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KESEMPATAN &PELUANG PADA RAMADHAN 
INI PERLU DIPERGUNAKAN UNTUK ; 

Meningkatkan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

Taat dlm. melaksanakan 

segala perintah-Nya 

Menjauhi segala larangan 

Allah SWT. 4 



TAJUK KHUTBAH ; 

5 



 
AL-QURAN ADALAH MERUPAKAN; 

  

Kalamullah yang 

diturunkan kepada 

Nabi Muhammad 

SAW. 

Untuk 

membina, 

membentuk 

dan 

meningkatkan 

akhlak & iman 
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FUNGSI DAN KEHEBATAN  

AL-QURAN ; 
  

Ayat 57, Yunus ; 
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FUNGSI DAN KEHEBATAN  

AL-QURAN ; 
  

Maksud ayat ; 

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu al-Quran yang 

menjadi nasihat pengajaran daripada 
Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar 
bagi penyakit-penyakit batin yang ada di 

dalam dada kamu, dan juga menjadi 
hidayah petunjuk untuk keselamatan, 

serta membawa rahmat bagi orang-orang 
yang beriman” 

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu al-Quran yang 

menjadi nasihat pengajaran daripada 
Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar 
bagi penyakit-penyakit batin yang ada di 

dalam dada kamu, dan juga menjadi 
hidayah petunjuk untuk keselamatan, 

serta membawa rahmat bagi orang-orang 
yang beriman” 8 



 
KEIMANAN & KEPATUHAN YANG 

SEBENARNYA KEPADA ALLAH SWT. ; 
  

Sabda Nabi SAW. yg. bermaksud ; 

“al-Quran diturunkan sekali gus oleh 
Allah ke langit dunia pada malam lailatul 

qadar kemudian  diturunkan secara 
berperingkat-peringkat kepada Nabi 

Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril AS” 
   

“al-Quran diturunkan sekali gus oleh 
Allah ke langit dunia pada malam lailatul 

qadar kemudian  diturunkan secara 
berperingkat-peringkat kepada Nabi 

Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril AS” 
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ANTARA ASAS-ASAS KUKUH DLM. AL-QURAN 

MELIPUTI SEGENAP KEHIDUPAN MANUSIA 
ADALAH ; 

  

PERTAMA ; 
( Bidang 

Ekonomi ) 

Hendaklah 

mengusahakan segala 

sumber-sumber 

ekonomi yg. ada 

Sentiasa menyimpan & 

membelanjakannya ke 

jalan Allah 10 



 
TUNTUTAN MENGINFAKKAN HARTA  

KE JALAN ALLAH ; 
  

Ayat 267, Al-Baqarah ; 
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TUNTUTAN MENGINFAKKAN HARTA  

KE JALAN ALLAH ; 
  

Maksud ayat ; 

“Wahai orang-orang yang beriman! 
belanjakanlah (pada jalan Allah) 

sebahagian dari hasil usaha kamu yang 
baik-baik, dan sebahagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu... 

“Wahai orang-orang yang beriman! 
belanjakanlah (pada jalan Allah) 

sebahagian dari hasil usaha kamu yang 
baik-baik, dan sebahagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu... 
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ANTARA ASAS-ASAS KUKUH DLM. AL-QURAN 

MELIPUTI SEGENAP KEHIDUPAN MANUSIA 
ADALAH ; 

  
KEDUA ; 

(Bidang Pendidikan) 

Ilmu 

merupakan 

senjata 

utama dalam 

pembentuka

n negara 

maju 

Islam 

mewajibkan 

setiap muslim 

memiliki ilmu 

pengetahuan, 

kemahiran & 

keluhuran 

akhlak 

Allah 

mengangkat 

martabat 

orang 

berilmu dgn. 

kemuliaan 
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KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN  

ORANG BERILMU ; 
  

Ayat 11, Al-Mujadalah ; 

   …      

          

           

   …      
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KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN  

ORANG BERILMU ; 
  

Maksud Ayat ; 

“...dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan agama (dari kalangan 

kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah), 
Allah Maha mendalam pengetahuannya 

tentang apa yang kamu lakukan”

