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Jual Beli Mercon untuk Berhari Raya
Edisi 31/Vol. 02/September 2010

S. Sahkah jual beli petasan (mercon-jawa) untuk merayakan Hari Raya atau
Pengantin dan lain lain sebagainya?
J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik yaitu: Adanya perasaan
gembira mengembirakan hati dengan suara petasan itu. Keterangan ada dalam kitab
I’anatut-tholibin
Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan berbagai
jalur kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak layak baginya maka tidak
termasuk mubadzir menurut pendapat yang lebih benar, karena dalam hal demikian
itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh pahala dan bersenang-senang. Oleh
karenanya, mereka mengatakan: ” tiada berlebihan dalam kebaikan dan kebaikan
dalam berlebihan”. (I’anatut-Tolibin Bab Buyu’)
Jual beli yang tampak riil itu boleh, jika memang memenuhi beberapa
persyaratan, seperti barang yang dijual itu suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan
dan bagi yang bertransaksi mempunyai kuasa. (Al-Bajuri Bab Buyu’)

(Dikutib dari kitab Ahkamul Fuqoha. Hal. 32)
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Suatu hari ada
monumental
seperti
Oleh: A. Fatih Syuhud
seorang alumni Al
Sirah
Rasulillah,
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot
Khoirot bertanya pada
”Kehidupan Nabi,” oleh
www.fatihsyuhud.com
saya,
mungkinkah
Ibnu
Ishaq,
yang
Islam mencapai masa keemasan
kemudian direvisi oleh Ibnu Hisham.
(Islamic Golden Age) seperti dulu?
Buku ini adalah salah satu karya sejarah
Yang dimaksud dengan masa keemasan
Arab, Islam dan kehidupan Nabi paling
Islam adalah masa antara pertengahan
awal yang menjadi rujukan utama
abad ke-8 sampai ke-14 masehi atau
karya-karya setelahnya.
abad ke-2 sampai ke-8 hijriah.
Pada masa inilah para seniman,
Era keemasan Islam adalah
insinyur, sarjana, filsuf, geografer dan
periode aktivitas keilmuan yang tak
pengusaha memainkan peran penting di
tertandingi di segala bidang: sains,
bidang pertanian, seni, ekonomi,
teknologi, dan literatur, khususnya
industri, hukum, sastra, navigasi,
biografi, sejarah, dan linguistic.
filsafat, sains, sosiologi, teknologi, baik
Sebagai contoh, para sarjana dan
dengan cara memelihara tradisi-tradisi
intelektual, dalam mengumpulkan dan
lama maupun dengan menambahkan
menguji hadits Nabi, telah mengoleksi
inovasi
dan
penemuan-penemuan
sejumlah besar informasi terkait dengan
mereka sendiri.
pribadi Nabi dan informasi lain seputar
sejaah dan bahasa pada masa Nabi.
Islam Saat Ini
Dari riset luar biasa itu maka muncullah
Kejayaan Islam di segala bidang
karya-karya
itu menjadi kenangan masa lalu. Umat
Tlp. 0341-879730
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Islam dalam abad-abad terakhir berada
dalam posisi yang tidak beruntung.
Mereka menjadi mayoritas di negaranegara berkembang yang menjadi
negara-negara jajahan bangsa-bangsa
Eropa dan baru merdeka sebagai negara
berdaulat pada 1940-an ke atas.
Kenyataan
bahwa negaranegara Islam baru merdeka beberapa
dekade ini sangat berdampak buruk
pada banyak hal, dua yang terpenting
dan relevan dengan tulisan ini adalah:
Pertama, kemiskinan. Hampir
semua negara yang baru bebas dari
penjajahan, baik negara mayoritas
Islam atau Kristen, mendapat predikat
sebagai
negara
berkembang
(developing),
terbelakang
(underdeveloped) atau negara ketiga (third
world). Artinya, negara miskin.
Kemiskinan suatu negara berdampak
pada kemiskinan rakyatnya.
Kedua, pendidikan. Negara dan
bangsa yang miskin memiliki prioritas
yang berbeda dibanding negara maju
(developed). Pendidikan yang setinggitingginya bukanlah prioritas orang tua
di negara miskin. Bagaimana mungkin
pendidikan menjadi prioritas, kalau hal
yang paling fundamental dalam hidup,
yaitu sandang, pangan dan papan masih
belum atau sulit terpenuhi?
Rendahnya dan tidak meratanya
pendidikan berdampak pada banyak
hal-hal negatif lain seperti minimnya
minat dan kebiasaan membaca,
lemahnya wawasan, tidak adanya spirit
Tlp. 0341-879709

