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Sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang biasa dipanggil Abu Umamah. Abu
Umamah adalah seorang sahabat Anshar yang terkenal dengan sifat sabarnya dan dipilih oleh
Rasulullah SAW untuk berdakwah di kotanya sendiri yaitu kota Madinah.

  

Suatu ketika terlintas sebuah pertanyaan di benak Abu Umamah, maka ia segera datang
kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku sebuah amalan yang dapat
mengantarkan aku ke surga?”

  

Karena keistimewaan Rasulullah SAW salah satunya adalah ketika ada seseorang yang
bertanya kepada beliau, maka beliau akan menjawab dengan jawaban yang sesuai kondisi si
penanya tersebut, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya dengan melihat
kemampuan Abu Umamah dalam beramal, Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah karena
puasa itu tidak ada tandingannya.” 
Abu Umamah masih belum puas dengan jawaban Rasulullah, maka ia mendatangi Rasulullah
yang kedua kalinya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah pun menjawab
dengan jawaban yang sama yaitu “Berpuasalah”. (Kisah ini terdapat di dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya)

  

Ada apa dengan puasa? Apa keistimewaan puasa sampai-sampai orang yang melakukan
puasa dapat masuk surga? Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut dengan sabdanya yang
termasuk dalam kategori hadis Qudsi (hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara
redaksinya dari Rasulullah ):

  

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى
سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

  

“Semua amal anak Adam dilipatgandakan kebaikannya 10 kali hingga 700 kali. Allah Azza Wa
Jalla berfirman: Kecuali puasa. Karena amal puasa adalah untuk-Ku, dan Aku yang akan
membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makan karena-Ku.” (HR. Muslim)

  

Dari hadis Rasulullah SAW tersebut kita dapat ketahui ternyata untuk amalan puasa, Allah
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SWT-lah yang akan memberikan pahalanya. Dalam arti pahala puasa tidak dapat diterka-terka
dan diperkirakan, tidak seperti amalan-amalan lainnya. Amalan puasa hanya Allah SWT yang
Mengetahui dan yang Memberikan pahala, berapa pahala yang kita dapatkan, kita tidak dapat
mengetahuinya.

  

Rasulullah SAW dalam kisah Abu Umamah telah menyebutkan salah satu balasan yang
diberikan Allah SWT kepada orang yang melaksanakan amalan puasa yaitu surga dan masih
banyak lagi pahala bagi orang yang berpuasa. Maka akan berbeda pahala orang yang
berpuasa yang bekerja dengan yang berpuasa tetapi hanya tidur dan menahan lapar saja.

  

Jika kita seorang pekerja yang berpuasa maka itu akan menjadi nilai plus untuk kita apabila kita
jalani pekerjaan kita dengan ikhlas dan niat ibadah. Mari kita raih pahala sebanyak-banyaknya
yang diberikan oleh Allah untuk kita yang berpuasa di bulan Ramadhan ini. (HASAN/EMIR)
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