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:ُُـح ْمدُُللُُاْل َقآئل
َ ْاَل

َ ُ َ َ ُ َ ََ ذ
ُ َۡ ُ ۡ ََذ
ُ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
ۡكم
َ
ُ
ٱلصيام كما كتِب َع ٱَّلِين مِن قبلِكم لعل
ِ يأيها ٱَّلِين ءامنوا كتِب عليكم
َ َُذ
ُ ١٨٣ ون
تتق

ُُـح َم ًدا ُ َعْبدهُ ُ َوَرسوله
َ  ُ َوأَ ْش َهدُ ُأَ َُن ُ َسيِّ َدنَا ُم،ـحقُ ُالْـمب ْْي
َ ْأَ ْش َهدُ ُأَ ُْن َُُل ُإلَـُٰهَ ُإَُل ُاللُ ُالْ َـملكُ ُال
ٰ
ُك ُ َسيِّ َدنَا
َُ ص ُِّل ُ َو َسلِّ ُْم ُ َعلَى ُ َعبْد َُك ُ َوَرس ْول
ُ ْ اْألَم
َ  ُ َو،ْي
َ ُ  ُاَلله َُم.ض َُع ُالْ َـم َعال َُـم ُلطَريْقُ ُالْـه َدى

ُ،َ ُاتَـقوا ُالل،اد ُالل
َُ َ ُفَـيَا ُعب، ُأََما ُبَـ ْعد.ُضلُ ُاْل َعظْيم
ْ َص َحابهُ ُأولُ ُالْ َف
ْ ـح َمدُ ُ َو َعلَى ُآلهُ ُ َوأ
َم

ُ .ايُبتَـ ْق َوىُاللُُ َوطَ َاعتهُُلَ َعلَك ُْمُتـ ْفلح ْو َُن
َُ َأ ْوصْيك ُْمُ َوإُي

Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah
subhanahu wata’ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan
segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.
Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredhaan
serta perlindungan Allah subhanahu wata’ala di dunia dan di
akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk:
“KITA KINI DI AMBANG RAMADHAN”.
Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Kita berada pada penghujung bulan Syaaban. Tidak lama lagi kita
akan memasuki bulan Ramadhan 1439 Hijri. Semoga kita
dipertemukan dengan bulan Ramadhan yang penuh dengan
kebaikan, keberkatan dan kerahmatan dari Allah subhanahu
wata’ala. Pada bulan yang mulia inilah orang yang beriman
1

berlumba-lumba untuk melipatgandakan amalan bagi mendapatkan
ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wata’ala. Hanya orang
yang sentiasa mengharapkan rahmat dan berkat dari Allah
subhanahu wata’ala akan mengambil kesempatan dalam bulan ini
untuk memperbanyakkan segala bentuk amal ibadah demi
mendapatkan anugerah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu
wata’ala. Setiap saat dalam bulan yang mulia ini dimanfaatkan
untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata’ala dan
seterusnya untuk mendapatkan pahala dan keredhaan daripada
Allah subhanahu wata’ala.
Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Sebelum melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Ramadhan,
mimbar ingin mengambil kesempatan dalam tempoh masa selepas
pilihanraya

umum

tempoh

hari.

Sebagai

sebuah

Negara

Demokrasi, Malaysia juga telah mengamalkan sistem Pilihanraya
Umum yang memberikan mandat atau hak kepada rakyat untuk
memilih dan menentukan pucuk pimpinan negara.
Penunaian hak rakyat dengan mengundi dalam pilihan raya adalah
bertujuan untuk memberi mandat atau kuasa dan kesahihan
kepada pihak yang akan memerintah negara. Dengan mandat
tersebut, pihak yang telah dipilih oleh majoriti rakyat, adalah
berkuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran
negara ini secara sah. Oleh yang demikian, seluruh lapisan rakyat
diwajibkan mentaati pucuk pimpinan yang telah dipilih secara sah
itu, selama mana ia selari dengan kehendak syarak dan yang
ditentukan juga oleh undang-undang yang bertulis. Hal ini telah
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ditegaskan oleh Allah subhanahu wata’ala melalui firmanNya dalam
surah An-Nisa’ ayat 59:

