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KEWAJIBAN SEORANG MUSLIM SETELAH BERLALUNYA RAMADHAN
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan iringilah kepergian Ramadhan ini
dengan terus melakukan amalan kebaikan.
Dikarenakan termasuk tanda diterimanya amalan kebaikan (di bulan Ramadhan) adalah
dimudahkannya dia beramal setelah Ramadhan.
Tidaklah Ramadhan ini melainkan sebagai penyemangat untuk melakukan berbagai kebaikan
serta merupakan awal dari sebuah taubat dan batu loncatan untuk beramal shaleh
(setelahnya).
Dikarenakan akhir dari sebuah amalan adalah dengan berakhirnya umur, bukan dengan
berakhirnya Ramadhan.
Dan di antara tanda diterimanya taubat dan diterimanya amalan di bulan Ramadhan adalah
dengan menjadi bertambah baiknya seseorang tersebut di dalam melakukan ketaatan, jauh
lebih baik dari sebelum Ramadhan.
Dan di antara tanda ditolaknya amalan dan bentuk kerendahan adalah sesorang setelah
keluar dari bulan Ramadhan, jauh lebih jelek amalannya dari sebelum Ramadhan.
Maka perhatikanlah diri-diri kalian semoga Allah merahmati kalian. Perhatikan diri kalian
setelah berlalunya bulan Ramadhan.
Dan ketahuilah bahwa pintu taubat selalu terbuka baik di bulan Ramadhan ataupun
setelahnya.
Barang siapa yang luput darinya untuk bertaubat di bulan Ramadhan, maka jangan dia
berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan selayaknya dia bersegera untuk bertaubat di setiap
waktu.
Dikarenakan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa bagi
siapa saja yang mau kembali kepada-Nya.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berﬁrman :
َ
َ
ْ ُﻗ
ﻢ
ِ اﻟﺮ
ِ ﺟ
ِ ﺳ َﺮﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أﻧ ْ ُﻔ
َ ﻮب
َ ُ ﻧ َﻪ ﻳَﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬ ن اﻟﻠ
 ِ ﻪِ إﻤﺔِ اﻟﻠ
ْ ﻦ َر
ْ ﻳﻦ أ
ُ ﺣﻴ
َ ﺣ
ْ ِﺴﻬ
 ُﻮر
ُ  ُﻪ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔ ﻤﻴﻌًﺎ إِﻧ
ْ ﻢ ﻻ ﺗ َ ْﻘﻨَﻄُﻮا ِﻣ
َ ِﺬﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎدِيَ اﻟ
“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri!
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Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [QS az Zumar
53]
ْ
َ ﻗﺒ
َ وأَﻧِﻴﺒﻮا إﻟَﻰ رﺑﻜُﻢ
ون
َ ﺼ ُﺮ
ْ ﻞأ
ُ َﻢ اﻟ ْ َﻌﺬ
ُ َ
ْ وأ
ْ ﻪ ِﻣ
 ُ اب ﺛ
ُ ُ ن ﻳَﺄﺗِﻴَﻜ
ُ َ ﻤﻮا ﻟ
ُ ِ ﺳﻠ
َ ْ ﻢ ﻻ ﺗُﻨ
ِ ْ َ ﻦ
َ ْ  َ
ِ
“Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang
azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong”.[QS Az Zumar :54]
َ ﺔ
ْ
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ْ َﻢ ﻻ ﺗ
َ ﺰ
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َ ﺸ ُﻌ ُﺮ
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ُ َﻢ اﻟ ْ َﻌﺬ
ْ ﺒ ِ ُﻌﻮا أواﺗ
َ ﺣ
ْ ﻢ ِﻣ
ْ ﻢ ِﻣ
َ ﺴ
ْ ُ وأﻧْﺘ
ُ ُ ن ﻳَﺄﺗِﻴَﻜ
ْ ُ ﻜﻦ َرﺑ
ْ ُ ل إِﻟَﻴْﻜ
َ ً َ اب ﺑ َ ْﻐﺘ
ِ ْ َ ﻦ
َ
ِ ْ ﻦ َﻣﺎ أﻧ
“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur’an) dari Rabbmu
sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadari”. [QS az
Zumar :55]
Jagalah amalan-amalan shaleh yang telah kalian lakukan di bulan Ramadhan.
