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Tangisan di Bulan Ramadan
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B
ulan Ramadan adalah bulan 
yang penuh maziyyah yakni 
kelebihan dan keistimewaan 

yang tentu saja tidak sama derajatnya 
dari bulan-bulan lainnya. Salah satu 
bentuk keistimewaan tersebut bisa dilihat 
dari “penyambutan” dan “pengisian 
ibadah” di bulan Ramadan. Hampir 
semua muslim di seluruh belahan 
dunia menyambut Ramadan secara 
bersama dan serentak. Suatu hal yang 
tidak terjadi di bulan-bulan sebelum 
dan setelah bulan Ramadan. Belum 
lagi pengisian ibadah yang begitu 
semarak, salat tarawih berjamaah, 
tadarus Alquran, kegiatan-kegiatan 
santunan terhadap kaum dhuafa yang 
meningkat tajam, kajian-kajian kitab 
yang intens bahkan terdapat daurah- 
daurah yang diaktifkan hanya selama 
bulan Ramadan, dan berbagai jenis 
kegiatan lainnya yang ke semua itu 
terlihat berbeda dibandingkan dengan 
bulan-bulan selain Ramadan.

Hal kesemua itu menunjukkan bahwa 
bulan Ramadan bukanlah bulan biasa, 
sehingga tidak sedikit kaum muslim 
yang muttaqin dan mukminin yang 
menanti-nantikan kedatangan bulan 
Ramadan. Bahkan mereka berasumsi 
kalau bisa, bulan Ramadan jangan 
sirna dari hadapan, dan kalau bisa pula 
setiap bulan adalah bulan Ramadan.

Mereka yang masuk dalam penyebutan 
golongan muslim yang mukminin dan 
muttaqin pun senantiasa mengembangkan 
“tradisi menangis” dalam kaitannya 
dengan bulan Ramadan. Meski tradisi 
tersebut tentu saja tidak bisa dibuat- 
buat, atau ada unsur pemaksaan agar 
menangis atau pula untuk bahan 
permainan diri belaka. Mengapa? Sebab 
tradisi ini bergantung kepada kadarisasi 
keimanan dan mahabbatullah (kecintaan 
kepada Allah) dan mahabbah-rasul 
(kecintaan kepada Rasul). Semakin 

! tinggi tingkat keimanan dan kecintaan 
kepada Allah dan rasul maka semakin 
sering seseorang menangis karena rindu 
dan terasa dekat-lekat kepada Allah 
dan rasul-Nya, tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari siapapun. Demikian 
pula semakin rendah keimanan dan 
kecintaan kepada Allah dan rasul,

maka semakin jarang bahkan mungkin 
tidak akan mampu menggetarkan hafi$ 
menuju tangisan diri.

Inilah yang dikatakan oleh Alquran 
sebagai hati yang terkunci, sesuai dengan 
QS. Surat Muhammad ayat 24. Serta 
disebut pula oleh Alquran sebagai hati 
yang beku Surat Al-Maidah ayat 13.

Ada beberapa jenis tangisan orang- 
orang muslim yang mukmin dan 
muttaqin ini dalam kaitannya dengan 
bulan Ramadan, di antaranya adalah; 
Pertama, tangisan penyambutan. Orang- 
orang yang mukminin dan muttiujin 
sudah sangat menantikan kedatangan 
tamu agung dan mulia sejak lama, 
sehingga semakin bulan suci itu mendekat 
maka mereka akan semakin tidak sabar 
menyambutnya, dan ketika bulan suci 
itu benar-benar sudah di depan mata, 
maka mereka akan sangat bahagia, 
dan meluapkan kebahagiaan dengan 
tangisan yang penuh makna.

Kedua, tangisan selama menjalani 
pengisian ibadah. Orang-orang mukmin 
dan muttaqm ketika menjalani serangkaian 
ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai 
jenis ibadahnya, mereka akan senantiasa 
menangis; ketika salat terawih menangis, 
membaca Alquran menangis, salat tahajud 
menangis, bahkan menyantuni anak 
yatim dan kaum dhuafa pun menangis. 
Tangisan ini merupakan tangisan 
tanda kesyukuran sebab bisa diberikan 
kesempatan oleh Allah untuk menjalani 
puasa Ramadan, yang belum tentu tahun 
berikutnya akan menjalaninya.

Ketiga, tangisan perpisahan. Orang- - 
orang yang mukmin dan muttagin akan 
semakin bersedih hati dan semakin 
banyak menangis, terutama di minggu- 
minggu terakhir masa perpisahan dengan 
bulan Ramadan. Mereka merasakan 
ketakutan dan kecemasan kalau-kalau 
di tahun depan tidak bisa berjumpa \  
lagi dengan bulan Ramadan.

Bersyukurlah kita, apabila termasuk 
orang-orang yang masuk golongan orang- 
orang yang selalu menangis ketika 
Ramadan datang, dalam pengisian ibadah 
dan ketika masa perpisahan, yang itu 
menunjukkan bahwa kita tergolong 
orang-orang muslim yang muttaqin 
dan mukminin. Sebab berapa banyak 
mereka-mereka yang mengaku muslim 
tetapi tidak muttaqin dan tidak mukmin. 
Dengan menunjukkan tanda-tanda; 
merasa berat dengan kedatangan bulan 
Ramadan, disebabkan tidak bebas dan 
merasa ruang dan waktunya menjadi 
sempit, sehingga meskipun mereka 
berpuasa tetapi tidak dengan ketulusan, 
dalam tahap pengisian ibadah di bulan 
Ramadan, merasa malas-malasan dan 
cenderung beribadah hanya sekadar 
ibadah tanpa makna, serta ketika masa 
perpisahan dengan bulan Ramadan 
adalah masa yang paling ditunggu- 
tunggu karena masa kebebasan akan 
kembali dijalani. Semoga Allah 
hindarkan hati, akal dan perilaku 
kita dari keburukan yang demikian. 
Amin. —