“...dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan agama (dari kalangan 

kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah), 
Allah Maha mendalam pengetahuannya 

tentang apa yang kamu lakukan”
15 



 
ANTARA ASAS-ASAS KUKUH DLM. AL-QURAN 

MELIPUTI SEGENAP KEHIDUPAN MANUSIA 
ADALAH ; 

  

KETIGA; 
Perkembangan Disiplin 

Ilmu 

Al-Quran sebagai 

rujukan utama 

utk. merumuskan 

konsep ilmu yang 

syumul 

Menyelidik & 

memahami ciptaan 

alam semesta dapat 

merasai kebesaran 

Allah 
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HIKMAH DI SEBALIK PENCIPTAAN  

ALAM SEMESTA ; 
  

Ayat 5, Surah Yunus ; 

       

              

      …

       

              

      …
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HIKMAH DI SEBALIK PENCIPTAAN  

ALAM SEMESTA ; 
  

Maksud ayat ; 

“Dia lah Yang menjadikan matahari 
bersinar-sinar (terang-benderang) dan 

bulan bercahaya, dan Dia lah Yang 
menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu 
(berpindah-randah) pada tempat-tempat 
peredarannya masing-masing supaya 

kamu dapat mengetahui bilangan tahun 
dan kiraan masa…” 

“Dia lah Yang menjadikan matahari 
bersinar-sinar (terang-benderang) dan 

bulan bercahaya, dan Dia lah Yang 
menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu 
(berpindah-randah) pada tempat-tempat 
peredarannya masing-masing supaya 

kamu dapat mengetahui bilangan tahun 
dan kiraan masa…” 18 



 
ANTARA ASAS-ASAS KUKUH DLM. AL-QURAN 

MELIPUTI SEGENAP KEHIDUPAN MANUSIA 
ADALAH ; 

  

KEEMPAT ; 
(Disiplin Ilmu Fizik) 

Ahli Fizik dicabar mempelajari & 

mengkaji rahsia alam terutama 

mengenai cahaya 

Manusia memerlukan cahaya; 

sebagai bandingan nur hidayah 

petunjuk Allah 19 



 
PERGERAKAN BULAN & MATAHARI PUN 

SUDAH CUKUP MEMPERLIHATKAN 
KEBESARAN ALLAH ; 

  
Ayat 38-39, Yaasin ; 

        

           

          

  

 

        

           

          

  

 

20 



 
PERGERAKAN BULAN & MATAHARI PUN 

SUDAH CUKUP MEMPERLIHATKAN 
KEBESARAN ALLAH ; 

  
Maksud Ayat ; 

“Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut 
ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat 

yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan 
yang Maha Kuasa, lagi Maha mengetahui. Dan 
bulan pula Kami takdirkan ia beredar melalui 

beberapa peringkat, sehingga di akhir 
peredarannya kelihatan kembalinya pula ke 

peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) 
seperti tandan yang kering” 

“Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut 
ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat 

yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan 
yang Maha Kuasa, lagi Maha mengetahui. Dan 
bulan pula Kami takdirkan ia beredar melalui 

beberapa peringkat, sehingga di akhir 
peredarannya kelihatan kembalinya pula ke 

peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) 
seperti tandan yang kering” 21 



 
ALLAH SWT. MENURUNKAN AL-QURAN  

ADALAH SEBAGAI ; 
  

Petunjuk dan 

peringatan 

utk. 

mengawal 

setiap 

urusan 

kehidupan 

Pedoman 

utk. menuju 

ke jalan 

hidup yang 

sebenarnya 

Penilaian 

sesuatu 

perkara 

antara 

kemanfaa-

tan atau 

kemudha-

ratan 

22 



 
HARI INI KITA BERADA DALAM KEADAAN YANG 

AMAT MERUGIKAN ADALAH DISEBABKAN ; 
  

Kita kurang memahami isi 

kandungan Al-Quran 

Ramai antara kita tidak faham 

maknanya 

Ada antaranya yg. 

membelakangkan & ingkar dgn. Al-

Quran 

Perbuatan umat yg. memalukan dgn.  