Jangan kalian rusak dengan perbuatan kalian dengan kembali melakukan berbagai
kemaksiatan.
Sehingga dengannya kalian telah merusak apa yang telah kalian bangun (selama Ramadhan)
Dan dengannya kalian membatalkan apa yang telah kalian persembahkan untuk Allah di
bulan Ramadhan.
Dikarenakan kejelekan apabila banyak dilakukan akan menghancurkan seseorang dan
meringankan timbangan kebaikannya.
َ ِ ﻓﺄُوﻟَﺌ
ُ ْ َﺴ ُﺮوا أَﻧ
َ ﻪ
 ﺧ
ﻢ
َ ﻦ
ِ ﻳﻦ ﺧ
ِ  ﻚ اﻟ
ْ ﻔ
ُ ﺴ
َ ﻔ
َ ﺬ
ْ و َﻣ
ْ ﻬ
ُ ُ ازﻳﻨ
َ ﺖ َﻣ
َ
ِ ﻮ
“Dan barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang
merugikan dirinya sendiri”.[QS al A’raf :9]
***
Sumber: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14046
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
—————————————–
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
– ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان – ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ
 اﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎﺑﻌﻮا ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮات ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن: أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس
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ن ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔِ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻓﺈ 
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن إﻻ ﻣﻨﺸٌ 
ﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ وﻣﺒﺪأ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
وﻣﺎ
ُ
وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻻ ﺑﺨﺮوج رﻣﻀﺎن
وإن ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ً ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن
وﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺮد ّ واﻟﺨﺬﻻن
أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن أﺳﻮأ ﺣﺎﻻ ً ﻣﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻓﺘﻨﺒﻬﻮا ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ رﺣﻤﻜﻢ اﻟﻠﻪ
واﻧﻈﺮوا ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن
ن ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮح داﺋﻤﺎ ً ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن
واﻋﻠﻤﻮا أ 
ْ
ﻳﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
ﻣﻤﻦ ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻓﻼ
ﺑﻞ ﻳﺒﺎدر اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن
ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺎب
وﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﻟﻤﻦ رﺟﻊ إﻟﻴﻪ وأﻧﺎب
َ
َ
ﻗـﺎﻟـ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :ﻗُ ْ
ﺟ ِ
ﺳ َﺮﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أﻧ ْ ُﻔ ِ
ﻮب َ
ن اﻟﻠ َ ﻪ ﻳَﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬﻧ ُ َ
ﻤﺔِ اﻟﻠﻪِ إ ِ 
ﻦ َر ْ
ﻳﻦ أ ْ
ﺣ َ
ﺴﻬِ ْ
ﻤﻴﻌًﺎ إِﻧ ُ ﻪ ﻫُﻮَ
ﻢ ﻻ ﺗ َ ْﻘﻨَﻄُﻮا ِﻣ ْ
ﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎدِيَ اﻟﺬِ َ
ْ
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Fauzan haﬁzhahullah berkata: Maka hendaknya kita semua mengintrospeksi diri-diri kita di
sepuluh hari pertama bulan…
Akibat Lupa Kebaikan untuk Diri Sendiri
AKIBAT LUPA KEBAIKAN UNTUK DIRI SENDIRI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Karimah Askari bin
Jamal haﬁzhahullah “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan
kamu melupakan diri…
Kewajiban Bagi Wanita Yang Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan
KEWAJIBAN BAGI WANITA YANG TIDAK PUASA DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Ubaid bin
Abdillah al Jabiry  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Seorang wanita memiliki tanggungan (hutang)
puasa…
SEORANG YANG TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN BEBERAPA TAHUN
SEORANG YANG TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN BEBERAPA TAHUN Asy-Syaikh AlAllamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan haﬁzhahullah ditanya Pertanyaan: Ada seorang yang
tidak berpuasa selama beberapa…
INTROPEKSI DIRI SETELAH BERLALUNYA 10 HARI PERTAMA BULAN RAMADHAN
INTROPEKSI DIRI DI SEPULUH HARI PERTAMA RAMADHAN Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih AlFauzan haﬁzhahullah berkata: Maka hendaknya kita semua mengintrospeksi diri-diri kita di
sepuluh hari pertama bulan…
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