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Alhamdu lillaahil ladzii bini'ma-
tihi tatimmus shaalihaat... Asy-
hadu 'an laa ilaaha illallaah wa 
asyhadu anna Muhammadan 
'abduhu wa Rasuuluh... Wa ba'du:

Bulan Rajab bertemu Rajab, 
Sya'ban bertemu Sya'ban, dan 
Ramadhan bertemu Ramadhan. 
Artinya, tanpa terasa kita sudah 
mengarungi satu tahun perjala-
nan. Apabila dihubungkan dengan 
wabah, berarti satu tahun kita telah 
diuji, satu tahun kita melakukan 
pengembaraan, dan satu tahun 
pula kita banyak mengambil pela-
jaran.

Ramadhan yang digambarkan 
sebagai bulan untuk memanen 
pahala (syahrun lil hishaadi), 
senantiasa menjadi harapan untuk 
tergapainya cita-cita mulia. Kare-
nanya, bertaburnya ilmu dan ber-
tebarnya amalan menjadi hiasan 
nyata dalam membangun masya-
rakat yang telah terpoles dengan 
madrasah ramadhan.   

Dengan bertemakan: "Untuk 
Ramadhan yang Lebih Ber-
makna, maka Buletin Tsaqaafah 
Ghazwul Fikri News Bidang Kajian 
dan Ghazwul Fikri Dewan Da'wah 
Islamiyah Indonesia Edisi 04/ I/ 
GFN/ 2021 kali ini, turut hadir 
menemani pembaca menyuk-
seskan masa-masa akhir panen 
raya kita. Selamat membaca, se-
moga menjadi berkah !!! 

Walladziina jaahaduu fiinaa 
lanahdiyannahum subulanaa
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Kita awali perbincangan ini dengan sapaan syair seseorang 
yang tengah dihiasi rindu berat akan kehadiran-nya. Bukan 
karena ini sebuah ajaran atau sebuah anjuran Rasul teladan, 

melainkan kesan dan bisikan batin yang tertanam dalam 
sanubari ter-sembunyi yang membuncah menjadi telaga 

kegembiraan:

indah, di tengah taman jadi hiasan ... 
Harum ramadhan tercium sudah, 
salah dan khilaf mohon dimaafkan ..."

"Bunga terangkai terikat tali, 
lama dipandang indah sekali ... Biar 
pun ramadhan sebentar lagi, mohon 
maaf setulus hati ..."

Sebagai tamu agung engkau da-
tang, tamu yang senantiasa membawa 
banyak kebaikan (mashâlih) dan ke-
manfaatan (manâfi') di dalamnya. 
Engkau laksana telaga atau kolam 
(birkah), karena dalam jiwamu ber-
kumpul segala kemuliaan bagaikan 
parit-parit air yang membentuk mua-
ra. Sangatlah tepat dan tidak salah 
gelar apabila engkau dijuluki syahrul 
mubârak, yakni bulan penuh keberka-
han, sebagaimana sabda Nabi jun-
jungan:
قد جاء�م شهر ر�ضــان شهر مبارك كتب اهللا علي�م 
صـــيامه فيه تفتح أبواب ا�نان وتغلق فيه أبواب ا�حيم 

“Kembang melati sungguhlah 
indah, di tengah taman jadi hiasan ... 
Harum ramadhan tercium sudah, 
salah dan khilaf mohon dimaafkan ..."

"Bunga terangkai terikat tali, 
lama dipandang indah sekali ... Biar 
pun ramadhan sebentar lagi, mohon 
maaf setulus hati ..."

Sebagai tamu agung engkau da-
tang, tamu yang senantiasa membawa 
banyak kebaikan (mashâlih) dan ke-
manfaatan (manâfi') di dalamnya. 
Engkau laksana telaga atau kolam 
(birkah), karena dalam jiwamu ber-
kumpul segala kemuliaan bagaikan 
parit-parit air yang membentuk mua-
ra. Sangatlah tepat dan tidak salah 
gelar apabila engkau dijuluki syahrul 
mubârak, yakni bulan penuh keberka-
han, sebagaimana sabda Nabi jun-
jungan:

“Kembang melati sungguhlah 
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وتغل فيه ا�شـــياط� فيه �لة خ� من ألف شهر من حرم 
خ�ها فقد حرم

"Sungguh telah datang kepadamu 
bulan ramadhan bulan penuh ke-
berkahan, Allah wajibkan hari-
harimu untuk shaum; di dalamnya 
dibukakan pintu-pintu surga, dikun-
cinya pintu-pintu neraka, juga dibe-
lenggunya syaitan-syaitan. Di da-
lamnya pula, ada satu malam yang 
lebih baik dari seribu bulan. Siapa 
yang terhalang kebaikannya (di 
malam itu), sungguh benar-benar 
terhalang." (HR. Ahmad dan An-
Nasai dari shahabat Abu Hurairah 
radhiyallâhu 'anh)

Seperti ditunjukkan para ulama, 
bahwa tidak adanya do'a khusus 
menyambut ramadhan, melainkan 
do'a Rasulullâh shalallâhu 'alaihi wa 
sallam untuk segala bulan pada bulan-
bulan qamariyah:

ا� اهله علينا با�من واإليمان وا�ســـــالمة 

واإلسالم هالل خ� و رشد ر� و ر�ك اهللا

"Ya Allah... Jadikan rembulan 
yang baru muncul (hilal) pada kami 
ini rembulan yang membawakan ke-
damaian dan semangat iman, rem-
bulan yang membawakan kesela-
matan dan semangat Islam, rembu-
lan yang membawakan kebaikan dan 
petunjuk. Tuhanku dan Tuhanmu 
(hai rembulan) sama-sama Allah." 
(HR. At-Tirmidzi dari shahabat 
Thalhah bin 'Ubaidillah radhiyallâhu 
'anh)

Namun, luapan kegembiraan tidak 
berhenti sampai di sana. Berbagai 
kalimat tahni'ah muncul pula dari 
lisan-lisan bersih orang-orang shalih 
terdahulu seperti halnya ungkapan 

indah seorang tâbi'in Yahya bin Abi 
Katsîr rahimahullâh (w. 129 H.) yang 
sangat populer:

ا� سلمنا �ر�ضان و سلم ر�ضـان �ا و �سـلمه منا 

متقبال

"Ya Allah ... Selamatkan kami un-
tuk bulan ramadhan dan selamat-
kanlah bulan ramadhan untuk kami 
... Semoga Engkau menerima amal 
ibadah kami." (Riwayat Abu Nu'aim 
dalam Hilyatul Auliyâ).

Sangatlah indah terasa, suasana 
dan nuansa ramadhan; Ia bagaikan 
tempat berlatih mentadrib diri meng-
gapai tazkiyah, markaz yang mem-
berikan 'izzah dan ghîrah, serta 
madrasah yang mampu menyemai 
benih-benih da'wah dan tarbiyah. 
Benar-benar sejatinya kawah candra-
dimuka yang disiapkan Allah 'azza wa 
jalla.

Sebagai ikhtitâm kalam kita, 
senandung orang yang merindu, 
sangatlah layak dicamkan:

"Tiada ungkapan yang lebih 
mulia, yang dapat kita lafalkan saat 
ramadhan tiba, selain rasa syukur ke 
hadhirat Allah jalla wa 'alâ."

“Ramadhan hadhir bagai hadiah 
dari Allah untuk orang-orang yang 
beriman, hadiyyah rabbâniyyah 
agar bisa membenahi diri menjadi 
pribadi yang lebih baik."
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Tiada bulan yang lebih mulia selain 
bulan ramadhan; Bulan yang sejak 
diturunkannya kewajiban shaum 
benar-benar memiliki panduan apik 
dengan karakteristik seruannya yang 
khas. Karena keunggulannya itu, maka 
bulan ini pun diberi gelar induknya 
semua bulan (sayyidus syuhûr).

Diawali dengan panggilan baik nan 
indah (husnun nidâ) آمــنوا ا�ين أيها يا yang 
menunjukkan bahwa objek yang diseru, 
bukanlah manusia sembarangan, 
melainkan orang-orang beriman. Beri-
kutnya disodorkankan pula penggalan 
informasi pengalaman perjalanan 
ummat masa lampau yang juga sama-
sama menunaikan shaum, terwujud 
dalam kalimat قـبل�م من ا�ين � كــتب كما. 
Lalu ayat pembuka ini pun ditutup 
dengan kalimat penutup yang indah 
pula (husnul intihâ) dengan men-
jelaskan hikmah di balik disyari'at-
kannya shaum, تتقون لعل�م yaitu menjadi 
pribadi-pribadi yang bertakwa (Lihat: 
QS. Al-Baqarah/ 2: 183).

Kemudian disusul dengan keha-
rusan dan harapan-harapan lainnya; in 
kuntum ta'lamûn, la'allakum tasyku-
rûn, laallahum yarsyudûn dan la’alla-
hum yattaqûn menjadi kalimat yang 
dipilih sekaligus mewakili tujuan yang 
ingin dicapai mengapa seseorang harus 
menjalani shaum (Lihat: QS. Al-
Baqarah/ 2: 184 - 187).

Gegap gempitanya penyambutan 
ramadhan begitu berasa, memuncul-
kan kesadaran hakiki tanpa dipaksa 
(inshâf). Drastisnya perubahan sikap 
manusia yang ditandai dengan berlom-
banya daya amal yang tinggi (tanâfus, 
hirsh), disertai peningkatan-peningka-
tan lainnya yang mengarah pada per-
juangan total dengan gelora jiwa yang 
membara (ghîrah). Semua itu, menun-
jukkan antusiasme untuk mewujudkan 
ramadhan sebagai madrasah tarbiyah 
semakin berasa dan beraroma.