penelitian, kurangnya kedewasaan
berfikir dan toleransi antar kelompok,
lemahnya
disiplin,
meningkatnya
pengangguran, dan lain-lain.
Level Pendidikan dan Kesejahteraan
Seperti disinggung di muka,
kondisi kaya-miskin berpengaruh erat
pada pendidikan dan level pendidikan
yang dicapai. Sekedar ilustrasi, di
negara maju seperti Amerika Serikat
(AS), 85 persen penduduknya sudah
menyelesaikan SLTA dan 27 persen
tamat
sarjana
S1
atau
lebih.
Bandingkan dengan Indonesia di mana
menurut data tahun 2007 terdapat 20,63
persen lulusan SLTA dan hanya 6,58
persen lulusan perguruan tinggi. Data
untuk Indonesia sebenarnya mewakili
realitas yang ada di negara-negara
berkembang lain yang penduduknya
beragama Islam.
Seperti
diketahui,
tinggirendahnya level pendidikan terkait erat
dengan tinggi-rendahnya penghasilan
walaupun hal ini bukan satu-satunya
parameter. Dari sini terjadilah apa yang
disebut dengan lingkaran setan (vicious
cycle): pendidikan rendah karena orang
tua miskin, tercipta orang miskin baru,
anak dari orang miskin yang baru
tingkat pendidikannya rendah juga, dan
seterusnya.
Meningkatkan
Kaum Dhuafa
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Untuk menyetop lingkaran setan
kemiskinan dan meningkatkan level
pendidikan kaum miskin di negara
berkembang, maka diperlukan usaha
pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat
berupa negara atau pemerintah,
perusahaan-perusahaan besar, lembaga
pendidikan dan para hartawan yang
peduli dengan sesamanya.
Pemerintah dalam hal ini sudah
melakukan perannya walaupun belum
maksimal seperti diluncurkannya dana
BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada
2005 bersamaan dengan wajib belajar 9
tahun. Artinya, dari SD sampai SMP
didanai pemerintah. Dan sejak 1978
meningkatnya anggaran pendidikan
menjadi 20 persen (yang asalnya 10
persen) dari dana APBN. Adalah sangat
ideal kalau program wajib belajar
tidak hanya 9 tahun, tapi 16 tahun atau
sampai sarjana S1.
Perusahaan-peruhaan besar saat
ini juga memainkan perannya dengan
memberikan beasiswa pada kalangan
pelajar dan mahasiswa yang kurang
mampu dengan program yang dikenal
dengan CSR (Corporate Social
Responsibility) atau tanggung jawab
sosial perusahaan. Lembaga-lembaga
pendidikan juga memiliki program
beasiswa bagi siswa tidak mampu agar
mereka tetap memiliki harapan,
peluang dan masa depan yang sama .
Tradisi memberikan beasiswa
atau membiayai sekolah anak miskin
tampaknya belum terbiasa dilakukan
Tlp. 0341-879730

