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Tanda Diterimanya Ibadah Puasa1 

Oleh : Dr. Sopa, M.Ag 

ّ الَّّذْي نَـْحَمُدهُ َوَنْستَّعْينُهُ َونَْستَْغّفُرهُ، َوَنعُوذُ بّاهللّ ّمْن ُشُروّر أَْنفُّسنَا َوّمْن  َسّيهئَاّت أَْعَماّلنَا، اَْلـَحْمدُ لِّله
ّلْل فَََل َهاّدَي لَهُ، أَْشَهُد أَْن الَّ إّلَهَ إاّلَّ هللا َوْحَدهُ اَل َشّرْيَك لَهُ َمْن يَْهّدّه هللاُ فَََل ُمّضلَّ لَهُ، َوَمْن يُضْ 

داً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ الَنَّبيَّ َبْعَدهُ . َوالصََّلَةُ َوالسََّلَُم َعلَى َرسُْوّل هللاّ  د   َوأَْشَهُد أَنَّ ُمـَحمَّ َنبّّيهنَا ُمَحمَّ
ا بهْعُد ! َفيَاّعبََدهللاّ أُْوّصْيُكْم َوّأيَّاَي ّبتَْقَوى هللّا َحقَّ  بن عبد هللا َوَعلَى اَّلهَ  ااَلهُ اَمَّ َو اَْصَحبّهَ َوَمْن وَّ
ّ اْلَحْمدُ   تُقَاتّّه فَقَْد فَاَزاْلُمتَّقُْوَن  هللاُ َوهللاُ اَْكبَُر.هللاُ اَْكبَُر َولِّلَّ  . هللاُ اَْكبَُر هللاُ اَْكَبُر آلأّلهَ اّالَّ

Hadirin yang dimuliakan Allah ! 

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah swt yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita 

dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1442 H meskipun masih 

dalam suasana pandemi.Semoga pandemi covid segera dapat terkendali 

dan dapat diatasi sehingga bisa hilang dari muka bumi ini. Amin, ya 

Rabbal ‘Alamin. 

Lebaran kali ini kita rayakan dengan penuh keprihatinan, tetapi tidak 

mengurangi kekhidmatannya. Kita patut prihatin akibat pandemic yang 

belum berakhir, bahkan dikhawatirkan meningkat akibat mudik lebaran 

untuk merayakan Idul Fitri sebagaimana terjadi di India akibat 

perayaan agama di sana. Keprihatinan ini bertambah dengan penyerbuan 

yang dilakukan secara bengis dan brutal oleh Zionis Israel terhadap 

warga Palestina yang sedang menjalankan ibadah salat Taraweh di masjid 

al-Aqsha. Semoga keprihatinan kita ini segera berakhir dengan idzin 

dan pertolongan Allah. Amin, ya Mujibas Sa’ilin. 

Hadirin yang dimuliakan Allah ! 

Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak untuk melakukan 
instrospeksi, refleksi dan sekaligus muhasabah mengenai ibadah puasa 
kita selama satu bulan penuh. Apakah ibadah puasa kita diterima 
(maqbul) atau justru sebaliknya ditolak (marud) oleh Allah ? Hal ini 
patut kita lakukan, karena Ibrahim AS, Bapak para Nabi-pun tidak bisa 
memastikan amalannya “pasti” diterima Allah sehingga beliau-pun 
memohon dan memanjatkan do’a, “Ya Allah, terimalah amal kami. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al- 
Baqarah: 127). Tentu kita yang bukan Nabi dan tidak mendapatkan 
wahyu, lebih layak untuk berdoa dan memohon agar ibadah puasa kita 
diterima. Rasulullah saw melalui beberapa hadisnya sudah 
memperingatkan hal itu, di antaranya :  
 

  لَهُ ِمْن َقِيَاِمِه إِلَّ السََّهرُ  اْلُُجوُُع ، ََوُربَّ َقَائٍِم لَْيسَ ُربَّ َصائٍِم لَْيَس لَهُ ِمْن ِصيَاِمِه إِلَّ 

                                                           
1 Disampaikan dalam Khutbah Idul Fitri 1 Syawwal 1442 H bertepatan dengan tangal 
13 Mei 2021 M di Mushalla At-Taqwa Perumahan Parung Vila Warujaya-Parung-Bogor 
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“Betapa banyak orang berpuasa,  tetapi tidak mendapat (pahala) apa-

apa dari puasanya kecuali hanya lapar.  Betapa banyak orang yang salat 

malam (tarawih), tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja 

(HR An-Nasa’i) 

Lalu, apa tandanya ibadah puasa kita diterima oleh Allah swt ? Memang 

kita tidak bisa yakin dan tahu dengan pasti apakah amal ibadah kita 

khususnya di bulan Ramadhan diterima atau tidak, tetapi kita yakin 

bahwa suatu ibadah diterima atau tidak itu pasti ada tandanya. 

Menurut Sebagian ulama, sesungguhnya di antara alamat diterimanya 

kebaikan adalah kebaikan selanjutnya (إن من عالمِة قبول الحسنة، الحسنة بعدها). 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam 

“Lathâ’if al-Ma’ârif”, “bahwasanya membiasakan puasa setelah puasa 

Ramadhan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadhan 

karena sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah 

akan memberi dia taufik untuk melakukan amal salih setelahnya.” 

Dengan demikian, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan 
kemudian diikuti oleh amal-amal  kebajikan lainnya, itu berarti 
menjadi  tanda diterimanya amal kebajikan yang pertama. Sebaliknya, 
barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan kemudian diikuti oleh 
amal  keburukan (maksiat) itu berarti menjadi  tanda tidak 
diterimanya amal kebajikan tersebut. Na’udzu billah min dzalik. 
 