َۡ
َُ َ ُ
ََ َذ
َ ُ َ َ َ َ ُّ َ ذ
ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
ُ
ُ
ُ
ۡ
ذ
َٰٓ
يأيها ٱَّلِين َءامن ٓوا أ ِطيعوا ٱّلل وأ ِطيعوا ٱلرسول وأو ِل ٱۡلم ِر مِنكم فإِن تنزعتم ِف
ۡ َ ُ ُۡ ُۡ ُ َ ذ
َ ُ ُّ ُ َ ۡ َ
ذ
ُ
ۡ
َ
ُخر َذَٰل َِك َخ ۡير َوأَ ۡح َسن
ذ
َ
ِ ِ َشء فردوه إِل ٱّللِ وٱلرسو ِل إِن كنتم تؤمِنون ب ِٱّللِ وٱۡلو ِم ٱٓأۡل
ً َۡ
٥٩ تأوِيل

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman! Taatlah kamu kepada

Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan juga golongan pemerintah
dari kalangan kamu. Andaikata kamu berselisih pendapat mengenai
sesuatu perkara maka rujukkanlah perkara tersebut kepada hukum
Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
Hari Akhirat. Itulah yang terbaik bagi kamu dan lebih elok pula
kesudahannya”
Tugas dan tanggungjawab pihak yang dipilih adalah untuk
menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama kepada
segenap lapisan masyarakat. Prinsip dan asas keadilan dan
kesaksamaan ini hendak dijadikan teras dan dasar setiap program
pembangunan negara secara seimbang, membentuk rakyat yang
berjiwa merdeka, menyuburkan budaya ilmu, memperkasakan
ummah dan negara dengan bantuan dan sokongan segala
teknologi moden, mengukuhkan budaya dan moral, menjaga hakhak kaum minoriti dan golongan wanita, memulihara alam
semulajadi serta membina kekuatan ummah, dan segala-galanya
yang diputus dan dilakukan oleh kerajaan yang beramanah
sedemikian.
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Kita sebagai rakyat pula, berkewajipan untuk memastikan diri kita
sentiasa patuh, tunduk, taat dan setia kepada pemimpin yang telah
dipilih itu selama mana ia selaras dengan kehendak syarak. Inilah
antara intipati ajaran Islam dalam soal kepemimpinan negara.
Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Kelebihan bulan Ramadhan berbanding bulan-bulan yang lain
kerana difardhukan padanya ibadah puasa. Allah subhanahu
wata’ala Berfirman di dalam surah al-Baqarah, ayat 183:

َ ُ َ َ ُ َ ََ ذ
ُ َۡ ُ ۡ ََذ
ُ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
ۡكم
َ
ُ
ٱلصيام كما كتِب َع ٱَّلِين مِن قبلِكم لعل
ِ يأيها ٱَّلِين ءامنوا كتِب عليكم
َ ُ َ
١٨٣ ت ذتقون

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu
daripada kamu, supaya kamu bertakwa.
Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu
Hurairah

radhiallahu

sesungguhnya

anhu

Rasulullah

yang

sallallahu

bermaksud
alaihi

:

wasallam

“Bahawa
pernah

bersabda ketika datang bulan Ramadhan: ((Sungguh telah datang
kepadamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan atas kamu untuk
puasa, dalam bulan ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup,
syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang
nilainya sama dengan seribu bulan, maka sesiapa diharamkan
kebaikannya (tidak beramal baik di dalamnya), sungguh telah
diharamkan (tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan
ini) ))”.
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Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Sebenarnya begitu banyak persediaan yang boleh kita lakukan
menjelang Ramadhan. Antaranya ialah:
Pertama: Persediaan ilmu agama. Ramai orang yang berpuasa
tanpa ilmu di dada, dikhuatiri ibadah yang diharapkan mendapat
pahala sebaliknya tidak diterima oleh Allah subhanahu wata’ala.
Kita mesti meluangkan masa menuntut ilmu agama, khususnya
ilmu dan pengetahuan tentang amalan berpuasa. Antara perkara
yang perlu diberi keutamaan berkaitan dengan ibadah puasa ialah
rukun, syarat sah, perkara yang membatalkannya, adab dan juga
akhlak orang berpuasa. Hal ini begitu penting untuk mendapat
kesempurnaan ibadah puasa.
Kedua: Persediaan kesihatan. Kesihatan tubuh badan yang
sempurna menjamin kesempurnaan ibadah puasa. Kecerdasan
seluruh