Terbinanya kembali nilai keimanan 
(tarbiyah îmâniyyah), tumbuhnya 
kembali nilai spiritual (tarbiyah rûhiy-

(Memetik Hikmah Tarbiyah dan Tazkiyah)



yah), tergugahnya kembali sensitivitas 
sosial (tarbiyah ijtimâiyyah), hidupnya 
kembali moralitas (tarbiyah akhlâqiy-
yah) dan bangkitnya kembali semangat 
berjuang (tarbiyah jihâdiyyah) men-
jadi tanda-tanda utama adanya perge-
rakkan massif dan terstruktur untuk 
mencapai optimalisasi ramadhan yang 
berkualitas, sehingga ramadhan benar-
benar dirasakan sebagai bulan yang 
mendorong akal sehat, mental yang 
kuat dan moral yang terpuji.

Dalam hal ini, ulama senior kon-
temporer Syaikh Prof. Dr. Yusuf al-
Qaradhawy berhasil menguraikan ra-
gam manfaat shaum sebagai hikmah 
tarbiyah dan tazkiyah sekaligus dalam 
kitabnya Al-'Ibâdah Fiel Islâm sebagai 
berikut:

1. Membentuk ketahanan rohani 
(rûhani); yaitu dengan ibadah shaum, 
manusia dapat mengendalikan hawa 
nafsunya.

2. Menyehatkan jasmani; yaitu 
dengan menjalankan ibadah shaum 
seseorang dapat mengatur dan me-
nertibkan fungsi perut, di mana ku-
rangnya memelihara perut dan meng-
isinya secara berlebihan bisa menim-
bulkan penyakit.

3. Mendidik kesabaran; yaitu tahan 
banting terhadap berbagai godaan. 
Ketika seseorang mampu menciptakan 
daya tahan menghadapi kesulitan, 
berarti dia akan mampu menum-
buhkan daya juang untuk mengatasi 
kesulitan-kesulitan yang lebih kom-
pleks.

4. Menguatkan kemauan; yaitu 

ketika seseorang mampu mengatasi 
berbagai kesulitan, maka semakin 
mendorong dirinya meningkatkan 
kemauan untuk berjuang.

5. Mengenal nikmat Ilahy; yaitu 
seseorang akan lebih menyadari akan 
nikmat yang dianugerahkan Allah 'azza 
wa jalla kepadanya seiring hilangnya 
nikmat itu sendiri dari tangannya sete-
lah seharian menunaikan ibadah 
shaum.

6. Mendidik perasaan santun dan 
belas kasihan; yaitu seseorang akan 
turut merasakan betapa lapar dan 
dahaganya orang-orang lemah dan 
miskin setelah dia merasakan dari 
pengalamannya selama shaum.

7. Latihan berserah diri; yaitu 
apabila seseorang menjalankan ibadah 
shaum, maka hal ini dapat menumbu-
hkan loyalitas ketaatan dan kepatuhan 
serta kedisiplinan.

Bahkan, banyak saksi medis dari 
para ahli dan ilmuwan yang telah 
membuktikan risetnya, betapa ibadah 
shaum sangat mempengaruhi terhadap 
kesehatan seseorang. Sekedar menun-
jukkan contohnya, di antara ilmuwan 
yang memberikan kesaksiannya ada-
lah:

1. Dr. Allan Coutt yang mencerita-
kan: "Menahan nafsu makan dan 
mengaturnya dapat mendatangkan 27 
pangkal kesehatan yang paling baik." 
(Lihat: H.Z.A. Ahmad, Bunga Rampai 
Ajaran Islam 9/ 161)

2. Dr. Dakar (Pakistan) menyebut-
kan: "Ibadah shaum tidak akan meru-
bah keseimbangan cairan badan, 



Subhânallâh ... tabârakallâh ... 
Semua itu sangatlah nyata, betapa 
ibadah shaum merupakan ibadah yang 
penuh mashlahat. Jangankan kemash-
lahatan hidup di hari kemudian, bah-
kan mengarungi kehidupan dunia fana 
sekalipun. Karena itu, shaum menjan-
jikan hidup sehat lahir dan batin; sehat 
akal fikirannya, sehat pula jasmani 
(fisik, khalq) dan mental kejiwaannya 
(psikis, khulq). Wallâhu a'lam bis 
shawwâb.

berat badan dan kadar gula secara 
berarti." (Ahmad Sanoesi, Bunga Ram-
pai Ajaran Islam 14/ 109)

3. Dr. Yuri Nikolayev (Ahli penyakit 
jiwa di Moskow) menceritakan: "Peng-
alaman selama 30 tahun menghadapi 
lebih 10.000 pasien, maka dapat di-
simpulkan bahwa membatasi macam 
makanan (atau diet semacam itu) sa-
ngat menolong bagi pengobatan para 
penderita penyakit." (H.Z.A. Ahmad, 
Bunga Rampai Ajaran Islam 9/ 161)

م� يبلغ ا��يان يوما تمامه ... إذا كنت ت�نيه و غ�ك يهدمم� يبلغ ا��يان يوما تمامه ... إذا كنت ت�نيه و غ�ك يهدمم� يبلغ ا��يان يوما تمامه ... إذا كنت ت�نيه و غ�ك يهدم

"Kapankah sebuah bangunan bisa selesai sempurna ... "Kapankah sebuah bangunan bisa selesai sempurna ... 
Jika engkau membangun, sedangkan yang lain merobohkan." Jika engkau membangun, sedangkan yang lain merobohkan." 