Hadirin yang dimuliakan Allah ! 

Memiliki perasaan khawatir tidak diterimanya suatu kebajikan yang 

kita lakukan termasuk puasa Ramadhan itu menjadi pertanda yang baik 

sebagaimana telah diperingatkan Allah dalam firman-Nya :  

 ُ ُوب ل َقُ ا ََو َْو ا آت ُوَن َم ت ْؤ ُ يَن ي ِذ َّ ال عُونَ ََو اِج ْم َر ِه ِ ب  ٰى َر َ ل ِ ْم إ هُ َنَّ ةٌ أ لَ ِج ْم ََو  هُ

“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan 
hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan 
kembali kepada Tuhan mereka” (al-Mukminun : 60). 

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir “Al-Munîr” menjelaskan bahwa yang 
dimaksudkan adalah khawatir akan tidak diterimanya amalan tersebut 
akibat kekurangsempurnaan dalam menjalankannya. Untuk memperkuat 
penafsirannya, az-Zuhaili mengutip hadis berikut ini. Diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim dari ‘Aisyah r.a. ia 
bertanya, ya Rasulallah apakah yang dimaksud ayat tersebut itu orang 
yang suka mencuri, atau berzina atau minuman keras sehingga dia takut 
kepada (siksa) Allah ‘azza wa jalla ? Beliau menjawab,”Tidak, wahai 
putri Abu Bakar Shiddiq.  Mereka itu adalah orang-orang yang (rajin) 
salat, puasa dan sedekah, tetapi mereka juga takut (khawatir) tidak 
diterima di sisi Allah ‘azza wajalla”.  
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Selanjutnya, Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar dalam kitab tafsirnya, 
“Zubdatut Tafsîr min Fathil Qadîr” menegaskan bahwa Al-Qur'an melalui 
ayat tersebut  mengarjakan kepada kita agar tidak merasa cukup dengan 
banyaknya puasa dan zakat (ibadah) yang sudah kita kerjakan dan 
tunaikan, melainkan senantiasa takut kepada Allah dan menambah 
ketaatan kepada-Nya secara terus menerus (berkesinambungan atau 
istiqamah). 

Hadirin yang dimuliakan Allah ! 

Kekhawatiran inilah yang disebut “khauf” yang menyertai harapan  yang 
disebut “rajâ’”. Dua perasaan yang berlawanan ini harus senantiasa 
kita tumbuhkan di dalam hati secara seimbang. Menurut Imam Ahmad bin 
Hambal, “Hendaknya rasa takut dan berharap itu sama,  tidak boleh 
ada yang medominasi di antara keduanya. Apabila salah satu dari 
keduanya mendominasi perasaan seseorang, maka orang tersebut akan 
binasa. Sebab,  ketika rasa berharap kepada Allah lebih besar, 
seseorang akan merasa aman dari makar (azab) Allah, dan sebaliknya 
jika rasa takut-nya lebih besar, maka ia akan putus asa dari rahmat 
Allah.  
 
Perasaan “khauf” akan membuat seseorang semakin rendah hati 
(tawadhu’) dan tidak sombong dengan ibadah puasanya. Sementara itu, 
perasaan “rajâ’”  akan membuat seseorang menjadi semakin giat 
mengerjakan berbagai macam kebajikan sebagai buah dari gemblengan 
ibadah puasa selama satu bulan penuh. Hal ini akan mewarnai kehidupan 
orang tersebut untuk 11 bulan berikutnya. Dengan demikian, dia telah 
berhasil meningkatkan derajat ketaqwaanya yang menjadi tujuan akhir 
diyari’atkannya ibadah puasa sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah 
dalam surat al-Baqarah [2] : 183 (la’llakum tattaqûn). Keberhasilan 
seperti ini akan memancarkan berbagai macam kebajikan (amal saleh) 
karena telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang menjadi inti 
dari ibadah puasa sebagaimana digambarkan dalam salah satu bait syair 
berikut ini : 

 ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيدلمن طا عته تزيد
“Hari raya itu bukanlah milik orang yang memakai baju baru, tetapi 
hari raya itu milik orang semakin bertambah ketaatannya”. 
 
Hadirin yang dimuliakan Allah ! 

Akhirnya mari kita sudahi khuthbah ini dengan berdo’a : 

 

إِنََّك َسِمْيٌع  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت، َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، األَْحيَاِء ِمْنُهْم َواألَْمَواِت،

ِد اللَُّهمَّ ُصفُْوفَُهْم،  .الدَّْعَواِت َو قَاِضَي اْلَحاَجاتِ قَِرْيٌب ُمِجْيُب  اللَُّهمَّ أَِعزَّ اإِلْسالََم َواْلُمْسِلِمْيَن، َوَوِحِّ

، َواْكِسْر َشْوَكةَ الظَّاِلِميَن، َواْكتُبِ السَّالََم َواألَْمَن ِلِعباِدَك أَْجَمِعي َربَّنَا َن. َوأَْجِمْع َكِلَمتَُهْم َعلَى الَحِقِّ

. َربَّنَا آتِنَا في الدُّْنيَا َحَسنَةً لَنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً اِنََّك اَْنَت اْلَوهَّابُ  ََل تُِزْغ قُلُْوبَنَا َبْعدَ اِْذَهدَْيتَنَا َو َهبْ 

 َوفي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 
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