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Nilai Ramadhan: 

 

1. Nilai Taqwa 

 

Nilai utama Ramadhan adalah taqwa, sebagaimana tujuannya yang ditulis dalam QS. Al-Baqarah 

Ayat 183 

 

ٰٓاَيَُّها َمنُْوا الَِّذْينََ ي  َيامَُ ْيُكمََُعلََ ُكِتبََ ا  تَتَّقُْوَنَ  لَعَلَُّكمَْ قَْبِلُكمَْ ِمنَْ الَِّذْينََ َعلَى ُكِتبََ َكَما الص ِ  
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. 

 

karna lewat taqwa, Allaah SWT akan bereskan segala urusan hamba-Nya, sebagaimana ditulis dalam 

Al-Quran surat 65:2-5: 

 

• Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 

baginya. 

• dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.  

• Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan 

baginya dalam urusannya. 

• barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-

kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya. 

 

Indikator taqwa, diantaranya dituliskan dalam Quran surat Al-baqarah ayat 3, yakni: 

 
 

وةََ يُـِقْيُمْونََ وََ بِاْلغَْيبَِ يُْؤِمنُْونََ الَِّذْينََ ل  ا وََ الصَّ ُهمَْ ِممَّ يُْنِفقُْونََ َرَزْقن   
 

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian 

rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS.2:3). 

 



2. Nilai Kesehatan 

 

Dalam Al-Quran Surat ke 7 (Al-Araf) ayat 31: sepotong ayat terakhir, Allaah SWT berfirman:  

 

ُكلُْوَا َواْشَربُْوا َوَلَ تُْسِرفُْواَ  اِنَّهَ  َلَ يُِحبَُّ اْلُمْسرَِفِْيَن  …وَّ
 

Artinya: (…..makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 

yang berlebih-lebihan). 

 

Hadirin, sepotong ayat ini sering kita dengar dan tidak aneh bagi kita, dan mungkin tidak menarik 

bagi kita, Namun terkadang banyak dari kita tidak lulus dalam hal ini.  

Semua dari kita lulus atau khatam saum kita: dari subuh sampai maghrib, dari awal sampai akhir 

ramadhan, namun ketika maghrib buka saum, kita makan minum berlebihan sampai sakit susah 

bangun kekenyangan, karna makannya rakus, padahal itu sifatnya orang kafir. 

 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin makan dengan satu perut, dan 

orang kafir makan dengan tujuh perut."(HR. Bukhari, Muslim). 

 

Kepada Rasullullaah dikirim oleh Raja Qibti seorang Tabib atau dokter untuk mengobati Rasulullaah 

saw atau para shahabat jika sakit. Namun setelah 6 bulan tabib ini izin pulang karna tidak laku, karna 

tidak ada yang sakit. Sebelum pulang dia bertanya kepada shahabat tentang kenapa senantiasa sehat, 

makaَ dijawab:َ “kamiَ adalahَ kaumَ yangَmakanَ ketikaَ lapar,َ danَ berhentiَ makanَ ketikaَ belumَ

kenyang”.َ Haditsَ iniَ lemah,َ danَ sebagianَ ulamaَ hnyaَ menyebutnyaَ kataَMutiara sebagaimana 

dikatakan Dokter dari Sudan tentang obat yang tidak menimbulkan efek samping, maka dia 

menjawab,َ“WahaiَTuanku,َobatَyangَtidakَmengandungَefekَsampingَadalahَAndaَtidakَmakanَ

kecuali sesudah lapar. Dan apabila Anda makan, angkatlah tangan Anda sebelum Anda merasa 

kenyang. Apabila hal itu Anda lakukan, maka Anda tidak akan terkena penyakitَ kecualiَ mati,”َ

tandasnya. 

 

“Sumber dari segala penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit dan 

berpuasa itu obat”  (H.R. Muslim)  

 

Ibu Dr. Nadiah Thayyarah dalam buku Sains dalam Al-Quranَmenuliskan:َ “Pembunuhَutama di 

Amerika dan Europa adalah penyakit jantung. Penyebab utama penyakit jantung adalah: kolesterol 

danَObesitasَatauَkelebihanَberatَbadan”. 



Kolesterol sudah mafhum akibat makanan berlemak, namun Dokter  Harun (Dokter terbaik Angkatan 

Darat)َmengatakan:َ“Kolestero akibat makanan hanya 20%, sedangkan 80% lainnya disebabkan oleh 

hati”. Jika hati kotor, busuk, ruwet itu yang menyebabkan sakit. Pernyataan ini sudah disampaikan 

14 abad yang lalu oleh  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

 

ْضغًَة، إِذَا َصلََحتُْ َصَلحَُ اْلَجَسدُ  ك لُّه ، َوإِذَا فََسَدتُْ فََسدَُ اْلَجَسدُ  ك لُّه ، أآَل َوِهيَُ اْلَقْلبُ   أآَل َوإِنُ  ِفي اْلَجَسدُِ م 

 

“Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut 

baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal 

daging itu adalah kalbu (jantung).” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

 

Di bulan Ramadhan kita belajar melembutkan dan menyehatkan hati, semoga bukan hanya 

sehat lahir namun semoga sehat bathin. Semoga juga bukan hanya sehat di dunia namun 

sehat diakhirat yakni masuk surga.  

 

3. Nilai Kedermawanan dan Pemaaf 

 

Sebagaimana ciri taqwa yang ditulis dalam Quran Surat 3 ayat 133-135: 

 

• Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, 

 

• (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit[1], dan 

orang-orang yang menahan amarahnya[2] dan mema'afkan (kesalahan) orang 

lain[3]. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan[4]. 

 

• Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi 

diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya[5], 

dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun 

tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 

 

Alhamdulillaah, Semoga Allaah SWT jadikan kita orang-orang yang bertaqwa. 

 

 