(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

"Kapankah sebuah bangunan bisa selesai sempurna ... 
Jika engkau membangun, sedangkan yang lain merobohkan." 

(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)



Tamu agung itu, selalu datang tepat 
waktu, selalu sesuai dan menemukan 
momentumnya. Hadir di tengah-
tengah ummat yang menantikannya, 
selalu dirindukan kehadirannya. 
Sungguh tamu yang agung, tamu yang 
membawa multi kemanfaatan dan 
multi kemashlahatan. Fîhi manâfi' wa 
fîhi mashâlih, demikian Ar-Râghib al-
Ashbahany melukiskan dalam Al-
Mufradat-nya.

Inilah hakikat sabda Rasûlullâh 
shalallâhu 'alaihiwa sallam yang 
menuturkan:

قد جاء�م شهر ر�ضان شهر مبارك... 

"Sungguh telah datang menyapa 
kalian bulan ramadhan bulan penuh 

keberkahan ..." (HR. Ahmad dan An-
Nasâi dari shahabat Abu Hurairah 
radhiyallâhu 'anh)

Kata mubârak, menjadi kata yang 
dipilih untuk bulan mulia ramadhan 
dengan menyebut tempat bermua-
ranya air (maudhi'ul mâ'i), di mana 
parit-paritnya mengantarkan beragam 
aliran air yang berkumpul dalam satu 
titik. Ramadhan benar-benar laksana 
kolam (birkah) yang menampung 
banyak parit kebajikan. Benar tutur 
kata Ibnu Manzhûr dalam Lisânul 
'Arab-nya yang menyebutkan bahwa 
"berkah itu tetapnya kebaikan Ilahy" 
(tsubûtul khairil Ilâhy). Itu juga yang 
terjadi pada tamu kita Ramadhan.

Kalaulah tak ada aral melintang, dalam hitungan hari dan jari 
kita, dua hari ke depan kita akan kembali dipertemukan dengan 
tamu yang sangat hebat (haibah). Yakni tamu agung ramadhan 

yang telah banyak mengantarkan kaum Muslimin ke gerbang 
kemenangan dan kejayaannya sepanjang bentangan sejarah.

BULAN BERKAHBULAN BERKAHBULAN BERKAH
DAN MEMORI KEJAYAAN UMMATDAN MEMORI KEJAYAAN UMMATDAN MEMORI KEJAYAAN UMMAT



Sekedar "menyebrangkan" ingatan, 
memori masa lampau untuk diambil 
pelajaran ('ibrah, i'tibâr). Tercatat jelas 
dan tergores oleh tinta sejarah, betapa 
kehadhiran ramadhan kerapkali meng-
antarkan ummat yang merindukannya 
pada kemenangan (an-nashr) dan 
kejayaan (al-'izzah).

Sejarah menunjukkan kemulia-
annya; Al-Qur'ânul Karîm dan kitab-
kitab wahyu lainnya turun di bulan 
mulia ini, pembersihan berhala-
berhala kaum musyrikin suku Quraisy 
yang menghiasi sekeliling ka'bah 
terjadi di bulan ini, perang badar kubra 
yang disebut-sebut sebagai yaumal 
taqal jam'ân juga terjadi di bulan ini, 
persiapan fathu Makkah terjadi di 
bulan ini, dibebaskannya Muslimin 
dari Romawi Byzantium juga terjadi di 
bulan ini, dihalaunya tentara Tatar dari 
bumi Muslimin juga di bulan ini.

Bahkan, banyak peristiwa-peristiwa 
besar abad ini terjadi di bulan mulia 
ramadhan; terusirnya tentara beruang 
merah Uni Soviet dari bumi Afghanis-
tan dan terbebasnya bangsa Checnya 
dari cengkraman Rusia, itu pun terjadi 
di bulan Ramadhan. Dan tak kalah 
pentingnya negeri yang kita cintai 
diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta 
tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan 
dengan waktu dhuha, hari jum'at di 
bulan agung ramadhan.

Dalam konteks kesejarahan, para 
cerdik pandai telah menunjukkan be-
tapa sejarah telah banyak menyum-
bangkan pelajaran untuk diambil hik-
mahnya oleh generasi saat ini. Kema-
juan dan kemunduran suatu bangsa, 
berjaya dan hancurnya tidak lepas dari 

sebab-sebab yang mempengaruhinya.

Sekedar contoh yang menggambar-
kan kejayaan masa silam, 800 tahun 
lamanya kaum Muslimin menguasai 
Benua Eropa. Apa yang menyebabkan 
mereka bertahan dengan waktu yang 
begitu panjang, lalu terjatuh begitu saja 
di tengah-tengah tumpukkan puing-
puing peradaban masa keemasan. 
Akhirnya, kita hanya bisa berbangga 
dengan masa lalu itu, namun hakikat-
nya kita tengah merintih dan meratapi 
kekalahan peradaban di hari ini.