kalangan
individu
hartawan
di
Indonesia. Kelompok hartawan kelas
menengah ke bawah cukup banyak di
Indonesia. Kalau seandainya setiap
individu dari kelompok ini berkemauan
untuk membiayai satu anak miskin saja
sampai tingkat S1, tentu ini berdampak
luar biasa bagi yang anak yang dibantu
dan bagi masa depan bangsa ini dalam
jangka panjang.
Tradisi Membaca
Apabila pendidikan meningkat,
maka tradisi membaca juga meningkat.
Sebuah penelitian yang diadakan oleh
Naitonal
Center
for
Education
Statistics (CES), Amerika, menyatakan
bahwa kebiasaan membaca itu identik
dengan
pancapaian
pendidikan:
semakin tinggi level pendidikan
seseorang, semakin senang ia membaca
koran, majalah, buku setiap hari.
Memang, ciri khas dari negara
dan bangsa maju adalah tradisi
membaca rakyat yang tinggi. Gemar
membaca,
hobi
membeli
dan
mengoleksi
buku
adalah
suatu
fenomena yang mudah dilihat di
negara-negara maju. Tradisi membaca
bisa dilihat dari kalangan turis bule
yang datang ke Indonesia di mana
mereka umumnya menggunakan waktu
luangnya dengan membaca, baik saat
berada dalam bus, kereta api, atau
sedang antri.
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Menurut CES, 57 persen warga
Amerika dengan taraf pendidikan
SLTA dan S1 membaca buku setiap
hari. Tradisi membaca buku yang
tinggi di AS dan negara-negara maju
yang lain seperti Inggris, Jepang, persis
dengan yang terjadi pada zaman
keemasan Islam.
Tradisi membaca buku di
Indonesia bisa dilihat dari data jumlah
buku yang diterbitkan setiap tahunnya
yang ternyata paling rendah di Asia
yaitu hanya sekitar 8.000 judul buku
per
tahun.
Bandingkan
dengan
Malaysia yang menerbitkan 15.000
judul/tahun,
Vietnam
45.000
judul/tahun,
sedangkan
Inggris
menerbitkan 100.000 judul/tahun.
Minimnya tradisi membaca di
Indonesia bisa juga dilihat dari
seberapa banyak kalangan terdidik,
seperti para guru dan dosen, yang
berlangganan koran, majalah dan
memiliki koleksi buku. Begitu juga,
kalangan hartawan di perkotaan,
apalagi di pedesaan, lebih suka
mengoleksi barang-barang antik mahal
dan barang pecah belah di lemari ruang
tamunya daripada memamerkan buku.
Buku
belum
menjadi
koleksi
kebanggaan di Indonesia termasuk di
kalangan yang cukup terdidik.
Padahal banyaknya informasi
yang dibaca akan berdampak positif
langsung pada sikap toleransi dan
kearifan setiap individu pada kelompok
lain yang tidak sepaham. Banyak
Tlp. 0341-879709
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konflik terjadi karena minimnya
informasi dan keilmuan dari masihmasing
pihak
sehingga
cuma
mengandalkan informasi dari patron
(tokoh yang dihormati).
Kesimpulan
Dari ulasan singkat ini dapat
disimpulkan bahwa kebangkitan Islam
dapat dicapai dengan meningkatnya
kualitas pendidikan setiap individu
muslim. Semakin tinggi dan merata
level pendidikan, semakin terbuka pintu
menuju era kebangkitan Islam.
Kebangkitan Islam yang berkelanjutan
tidak dapat dicapai dengan senjata,
perilaku intoleransi dan kebanggaan
kelompok (eksklusivisme) yang sempit.
Sikap intoleransi membuat umat Islam
mudah dipecahbelah provokator selama
ratusan tahun. Umat yang ingin maju
harus belajar dari kesalahan sejarahnya
sendiri. Bukan mengulanginya berkalikali.
Bibliografi:
1.

2.
3.

4.
5.
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Sedangkan
Sabar
dari
segi
merupakan
istilahnya,
istilah dari
bahasa Arab
sabar
adalah
dan sudah menjadi
menahan diri dari sifat
Oleh: Imam Syahro Wardi
istilah
bahasa
kegundahan dan rasa
Santri PP. Al-Khoirot
Indonesia. Asal katanya
emosi,
kemudian
Email: imam@alkhoirot.com
adalah “shabara”, yang
menahan lisan dari
membentuk
masdar
menjadi
keluh kesah serta menahan anggota
“shabran“. Dari segi bahasa, sabar
tubuh dari perbuatan yang tidak terarah.
berarti menahan dan mencegah.
Menguatkan makna seperti ini adalah
Amru bin Usman mengatakan,
firman Allah dalam Al-Qur’an: “Dan
bahwa sabar adalah keteguhan bersama
kamu
bersama-sama
bersabarlah
Allah, menerima ujian dari-Nya dengan
dengan orang-orang yang menyeru
lapang dan tenang. Hal senada juga
Tuhannya di pagi dan senja hari
dikemukakan oleh Imam Al-Khawas,
dengan mengharap keridhaan-Nya;
“Sabar adalah refleksi keteguhan untuk
dan janganlah kedua matamu berpaling
merealisasikan Al-Qur’an dan sunnah.
dari mereka (karena) mengharapkan
Sehingga sabar tidak identik dengan
perhiasan kehidupan dunia ini; dan
kepasrahan dan ketidakmampuan.
janganlah kamu mengikuti orang yang
Rasulullah
saw.
memerintahkan
hatinya telah Kami lalaikan dari
umatnya untuk sabar ketika berjihad.
mengingati Kami, serta menuruti hawa
Padahal jihad adalah memerangi
nafsunya dan adalah keadaannya itu
musuh-musuh Allah, yang klimaksnya
melewati batas.” (Al-Kahfi: 28)
adalah menggunakan senjata (perang).”
Perintah bersabar pada ayat di atas
adalah untuk menahan diri dari
keingingan ‘keluar’ dari komunitas
orang-orang yang menyeru Rabnya
serta selalu mengharap keridhaan-Nya.
Perintah sabar di atas sekaligus juga
sebagai pencegahan dari keinginan
manusia yang ingin bersama dengan
orang-orang yang lalai dari mengingat
Allah swt.

