya Allah akan 

memberi minum kepadanya dari air kolam-ku (kolam Nabi- Haudi ) iaitu  sesuatu 

minuman yang tidak akan merasa haus lagi sesudah meminumnya sehinggalah ia 

memasuki syurga”. ( Hadis Riwayat Ibnu Huzaimah ) 

 

 

Menurut hadis ini, maka sudah wajarlah setiap kita akan mengakhiri bulan 

sya‟ban memasuki bulan ramadan dengan mengadakan pertemuan.Mengadakan 

pertemuan pada hari-hari terakhir dari Sya‟ban untuk memberi petunjuk yang 

diperlukan oleh masyarakat yang harus dilaksanakan dalam bulan Ramadan.Pada 

majlis ini Nabi Rasullulah S.A.W  akan bincangkan masalah yang sering berlaku dan 

maklumat-maklumat yang penting diketahui.Alangkah baiknya jika kita melakukan 

sunnah nabi ini untuk kita amalkan sebagai amalan yang tetap setiap tahun.  

 

Sabda Nabi Rasullulah S.A.W : 

----- 

“Barangsiapa yang menghidupkan sunnah-ku pada ketika uimatku telah rosak, maka 

baginya pahala seratus orang yang syahid”. ( Hadis Riwayat Al-Baihaqi ) 

 

 



Seluruh anggota masyarakat Islam termasuk kanak-kanak bergembira menyambut 

kehadiran bulan ini kerana Ramadan adalah bulan ibadah dan dapat mengeratkan 

silaturrahim sesama islam. 

Orang yang beriman pada bulan ini nmelepaskan diri dari kemewahan hidup pada 

siangnya dan pada waktu malamnya melakukan ibadah ,khususnya solat tarawih. 

 

Ketiga : Mengucapkan „Selamat Datang‟ dengan kehadiran bulan Ramadan. 

 

Jikakita perhatikan kepada riwayat-riwayat yang menceritakan cara Rasullulah S.A.W 

menyambut kehadiran bulan Ramadan ini, adalah tersebut ini : 

 

1. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa-i dari Abu Hurairah bahawa 

Rasullulah S.A.W sentiasa menggembirakan pada sahabat atas kedatangan 

bulan ini, bulan yang mengandungi nikmat ilahi dan rahmat darinya ; bulan 

Allah yang memerdekakan hambanya dari azab api neraka. 

 

2. Rasullulah S.A.W mengegembirakan para sahabat dengan sabdanya : 

 

------ 

“ Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, ia adalah bulan yang 

diberkati oleh Allah.Allah telah memerintahkan agar berpuasa pada bulan ini. Pada 

bulan ini dibukakan seluruh pintu syurga, dikunci semua pintu neraka dan dibelenggu 

( dirantai ) seluruh syaitan.Pada bulan ini juga terdapat satu malam yang lebih baik 

dari 1000 bulan ( 83 tahun 4 bulan ) Barangsiapa yang tidak diberikan kebajikan 

kepadanya pada malam ini, bererti telah diharamkan baginya segala rupa kebajikan”. 

( Hadis Riwayat Ahmad, An-Nasa-i dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah ) 

 

3. Rasullulah S.A.W telah bersabda kepada sahabatnya : 

 

----  

 “Telah datang kepadamua bulan Ramadan, penghulu segala bulan.Maka ucaplah 

selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa yang membawa segala bentuk 

keberkatan, maka alangkahmulianya tetamu yang datang ini.( Riwayat At-Thabrani ). 

 

KEISTIMEWAAN BULAN RAMADAN  

 

a) Pengenalan Ramadan. 

 

Ramadan bermaksud sangat terik atau sangat panas disebabkan terik matahari. 

Oran-orang Arab dahulu kala ketika memindahkan nama-nam bulan dari Bahasa 

Kuno ke Bahasa Arab, mereka menamakankan sesuatu bulan itu mengikut masa 

dan apa yang mereka lalui dalam bulan tersebut. Maka kebetulan dalam setahun 

itu terdapat satu bulan yang amat panas danterik berbanding dengan bulan-bulan 

yang lain, maka dinamakan bulan itu “Sangat Terik dan Panas” itulah Bulan 

Ramadan. 

