
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain memerintah shaum, dalam menyam-
but menjelang bulan Ramadhan, Rasulullah 
selalu memberikan beberapa nasehat dan 
pesan-pesan. Inilah ‘azimat’ Nabi tatkala 
memasuki Ramadhan. 
Wahai manusia! Sungguh telah datang pada 
kalian bulan Allah dengan membawa berkah 
rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling 
mulia disisi Allah. Hari-harinya adalah hari-
hari yang paling utama. Malam-malamnya 
adalah malam-malam yang paling utama. 
Jam demi jamnya adalah jam-jam yang pal-
ing utama. 
Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi 
tamu Allah dan dimuliakan oleh-NYA. Di 
bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, 
tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan 
doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada 
Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan 
hati yang suci agar Allah membimbingmu 
untuk melakukan shiyam dan membaca Ki-
tab-Nya. 
Celakalah orang yang tidak mendapat am-
punan Allah di bulan yang agung ini. 
Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di 
hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum 
fuqara dan masakin.  
Muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang 
muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu, 
jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa 
yang tidak halal kamu memandangnya dan 
pendengaranmu dari apa yang tidak halal 

kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak 
yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak 
yatimmu.  
Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-
dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu un-
tuk berdoa pada waktu shalatmu karena 
itulah saat-saat yang paling utama ketika 
Allah Azza wa Jalla memandang hamba-
hamba-Nya dengan penuh kasih; Dia men-
jawab mereka ketika mereka menyeru-
Nya, menyambut mereka ketika mereka 
memanggil-Nya dan mengabulkan doa 
mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya. 
Wahai manusia! Sesungguhnya diri-
dirimu tergadai karena amal-amalmu, 
maka bebaskanlah dengan istighfar. Pung-
gung-punggungmu berat karena beban 
(dosa) mu, maka ringankanlah dengan 
memperpanjang sujudmu. 
Ketahuilah! Allah ta’ala bersumpah den-
gan segala kebesaran-Nya bahwa Dia ti-
dak akan mengazab orang-orang yang 
shalat dan sujud, dan tidak akan mengan-
cam mereka dengan neraka pada hari 
manusia berdiri di hadapan Rabb al-
alamin. 
Wahai manusia! Barang siapa di antaramu 
memberi buka kepada orang-orang muk-
min yang berpuasa di bulan ini, maka di 
sisi Allah nilainya sama dengan membe-
baskan seorang budak dan dia diberi am-
punan atas dosa-dosa yang lalu. (Sahabat-
sahabat lain bertanya: “Ya Rasulullah! 
Tidaklah kami semua mampu berbuat 
demikian.” 
Rasulullah meneruskan: “Jagalah dirimu 
dari api neraka walaupun hanya dengan 
sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api 
neraka walaupun hanya dengan seteguk 
air.” 
Wahai manusia! Siapa yang memba-
guskan akhlaknya di bulan ini ia akan ber- 
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Ba’da tahmid wa shalawat. 

Setelah lebih dari dua bulan libu-
ran akhirnya kita semua diperte-
mukan kembali dalam suasana 
suka cita “Bulan Ramadhan”. 
Semoga saja liburan kemarin 
banyak memberikan inspirasi 
serta hikmah pada kita semua. 
Marilah kita evaluasi aktivitas 
positif apa yang telah kita laku-
kan semasa liburan. Selebihnya 
marilah kita memulai rutinitas 
kemahasiswaan kita dengan pe-
nuh harap dan semangat yang 
baru. 

Tidak lupa kami ucapkan 
“Selamat Datang Buat Temen2 
Fisika 2008”. Selamat bergabung 
dengan keluarga besar Fisika 
ITB. 

Alhamdulillah , kali ini MMC 
kembali terbit dengan tema 
ramadhan“Ramadhan  fu l l 
theme”. 

