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7 Alasan Rasulullah Bersedekah di Bulan Ramadhan 
 

َالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه  السَّ
 

 ِإنَّ اْلَحْمَد ِهللاَِّ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعْیُنُه َوَنْسَتْغِفُرْه َوَنْسَتْهِدْیِه َوَنُعوُذ ِباِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأْنُفِسَنا َوِمْن َسیَِّئاِت
 َأْعَماِلَنا، َمْن َیْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُیْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه

ٍد َوَعَلى ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه. َاللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ  َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ا َبْعُد؛  آِلِه َوَصْحِبِه َوَمِن اْهَتَدى ِبُهَداُه ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة. َأمَّ

 
Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan, pengampunan, dan          
petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita.             
Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan             
barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk-Nya baginya. Aku bersaksi bahwa             
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah,              
semoga doa dan keselamatan tercurah pada Muhammad dan keluarganya, dan sahabat dan siapa             
saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. 
 
Alhamdulillah Tamu agung nan penuh barakah telah kembali mendatangi kita dan saat ini sudah              
masuk hari ke 7 dari 30 hari puasa yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim.               
Kedatangannya terhitung jarang, karena hanya sekali dalam setahun sehingga menumbuhkan          
kerinduan mendalam di hati kaum Muslimin. Itulah Ramadhân, bulan yang sangat dikenal dan             
benar-benar ditunggu kehadirannya oleh kaum Muslimin.  
Kemuliaanya diabadikan dalam al-Qur’ân dan melalui untaian-untaian sabda Rasûlullâh         
Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allâh Azza wa Jalla menjadikannya sarat dengan kebaikan, mulai             
dari awal Ramadhan sampai akhir. Allâh Azza wa Jalla berfirman  

 

َن اْلُهَدٰى َواْلُفْرَقاِن   َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبیَِّناٍت مِّ
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhân, bulan yang di dalamnya            
diturunkan (permulaan) al-Qur’ân sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan         
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”.[al-Baqarah/2:185]  
 
Dalam bulan ramadhan ini, kita semua sangat ingin menggali teladan-teladan yang pernah            
dilakukan oleh rasulullah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad adalah           



teladan bagi kita, akhlaknya adalah al-Qur`an, sebagaimana Aisyah radhiyallahu`anhā pernah          
ditanya oleh Sa'd bin Hisyam bin Amir mengenai akhlak Rasulullah shallallāhu `alaihi wa             
sallam, beliau menjawab: “Akhlak rasulullah adalah Al Quran” (HR Ahmad). 
 

 (َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن) رواه أحمد
 
Ini berarti kehidupan Rasulullah merupakan manifestasi riil Al Quran, jika kita membaca buku             
sejarah atau kitab-kitab sirah nabawi, maka kita akan mendapati sosok beliau penuh dengan             
akhlak yang mulia, dan teladan bagi kita semua. Termasuk dalam berpuasa dan menjalani             
kehidupan di bulan Ramadhan, banyak teladan yang bisa dipetik dari rekam jejak kehidupan             
Rasulullah SAW. 
 
Adapun salah satu teladan yang patut kita tiru dalam bulan Ramadhan ini adalah sifat              
kedermawanan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadhan. Telah ada Nabi Muhammad SAW           
ketika Ramadhan lebih dermawanan dibanding bulan lainnya. Hal tersebut sebagaimana          
dikatakan dalam hadis Rasulullah Saw: 

 
 ٤- [عن عبداهللا بن عباس:] كاَن َرسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَوَد النِّاس بالَخْیِر، َوكاَن َأْجَوَد ما َیكوُن في
الُم كاَن َیْلقاُه، في ُكلِّ َسَنٍة، في َرَمضاَن حّتى َیْنَسِلَخ، َفَیْعِرُض  َشْهِر َرَمضاَن إنَّ ِجْبِریَل علیه السَّ

یِح  علیه َرسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص الُقْرآَن، َفِإذا َلِقَیُه ِجْبِریُل كاَن َرسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَوَد بالَخْیِر ِمَن الرِّ
 .الُمْرَسَلِة

 صحیح مسلم ٢٣٠٨

 
Dari Abdullah Ibnu ‘Abbas berkata: “Rasulullah ShalalLahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia            
yang paling dermawan, dan Beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan tatkala            
berjumpa malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertemu dengan Beliau setiap malam           
pada bulan Ramadhan sampai penghujung Ramadhan, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam           
membacakan Al-Qur`an kepada Jibril, maka tatkala Beliau bertemu dengan Jibril, Beliau lebih            
derwaman dengan memberikan kebaikan melebihi angin yang bertiup.” (HR Muslim). 
 
Penggalan riwayat diatas memiliki makna tersirat yang bisa kita teladani, yaitu tentang sifat             
kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadhan. Maka hadist tersebut seakan-akan menganjurkan          
kepada kita untuk dermawan. Barangkali kita sudah cukup dermawan, maka tambahlah           
kedermawanan tersebut di bulan suci ini. 
 



“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat            
beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui             
beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan. Jibril mengajarkan           
Al-Qur’an kala itu. Dan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah yang paling semangat             
dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup.” (HR. Bukhari) 
 
Apa yang mendorong Rasullulah SAW lebih bersemangat bersedekah di bulan ramadhan? 
 
1- Bulan Ramadhan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. 
Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
 ١- [عن أبي هریرة:] ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیضاَعُف، الَحَسَنُة َعْشُر َأْمثاِلها إلى َسْبعِمَئة ِضْعٍف، قاَل

ائِم َفْرَحتاِن: ْوَم، فإنَّه لي َوَأنا َأْجِزي به، َیَدُع َشْهَوَتُه َوَطعاَمُه ِمن َأْجِلي ِللصِّ : إّال الصَّ  اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ
 .َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعْنَد ِلقاِء َربِِّه َوَلُخُلوُف فیه َأْطَیُب ِعْنَد اِهللا ِمن ِریِح الِمْسِك

  صحیح مسلم ١١٥١
 
Dari Abu Hurairah RA: “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan            
dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah            
Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah           
untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat           
dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu            
kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh           
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.” (HR.               
Bukhari no. 1904, 5927 dan Muslim no. 1151) 
 
2- Rajin berderma pada bulan Ramadhan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang             
melakukan shalat malam dan orang yang berdzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Orang             
yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. 
 
“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang            
berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga.” (HR.            
Tirmidzi no. 807) 
 
3- Di bulan Ramadhan, Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan dan            
pembebasan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. 
 
4- Menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. 



 
5- Menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa            
dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan             
shalat malam. 
 
“Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin             
berlindung dari pembunuhan.” (HR. Ibnu Majah) 
 
6- Dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan, sedekah itulah yang menutupi kekurangan             
tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadhan, kaum muslimin disyari’atkan menunaikan zakat           
fitrah. Tujuannya adalah menyucikan orang yang berpuasa. 
 
7- Disyari’atkan banyak berderma ketika puasa seperti saat memberi makan buka puasa adalah             
supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar sehingga mereka pun             
dapat membantu orang yang sedang kelaparan. 
 
Oleh karenanya sebagian ulama teladan di masa silam ditanya, “Kenapa kita diperintahkan untuk             
berpuasa?” Jawab mereka, “Supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar.            
Itu supaya ia tidak melupakan deritanya orang yang lapar.”  
 
Semoga Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan ramadhan ini nantinya dapat            
melahirkan nilai-nilai ketaqwaan, nilai-nilai kedermawanan, persaudaraan, kesabaran dan        
kejujuran. Wa Allah A’lam bi al-Shawab. 