Al-Mujahid seorang tokoh tabiin yang terkenal dengan bidang Tafsir tidak 

mengatakan “Ramadan” semata-mata , beliau selalu menyebutkan Bulan 

Ramadan” . 

 

b) Kedudukan bulan Ramadan 



 

1. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan wahyu Al-Quran 

yang pertama. 

 

Firman Allah Taala : 

184 

 “Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan petunjuk serta ia dapat memisahkan antara yang baik dan buruk”  

( Surah Al-Baqarah ayat 184 ) 

 

Firman Allah Taala lagi : 

ُ  

“ Dan Tuhanmu mencipta apa yang dikehendaki dan memilih apa yang 

dikehendaki” ( Surah Al-Qasas ayat 88 ) 

  

Allah telah memilih orang yang istimewa untuk menerima wahyu Al-Quran 

iaitu Nabi Muhammad S.A.W, Allah telah memilih tempat yang istimewa untuk 

menerima wahyu iaitu Mekah , Allah telah memilih Bulan Ramadan diantara 

bulan-bulan lain untuk menerima wahyu Ilahi . Ini sudah tentu mempunyai rahsia 

dan keistimewaan padanya kerana ke tiga-tiga perkara ini adalah penghulu pada 

pihak masing-masing.  

Nabi Muhammad S.A.W adalah penghulu segala nabi dan rasul sekaligus 

penghulu segala makhluk Ilahi  di alam maya ini, Mekah pula adalah penghulu 

bagi semua tempat yang ada di alam ini ( Kota Madinah adalah tempat yang kedua 

mulia setelah Kota Mekah ) dan bulan Ramadan pula adalah penghulu dari seluruh 

bulan. 

 

2. Bulan Ramadan juga telah terpilih untuk masa terjadinya pertempuran 

Badar Kubro ( Pada 8 haribulan Ramadhan tahun ke 2 hijrah terjadinya 

peperangan Badar ) yang dengan berjayanya peperangan ini telah 

memberi kesan terhadap perkembangan Islam secara besar-besaran.
1
 

 

3. Pada bulan ini juga Nabi Muhammad S.A.W telah melancarkan 

serangan untuk menawan Kota Mekah iaitu Penyempurnaan 

pembukaan kota Makkah pada 10 Ramadhan tahun ke 8 

hijrah..Peristiwa penaklukan umat islam ke atas Kota Mekah telah 

berlaku dengan begitu tenang dan licin. Ini bermakna mulai saat itulah 

telah berakhirnya penyembahan berhala di sisi kaa‟bah dan menjadikan 

wilayah Mekah yang bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa dalam erti 

kata yang sebenarnya. 

                                                 
1
 Perang Badar telah berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah.Oleh kerana Firman Allah yang 

menyatakan  yang bermaksud bahawa peperangan Badar ( 2 Hijrah ) )..……  (يوم الفرقان ويوم التقا الجمعان

dan hari penurunan wahyu yang pertama ( semasa umur nabi 40 tahun ) adalah pada tarikh yang sama 

walaupun berbeza tahun berlaku kedua-dua peristiwa tersebut.Ini bermakna Pada saat turunnya wahyu 

yang pertama tersebut, Lailatul Qadar berlaku pada malam tersebut iaitu 17 Ramadan 660 Masihi atau 

40 tahun umur nabi ) Ini berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Qadr  إنا أنزلناه في ليلة القدر)  ) 

maksudnya “Sesungguhnya Aku telah menurunkan Al-Quran itu pada malam lailatul qadar....” 



