13934 - ORANG YANG BERPUASA, AKAN DIPANGGIL DARI PINTU ARRAYYAN
Pertanyaan
Suamiku memberitahukan aku tentang pintu Ridwan yang dibuka selama Ramadan saja. Yang aku
ketahui bahwa apabila pintu ini dibuka, Allah mengucurkan kemurahan-Nya. tolong jelaskan
ungkapan ini dan tolong dibimbing agar kami dapat memahami masalah ini lebih bagus lagi.
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Pertama,
Allah mewajibkan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan serta menjanjikan pahala yang
berlimpah bagi orang-orang yang berpuasa. Karena pahala puasa sangat agung, Allah tidak
menentukan jumlah pahalanya, akan tetapi Allah berﬁrman dalam hadits qudsi;
 وأﻧﺎ أﺟﺰي ﺑﻪإﻻ اﻟﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻟ
"Kecuali puasa, maka ia untuk-Ku dan Saya yang akan memberi pahalanya."
Keutamaan bulan Ramadan banyak sekali, di antaranya Allah sediakan bagi orang-orang puasa
pintu Ar-Rayyan. Nama ini yang ada dalam hadits muttafq alaihi dari hadits Sahl radhiallahu anhu
dari Nabi sallallahu’alaihi wa sallam, beliau bersabda:
ﺪْﺧُﻞ ﻳ َﻮنﻘُﻮﻣﻮنَ ﻓَﻴﻤﺎﺋ اﻟﺼﻦﻳ اﻘَﺎل ﻳﻢﻫﺮﺪٌ ﻏَﻴﺣ اﻨْﻪ ﻣﺪْﺧُﻞ ﻳ ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﻮنَ ﻳﻤﺎﺋ اﻟﺼﻨْﻪ ﻣﺪْﺧُﻞﺎنُ ﻳﻳ اﻟﺮ ﻟَﻪﻘَﺎلﺎ ﻳﺎﺑ ﺑﻨﱠﺔ اﻟْﺠنﱠ ﻓا
1947  رﻗﻢ، وﻣﺴﻠﻢ، 1763  رﻗﻢ،ﺪٌ )رواه اﻟﺒﺨﺎريﺣ اﻨْﻪ ﻣﺪْﺧُﻞ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻖﻏْﻠﺧَﻠُﻮا اذَا د ﻓَﺎﻢﻫﺮﺪٌ ﻏَﻴﺣ اﻨْﻪ)ﻣ
"Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari
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kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain meraka. Lalu
dikatakan, ‘Dimana orang-orang yang berpuasa?' Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang
masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, (pintunya) ditutup dan tidak seorang pun
masuk lagi." (HR. Bukhari, 1763. Muslim, 1947)
Di antara hadits yang menjelaskan pahala puasa adalah, ‘Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah
berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
37/اﻹﻳﻤﺎن، )رواه اﻟﺒﺨﺎري ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣﺎﻧًﺎ وﻳﻤﺎنَ اﻀﻣ رﺎم ﺻﻦ)ﻣ
“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, maka
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari, Iman/ 37)
Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda; Allah
berﬁrman,
ﻪﺎﺑنْ ﺳ ﻓَﺎﺨَﺐﺼ ﻳ وﻓُﺚﺮ ﻳََ ﻓﻢﺪِﻛﺣ امﻮ ﺻمﻮﺎنَ ﻳذَا ﻛاﻨﱠﺔٌ و ﺟﺎمﻴاﻟﺼ وﺰِي ﺑِﻪﺟﻧَﺎ اا و ﻟﻧﱠﻪ ﻓَﺎﺎمﻴ اﻟﺼ ا ﻟَﻪم آدﻦ اﺑﻞﻤ ﻋﻞﻛ
ِﺘَﺎنﺣ ﻓَﺮﻢﺎﺋﻠﺼﻚِ ﻟﺴ اﻟْﻤ رِﻳﺢﻦ ﻣﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺐﻃْﻴ اﻢﺎﺋ اﻟﺼ ﻓَﻢ ﻟَﺨُﻠُﻮفﺪِهﺪٍ ﺑِﻴﻤﺤ ﻣاﻟﱠﺬِي ﻧَﻔْﺲ وﻢﺎﺋ ﺻوﺮ اﻣّﻧ اﻘُﻞ ﻓَﻠْﻴ ﻗَﺎﺗَﻠَﻪوﺪٌ اﺣا
1771  رﻗﻢ، )رواه اﻟﺒﺨﺎريﻪﻣﻮ ﺑِﺼ ﻓَﺮِحﻪﺑ رذَا ﻟَﻘا و ﻓَﺮِحﻓْﻄَﺮذَا اﺎ اﻤﻬﺣﻔْﺮ) ﻳ
"Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya dia untuk-Ku dan Aku
yang akan membalasnya. Puasa adalah tameng, kalau salah di antara kalian ada yang berpuasa,
maka janganlah berkata jorok dan jangan berbicara keras. Kalau ada orang yang menghinanya
atau hendak menyakitinya, maka katakanlah, 'Sungguh aku sedang berpuasa.' Demi jiwa
Muhammad yang ada di tangan-Nya. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah
dibandingkan bau minyak kasturi. Bagi orang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan;
Gembira ketika berbuka dan gembira dengan puasanya ketika bertemu dengan Tuhannya." (HR.