Mohon maaf apabila ada yang 
kurang berkenan dikarenakan 
keterbatasan kami. Semoga men-
datangkan manfaat bagi kita se-
mua. Amin 
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matullahi wabarakatuh. 
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berhasil melewati sirathol mustaqim pada hari 
ketika kai-kaki tergelincir. Siapa yang merin-
gankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tan-
gan kanannya (pegawai atau pembantu) di bulan 
ini, Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di 
hari kiamat. Barangsiapa menahan kejelekannya di 
bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada 
hari ia berjumpa dengan-Nya. Barang siapa memu-
liakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuli-
akanya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.  
Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan 
(silaturahmi) di bulan ini, Allah akan men-
ghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia 
berjumpa dengan-Nya. Barang siapa memutuskan 
kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan 
rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.  
Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini, 
Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api 
neraka. Barangsiapa melakukan shalat fardu 
baginya ganjaran seperti melakukan 70 shalat 
fardu di bulan lain. Barangsiapa memperbanyak 
shalawat kepadaku di bulan ini, Allah akan mem-
beratkan timbangannya pada hari ketika timbangan 
meringan.  
Barangsiapa di bulan ini membaca satu ayat Al-
Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam Al-
Quran pada bulan-bulan yang lain. 
Wahai manusia! Sesungguhnya pintu-pintu surga 
dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tu-
hanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. 
Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah 
kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah dibu-
kakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka min-
talah agar ia tak lagi pernah menguasaimu.  
Amirul mukminin k.w. berkata: “Aku berdiri dan 
berkata: “Ya Rasulullah! Apa amal yang paling 
utama di bulan ini?” Jawab Nabi: “Ya Abal 
Hasan! Amal yang paling utama di bulan ini 
adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan 
Allah”. 
Wahai manusia! sesungguhnya kamu akan 
dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi pe-
nuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada 
suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan; bu-
lan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu 
fardhu, dan qiyam di malam harinya suatu 
tathawwu’.” 
“Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah den-
gan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, 
samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu 

fardhu di dalam bulan yang lain.” 
“Ramadhan itu adalah bulan sabar, sedangkan 
sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadhan itu 
adalah bulan memberi pertolongan ( syahrul mu-
wasah ) dan bulan Allah memberikan rizqi kepada 
mukmin di dalamnya.” 
“Barangsiapa memberikan makanan berbuka se-
seorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu 
merupakan pengampunan bagi dosanya dan ke-
merdekaan dirinya dari neraka. Orang yang mem-
berikan makanan itu memperoleh pahala seperti 
orang yang berpuasa tanpa sedikitpun 
berkurang.” 
Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, tidaklah 
semua kami memiliki makanan berbuka puasa un-
tuk orang lain yang berpuasa. Maka bersabdalah 
Rasulullah saw, “Allah memberikan pahala 
kepada orang yang memberi sebutir kurma, atau 
seteguk air, atau sehirup susu.” 
“Dialah bulan yang permulaannya rahmat, per-
tengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan 
dari neraka. Barangsiapa meringankan beban dari 
budak sahaya (termasuk di sini para pembantu 
rumah) niscaya Allah mengampuni dosanya dan 
memerdekakannya dari neraka.” 
“Oleh karena itu banyakkanlah yang empat 
perkara di bulan Ramadhan; dua perkara untuk 
mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan dua 
perkara lagi kamu sangat menghajatinya.” 
“Dua perkara yang pertama ialah mengakui den-
gan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah dan mohon ampun kepada-Nya . Dua 
perkara yang kamu sangat memerlukannya ialah 
mohon surga dan perlindungan dari neraka.” 
“Barangsiapa memberi minum kepada orang yang 
berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum 
kepadanya dari air kolam-Ku dengan suatu minu-
man yang dia tidak merasakan haus lagi sesudah-
nya, sehingga dia masuk ke dalam surga.” (HR. 
Ibnu Huzaimah).  
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“Semoga dalam 

iabadah puasa ini kita  

bukan termasuk yang 

hanya mendapat lapar 

dan dahaga saja ” 
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7 Indikasi Kegagalan Ramad-
han 
 
1. Gampang mengulur shalat fardhu. 
“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang 
jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan mempertu-
rutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan 
menemui kesesatan kecuali orang-orang yang ber-
taubat dan beramal shalih.” (Maryam: 59) 
Menurut Sa’id bin Musayyab, yang dimaksud den-
gan tarkush-shalat (meninggalkan shalat) ialah ti-
dak segera mendirikan shalat tepat pada waktunya. 
Misalnya menjalankan shalat zhuhur menjelang 
waktu ashar, ashar menjelang maghrib, shalat 
maghrib menjelang isya, shalat isya menjelang 
waktu subuh serta tidak segera shalat subuh hingga 
terbit matahari. Orang yang bershiyam Ramadhan 
sangat disiplin menjaga waktu shalat, karena 
nilainya setara dengan 70 kali shalat fardhu di bu-
lan lain. 
2. Malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah. 
Termasuk di dalamnya menjalankan ibadah sha-
latul-lail. Mendekatkan diri kepada Allah dengan 
melaksanakan ibadah-ibadah sunnah merupakan 
ciri orang yang shalih.“Sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang bersegera dalam menger-
jakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa 
kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan 
mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada 
Kami.” (Al-Anbiya:90)  
“Dan hamba-Ku masih mendekatkan diri kepada-
Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, sampai Aku 
mencintainya.” (Hadits Qudsi)  
3. Kikir dan rakus pada harta benda. 
Takut rugi jika mengeluarkan banyak infaq dan 
shadaqah adalah tandanya. Salah satu sasaran 
utama shiyam agar manusia mampu mengen-
dalikan sifat rakus pada makan minum maupun 
pada harta benda, karena ia termasuk sifat kehe-
wanan (Bahimiyah). Cinta dunia serta gelimang 
kemewahan hidup sering membuat manusia lupa 
akan tujuan hidup sesungguhnya.Mendekat kepada 
Allah Subhaanahu wa ta’ala, akan menguatkan si-
fat utama kemanusiaan (Insaniyah). 
4. Malas membaca Al-Qur’an. 
Ramadhan juga disebut Syahrul Qur’an, bulan 
yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an. Orang-
orang shalih di masa lalu menghabiskan waktunya 
baik siang maupun malam Ramadhan untuk mem-