Tlp. 0341-879730

Kesabaran merupakan salah satu
ciri mendasar orang yang bertaqwa.
Bahkan sebagian ulama mengatakan
bahwa kesabaran setengah keimanan
dan sabar adalah kunci segala
keinginan. Sabar memiliki kaitan erat
dengan keimanan seperti kepala dengan
jasadnya. Tidak ada keimanan yang
tidak disertai kesabaran, sebagaimana
tidak ada jasad yang tidak memiliki
kepala. Oleh karena itu, Rasulullah saw
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menggambarkan sabar adalah cirri-ciri
orang yang beriman.

Diantara
kondisi-kondisi
yang
ditekankan agar kita bersabar adalah :

Bentuk-Bentuk Kesabaran

1.Sabar
terhadap
musibah
Sabar terhadap musibah merupakan
aspek kesabaran yang paling sering
dinasehatkan banyak orang. Karena
sabar dalam aspek ini merupakan
bentuk sabar yang sangat sering terjadi
dan bahkan tiap orang pernah
merasakan nya. Dalam sebuah hadits
diriwayatkan,
:
Dari Anas bin Malik ra, bahwa suatu
ketika Rasulullah SAW melewati
seorang wanita yang sedang menangis
di dekat sebuah kuburan. Kemudian
Rasulullah
SAW
bersabda,
‘Bertakwalah kepada Allah, dan
bersabarlah.’
Wanita
tersebut
menjawab, ‘Menjauhlah dariku, karena
sesungguhnya engkau tidak mengetahui
dan tidak bisa merasakan musibah yang
menimpaku.’ Kemudian diberitahukan
kepada wanita tersebut, bahwa orang
yang
menegurnya
tadi
adalah
Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi
pintu Rasulullah SAW dan ia tidak
mendapatkan penjaganya. Kemudian ia
berkata kepada Rasulullah SAW,
‘(maaf) aku tadi tidak mengetahui
engkau wahai Rasulullah SAW.’
Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya
sabar itu terdapat pada hentakan
pertama.’ (HR. Bukhari Muslim)

Para ulama
menjadi tiga:

membagi

kesabaran

1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah.
Merealisasikan ketaatan kepada Allah,
membutuhkan kesabaran, karena secara
tabiatnya, jiwa manusia enggan untuk
beribadah dan berbuat ketaatan.
Ditinjau dari penyebabnya, terdapat
tiga hal yang menyebabkan insan sulit
untuk sabar. Pertama karena malas,
seperti dalam melakukan ibadah shalat.
Kedua karena bakhil (kikir), seperti
menunaikan zakat dan infaq. Ketiga
karena keduanya, (malas dan kikir),
seperti haji dan jihad.
2.
Sabar
dalam
meninggalkan
kemaksiatan.
Meninggalkan
kemaksiatan
juga
membutuhkan
kesabaran yang besar, terutama pada
kemaksiatan yang sangat mudah untuk
dilakukan, seperti ghibah dusta, dan
memandang sesuatu yang haram.
3. Sabar dalam menghadapi ujian dan
cobaan dari Allah, seperti mendapatkan
musibah, baik yang bersifat materi
ataupun inmateri misalnya kehilangan
harta dan kehilangan orang yang
dicintai.