 

4. Pada bulan ini juga Allah telah memilih diletakkan malam yang lebih 

baik dari seribu bulan iaitu malam Lailatul qadar. Kelebihan bulan 

Ramadhan ialah kerana adanya malam Lailatul Qadar yang 

dirahsiakan. Akan mendapat keampunan, pahala, rahmat dan darjat 

yang tinggi bagi orang yang berjaga malam untuk mendapatkan malam 

Lailatul Qadar dengan dipenuhi amal ibadah, bertaqwa kepada Allah, 

solat sunat, istighfar, tasbih dan zikir sepanjang malam. Lailatul Qadar 

dan malam raya yang disunatkan kepada kita agar berjaga malam 

untuk beribadat, bertakbir sepanjang malamnya. Akan mendapat 

keampunan yang banyak, pahala yang besar dan rahmat yang 

mencurah-curah. Sesiapa yang menghidupkan dua malam raya (Aidil 

Fitri dan Aidil Adha) dengan ibadat dan takbir maka hatinya tidak akan 

dimatikan sewaktu segala hati mati. 
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"Diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

pernah beriktikaf iaitu berada di dalam masjid selama sepuluh hari pada 

pertengahan bulan Ramadan. Selepas berlalu malam yang kedua puluh dan 

memasuki hari atau malam yang kedua puluh satu baginda pulang ke 

rumahnya. Para Sahabat yang beriktikaf bersama-sama baginda juga turut 

pulang. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda di bulan Ramadan yang sama 

dan waktu yang sama di mana baginda pulang ke rumah, setelah menyuruh 

atau mengajak mereka supaya selalu tabah terhadap kehendak Allah 

dengan sabdanya: Aku telah beriktikaf selama sepuluh hari dan kemudian 

aku lanjutkan selama sepuluh hari yang berikutnya. Oleh itu sesiapa yang 

ingin melanjutkan iktikaf bersamaku, tetaplah berada di tempat iktikafnya. 

Aku telah bermimpi melihat Lailatulqadar tetapi aku terlupa waktunya. 

Carilah ia dalam sepuluh hari ganjil yang terakhir. Pada waktu itulah aku 

melihat aku sedang sujud pada air dan tanah. Abu Said al-Khudri r.a 

berkata: Kami dibasahi hujan pada malam hari yang kedua puluh satu. 

Masjid telah basah, begitu juga dengan tempat sembahyang Rasulullah 

s.a.w. Aku melihat ke arah baginda setelah selesai mengerjakan 

sembahyang subuh. Wajah baginda basah terkena lumpur dan air" 
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664 Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Terdapat beberapa 

orang dari kalangan Sahabat Rasulullah s.a.w telah bermimpi melihat 

Lailatulqadar pada tujuh hari yang terakhir. Rasulullah s.a.w bersabda: 

Mengikut Pandanganku, mimpi kamu bertepatan dengan tujuh hari yang 

terakhir. Oleh itu sesiapa yang ingin mencarinya hendaklah mencarinya 

pada tujuh hari yang terakhir tersebut * 

 

 

 

Pada malam Lailatul Qadar Allah s.w.t menyuruh Jibril a.s turun ke bumi. 

Lalu Jibril turun ke dalam perhimpunan malaikat di bumi membawa 

bersama bendera hijau dan dipacakkan di atas kaabah. Jibril mempunyai 

600 sayap, setengahnya tidak dibuka kecuali dibuka keduanya pada malam 

Lailatul Qadar yang merentangi dari timur ke barat untuk menyelamatkan 

umat Muhammad dan memberi salam kepada setiap orang yang berjaga 

pada malam tersebut untuk beribadat untuk mencari keredhaan Allah swt. 

Para malaikat berkata kepada Jibril “Adakah Allah menerima doa orang 

mukmin dari umat Muhammad pada bulan Ramadhan ini? Jibril menjawab 

“Allah menilik umat Nabi Muhammad saw yang berpuasa dan beribadat 

kepadanya serta diampunkan dosanya iaitu orang yang kekal meminum 

arak, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya, orang yang 

memutuskan silaturahim dan orang yang tidak bercakap dengan 

saudaranya lebih dari tiga hari. 

 

 

 

5. Pahala yang disediakan amat luar biasa berbanding bulan yang lain. 

 

Sabda Rasulullah s.a.w “Tidur orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan 

adalah ibadat, nafasnya adalah tasbih, doanya mustajab, dosanya 

diampunkan Allah dan  pahalanya digandakan oleh Allah S.W.T”. Pada  

malam Ramadan juga dikhususkan solat Tarawih yang tidak dilakukan 

pada malam-malam yang lain. 

 

658 

"Diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

bersabda: Setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan 

menjauhkannya dari api Neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun " 

 

6. Dibuka semua pintu syurga ,ditutupi semua pintu neraka dan 

dibelenggu seluruh syaitan. 



