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UNTUK 
MENJADIKAN KITA 
INSAN BERTAQWA, 

MAKA ; 

Tingkatkan 
ketaqwaan 

kepada 
Allah SWT.  

Taatilah 
segala 

perintah 
Allah SWT. Tinggalkan-

lah segala 
larangan 

Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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RASA SYUKUR PADA RAMADHAN KALI  
INI SEWAJARNYA KITA GAMBARKAN 

DENGAN ; 

Azam meningkatkan 
ibadah puasa dan 
ibadah-ibadah sunat 
yang lain 

Melakukan perubahan 
besar dalam menentukan 
tahap puasa kita lebih 
baik 
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KELEBIHAN DAN KEUTAMAAN BULAN 
RAMADHAN ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“Wahai manusia!; telah datang kepada kamu 
bulan Ramadhan, bulan yang diberkati, Allah 

telah memfardhukan kepada kamu berpuasa di 
dalamnya, pintu-pintu neraka ditutupkan, pintu-

pintu syurga dibukakan,para syaitan dibelenggu, 
terdapat padanya satu malam yang terlebih baik 

daripada seribu bulan. Barangsiapa yang 
diharamkan daripada mendapat kebaikannya, 
maka ia benar-benar tidak mendapat kebaikan 

keseluruhannya” 
 

                                      (Riwayat an-Nasa’i) 

“Wahai manusia!; telah datang kepada kamu 
bulan Ramadhan, bulan yang diberkati, Allah 

telah memfardhukan kepada kamu berpuasa di 
dalamnya, pintu-pintu neraka ditutupkan, pintu-

pintu syurga dibukakan,para syaitan dibelenggu, 
terdapat padanya satu malam yang terlebih baik 

daripada seribu bulan. Barangsiapa yang 
diharamkan daripada mendapat kebaikannya, 
maka ia benar-benar tidak mendapat kebaikan 

keseluruhannya” 
 

                                      (Riwayat an-Nasa’i) 
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RAMADHAN YANG KITA SAMBUT BAKAL 
MENGAJAR KITA BEBERAPA PERKARA 

PENTING, IAITU ; 

Ramadhan mengajar kita mengurus 
masa dengan baik 

Tidak melambat-lambatkan dan 
melengah-lengahkan ibadah 
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TARBIAH YANG AKAN KITA NIKMATI 
SEPANJANG RAMADHAN ADALAH ; 

Kita berjaya melakukan 
muhasabah diri 

Kita berakhlak dengan 
akhlak yang cemerlang 

Kita menginsafi kehidupan 
golongan fakir dan miskin 

Kita merasai nikmat dan 
hak yang samarata 9 



KEISTIMEWAAN IBADAH PUASA  
DI SISI ALLAH SWT. ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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KEISTIMEWAAN IBADAH PUASA  
DI SISI ALLAH SWT. ; 

Maksud Hadis ; 

“ Setiap kebaikan yang dilakukan 
oleh anak Adam maka baginya 

sepuluh kebaikan. Kecuali puasa, ia 
untukku dan akulah yang akan 

memberi ganjaran ” 
 

( Riwayat an- Nasai) 

“ Setiap kebaikan yang dilakukan 
oleh anak Adam maka baginya 

sepuluh kebaikan. Kecuali puasa, ia 
untukku dan akulah yang akan 

memberi ganjaran ” 
 

( Riwayat an- Nasai) 11 



DI SEPANJANG BULAN RAMADHAN  
INI, MAKA ; 

Allah sediakan pakej 
pahala berlipat kali ganda 

Kita digalakkan menyantuni 
golongan lemah & daif & 

memberi makan kpd. anak 
yatim 

Tunaikanlah zakat, banyakkanlah 
bersedekah & infaq Fi Sabilillah 
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DI SEPANJANG BULAN RAMADHAN  
INI, MAKA ; 

Hendaklah bersifat 
amanah secara zahir & 

batin 

Janganlah melakukan & 
melanggar perintah Allah 

SWT. 

Buanglah sifat mazmumah & 
tambahkan sifat mahmudah 
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MENSIA-SIAKAN AMALAN PUASA ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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MENSIA-SIAKAN AMALAN PUASA ; 

Maksud Hadis ; 

“Barangsiapa tidak meninggalkan 
ucapan dusta dan perbuatan dusta dan 

kejahatan, nescaya Allah tidak 
memerlukan usaha dirinya dalam 

meninggalkan makanan dan minumannya 
(puasa)”. 

 

        (Riwayat al-Bukhari) 

“Barangsiapa tidak meninggalkan 
ucapan dusta dan perbuatan dusta dan 

kejahatan, nescaya Allah tidak 
memerlukan usaha dirinya dalam 

meninggalkan makanan dan minumannya 
(puasa)”. 

