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Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan haﬁzhahullah
 ﻟﺌﻦ اﻧﺘﻬﻰ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮت،ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ
Wahai sekalian hamba-hamba Allah. Bila nanti bulan Ramadhan telah usai, maka
sesungguhnya hak-hak Allah tak akan pernah usai, kecuali dengan kematian.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ َ ﻰ ﻳَﺄْﺗِﻴﺣﺘ
َ  وَاﻋْﺒُﺪ ْ َرﺑ
ﻴﻦ
َ ﻚ
ُ ﻚ اﻟْﻴ َ ِﻘ
“Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al yaqin (yakni ajal).” (QS. Al Hijr: 99)
 ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻬﻮر،اﻟﻠﻪ ﻫﻮ رب رﻣﻀﺎن وﻫﻮ رب ﺷﻮال وﻫﻮ رب ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ
Dialah Allah Rabbnya bulan ramadhan, dan Dialah Rabbnya bulan syawal, dan Dialah Rabb
seluruh bulan-bulan dalam satu tahunnya. Maka hendaknya kalian bertaqwa kepada Allah
dalam seluruh bulan-bulan yang ada.
ﻓﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻜﻢ وﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻬﻮر وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت
Jagalah diri-diri kalian dalam beragama, peganglah dengan erat-erat disetiap bulan dan
waktu.
إن ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ وﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮح ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻪ وﻗﻴﺎﻣﺔ
Sesungguhnya bulan ramadhan pergi diiringi dengan syukur, diiringi dengan permohonan
ampunan dan diiringi pula dengan kebahagiaan atas keutamaan dari Allah. Yaitu
kebahagiaan karena sebab Allah telah memberikan kesempatan kepada kita beramal, untuk
melewatinya dengan puasa dan shalat.
 وإﻧﻨﺎ ﻧﻔﺮح ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻛﻤﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة ﻟﻠﻪ ﻟﻬﺬا ﻧﻔﺮح،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻔﺮح ﺑﻬﺬهِ ﻧﻌﻤﺔ ﻻ ﻧﻔﺮح ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﻬﺮ
Maka kita berbahagia dengan nikmat besar ini dan bukanlah kita berbahagia karena telah
perginya bulan ramadhan ini. Demikian pula kita berbahagia karena kita telah
menyempurnakan bulan ini dengan segenap ibadah. Karena sebab inilah kita berbahagia.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ ِ ﻤﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَٰﻟ
ْ ُﻗ
ن
َ َﺣﻮا ﻫُﻮ
َ ﻤﻌُﻮ
ْ َ ﻤﺎ ﻳ
ُ ﻚ ﻓَﻠْﻴَﻔ َْﺮ
ْ ﻪِ وَﺑ ِ َﺮﻞ اﻟﻠ
ْ ﻞ ﺑ ِ َﻔ
َ ﺠ
 ﺧﻴ ْ ٌﺮ ِﻣ
َ ﺣ
ِ ﻀ
“Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat-Nya, oleh karena itulah hendaknya
kalian berbahagia. Dialah Allah yang akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari
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apa yang telah kalian persembahkan.” ( QS Yunus : 58)
وﺣﺬروا ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ وﻛﺜﺮة اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﻪ
Berhati-hatilah kalian dari banyak tindakan sia-sia, bergurau, bermain-main dan
meninggalkan ketaatan kepada Allah.
ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻄﻞ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
Dikarenakan setan sangatlah berambisi untuk membuat batal amal ibadah kalian, sangat
berambisi untuk bisa terhapus amal kebajikan kalian.
وأن ﻳﻤﺤﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮه ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻴﺴﻮل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس أﻧﻪ إذا اﻧﺘﻬﻰ رﻣﻀﺎن ﺻﺎر اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮة ﻃﻠﻴﻘﺎ ً ﻛﺄﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ
 ﻓﻼ ﺗﻨﻘﻀﻮا ﻣﺎ ﻏﺰﻟﺘﻢ، ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻟﻠﻬﻮ واﻟﻌﺐ واﻟﻐﻔﻠﺔ وإﺿﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮات،ﺳﺠﻦ
Tidak asing menimpa sebagian manusia, apabila ramadhan usai, menjadilah dia seorang
yang merdeka dan bebas, seakan-akan dia telah keluar dari jeruji penjara. Lalu dia
menjerumuskan diri dalam perbuatan sia-sia, banyak bermain, lalai, menyia-nyiakan shalat,
dan yang semisalnya dari perbuatan munkar. Maka janganlah kalian mengurai hasil pintalan
kalian.
Allah Ta’ala berﬁrman:
ً ةٍ أَﻧﻜَﺎﺛﺎﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻗُﻮ
َ ﺘِﻲ ﻧ َ َﻘوَﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻛَﺎﻟ
ْ ﻀ
ْ ﺖ ﻏَ ْﺰﻟَﻬَﺎ ِﻣ
“Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang menguraikan benang hasil pintalannya
dengan kuat, menjadi cerai berai kembali.” (QS. An-Nahl : 92)
 ﻓﺈن اﻟﻠﻪ، وﺗﻮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮﻛﻢ وﺧﻄﺌﻜﻢ، ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ،ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ
ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺎب
Bertaqwalah kalian kepada Allah wahai sekalian hamba-hamba Allah. Jagalah amal kebajikan
kalian yang telah kalian lakukan. Bertaubatlah kepada Allah dari segala bentuk kekurangan
dan kesalahan kalian. Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat
kepada-Nya.
Faidah dari: Ustadz Hamzah Rifai La Firlaz
Sumber || http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14075
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