anggota

badan

diperlukan

kerana

pada

bulan

Ramadhanlah tubuh badan dikerah bekerja kuat melaksanakan
segala amalan seperti solat sunat tarawih, qiamullail, membaca alQuran, iktikaf dan sebagainya, disamping menjalankan kerja-kerja,
atau tugas-tugas seharian tanpa makan dan minum.
Ketiga: Persediaan dari sudut keupayaan ekonomi agar boleh dan
mampu bersedekah atau menderma kepada orang, atau golongan
yang berhak seperti anak-anak yatim dan fakir miskin. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling suka
bersedekah dan dermawan, dan Baginda melebihkan dermanya di
dalam bulan Ramadhan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas
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radhiallahu anhuma seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari
rahimahullah yang bermaksud:
“Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling
dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan di
saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk
mengajarkan al-Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus.”
Keempat: Memperbanyakkan menyebut hal berkaitan kelebihan
dan

kemuliaan

Ramadhan.

Kita

dituntut

memperbanyakkan

bercerita tentang kemuliaan bulan Ramadhan. Perkara

ini

bertujuan memberi rangsangan dan semangat kepada kita dan
orang di sekeliling kita, bagi membuat persediaan bertemu
Ramadhan. Bukankah sesuatu acara itu akan menjadi lebih meriah
dan suasananya dapat dirasai jika kelebihannya senantiasa diwarwarkan. Apatah lagi bulan yang begitu mulia ini sepatutnya lebih
layak disebut-sebut kemuliaan dan ganjarannya oleh media massa,
media elektronik, media sosial dan seluruh masyarakat dan
komuniti umat Islam.
Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat lari daripada
melakukan kesalahan, sama ada dosa besar atau kecil. Sebagai
Pencipta, Allah subhanahu wata’ala Maha mengetahui cara dan
kaedah yang sesuai untuk membaiki, membaik pulih dan
mempertingkatkan iman dan akhlak manusia. Selari dengan
kelemahan makhluk-Nya itu, maka Allah menawarkan kepada umat
Islam bulan Ramadhan dengan keampunan dan pahala yang
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berganda serta mengembalikan fitrah akhlak manusia. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda :

ُ ))َُُمُم ُْنُذَنْبه
َُ احت َسابًاُغفَُرُلَهُُ َماُتَـ َقد
َ ص َُامُ َرَم
ْ ضا َُنُإي َـمانًاُ َو
َ ُ((ُ َم ُْن

Maksudnya: “Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh
keimanan

dan

mengharapkan

ganjaran

pahala

nescaya

diampunkan baginya segala dosa yang terdahulu.
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari)
Oleh itu, menjelang Ramadhan ini, kita patut memberi tumpuan
kepada tawaran daripada Allah subhanahu wata’ala, dan bukannya
tawaran

promosi

bermacam-macam

produk

dan

barangan-

barangan tertentu yang dikaitkan dengan Ramadhan. Ibadah puasa
yang dilakukan dengan sempurna mampu mengawal segala
kemaksiatan dunia dan dapat mendidik jiwa menjadi lebih tenang
serta membentuk diri menjadi seorang hamba yang bertakwa
kepada Allah subhanahu wata’ala.
Ketika berpuasa kita bukan sahaja menahan diri dari keinginan
makan dan minum, malah segala keinginan dan kehendak nafsu
seluruh anggota badan kita, seperti mulut, mata, hati, dan
kemaluan kita juga hendaklah turut berpuasa. Kita juga dituntut
memperbanyakkan amal ibadah, dan bertaubat di atas dosa-dosa
yang pernah dilakukan, dengan mengisi ruang dan masa yang ada
bagi meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wata’ala
sebagai usaha untuk mendapatkan keredhaanNya. Firman Allah
subhanahu wata’ala di dalam surah an-Nur, ayat 31 yang
bermaksud :
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َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ُ ٓ َ ذ َ ً َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ذ
٣١ وتوبوا إِل ٱّللِ َجِيعا أيه ٱلمؤمِنون لعلكم تفلِحون..
Maksudnya : Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai
orang yang beriman, supaya kamu berjaya.
Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Mengakhiri khutbah, mimbar menyeru marilah kita sama-sama
membuat persediaan dengan sebaiknya untuk bertemu dengan
Ramadhan pada kali ini. Ambillah kesempatan dengan apa yang
telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wata’ala untuk kita sepanjang
bulan Ramadhan. Marilah kita berikhtiar dan berazam untuk
menjana kekuatan jati diri kita untuk beribadat kepada-Nya. Bulan
impian ini merupakan anugerah Allah subhanahu wata’ala kepada
hamba-Nya yang hanya datang setahun sekali. Penuhilah ruang
dan masa dengan melakukan perkara-perkara yang membawa
kebaikan, kerana mungkin bagi tahun yang mendatang kita tidak
merasainya lagi.

