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BERPISAH DENGAN INDAHNYA BULAN RAMADHAN
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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BULAN SYA’BAN SEPERTI MUKADIMAH BULAN RAMADHAN Berkata Al-Haﬁzh Ibnu Rajab
rahimahullah : ”Karena bulan Sya’ban seperti mukadimah bulan Ramadhan, maka
disyariatkan di (bulan Sya’ban) apa-apa…
ANTARA NABI YUSUF DENGAN RAMADHAN
ANTARA NABI YUSUF DENGAN RAMADHAN Ibnul Jauzi rahimahullah berkata: Bulan itu
jumlahnya ada dua belas, seperti anak-anaknya Ya'qub alaihis-Salam. Bulan Ramadhan
diantara bulan lainnya itu…
Muhasabah Diri Di Bulan Ramadhan
MUHASABAH DIRI DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al
Fauzan  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Bagaimana menyempurnakan muhasabah diri pada bulan
Ramadhan? Jawaban: Muhasabah diri bisa…
NASEHAT PERPISAHAN DENGAN RAMADHAN
NASIHAT PERPISAHAN DENGAN RAMADHAN Amalan itu tergantung akhirnya... Imam Ibnu
Rajab rahimahullah berkata: " Wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadhan itu
jelas akan berlalu,…
Hukum Onani Di Bulan Ramadhan
HUKUM ONANI DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan ﺣﻔﻈﻪ
 اﻟﻠﻪPertanyaan: Apa hukum seseorang yang melakukan onani di siang hari bulan
Ramadhan?…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

