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1 
 

"PENGAJARAN RAMADHAN" 
 

1 
                                        

             .     

2 
  أَشهد أَنْ    هدحو و اللَّه  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه 

  دمحا منيِّدس و  هآل ابِهحأَصو   نيعمأَج. 

3 
 :اتقُواْ اللَّه، قَالَ اللَّه !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ                     

         .  

4 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala 
perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.  

5 
 
Ibadah puasa yang telah kita laksanakan seharusnya dapat memberikan keinsafan kepada kita 

akan keperitan dan penderitaan yang ditanggung oleh umat islam lain yang hidup merana disebabkan 
kemiskinan, kebuluran dan penindasan. Nasib yang menimpa mereka tentunya tidak sama dengan 
kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita di sini. Apa yang termampu pada mereka hanyalah 
ibarat ’kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang’ semata-mata untuk mendapatkan sesuap 
makanan. Ada pula sebahagiannya tidak dapat menjamah walau sedikitpun makanan sehingga berhari-
hari lamanya.  

6 
 
Sementara itu, kehidupan kita di sini dilimpahi dengan berbagai-bagai kesenangan dan 

kenikmatan sehingga kadang-kadang kita terlupa akan nasib yang menimpa saudara islam kita yang lain. 
Adakalanya kita amat teruja berbelanja besar menjamu rakan taulan di dalam majlis-majlis berbuka puasa 
mahupun hari raya, tetapi kita terlupa untuk mengeluarkan sedikit belanja bagi meringankan bebanan 
mereka yang ditimpa kemiskinan. Penderitaan mereka ini seharusnya dikongsi bersama oleh kita semua 
dengan menghulurkan sebarang bentuk bantuan yang diperlukan samada yang berbentuk hartabenda 
mahupun tenaga, agar kehidupan yang mereka jalani menjadi lebih bermakna. 

7 
 
Hadis daripada Abu Musa RA bahawa Rasulullah SAW bersabda; 

ش اتب نبِي م نا َءاممعبهارجوانَ و بِهنإِلَى ج عائج بِه لَمعي وهو. 

”Tidak sempura iman seseorang kepadaku jika ia bermalam dalam keadaan kenyang sementara perut 
jirannya kosong kelaparan, padahal ia mengetahui hal itu (namun tidak mempedulikannya)”. (Riwayat At-
Tabrani) 

8 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Bulan ramadhan yang datangnya hanya sekali dalam tempoh setahun ini seharusnya dapat 
memberikan lebih banyak pengajaran yang berguna bagi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita 
kepada Allah swt. 
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9 
 
Ini bersesuaian dengan firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ; 

                                         

10 
 
”Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-
orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa”. 

11 

 
Taqwa adalah merupakan natijah daripada ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama tempoh 
sebulan di dalam bulan ramadhan yang lalu. Sifat taqwa ini tidak akan dapat dicapai melainkan oleh 
hamba-hambanya yang taat menuruti segala perintah Allah swt termasuklah perintah puasa. Apabila 
puasa ditunaikan, maka dosa-dosa kita akan diampunkan dan jiwa kita akan menjadi bersih lantas dapat 
meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah swt. 

12 
 
Apa yang dapat kita lihat pada setiap kali kehadiran bulan Ramadhan, terdapat orang yang berpuasa 
tetapi masih tidak bertaqwa. Mereka berpuasa tetapi kemudiannya melakukan maksiat dan kemungkaran 
kepada Allah swt. Mereka  menahan lapar dan dahaga tetapi dalam masa yang sama mereka juga 
melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dikeji oleh Allah swt. 

13 

 
Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah saw bersabda; 

 هاميص نم لَه سمٍ لَيائص نم الإِكَم رهإِال الس هاميق نم لَه سمٍ لَيقَائ نم كَمو وعالْج. 
  

”Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan berapa ramai orang 
yang beribadah malam (qiamullail) tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali penat.”  (Riwayat Ad-Darimi) 

14 

 
Hadis tersebut menggambarkan kepada kita betapa sebahagian umat Islam telah melaksanakan 

ibadah puasa tanpa memahami dan menghayati akan tujuan, hikmah dan pengajaran di sebalik ibadah 
puasa itu sendiri.  

Justeru, satu pengajaran besar daripada ibadah puasa yang kita laksanakan sepanjang ramadhan 
yang lalu ialah; ibadah puasa seharusnya dapat mendidik jiwa kita dengan sifat sabar ; iaitu sabar dalam 
mengekang hawa nafsu yang telah menguasai seluruh anggota tubuh kita termasuklah hati, mata, telinga 
dan lidah kita.  

15 
 
Ramadhan seharusnya menjadikan kita lebih bersifat sabar dalam mengawal hati kita yang telah 

dikotori dengan sifat-sifat mazmumah seperti sombong, riak, hasad dengki dan lain-lain lagi. Hati yang 
telah tercemar dengan sifat-sifat mazmumah ini perlu dibersihkan kembali dengan ibadah puasa. Hati kita 
juga perlu dididik agar sentiasa merasai pengawasan Allah swt sepanjang melaksanakan ibadah puasa. 

16 

 
Kita juga seharusnya telah dapat mengawal lidah kita dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik 

dan boleh menimbulkan persengketaan sesama umat Islam. Sekalipun lidah kita diciptakan oleh Allah swt 
dengan tidak bertulang, namun sesungguhnya ia jauh lebih tajam daripada mata pedang. Perkataan yang 
dihamburkan melalui lidah ini akan terus menusuk kedalam jiwa orang yang mendengarnya. Oleh kerana 
itu, ibadah puasa seharusnya dapat melatih kita agar sentiasa sabar menjaga lidah yang suka 
mengumpat, menghina, mencaci dan memburuk-burukkan orang  lain.  