ِّ ن ُوإيَاك ُْم ُبـما ُفْيهُ ُم ُن ُ ْاْليَاتُ ُو
ُُالذ ْكر
َ
َ
َ ُْ  ُ َونَـ َف َع،بَ َارَُك ُاللُ ُلُ ُ َولَك ُْم ُفُ ُالْق ْرءَآنُ ُالْ َعظيْم
َ

َُُستَـ ْغفر
ُْ  ُأَقـ ْولُ ُقَـ ْو. ُإنَهُ ُه َُو ُال َسميْعُ ُالْ َعلْيم،ن ُ َومْنك ُْم ُت ََل َوتَه
ُِّْ  ُ َوتَـ َقبَ َُل ُم.ـحكْيم
ْ  ُ َوأ،ل ُ َهـٰ َذا
َ ْال

ُُاستَـ ْغفرْوه
َُ ُ َوالْـم ْـؤمن،ْيُ َوالْم ْـسل َمات
َُ ْ ُ َول َسائرُُالْـم ْسلم،لُ َولَك ْم
ُْ ُاللَُالْ َعظُْي َُم
ُ
ْ َُف،ْيُ َوالْـم ْؤمنَات

.إنَهُُه َُوُالْغَف ْورُُالَرحْيم
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ٰ اَلْـحمدُُل
ُ،كُلَه
َُ ُْأَ ْش َهدُُأَ ُْنَُُلُإلَُٰـ ُهَُإَُلُاللُُ َو ْح َدهَُُُلُ َشري.ـح ْمدُُل ٰلهَُُحَْ ًداُُ َكث ًرياُُ َك َماُأ ََمَر
ل
ا
ُ
.
ه
ل
ْ
َ
َْ
َ
ٰ َُا.وأَ ْشهدُُأَ َُن ُمُـح َم ًداُعبدهُُورسوله
ُُص ُِّلُ َو َسلِّ ُْمُ َوبَارُْكُ َعلَ ُٰىُ َسيِّدنَاُمُـ َح َمدُُ َو َعلَ ُٰىُأٰله
ُ
ُ
م
ه
لل
َ
َ
َ َ
ْ َ َ َْ َ
ُُالُالل
َُ َُق.اللَُ َح َُقُتـ َقاتهُُلَ َعلَك ُْمُتـ ْفلح ْو َن
ُ ُُاتَـقوا،ادُالل
َُ َُفَـيَاُعب، ُأََماُبَـ ْعد.ْي
ْ َص َحابهُُأ
َ ْ َْجَع
ْ َوأ
ُ :ال
ٰ َ تَـ َع

  
   
  
     
   
     


         
     
 
  
    
      
  
 