606 

“Apabila bulan Ramadan dibuka semua pintu syurga ,ditutupi 

semua pintu neraka dan dibelenggu seluruh syaitan” 

Sabda Nabi S.a.w “Apabila berada di awal malam daripada bulan puasa, 

disengkang segala syaitan dan segala jin yang jahat-jahat dan dikuncikan 

pintu-pintu neraka maka tiada dibuka daripadanya satu pintu pun dan 

dibukakan pintu syurga maka tiada dikunci daripadanya satu pintu pun dan 

menyeru : 

 

“Wahai orang yang berkehendak kebajikan, marilah (lakukanlah) kamu 

dan wahai orang yang berkehendak kejahatan berhentilah dan bagi 

Allah itu merdekakan hambanya daripada neraka dan demikianlah 

setiap malam”. 

 

 

 

657 

 

"Diriwayatkan daripada Sahl bin Saad r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

bersabda: Sesungguhnya di dalam Syurga itu terdapat pintu yang 

dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu 

tersebut pada Hari Kiamat kelak. Tidak boleh masuk bersama mereka 

seorangpun selain mereka. Kelak akan ada pengumuman: Di manakah 

orang yang berpuasa؟ Mereka lalu berduyun-duyun masuk melalui pintu 

tersebut. Setelah orang yang terakhir dari mereka telah masuk, pintu tadi 

ditutup kembali. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya " 

 

 

 

SEBAB-SEBAB  KEUTAMAAN AMALAN PUASA 

 

        Berlipat  ganda  pahala  ibadat  , adalah kerana  beberapa  sebab : 

 

1. Kemuliaan  tempat  melakukan   amalan  seperti  shalat  yang    

      dilakukan dimasjid  mekkah  , atau di masjid  madinah  

2. Kemulian masa seperti  berpuasa  dibulan ramadlan dan  beribadat  

      kesepuluh hari yang pertama  di bulan dzul-hijjahy  

3. Diriwayat kan oleh ibnkhuzaimah dari salman al farisi   bahwa  rasullulah  

s.a.w. bersabda : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“barang siapa  „bertathauwwu‟ ( mengerjakan sunat ) di dalam bulan Ramadan  

dengan sesuatu perkara dari perkara-perkara kebajikan , adalah seperti orang 

menunaikan sesuatu fardu di bulan lainnya . Dan barang siapa menunaikan 

padanya sesuatu fardu adalah seperti orang yang menunaikan 70 fardu di bulan 

selainnya . 

 

 

 

Puasa melebihi segala rupa amalan yang lain . Puasa di bulan Ramadan 

melebihi segala puasa di kerjakan di bulan yang lain , kerana mengingatkan 

kemuliaan masa dan kerana puasa itu salah satu dari sendi islam yang lima . 

 

 

  SEBAB-SEBAB PUASA DISANDARKAN KEPADA ALLAH 

 

     Sebab puasa disandarkan kepada Allah S.W.T ialah kerana puasa itu bererti 

meninggalkan segala keinginan diri dan segala kerinduan hati yang memang 

telah menjadi tabiat manusia . Meninggalkan keinginan-keinginan diri , tiada 

terdapat pada ibadat-ibadat yang lain . 

      Dalam ihram yang tiada dibolehkan menyetubuhi isteri sahaja , tetapi 

makan minum masih di bolehkan .  

       Dalam shalat , hanya sebentar sahaja menahan diri kerana itu tiada terasa 

kesukaran apa-apa . 

 

 

        Tetapi dalam berpuasa ini , terasa benar kepedihan dan kesulitan menahan 

makan , minum dan menahan diri dari mendekati isteri . 

         Apabila seseorang berpuasa dibawah tekanan udara yang panas , perut 

bergongcang , kerongkongan menjerit minta dikasihani dan orang yang 

berpuasa itu tinggal di tempat yang sunyi khali pula , nyatakan bahawa benar –

benar menahan nafsu lantaran menunaikan perintah Allah S.W.T.  

 

 Dibuka semua pintu syurga ,ditutupi semua pintu neraka dan dibelenggu 

seluruh syaitan 