Tlp. 0341-879709

2. Sabar ketika menghadapi musuh
(dalam
berjihad).
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Dalam sebuah riwayat, Rasulullah
bersabda : Dari Abu Hurairah ra
berkata, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ‘Janganlah kalian beranganangan untuk menghadapi musuh.
Namun
jika
kalian
sudah
menghadapinya maka bersabarlah
(untuk menghadapinya).” HR. Muslim.
3. Sabar berjamaah, terhadap amir yang
tidak
disukai.
Dalam sebuah riwayat digambarkan;
Dari
Ibnu
Abbas
ra
beliau
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ‘Barang siapa yang melihat
pada amir (pemimpinnya) sesuatu yang
tidak disukainya, maka hendaklah ia
bersabar.
Karena
siapa
yang
memisahkan diri dari jamaah satu
jengkal, kemudian ia mati. Maka ia
mati dalam kondisi kematian jahiliyah.
(HR. Muslim)

5. Sabar dalam kehidupan sosial dan
interaksi
dengan
masyarakat.
Dalam sebuah hadits diriwayatkan,
Rasulullah SAW bersabda, ‘Seorang
muslim apabila ia berinteraksi dengan
masyarakat serta bersabar terhadap
dampak negatif mereka adalah lebih
baik dari pada seorang muslim yang
tidak berinteraksi dengan masyarakat
serta tidak bersabar atas kenegatifan
mereka. (HR. Turmudzi)
6. Sabar dalam kerasnya kehidupan dan
himpitan
ekonomi
Dalam sebuah riwayat digambarkan;
‘Dari Abdullah bin Umar ra berkata
bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda, ‘Barang siapa yang bersabar
atas
kesulitan
dan
himpitan
kehidupannya, maka aku akan menjadi
saksi atau pemberi syafaat baginya
pada hari kiamat. (HR. Turmudzi).

4. Sabar terhadap jabatan & kedudukan.
Dalam sebuah riwayat digambarkan :
Dari Usaid bin Hudhair bahwa
seseorang dari kaum Anshar berkata
kepada Rasulullah SAW; ‘Wahai
Rasulullah,
engkau
mengangkat
(memberi kedudukan) si Fulan, namun
tidak mengangkat (memberi kedudukan
kepadaku). Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya kalian akan melihat
setelahku ‘atsaratan’ (yaitu setiap orang
menganggap lebih baik dari yang
lainnya), maka bersabarlah kalian
hingga kalian menemuiku pada
telagaku (kelak). (HR. Turmudzi).
Tlp. 0341-879730

Kiat-kiat
Untuk
Kesabaran

Meningkatkan

Ketidaksabaran merupakan salah satu
penyakit hati, yang seyogyanya
diantisipasi dan diterapi sejak dini.
Karena hal ini memilki dampak negatif
dari amalan yang dilakukan seorang
insan. Seperti hasil yang tidak
maksimal,
terjerumus
kedalam
kemaksiatan,
enggan
untuk
melaksanakan ibadah kepada Allah dsb.
Oleh karena itu, diperlukan beberapa
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kiat, guna meningkatkan kesabaran.
Diantara kiat-kiat tersebut adalah;

5. Mengingat-ingat kembali tujuan
hidup di dunia. Karena hal ini akan
memacu insan untuk beramal secara
sempurna. Sedangkan ketidaksabaran
(isti'jal), memiliki prosentase yang
cukup besar untuk menjadikan amalan
seseorang tidak optimal. Apalagi jika
merenungkan bahwa sesungguhnya
Allah akan melihat "amalan" seseorang
yang dilakukannya, dan bukan melihat
pada hasilnya. (Lihat QS. 9 : 105) “Dan
Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka
Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mu'min akan melihat pekerjaanmu itu,
dan kamu akan dikembalikan kepada
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.”

1. Mengkikhlaskan niat kepada Allah
SWT, bahwa ia semata-mata berbuat
hanya untuk-Nya. Dengan adanya
niatan seperti ini, akan sangat
menunjang
munculnya
kesabaran
kepada Allah SWT.
2. Memperbanyak tilawah (baca atau
membaca) al-Qur'an, baik pada pagi,
siang, sore ataupun malam hari. Akan
lebih optimal lagi manakala bacaan
tersebut disertai perenungan dan
pentadaburan
makna-makna
yang
dikandungnya.
Karena
al-Qur'an
merupakan obat bagi hati insan. Masuk
dalam kategori ini juga dzikir kepada
Allah.