ٰ
ٰ
ُتُ َعلَ ُٰى َسيِّدنَاُإبْـَراهْي َُم
َُ ْصلَي
َ ُُُ َك َما،ص ُِّلُ َعلَ ُٰى َسيِّدنَاُمُـ َح َمدُُ َو َعلَ ُٰىُألُ َسيِّدنَاُمُـ َح َمد
َ ُاَلله َُم
ُت
َُ ُُ َك َماُبَ َارْك،ُ َوبَارُْكُ َعلَ ُٰى َسيِّدنَاُمُـ َح َمدُُ َو َعلَ ُٰىُأٰلُ َسيِّدنَاُمُـ َح َمد،َو َعلَ ُٰىُأٰلُ َسيِّدنَاُإبْـَراهيْ َم
ُض
َُ  ُ َو ْار.ك ُ ََحْيدُ ُ َُمـجيْد
َُ َ ُإن،ْي
ُْ ُ ،َع ٰلَى ُ َسيِّدنَا ُإبْـَراهيْ َُم ُ َو َعلَ ُٰى ُأٰلُ َسيِّدنَا ُإبْـَراهيْ َم
َ ْ ف ُالْ َعالَم
ٰ
ُُ ُ َو َعن،َب ُبَكْرُ ُ َوع َمَُر ُ َوعثْ َما َُن ُ َو َعل ٍّي
ُْ  ُ َس َاداتنَا ُأ،ْي
َ ْ الله َُم ُ َعنُ ُاُلْـخلََفاءُ ُالَُراشديْ َُن ُالْ َم ْهديِّـ
ُُْي ُ َوالْم ْسل َمات
َُ ْ اَ ٰلله َُم ُا ْغف ُْر ُللْم ْسلم.ل ُيَـ ْومُ ُالدِّيْن
َُٰ ْي ُ ََل ُْم ُبـإ ْح َسانُ ُإ
َُ ْ ص َحابَةُ ُ َوالتَابع
َ ال
َُع َواتُ ُ َويَا
َُ َ ُإن.َحيَآءُ ُمْنـه ُْم ُ َواْأل َْم َوات
َُ ْ َوالْم ْؤمن
َ ك ُ ََسْيعُ ُقَريْبُ ُمُـجْيبُ ُالد
ْ ْي ُ َوالْم ْؤمنَاتُ ُاْأل
ُ.اجات
َ َقَاض َُيُا ْْل
Ya Allah! Ampunkanlah dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat,
mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah
meninggal dunia. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan
kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat
kelak.
Ya Allah ! Ya Rahman ! Ya Rahim! Berikanlah taufiq dan hidayat-Mu kepada
kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin Islam Negara kami,
khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan
juga pemimpin-pemimpin Islam negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
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Ya

Allah,

kami

memohon

ke

hadratMu,

kukuhkanlah

iman

kami,

tingkatkanlah amal kami, eratkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki
kami,

kayakanlah

kami

dengan

ilmu

pengetahuan,

kemahiran

dan

keterampilan yang bermanfaat. Suburkanlah peribadi kami dengan budi
pekerti yang mulia, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah
kami daripada ujianmu seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak
penyakit, persengketaan, kemiskinan dan kebuluran. Kami berlindung dan
bermohon denganMu Ya Allah, semoga negeri kami akan sentiasa
bertambah aman, makmur dan berkat.
Pada hari yang mulia ini juga, kami memohon kepadaMu ya Allah, jadikanlah
setiap individu generasi muda di kalangan remaja dan belia generasi pelapis
negara dan negeri kami ini golongan yang beramanah, bertanggungjawab,
dan berakhlak mulia agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang baik,
aman dan bertamadun, serta mendapat keampunan, keredhaan dan berkat
daripadaMu, ya Allah. Peliharalah kami serta generasi yang mewarisi kami,
daripada terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan
maruah diri, keluarga, masyarakat dan negara.

ُب
َُ ْي ُيَا ُ َر
ُ ْ ْي ُأٰم
ُ ْ  ُأٰم.اب ُالنَار
َُ َربَـنَآ ُأٰتنَا ُفُ ُالدنْـيَا ُ َح َسنَُةً ُ َوفُ ُاْْلخَرةُ ُ َح َسنَُةً ُ َوقنَا ُ َع َذ
ُُب ُ َويَـْنـ َه ُٰى ُ َعن
َُٰ ُ َوإيتَآءُ ُذي ُالْق ْر.اللَ ُيَأْمرُ ُبالْ َع ْدلُ ُ َواْإل ْح َسان
ُ ُ  ُإ َُن.اد ُالل
َُ َ ُعب.ْي
َُ ْ الْ َعالَم
ُ.اللَ ُالْ َعظْي َُم ُيَ ْذك ْرك ْم
ُ ُ  ُفَاذْكروا. ُيَعظك ُْم ُلَ َعلَك ُْم ُتَ َذ َكرْو َن.الْ َف ْح َشآءُ ُ َوالْمْن َكرُ ُ َوالْبَـ ْغي
ُ ُ َواللُ ُيَـ ْعلَمُ ُ َما. ُ َولَذ ْكرُ ُاللُ ُُأَ ْكبَـر.ضلهُ ُيـ ْعطك ْم
ْ َاسأَل ْـوهُ ُم ُْن ُف
ْ  ُ َو.َوا ْشكرْوهُ ُ َعلَ ُٰى ُن َعمهُ ُيَزْدك ْم
.َصَلَُة
َ أَقْيمواُال.صنَـعو َن
ْ َت
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