17 

 
Ibadah puasa juga seharusnya dapat menghindarkan diri kita daripada dosa-dosa yang 

disebabkan oleh pandangan mata. Keghairahan mata melihat perkara-perkara haram yang amat 
berleluasa pada hari ini adalah sesuatu yang sukar untuk dibendung melainkan dengan adanya sifat 
sabar. Kesabaran ini akan dapat dijana melalui ibadah puasa yang dilaksanakan dengan penuh 
keikhlasan.  

 َ◌ ّ ◌
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18 
  
Satu lagi pancaindera yang tidak kurang penting sumbangannya kepada penguasaan hawa nafsu ialah 
telinga. Ini kerana apabila telinga kita mendengar perkara-perkara maksiat dan kemungkaran, maka ia 
akan mengetuk pintu hati kita dan seterusnya mendorong pancaindera yang lain untuk turut serta 
melayani kehendak dan tuntutan nafsu.  

19 
 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 36 yang bermaksud; 
 

”Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. 
Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan 
ditanya tentang apa yang dilakukannya.” 

20 

 
Berpuasa di dalam bulan ramadhan yang lalu semestinya telah memberikan banyak pengajaran 

yang amat berguna untuk dijadikan sebagai bekalan kehidupan kita pada masa akan datang antaranya 
ialah ; 

 

Pertama : Berpuasa dapat melahirkan rasa belas kasihan terhadap sesama makhluk Allah swt, 
samada terhadap manusia mahupun terhadap haiwan-haiwan. 

Kedua   :  Berpuasa dapat menghubungkan tali silaturrahim sesama umat Islam melalui amalan 
berbuka puasa dan solat sunat terawih secara berjemaah. 

21 
 
Ketiga      : Berpuasa dapat dapat menghindarkan diri dari sifat bakhil dan kedekut melalui amalan 

bersedekah dan berzakat di bulan ramadhan. 
Keempat :  Berpuasa dapat dapat melahirkan sifat qanaah iaitu berpada-pada dan tidak boros dalam 

memenuhi keperluan hidup seharian. 

22 
 
Kelima  : Berpuasa dapat menambahkan rasa kesyukuran kita di atas nikmat kesihatan yang 

dianugerahkan oleh Allah swt, kerana dengan berpuasa kita dapat mengelakkan 
berbagai jenis penyakit yang berpunca dari pemakanan harian kita. 

23 

 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sesungguhnya ibadah puasa menyumbangkan saham yang amat besar dalam menyelesaikan 
masalah-masalah sosial yang melanda umat Islam pada masa kini. Melalui puasa, kita akan dapat 
mengekang nafsu kita yang ingin melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah swt. Melalui 
puasa juga, akan dapat mengelakkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang kotor dan fasik.  

24 
  
Oleh itu, sekalipun ramadhan telah kita tinggalkan, namun marilah kita terus beristiqamah dengan 
menunaikan ibadah secara tulus ikhlas agar dapat menjamin ketaqwaan kita kepada Allah swt. Mudah-
mudahan kita semua akan terus diberikan peluang oleh-Nya untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadhan 
Al-Mubarak pada tahun yang akan datang, InsyaAllah.  

25 
            

                   

26 

 
“Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, 
sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami; dan sesungguhnya (pertolongan 
dan bantuan) Allah adalah bersama orang yang berusaha membaiki amalannya”.  ( Al-Ankabut : 69) 
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27 

حكيمِ، ياتِ والذّكْرِ الْبارك اُهللا لي ولَكُم بِالْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى وإِياكُم بِما فيه من ا
أَقُولُ قَولي. هو السمِيع العليم إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو

منهم واَألموات،  ولَكُم ولسآئرِ الْمسلمين والْمسلمات، والْمؤمنِين والْمؤمنات اَألحياِء
هإِن وهرفغتفَاس يمحالر رفُوالْغ وه.
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KHUTBAH KEDUA  
 

 اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا من الطَّيِِّبات، أَشهد أَنْ    هدحاُهللا و   كرِيش
لَههدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

28 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدسو  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  ِينّمِ الدو29 .ي 
ادبا عفَي ،دعا بأَم قُواْ اللَّهتنَ  اِهللا، اقُوتالْم فَاز اقَالَ اُهللا . فَقَدعت:               

                    .  
30 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  ِّيس هـَّات د الْمرسلني وارض اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج. 

(Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan 
redhailah jua para sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.) 

31 

موات، إِنك سميع حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي.  

(Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup 
atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi hampir, serta 
sentiasa memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan segala 
permohonan.) 

32 

   الْعظْمىوصفَاتك  مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang bersifat 
amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang agung) 

33 

، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجيس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صالسلْطَان شرف الدّين ادر

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

34 

قيْفكنِم
  ف ىِف 

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada Duli 
Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

35 

ةيفنِّكبِمكَمنيظَّف 
(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ya 
Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, kakitangan, dan 
rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

36 
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ْغّبل 
(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya).  

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan 
kami rahmat dan nikmat..  

37 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 38 
Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan 
kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi 
pekerti yang mulia.. 

39 
Kembalikanlah kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar, 
kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian Negeri kami 
akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. 

40 
Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana 
yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  41 
Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta 
dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada 
kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 

42 

                                    . 
(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa. ) 

43 

                            .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd azab 
api neraka.) 

44 

عباد اِهللا،                                       
           45 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع  ،كُمزِده يلفَض نم هأَلُواسو  كْرلَذو كُمطعي
 46  .اِهللا أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
 


