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“PENGHAYATAN RAMADHAN MENGIKUT SUNNAH” 
 

1 
                          

           

2 

 أَشهد أَنْ    هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو . مّلسلِّ وص ماَللَّه  

و دمحا منيِّدس   هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج. 

3 
 ،دعا بونَأَمملسا الْمهآ أَيقُونَ! فَيتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا .قَالَ اللَّه :   

                     .  

4 

Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. dengan 
melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita 
memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT. dan memperbanyakkan selawat serta salam keatas 
junjungan besar Nabi Muhammad SAW. di samping sentiasa berusaha melaksanakan segala 
sunnahnya. Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 

5 Khutbah Jumaat pada kali ini bertajuk “Penghayatan Ramadhan Mengikut Sunnah”. 

6 

Sidang Jumaat yang di rahmati Allah, 
Ramadhan merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkatan. Ia merupakan bulan di mana 
umat Islam berpeluang untuk menggilap kembali hati-hati yang telah hitam kerana dicemari dosa 
dan maksiat kepada Allah SWT. Sesungguhnya berpuasa dalam keadaan hati yang bersih dan 
suci adalah merupakan jalan untuk menuju taqwa kepada Allah SWT.  

7 

Firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 183: 

                           

       

8 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” 
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9 

Sidang jumaat yang dirahmati Allah SWT , 
Ramadhan bukan sekadar untuk dilalui, tetapi juga perlu dihayati. Sesungguhnya orang-orang 
yang mendapat bulan Ramadhan tetapi mereka melaluinya tanpa sebarang penghayatan, maka 
mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat keuntungan di dalam bulan yang mulia ini.  

10 

Justeru, kesempatan di bulan Ramadhan ini hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk 
menambahkan nilai puasa kita melalui penghayatan dan pengamalan sunnah Rasulullah SAW.  
Antara amalan yang dituntut untuk dihayati dan diamalkan pada bulan Ramadhan ini adalah 
memperbanyakkan infaq fi sabilillah sebagaimana yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah 
SAW. Baginda amat terkenal sebagai seorang yang pemurah dan dermawan, dan apabila berada 
di bulan Ramadhan baginda akan menjadi lebih pemurah lagi. Sesiapa sahaja yang datang 
meminta pertolongan kepadanya pasti akan dibantu oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah amalan 
mulia yang patut dicontohi dan dihayati oleh setiap umat Islam pada hari ini apatah lagi dalam 
keadaan kita sedang berpuasa di bulan Ramadhan.  

11 

Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 215 : 
 

                            

                          

12 

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan 
kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka 
berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan 
orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-
jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya (dan akan membalas dengan 
sebaik-baiknya)”. 

13 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
Hakikatnya, bersedekah di bulan Ramadhan bukan sahaja dapat membantu golongan fakir miskin, 
bahkan ia juga dapat membantu diri kita sendiri dalam mencapai matlamat taqwa daripada ibadah 
puasa kita. Ini kerana amalan bersedekah akan dapat menghindarkan diri kita dari sifat-sifat 
mazmumah seperti sifat bakhil, kedekut dan tamak haloba. Sedekah juga pada hakikatnya tidak 
akan mengurangi harta yang kita miliki, sebaliknya Allah SWT. akan menggantikannya dengan 
sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah kita berikan.  
Perkara ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. bahawa setiap hari ada antara malaikat 
yang datang mendoakan penambahan rezeki dan gantian bagi hamba Allah yang pemurah. 
Manakala, ada yang mendoakan kehancuran dan kemusnahan terhadap hamba Allah yang 
bersikap kedekut.  

14 

Sidang Jumaat Yang di Rahmati Allah sekalian, 
Selain bersedekah, tilawah al-Quran di bulan Ramadhan juga merupakan amalan yang sering 
dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. semasa hayatnya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas R.A. pernah 
meriwayatkan bahawa Jibril AS. menemui Nabi Muhammad SAW. pada setiap malam di bulan 
Ramadhan hingga bulan itu berlalu, dan pada setiap kali pertemuan itu Nabi Muhammad SAW 
memperdengarkan bacaan al-Quran kepadanya. 

 
Riwayat tersebut jelas menunjukkan betapa Rasulullah SAW. sering bertadarus al-Quran bersama 
Jibril AS. sepanjang bulan Ramadhan al-Mubarak. Begitu juga dengan para sahabat dan para 
tabi’in, sudah menjadi kelaziman bagi mereka untuk mengkhatamkan al-Quran beberapa kali pada 
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bulan Ramadhan. Oleh kerana itu, sebagai umatnya, kita juga mestilah mengikuti jejak langkah 
baginda dengan menghidupkan amalan bertadarus al-Quran sama ada bersama jamaah di masjid, 
di surau mahupun bersama ahli keluarga di rumah. Bulan Ramadhan ini harus kita pergunakan 
dengan sebaiknya untuk mengkhatamkan al-Quran seberapa banyak yang kita mampu, disamping 
berusaha memahami serta mempraktikkannya dalam kehidupan seharian kita.  