menjuarai permasalahan gejala sosial 
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GOLONGAN YANG BUTA & HIDUP 

SENGSARA DI AKHIRAT KELAK ; 
  

Ayat 124, Surah Toha ; 

             

                

   

 

             

                

   

 

24 



 
GOLONGAN YANG BUTA & HIDUP 

SENGSARA DI AKHIRAT KELAK ; 
  

Maksud Ayat ; 

“Dan sesiapa Yang berpaling ingkar dari 
ingatan dan petunjukKu, maka 
Sesungguhnya adalah baginya 

kehidupan Yang sempit, dan Kami akan 
himpunkan Dia pada hari kiamat Dalam 

keadaan buta” 

“Dan sesiapa Yang berpaling ingkar dari 
ingatan dan petunjukKu, maka 
Sesungguhnya adalah baginya 

kehidupan Yang sempit, dan Kami akan 
himpunkan Dia pada hari kiamat Dalam 

keadaan buta” 
25 



 
PERINGATAN BAGI KITA SEMUA 

SUPAYA ; 
  

• Sentiasa muhasabah & 

menginsafi diri 

• Jadikanlah Al-Quran 

sebagai acuan dasar hidup 

kita 

• Janganlah kita menolak 

sebahagian & mengambil 

sebahagian drpd. Al-Quran 

• Janganlah kita 

mengabaikan Al-Quran 26 



 
MAHUKAH KITA BIAR DIRI SEUMPAMA 

SEBUAH RUMAH KOSONG ? 
  

Sabda Nabi SAW. ; 
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GOLONGAN YANG BUTA & HIDUP 

SENGSARA DI AKHIRAT KELAK ; 
  

Maksud Hadis ; 

“Sesungguhnya seseorang yang di dalam 
dirinya tidak tersemat sesuatu dari al-
Quran adalah seperti sebuah rumah 

kosong” 

“Sesungguhnya seseorang yang di dalam 
dirinya tidak tersemat sesuatu dari al-
Quran adalah seperti sebuah rumah 

kosong” 

28 



 
ANTARA KESAN DRPD. HIDUP TANPA 
AQIDAH DAN MENOLAK AL-QURAN 

ADALAH ;  
  

Jiwa menjadi kosong dan 

hidup tanpa pedoman & tujuan 

Jasmani nampak sempurna 

tetapi batin & jiwa kosong & 

hampa 29 



 
UNTUK MENINGKATKAN KEIMANAN KITA 
KEPADA ALLAH & AL-QURAN MAKA KITA 

HENDAKLAH ; 
  

PERTAMA ; 

Memastikan 

anak-anak & 

ahli keluarga 

boleh membaca 

Al-Quran dgn. 

baik 

KEDUA ; 

Memahami Al-

Quran & 

mendalami 

tafsirannya 

melalui guru 

yang 

muktabar 
30 



 
UNTUK MENINGKATKAN KEIMANAN KITA 
KEPADA ALLAH & AL-QURAN MAKA KITA 

HENDAKLAH ; 
  

KETIGA ; 

Sentiasa 

menganjurkan 

kuliah 

pengajian Tafsir 

Al-Quran kpd. 

masyarakat 

KEEMPAT ; 

Bersatu padu 

mempertahan-

kan kesucian 

Al-Quran & 

drpd. anasir 

penyelewe-

ngannya 
31 



KEISTIMEWAAN BAHASA ARAB SEBAGAI 
BAHASA AL-QURAN ; 

A’UZUBILLAH……. 
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KEISTIMEWAAN BAHASA ARAB SEBAGAI 
BAHASA AL-QURAN ; 

Maksud Ayat ; 

“Sesungguhnya Kami menurunkan 
Kitab itu sebagai Quran yang dibaca 
dengan bahasa Arab, supaya kamu 

(menggunakan akal untuk) 
memahaminya”. 

 

 

“Sesungguhnya Kami menurunkan 
Kitab itu sebagai Quran yang dibaca 
dengan bahasa Arab, supaya kamu 

(menggunakan akal untuk) 
memahaminya”. 
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