baca Al-Qur’an. “Ibadah ummatku yang paling 
utama adalah pembacaan Al-Qur’an.” (HR Bai-
haqi). Ramadhan adalah saat yang tepat untuk 
menimba dan menggali sebanyak mungkin kemu-
liaan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup. Kebi-
asaan baik ini harus nampak berlanjut setelah 
Ramadhan pergi, sebagai tanda keberhasilan lati-
han di bulan suci. 
5. Mudah mengumbar amarah. 
Ramadhan adalah bulan kekuatan. Nabi Saw ber-
sabda: “Orang kuat bukanlah orang yang selalu 
menang ketika berkelahi. Tapi orang yang kuat 
adalah orang yang bisa menguasai diri ketika 
marah.”  
Dalam hadits lain beliau bersabda: “Puasa itu peri-
sai diri, apabila salah seorang dari kamu berpuasa 
maka janganlah ia berkata keji dan jangan mem-
bodohkan diri. Jika ada seseorang memerangimu 
atau mengumpatmu, maka katakanlah sesesung-
guhnya saya sedang berpuasa.” (HR. Bukhari dan 
Muslim dari Abu Hurairah) 
6. Gemar bicara sia-sia dan dusta. 
“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta 
perbuatan Az-Zur, maka Allah tidak membutuhkan 
perbuatan orang yang tidak bersopan santun, maka 
tiada hajat bagi Allah padahal dia meninggalkan 
makan dan minumnya.” (HR Bukhari dari Abu 
Hurairah)  
Kesempatan Ramadhan adalah peluang bagi kita 
untuk mengatur dan melatih lidah supaya senan-
tiasa berkata yang baik-baik. Umar ibn Khattab Ra 
berkata: “Puasa ini bukanlah hanya menahan diri 
dari makan dan minum saja, akan tetapi juga dari 
dusta, dari perbuatan yang salah dan tutur kata 
yang sia-sia.” (Al Muhalla VI: 178) Ciri orang ga-
gal memetik buah Ramadhan kerap berkata di be-
lakang hatinya. Kalimat-kalimatnya tidak ditim-
bang secara masak: “Bicara dulu baru berpikir, 
bukan sebaliknya, berpikir dulu, disaring, baru diu-
capkan.”  
7. Memutuskan tali silaturrahim. 
Ketika menyambut datangnya Ramadhan Rasulul-
lah Saw bersabda: “…Barangsiapa menyambung 
tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini, Allah 
akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya. 
Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan 
ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari 
ia berjumpa dengan-Nya…” Puasa mendidik pri-
badi-pribadi untuk menumbuhkan jiwa kasih 
sayang dan tali cinta.  



Temen-temen dapat men-

gakses blog berikut untuk 

mengupdate wawasan 

diniyah dan wawasan ke-

fisikaan. Yups, ramein 

bareng-bareng yuk…..!!! 

 
Do all the goods 
you can, All the 

best you can,In all 
times you can,In 

all places you can, 
 For all the 

creatures you can. 
(Anonim) 

 
Berjayalah orang-

orang beriman iaitu 
mereka yang khusyuk 
dalam sembahyangnya 
dan mereka yang men-
jauhkan diri daripada 

perbuatan dan per-
kataan yang sia-sia  

( Al-Mu’minun :1-3 ) 
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Nasihat 

Demi masa. Sesungguhnya 
manusia itu benar-benar dalam 
kerugian,Kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat me-
nasehati supaya mentaati ke-
benaran dan nasehat menase-

hati supaya menetapi kesa-
baran. 

(QS. Al Ahsr 1-3) 

I n s y a A l l a h  t a ’ l i m 

pekanan kita akan dimu-

lai lagi. Selama periode 

ramadhan ini insyaAllah 

akan diselenggarakan 

setiap pecan. Seperti bi-

asa. 

Hari  : Jumat 

Tempat  : @ Mushola   

Fisika(MUFIS) 

Jam  : 16.30 s.d berbuka. 

“Turut mengundang te-

men2 muslim  2008” 

INFO KITA 

Ramein Yuk..!!! 