6. Perlu mengadakan latihan-latihan
untuk sabar secara pribadi. Seperti
ketika sedang sendiri dalam rumah,
hendaklah dilatih untuk beramal ibadah
dari pada menyaksikan televisi
misalnya. Kemudian melatih diri untuk
menyisihkan sebagian rezeki untuk
infaq fi sabilillah, dsb.

3. Memperbanyak puasa sunnah.
Karena puasa merupakan hal yang
dapat mengurangi hawa nafsu terutama
yang bersifat syahwati dengan lawan
jenisnya. Puasa juga merupakan ibadah
yang memang secara khusus dapat
melatih kesabaran.
4. Mujahadatun Nafs, yaitu sebuah
usaha yang dilakukan insan untuk
berusaha secara giat dan maksimal
guna mengalahkan keinginan-keinginan
jiwa yang cenderung suka pada hal-hal
negatif, seperti malas, marah, kikir, dsb.

Tlp. 0341-879709

7.
Membaca-baca
kisah-kisah
kesabaran para sahabat, tabi'in maupun
tokoh-tokoh Islam lainnya. Karena hal
ini juga akan menanamkan keteladanan
yang patut dicontoh dalam kehidupan
nyata di dunia.
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Banyak hadist
diperintahkan
dalam
Oleh: M Mahfud MD
sahih dari Rosululloh
surat
Al-Muzammil.
Santri PP. Al-Khoirot
Email: mahfud@alkhoirot.com
Saw.
Yang
Sedangkan
makna
menceritakan
bahwa
“membangunkan
beliau memaksimalkan pada 10 hari
keluarganya” adalah membangunkan
terakhir
Ramahdan,
dengan
istri-istrinya, agar mereka menyertainya
kesungguhan yang lebih dari hari-hari
dalam mendapatkan kebaikan, dzikir
lainnya.
dan ibadah pada saat yang penuh
Siti Aisyah RA mengatakan: “
keberkahan tersebut.
jika memasuki 10 hari itu, Rosululloh
Dengan
demikian
beliau
Saw mengencangkan kainnya (tidak
mengajarkan agar setiap muslim
menggauli istrinya), menghidupkan
membiasakan istri dan keluarganya
malamnya
dan
membangunkan
dengan mengingatkan saat-saat yang
keluarganya”.
baik dan memerintahkan mereka untuk
“Mengencangkan
kain”
melaksanakan ibadah, sebagaimana
merupakan ungkapan kiasan untuk
firman Alloh Swt “ Dan perintahkanlah
menunjukkan
kesriusan
dan
keluargamu melaksanakan sholat dan
kesungguhan
dalam
beribadah,
sabar dalam mengerjakannya (QS
sebagaimana ungkapan yang digunakan
Thaha : 132 )
untuk sikap menjauhi istri. Sedangkan
Diantara tanda-tanda keseriusan
orang yang serius dalam bekerja disebu
beliau pada hari sepuluh terakhir ini
kiasan yang “menyingsingkan lengan
adalah beliau beri’tikaf di masjid dan
baju”
konsentrasi untuk beribadah kepada
Adapun yang dimaksud dengan
Alloh Swt. Siti Aisyah menyebutkan
“menghidupkan malamnya” adalah
bahwa Nabi beri’tikaf pada hari 10
menghidupkan keseluruhan malamnya
terakhir Ramadhan hingga Alloh Swt
dengan mengerjakan sholat malam,
mewafatkannya, kemudian istri-istri
ibadah dan ketaatan. Sebelum itu beliau
beliaupun beri’tikaf sepeninggalnya.
bangun pada sebagian malam dan tidur
I’tikaf adalah mengasingkan diri
pada sebagiannya, sebagaimana
untuk sementara dari kesibukankesibukan hidup, dan secara total
Tlp. 0341-879730
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menghadap kepada Alloh Swt untuk
khusuk beribadah kepadanya. Islam
tidak mensyariatkan kerahiban maupun
ibadah dengan pengasingan yang abadi,
tetapi mensyariatkannya pada waktuwaktu tertentu agar hati yang haus
mendapatkan minumannya, nurani yang
lapar
mendapatkan
santapannya,
dengan ibadah dan taqorrub kepada
Alloh Swt.
Rahasia kesungguhan pada 10 hari
terakhir bulan Ramadhan:
Rahasia
kesungguhan
dan
keseriusan pada sepuluh hari terakhir
ini terdapat pada dua hal berikut:
Pertama: sepuluh hari ini adalah
penutup bulan yang penuh berkah,
sementara amal-amal perbuatan yang
ditentukan oleh penutupnya. Karena itu
do’a Nabi Muhammad Saw adalah:
ﺮ ﻴﺧ ﻭ ﻩ ﺮ ﺧ ﻭﺍ ﻱ ﹶﺃ
 ﻤ ﹺﺮ ﻋ ﺮ ﻴﺧ ﻭ ﻙ ﻡ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻘﺎ ﻮ ﻳ ﻲ ﻣ ﻳﺎﺮ ﹶﺃ ﻴﺧ ﻌ ﹾﻞ ﺟ ﻢ ﺍ ﻬ ﹶﺍﻟﹼﻠ
ﻪ ﻤ ﺗﻮﺍ ﺧ ﻲ ﻠﻤ ﻋ
“ Ya Alloh, jadikanlah sebaik-baik
hariku adalah hari ketika aku
menghadap-Mu, sebaik-baik umurku
adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik
amalku adalah penutupnya.”
Kedua: Malam lailatul qodar yang
penuh keberkahan dan keutamaan lebih
mungkin terjadi pada hari-hari ini.
Bahkan
banyak
hadist
shahih
mengatakan bahwa lailatul qodar
terdapat di 10 hari terakhir romadhon.
Orang yang cerdik lagi cerdas
adalah orang yang bersungguh-sungguh
pada 10 hari ini, dengan harapan dia
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mendapat kemenangan didalamnya,
dengan menggapai malam tersebut
sehingga diampuni dosa-dosanya yang
telah lalu.
Dikutip dari buku “Tirulah Puasa Nabi”
Hal 190 Karangan Syehk Yusuf Qordowi