 

        (Riwayat al-Bukhari) 15 



ANTARA LANGKAH-LANGKAH UTK. 
MENGERATKAN HUBUNGAN 

SILATULRAHIM ADALAH ; 

Sentiasa 
prihatin & 

giat 
memper-

kukuh 
ukhuwah 
Islamiah 

Menjamu 
golongan 

fakir 
miskin & 

anak 
yatim 

Menjamu 
orang-
orang 
yang 

berpuasa 

16 



MENCARI RAHMAT DAN GANJARAN  
ALLAH SWT. ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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MENCARI RAHMAT DAN GANJARAN  
ALLAH SWT. ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

“Sesiapa yang memberi makanan 
berbuka bagi orang yang berpuasa, 
maka baginya pahala yang seperti 
orang yang berpuasa tersebut tanpa 
mengurangi pahala orang yang 
berpuasa tersebut sedikit pun.”  

         

     (Riwayat at-Tirmidzi) 

“Sesiapa yang memberi makanan 
berbuka bagi orang yang berpuasa, 
maka baginya pahala yang seperti 
orang yang berpuasa tersebut tanpa 
mengurangi pahala orang yang 
berpuasa tersebut sedikit pun.”  

         

     (Riwayat at-Tirmidzi) 18 



UNTUK MEMPEROLEH HIKMAH & 
PAHALA DLM. BULAN RAMADHAN  

INI, MAKA ; 

* Jadikanlah 
puasa 

sebagai 
pemangkin 

kepada 
rohani dan 

jasmani 

* Yakinilah 
bahawa 

puasa dapat 
menyihatkan 
jasmani dan 

rohani 
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UNTUK MEMPEROLEH HIKMAH & 
PAHALA DLM. BULAN RAMADHAN  

INI, MAKA ; 

* Jadikanlah 
puasa 

sebagai 
pendorong 

untuk 
melakukan 
kebaikan 

* Jadikanlah 
puasa untuk 
menginsafi 

penderitaan 
golongan 
fakir dan 

miskin 
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MEMPEROLEH KESEMPURNAAN IBADAH 
PUASA & KEBERKATAN RAMADHAN ; 

A’UZUBILLAH……. 
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MEMPEROLEH KESEMPURNAAN IBADAH 
PUASA & KEBERKATAN RAMADHAN ; 

Maksud Ayat ; 

“(Masa yang diwajibkan kamu 
berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang 
padanya diturunkan al-Quran, menjadi 
petunjuk bagi sekalian manusia, dan 
menjadi keterangan-keterangan yang 

menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) 
perbezaan antara yang benar dengan 

yang salah.  
 

“(Masa yang diwajibkan kamu 
berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang 
padanya diturunkan al-Quran, menjadi 
petunjuk bagi sekalian manusia, dan 
menjadi keterangan-keterangan yang 

menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) 
perbezaan antara yang benar dengan 

yang salah.  
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MEMPEROLEH KESEMPURNAAN IBADAH 
PUASA & KEBERKATAN RAMADHAN ; 

Samb. Maksud Ayat ; 

Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang 
menyaksikan anak bulan Ramadan (atau 

mengetahuinya), maka hendaklah ia 
berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang 

sakit atau dalam musafir maka (bolehlah 
ia berbuka, kemudian wajiblah ia 

berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.  

 

Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang 
menyaksikan anak bulan Ramadan (atau 

mengetahuinya), maka hendaklah ia 
berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang 

sakit atau dalam musafir maka (bolehlah 
ia berbuka, kemudian wajiblah ia 

berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.  
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MEMPEROLEH KESEMPURNAAN IBADAH 
PUASA & KEBERKATAN RAMADHAN ; 

Samb. Maksud Ayat ; 

(dengan ketetapan yang demikian itu) 
Allah menghendaki kamu beroleh 

kemudahan, dan ia tidak menghendaki 
kamu menanggung kesukaran, dan juga 
supaya kamu cukupkan bilangan puasa 
(sebulan Ramadan), dan supaya kamu 
membesarkan Allah kerana mendapat 

petunjukNya, dan supaya kamu 
bersyukur”. 

 

(al-Baqarah : 185) 

(dengan ketetapan yang demikian itu) 
Allah menghendaki kamu beroleh 

kemudahan, dan ia tidak menghendaki 
kamu menanggung kesukaran, dan juga 
supaya kamu cukupkan bilangan puasa 
(sebulan Ramadan), dan supaya kamu 
membesarkan Allah kerana mendapat 

petunjukNya, dan supaya kamu 
bersyukur”. 

 

(al-Baqarah : 185) 24 
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