Para sejarawan mengakui, ada 
pilar-pilar kekuatan yang mengantar-
kan mereka mampu bertahan selama 
itu. Ketika pilar-pilar itu ditegakkan, 
maka berjaya dan digdayalah suatu 
bangsa. Sebaliknya, apabila pilar-pilar 
itu tidak dapat ditegakkan, maka ro-
bohlah suatu bangsa. Adapun pilar-
pilar yang dimaksud adalah:

1. 'Âdilun umarâuhum; yakni 
keadilan para pemimpinnya (umara: 
penguasa).

2. 'Âlimun 'ulamâ'uhum; yakni 
kecerdasan para cerdik pandainya 
(ulama: ilmuwan, sarjana).

3. Samâhatun aghniyâuhum; yakni 
kedermawanan para saudagarnya 
(aghniya: orang-orang kaya).

4. Syajâ'atun 'askariyâtuhum; 
yakni keberanian para tentaranya 
('askar: ksatria, ponggawa, prajurit, 
penjaga negara).

Namun, ada pula yang menam-
bahkan bahwa tegaknya urusan dunia 
itu (qawâmud dunyâ), di samping 
keilmuan para ulama, keadilan para 
pemimpin, kedermawanan orang-



orang kaya, juga do'anya orang-orang 
fakir miskin (du'âul fuqarâ wal 
masâkin) sebagaimana dituturkan 
Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad 
al-Khubary dalam Dhuratun Nâshihîn 
Fiel Wa'zhi wal Irsyâd. 

Dengan meminjam definisi yang 
disampaikan Abu Hâmid al-Ghazaly 
(pemilik kitab monumental Ihyâ 
'Ulûmiddîn) tentang "mengambil 
pelajaran", yaitu:

ر إ� غ�ه فال يقت�  مع� اإلعتبار أن يع� ما ذك
عليه

"Makna i'tibar adalah seseorang 
yang menyebrangkan apa yang 

diingat kepada suasana yang lain 
tanpa batas waktu"

Semoga Allah 'azza wa jalla men-
jadikan kita termasuk orang-orang 
yang pandai mengambil pelajaran dari 
bentangan sejarah panjang masa silam 
untuk dijadikan pelajaran hari ini. 
Dengan berbekal berkahnya Rama-
dhan, kiranya Allah mengantarkan kita 
pada suasana aman, rasa nyaman dan 
semangat iman, kedamaian, kesela-
matan dan semangat ke-Islaman serta 
beragam petunjuk dan kebaikan.

Aqûlu qaulî hâdzâ wa astagh-
firullâha lî wa lakum ...



"Janganlah engkau terlampau yakin 
bisa menyenangkan semua orang ... 
Karena engkau bukanlah adzan maghrib 
(yang bisa menyenangkan semua 
orang yang shaum)."



Lintasan peristiwa sepanjang seja-
rah ramadhan, tidak sekedar terkait 
dengan wahyu-wahyu yang turun; 
baik Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur-
'an, bahkan shuhuf Ibrahim pun turun 
di bulan mulia ini. Demikian pula 
dengan turunnya kewajiban shalat 
lima waktu, shaum wajib ramadhan 
dan zakat fithri, terjadi berdekatan di 
bulan ini juga. Terlebih berbagai 
peristiwa heroik yang membuat jiwa 
ini selalu bergelora.

Adapun beberapa peristiwa yang 
sangat penting untuk dijadikan soko 
guru "semangat perjuangan" dan 
pelajaran berharga adalah sebagai 
berikut:

Penyerahan Liwaa' Pertama; Pe-
nyerahan bendera pertama dalam 
Islam oleh Rasulullah shalallaahu 

'alaihi wa sallam kepada shahabat 
Hamzah bin 'Abdul Muthalib radhi-
yallaahu 'anh pada tanggal 4 Rama-
dhan tahun ke-1 H. setelah tujuh bulan 
sampainya Rasulullah di Madinah. 
Sayyidus Syuhada Hamzah dengan 
pasukannya bertugas menghadang 
kafilah Quraisy di bawah pimpinan 
Abu Jahl.

Peristiwa Ta'aakhi; Dipersaudara-
kannya antara kaum muhaajirien de-
ngan anshar, hingga menjadi kekua-
tan yang sempurna. Menurut catatan 
Ibnu Hisyam, hal ini terjadi pada 
tanggal 12 Ramadhan tahun ke-1 H. 
Rasulullah menuturkan: "Ta'aakhuu 
fiellaahi akhwaini akhwaini; Saling 
bersaudaralah kalian di jalan Allah 
dua orang dua orang".

Peristiwa Badar Kubra; Keluarnya 

Di antara keberkahan Ramadhan, adalah spiritnya yang tidak 
lekas sirna dari ingatan dan punah begitu saja dalam catatan 

sejarah. Ada sederet data yang bisa dilacak dan fakta yang 
bisa menguatkan, betapa agungnya ramadhan, bulan penuh 

berkah yang memerdekakan dan membebaskan manusia dari 
segala bentuk penjajahan.