Oleh: Syamsul Arifin
Santri PP. Al-Khoirot
Email: samsul@alkhoirot.com

Seperti yang diketahui, bahwa
Puasa adalah sebuah kewajiban kita
sebagai seorang muslim yang taat akan
perintah-perintah Allah SWT, untuk
menahan lapar, haus, shyahwat dan
emosi. Namun terkadang ada kalanya
mungkin kita melanggar kewajiban kita
untuk melaksanakan puasa, entah itu
karena terlalu berat beban kerja kita,
jika wanita datang bulan ataupun
karena godaan setan yang tak hentihentinya mengganggu ibadah puasa
yang kita laksanakan.

1. Pastikan menu makanan untuk
sahur mencakup 4 sehat 5
sempurna.
2. Sebelum Waktu imsak, minumlah
secangkir teh, susu atau kopi yang
pasti manis untuk memberikan
energi badan kita.
3. Setelah itu Sholat Subuh dulu
kawan, Jangan Tidur!!
4. Mulailah melakukan olah raga
ringan, seperti merenggangkan
kepala, tangan, kaki dan pinggul
agar darah tersebar merata ke tubuh
kita.
5. Selanjutnya lari-lari kecil, bisa lari
dari kamar satu ke kamar
lainnya..mungkin 8 putaran saja.
Agar tak hauuusss..hehehe
6. Pasti keringat itu akan keluar,
bersantailah sejenak dan menghirup

udara segar pagi hari, nikmati dan
resapi kawan!!:-)
7. Terakhir Mandi!! Jangan Lupa pake
sabun
saat
mandi
biar
harum!!hehehe
Mungkin itu saja Tips Sehat Saat
Puasa | Kerja | Olah Raga step awal
memulai puasa di pagi hari. Jika
hari mulai siang dan kelemahan
tubuh sudah berasa. Maka saya
ingatkan agar anda kembali ke Niat
awal puasa. Puasa bukan beban, itu
juga untuk anda sendiri agar isi
badan anda bersih dan sehat. Maka
selalu ingat itu kawan, seberat
apapun kerja, puasa haruslah tetap
anda lakukan. Terakhir, Semoga
kawan-kawan
pada
puasa
Ramadhan kali ini Lancar.Amin.

Dalam artikel kali ini saya akan
memberikan sebuah tips sehat saat
puasa agar tidak mengganggu kerja
atau aktifitas olah raga saat puasa. Dan
tips ini di mulai saat sahur atau akan
mulai berpuasa.
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