15 

Sidang Jumaat Yang di Rahmati Allah SWT., 
Amalan yang paling utama selain daripada solat dan puasa yang difardhukan ialah seperti Solat 
Sunat Terawih. Dan perlu diingat bahawa Solat Sunat Terawih hendaklah dilakukan dalam 20 
rakaat sepertimana mengikut Mazhab Syafie dan diamalkan oleh ulama-ulama muktabar sejak 
dahulu lagi. Begitu juga sebagaimana diamalkan oleh ulama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 
di Makkah al-Mukarramah.  

16 
Hadis daripada Abu Hurairah RA. Bahawa Rasulullah SAW. bersabda :  

 .غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِهمن قَام رمضانَ إِميانا واحتسابا 

17 
“Barangsiapa yang berdiri (menunaikan solat) dengan (penuh) keimanan dan pengharapan 
(pahala), maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. 

                (Riwayat al-Bukhari). 

18 

Sidang jumaat yang dirahmati Allah SWT., 
Seterusnya, amalan yang tidak kurang penting juga untuk kita menghayati dan melaksanakannya 
di bulan yang mulia ini adalah beriktikaf di masjid terutamanya pada sepuluh malam terakhir bulan 
ramadhan. Ini kerana di dalamnya terkandung satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan 
iaitu Lailatul Qadar. Anugerah Lailatul Qadar ini seharusnya dapat dijadikan sebagai satu motivasi 
untuk kita memperbanyakkan lagi iktikaf pada bulan Ramadhan ini. Rasulullah SAW sendiri pun 
tidak pernah meninggalkan amalan beriktikaf di masjid sepanjang hayatnya apatah lagi pada 
sepuluh malam yang terakhir.  

19 

Perkara ini diakui oleh Saidatina Aisyah R.A. bahawa katanya : 

 بِيأَنَّ النþ  نم هاجوأَز كَفتاع اُهللا ثُم فَّاهتو ىتانَ حضمر نم راخاَْألو رشالْع فكتكَانَ يع
هدبع. 

20 
“Sesungguhnya Nabi selalu beriktikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sehingga 
meninggal dunia, kemudian isteri-isteri baginda beriktikaf sesudahnya”.   

                     (Muttafaqun 'alaih) 

21 

Sidang Jumaat yang berbahagia, 
Menghayati bulan Ramadhan ini dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW 
sebagaimana disebutkan, akan dapat membentuk seorang insan yang berjiwa pengasih dan 
penyayang. Melalui amalan-amalan tersebut, ia akan mendidik kita menjadi insan yang sentiasa 
peka akan hal dan masalah-masalah yang berlaku di kalangan masyarakat yang ada di sekeliling 
kita. Dalam masa yang sama, amalan infaq, sedekah dan bentuk-bentuk pemberian yang lain ini 
juga akan dapat menghindarkan diri kita daripada penyakit ‘wahan’ iaitu sifat cintakan dunia dan 
takutkan mati. 
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22 

Sidang jumaat yang dirahmati Allah SWT., 
Secara kesimpulannya, bulan Ramadhan ini mempunyai banyak rahsia dan keistimewaannya 
yang tersendiri. Apabila manusia dapat menghayati dan mengetahui keistimewaan tersebut, 
nescaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun itu adalah Ramadhan. Oleh itu, marilah kita 
menggunakan sepenuhnya peluang dan tawaran setahun sekali ini dengan mengamalkan sunnah 
Rasulullah SAW., memelihara amalan solat fardhu dan menambahkan amalan solat-solat sunat, 
meningkatkan amalan qiamullail, memberi makan orang-orang berbuka puasa, memperbanyakkan 
amalan kebajikan, meninggalkan perbuatan yang sia-sia ataupun lagha, selain itu memilih untuk 
mengerjakan umrah dan juga melakukan perubahan dalam diri kita supaya semangat dan roh 
Ramadhan itu kekal berpanjangan dalam jiwa kita semua. 

23 

        

                           

24 

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya 
Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan (ingatlah), Allah maha 
pengampun, lagi maha mengasihani”. 

            (Ali Imran : 31) 

25 

وتقَبلَ  يات من  ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي

 . إِنهو هو , وتهوتال ومنكُم منِّي

26 
يلأَقُولُ قَو  هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو 
ميحالر رفُوالْغ وه.
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KHUTBAH KEDUA 

 

27  
اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح.  دهأَنأَش    َ ◌   هدحو اُهللا و   كرِيش

  .وورسولُه ومحمدا عبدهلَه، وأَشهد أَنَّ 

28   ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه انيِّدس و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيِّمِ الد.  

29  

 فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بنَأَمقُوتالْم ا. فَازعقَالَ اُهللا ت  :             

                 .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  30    ضارو نيلسرالْم يِّدسنيعمأَج هـَّات   .اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

31  
اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماِء اَللَّهياَألح  مهناتمواَألمو  بقَرِي عيمس كإِن ،

اتاجالْح يا قَاضيو اتوعالد بجِيم.  

32 

أَنْ تحفَظَ  وصفَاتك الْعظْمى مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا

، سلْطَان شرف ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

  .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجالدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

33  

أَمري شاه ابنِ   ،مةَ منك، لولىِّ عهداَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

  .لِِ واِإلكْرامِذَاالْجالحٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا السلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

  .والرشاد د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهداَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال  34
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35  

                         .        

           .  

36  

 عباد اِهللا،                               

           

37 
 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  راِهللا أَكْب كْرلَذو كُمطعي

  .واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