Bukhari, no. 1771)
Kedua,
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Telah diketahui bahwa surga mempunyai banyak pintu sebagaimana Firman Allah Ta’ala:
23 :ﺎبٍ )ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ﺑﻞ ﻛﻦ ﻣﻬِﻢﻠَﻴﺪْﺧُﻠُﻮنَ ﻋﺔُ ﻳﻼﺋاﻟْﻤ وﻬِﻢﺎﺗِﻳذُر واﺟِﻬِﻢزْوا وﻬِﻢﺎﺋ آﺑﻦ ﻣﻠَﺢ ﺻﻦﻣﺎ وﺪْﺧُﻠُﻮﻧَﻬﺪْنٍ ﻳ ﻋﻨﱠﺎت)ﺟ
"(yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang
saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke
tempat-tempat mereka dari semua pintu." (QS. Ar-Ra’du: 23)
Dan ﬁrman-Nya, ‘Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga
berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintupintunya telah terbuka, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan
(dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di
dalamnya." (QS. Az-Zumar: 73)
Telah ada dalam sunnah yang shoheh pintunya ada delapan.
Dari Shal bin Sa’d radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:
3017  رواه، اﻟﺮﻳﺎن ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ إﻻ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن )رواه اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺑﻮاب ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎب ﻳﺴﻤ) ﻓ
"Di surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak dibolehkan
memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa." (HR. Bukhari, no. 3017)
Dan dari Ubadah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu’alahi wa sallam, beliau bersabda;
 ﻣﺮﻳﻢﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ وأن ﻋﻴﺴﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ
، ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ )رواه اﻟﺒﺨﺎريﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﻬﺎ ﺷﺎء ﻋﻠوروح ﻣﻨﻪ واﻟﺠﻨﺔ ﺣﻖ واﻟﻨﺎر ﺣﻖ أدﺧﻠﻪ اﻟ
41  رﻗﻢ، وﻣﺴﻠﻢ3180 )رﻗﻢ
"Barangsiapa bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, Isa adalah hamba dan utusan-Nya serta Kalimat yang
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ditiupkan kepada Maryan dan Ruh dari-Nya. Surga adalah benar, neraka adalah benar. Maka Allah
akan memasukkannya ke surga yang pintunya ada delapan, mana saja yang dia inginkan, apapun
amal yang dilakukannya." (HR. Bukhari, no. 3180 dan Muslim, no. 41)
Di antara kemuliaan Allah terhadap umat ini, (Allah) membuka semua pintu surga di bulan
Ramadan, bukan hanya satu pintu. Barangsiapa yang mengatakan bahwa surga ada pintu yang
bernama ‘Pintu Ridwan’ maka dia harus menghadirkan dalil.
Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu berkata, Rasulullah sallallahu’alaihi wasallam bersabda:
 رﻗﻢ، وﻣﺴﻠﻢ3035  رﻗﻢ،إذا دﺧﻞ رﻣﻀﺎن ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ وﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ وﺳﻠﺴﻠﺖ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ )رواه اﻟﺒﺨﺎري
1793 )
”Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setansetan dibelenggu.” (HR. Bukhari, no. 3035 dan Muslim, no. 1793)
Kami memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam Surga yang penuh kenikmatan. Shalawat
semoga terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad.
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