BULAN RAMADHAN BULAN RAMADHAN BULAN RAMADHAN 
YANG MEMERDEKAKANYANG MEMERDEKAKANYANG MEMERDEKAKAN



Rasulullah shalallaahu 'alaihi wa 
sallam dari Madinah menuju lembah 
Badar pada tanggal 3 Ramadhan 
tahun ke-2 H. Di lembah inilah terjadi 
perang besar, yang Al-Qur'an menye-
butnya dengan yaumal taqal jam'aan, 
yakni hari di mana bertemunya dua 
pasukan (antara kaum Muslimin dan 
musyrikin Quraisy). Kecamuk perang 
terjadi pada tanggal 17 Ramadhan dan 
berakhir sampai ujung bulan mulia 
ini. Berikutnya, Rasulullah pun 
kembali ke Madinah.

Peristiwa Persiapan Futuh Mak-
kah; Rasulullaah shalallaahu 'alaihi 
wa sallam keluar dari Madinah menu-
ju Makkah pada tanggal 10 Ramadhan 
tahun ke- 8 H. secara silent dalam 
keadaan shaum dengan maksud me-
naklukkan kota Makkah tanpa per-
tumpahan darah.

Peristiwa Hancurnya Manat; Pe-
musnahan berhala-berhala bangsa 
Arab, sebagaimana dilakukan Sa'd bin 
Zaid Al-Asyhali atas perintah Rasu-
lullah terhadap patung Manat pada 
tanggal 24 Ramadhan tahun ke-8 H. 
yang merupakan simbol-simbol ke-
syirikan.

Peristiwa Penyerahan Kunci Baitul 
Maqdis; Sebuah operasi yang dilaku-
kan Khalifah Umar bin Khathab radhi-
yallaahu 'anh dalam membebaskan 

negeri-negeri Syam dan berakhir 
dengan penyerahan kunci Baitul Maq-
dis pada tanggal 13 Ramadhan tahun 
15 H. Khalifah menegaskan: "Jiwa dan 
harta penduduk, mulai sekarang 
dijamin keamanannya".

Per is t iwa  Tahkiem;  Adanya 
kesepakatan dua shahabat besar, 
antara 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'awi-
yah bin Abi Sufyan radhiyallaahu 
'anhumaa pada tanggal 3 Ramadhan 
tahun 37 H. yang saling berjanji untuk 
berdamai dan siap berhukum dengan 
Al-Qur'an setelah pecahnya perang 
shiffien (terjadi bulan Muharram 
sebelumnya) yang disebut-sebut seba-
gai "malapetaka terbesar sepanjang 
sejarah". Namun, di saat itu pula Allah 
'azza wa jalla menunjukkan keagu-
nganNya dengan memperlihatkan 
kemunculan kaum pengkhianat Kha-
warij yang mengkafirkan kedua sha-
habat itu. Akhirnya, Khalifah 'Ali pun 
memeranginya.

Peristiwa Penaklukkan Andalusia; 
Dimulai dari permohonan Musa bin 
Nushair kepada Khalifah Al-Walid bin 
Abdul Malik yang mengutus Tharief 
bin Malik al-Barbary mendarat di 
Andalusia (1 Ramadhan tahun 91 H.), 
dilanjutkan oleh Panglima Musa 
sendiri (5 Ramadhan tahun 92 H.) dan 
Tharieq bin Ziyad rahimahullaahu 



'anhum telah memulai babak baru 
berkembangnya Islam di Benua Ero-
pa. Kini kepulauan yang pertama kali 
disinggahi terabadikan dalam sejarah 
dengan sebutan "Pulau Tharief" dan 
pegunungan tempat bersandarnya 
kapal-kapal Muslimin (Rajab tahun 92 
H.) disebut "Giblartar", artinya pegu-
nungan Thariq (Jabal Tharieq).

Peristiwa Perang 'Ain Jalut; Per-
tempuran sengit di mata air 'Ain Jalut 
di masa Sulthan Zhahir Beibars de-
ngan panglima Muzhaffar Qutuz pada 
tanggal 25 Ramadhan tahun 658 H. 
yang menghadang laju gerak bangsa 
Tartar Mongolia pimpinan Hulaghu 
Khan (cucu Jenghis Khan) dalam 
menghancurkan negeri-negeri Mus-
lim di bawah panglima Katbaghanuin 
(disebut pula Qitubuqa). Demikian 
pula tahun 702 H., Sulthan Nashir bin 
Qalawun mendapatkan kemenangan-
nya dalam menghalau ekspansi bang-
sa Mongolia yang masuk kota Halab 
(Aleppo, Damascus Syria). Tidak 
ketinggalan, sosok ulama sekelas 

Syaikhul Islam pun dikeluarkan dulu 
dari penjaranya untuk mengobarkan 
"semangat jihad" dan "bela negara" 
yang tengah mendapatkan serangan 
musuh.

Masih banyak peristiwa-peristiwa 
lainnya sepanjang sejarah, tidak 
terkecuali kemerdekaan Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 
oleh Ir. Soekarno-Mohammad Hatta 
di hari jum'at jam 10.00 WIB. berte-
patan dengan tanggal 9 Ramadhan 
1334 H.

Ramadhan dengan segala kemuli-
aannya, semoga tetap memancarkan 
sinar kuatnya dan memantikkan ba-
ranya dalam menghidupkan kembali 
jiwa-jiwa yang lemah menjadi kokoh. 
Jiwa yang merdeka, adalah jiwa yang 
terbebas dari segala bentuk keterte-
kanan dan penyanderaan sesama ma-
nusia. Tidaklah sebuah misi dijalan-
kan, melainkan untuk membebaskan 
ummat manusia dari penyembahan 
sesama makhluq menuju penyem-
bahan Khaaliq semata.



Secara bahasa, Ramadhan berasal 
dari kata arab “ramadha”, bermakna 
"keadaan cuaca panas yang dapat 
membakar." (Ibnu Manzhur, Lisaanul 
'Arab, vol. 7, hlm.160).

Makna ini semakin jelas, apabila 
dihubungkan dengan beragam hadits 
Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa 
sallam yang berkaitan dengan shaum 
Ramadhan dapat membakar atau 
menghapuskan dosa dan kesalahan 
(mukaffiraatun limaa bainahunna) 
dengan matan hadits yang berbeda-
beda pula.

Dalam pandangan Syaikh Muham-
mad bin Ibrahim at-Tuwaijiry, pemilik 
kitab Mukhtashar al-Fiqh al-Islaamy 
mengkategorikan ibadah shaum 
sebagai ibadah kaafin 'anil mahbuu-
baat, yakni "menahan dari segala yang 
disenangi". Sedangkan zakat, infaq, 
shadaqah, waqaf dan ibadah yang 
sifatnya memberi dan mengeluarkan 

disebut badzlun lil mahbuubaat, 
yakni "menyerahkan segala sesuatu 
yang disenangi". Kedua-duanya, 
apabila dicermati ada di bulan mulia 
Ramadhan.

Karenanya, ulama klasik Hujjatul 
Islaam Abu Hamid al-Ghazali, mem-
bagi orang yang shaum pada tiga 
tingkatan; Pertama, shaumnya orang 
awwam, yaitu shaum yang hanya 
menahan lapar, haus dan segala hal 
yang membatalkannya. Kedua, sha-
umnya orang khusus, yaitu shaum 
istimewa, artinya shaum dengan 
menahan telinga, mata, lisan, kaki, 
tangan dan fikiran untuk menjauhi 
perbuatan maksiat. Ketiga, shaum 
khususnya orang khusus, yaitu shaum 
dengan menjaga diri dari berfikir 
selain untuk Allah 'azza wa jalla. 
Sebagian kalangan menyebut ketiga 
tingkatan tersebut dengan istilah 
(secara urutan); eksoteris, semi eso-



teris, dan esoteris.
Apabila diumpamakan sebuah 

madrasah atau kampus, sifat umum 
madrasah Ramadhan ini memiliki 
fakultas yang jelas, khususnya tar-
biyah yang meliputi beberapa dimen-
si; dimensi keimanan (imaaniyyah), 
dimensi spiritual (ruuhiyyah), di-
mensi sosial (ijtimaa'iyyah), dimensi 
perilaku (akhlaaqiyyah), dan dimensi 
kesungguhan (jihaadiyyah).

Maka dimensi-dimensi tersebut, 
bisa dikatakan sebagai model pen-
didikan berpola “adab" atau "berilmu 
dan beradab" di mana hampir seluruh 
ilmu, pada akhirnya akan bermuara 
pada ilmu adab ini. Adab utama adalah 
sikap dan tindakan yang benar kepada 
Penciptanya, yakni Allah 'azza wa jalla 
dengan cara mentauhidkan dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan apa dan 
siapa pun juga. Berikutnya, adalah 
kecintaan, keikhlasan, dan kesung-
guhan dalam meneladani seluruh 
aspek kehidupan Nabi shalallaahu 
'alaihi wa sallam.

Dengan demikian, kehadiran 
materi kuliah unggulan dari madrasah 
dan kampus Ramadhan ini penting 
dijadikan semacam Materi Kuliah 
Dasar Umum (MKDU) yang dapat 
mendasari seluruh fakultas ilmu yang 
ada pada madrasah dan kampus 
Ramadhan ini.

Pertama; Mata kuliah syukur. 
Tidak semua orang dapat mengin-
jakkan kakinya serta menghirup udara 
pada Ramadhan untuk bisa menik-
mati bulan yang penuh rahmat, 
hidayah, dan ampunanNya. Berbaha-
gialah mereka yang berkesempatan 
dapat kembali bertemu dengan Rama-
dhan yang dirindukan. Memaksi-
malkan sebaik mungkin sebagai 

bentuk rasa syukur, sangatlah penting. 
Sebab, tidak ada yang tahu, apakah 
Ramadhan berikutnya masih bisa 
berjumpa kembali atau tidak?.

Kedua; Mata kuliah ikhlas dan 
shabar. Keikhlasan menjadi modal 
dalam melaksanakan berbagai aktivi-
tas ibadah, khususnya ibadah Rama-
dhan. Semua dilakukan, semata-mata 
mengharap keridhaanNya. Dengan 
ikhlas, hati menjadi lebih riang dan 
ringan dalam menjalankan setiap 
peribadahan. Sementara untuk mem-
bentengi keikhlasan itu diperlukan 
kesabaran. Dapat dibayangkan, bagai-
mana seorang Muslim harus berjibaku 
dengan nafsunya tatkala dirinya se-
dang menjalani ibadah shaum. Ber-
sabar menahan lapar dan dahaga, 
diam dalam ucapan sia-sia bahkan 
dosa, tunduk dari pandangan yang 
tidak membawa berkah, lumpuh dari 
melakukan hal-hal yang tidak dise-
nangi Allah, bahkan sampai pada 
tataran bagaimana menjaga diri agar 
tidak terpancing kemarahan. Rasu-
lullaah bersabda: "Bukanlah shaum 
itu sekadar tidak makan dan tidak 
minum, melainkan shaum itu adalah 
mengendalikan diri dari ucapan 
kotor dan perbuatan yang tidak ada 
manfaatnya. Apabila seseorang 
memarahi engkau tanpa sebab yang 
engkau ketahui, katakanlah kepa-
danya: "saya sedang shaum". (HR. 
Hakim)

Ketiga; Mata kuliah amanah dan 
jujur. Ramadhan menjadi madrasah 
dan kampus untuk menumbuhkan 
kedua sifat tersebut. Bisa diketahui, 
bahwa hakikat seseorang sedang 
shaum adalah hanya Allah dan dirinya 
sendiri. Walaupun seseorang berada 
dalam kesempatan untuk mencicipi 



makanan misalnya, ketika sadar bah-
wa ia sedang shaum maka tentu begitu 
segan memakannya. Mengapa? Ka-
rena dilihat orang ataupun tidak, ia 
akan tunduk karena Allah semata. Sisi 
yang lain, madrasah dan kampus 
Ramadhan mendidik kita agar meng-
gunakan waktu dengan sebaik-baik-
nya (al-indhibaath bil waqt). Kita me-
nyadari bahwa Ramadhan adalah 
waktu yang singkat, sudah seharusnya 
diisi dengan melakukan amal kebaji-
kan. Membuang segala kotoran yang 
melekat di dalam diri, jiwa, bahkan 
harta yang dimiliki.

Jika seluruh mata kuliah Rama-
dhan diikuti dan dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh dan seksama, wisu-
da sebagai manusia takwa (muttaqiin) 
menjadi anugerah yang tiada tanding-
nya. Ramadhan adalah madrasah 
Ilahiyyah yang meliputi siang dan 
malam. Siang hari selama satu bulan 
penuh, orang yang shaum dididik 
mengendalikan diri untuk tidak ma-
kan, tidak minum, bahkan dididik 
untuk tidak mengucapkan kata-kata 
kotor yang tidak ada manfaatnya, 
kata-kata kasar berisikan penghinaan 
dan pertentangan.Sedangkan malam 
hari, orang-orang yang shaum pun 

dididik untuk membiasakan shalat 
berjamaah dan shalat malam (qiyaa-
mul lail), serta melakukan tadarrus Al-
Qur'an dengan tadabburnya agar Al-
Quran sebagai pedoman hidup masuk 
ke relung batin, masuk ke struktur 
rohani dan pikiran, merambah sukma 
terdalam sehingga seluruh tingkah 
lakunya disesuaikan dengan Al-
Qur'an.

Selain itu, madrasah dan kampus 
Ramadhan pun mengajarkan kecin-
taan kepada sesama (untuk simpatik 
dan empatik), membangun keber-
samaan, menguatkan ukhuwwah dan 
shilaturrahim, sehingga terbangun 
suasana yang kondusif untuk mengu-
atkan persatuan dan kesatuan, serta 
kerja sama saling menolong (ta'a-
wun) untuk saling memberi dan 
menerima. Juga saling menjamin dan 
turut bertanggung jawab akan nasib 
saudaranya (tadhaamun, takaaful).

Itulah sebahagian kecil potret 
kurikulum kehidupan di bulan mulia 
Ramadhan, benar-benar telah mem-
bentuk madrasah yang kokoh dan 
melahirkan hikmah-hikmah yang 
menjadi model pendidikan paripurna 
dengan ending kehidupan sejati, yakni 
la'allakum tattaquun.

الع�ة ب�مال ا�هايات ال بنقصان ا�دايات
"Mengambil pelajaran itu seiring pada kesempurnaan akhir, 

bukan pada kurangnya di waktu permulaan." 
(Ibnu Taimiyyah al-Harrani)
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Mengucapkan

 “Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadhan 
bertekad segera untuk pergi dan tidak menyisakan waktu 

kecuali sedikit kesempatan ... Maka siapa yang telah 
berbuat baik di dalamnya hendaklah ia sempurnakan, 
dan siapa yang telah menyia-nyiakannya hendaklah 

ia menutupnya dengan yang lebih baik.” 
(Ibnu Rajab al-Hanbali)







