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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ُفَِت ُف ْن ِت لت ِت ُف ُفو َئأْئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف ُتَّف سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ َئ ّتيت ُف َن ائحنئ

ُف. َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ِئْ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ِئْ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ ا ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُُت ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ اتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ
ُف. َفوَف ِئ َئ

. ُتنئ ْنئ �ئ ُت اِت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ِئى ْئ ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي اَئ

، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ُفو سْل َف اَن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ُنوئى ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّ ْت َئ�َف لئ ُفونا َتَْل ل، ِئ ْتْئا ّئا فْئ

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-

Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Beberapa hari lagi seluruh umat Islam akan menyambut kedatangan bulan

Ramadan yang mulia, kerana di bulan ini umat Islam akan menunaikan ibadat

puasa selama sebulan sebagaimana yang difardukan ke atas mereka. Firman

Allah Subhanahu wa Taala dalam surah al Baqarah ayat 183:



چ چ ڃ ڃ ڃ
ڤڤڤ ٹٹٹڤ ٿٿٿٹ

ڦڦڦڦ
Yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Diwajibkan kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya
kamu bertaqwa.”

Marilah kita menyambut tetamu yang istimewa ini dengan penuh

kesyukuran, serta ucapkanlah tahniah kepada kaum muslimin dengan rasa

syukur kerana ketibaan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad:

اد َن َئ�ئ ُت ِت ْدا ْئ ُن َئ فئ ِت ْفون ّش اَ ُف ّتي َئ ّف ا ْئ ِئِئ ْن ُف َئ �ئ

Yang bermaksud: “Telah datang kepada kamu bulan Ramadan penghulu segala
bulan, maka ucapkanlah selamat datang kepadanya."

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Hendaklah kita menghormati bulan yang mulia ini. Perbuatan makan dan

minum dikhalayak ramai boleh menjatuhkan kehormatan bulan yang mulia ini.

Janganlah makan tanpa keuzuran di khalayak ramai.

Membatalkan puasa dengan sengaja tanpa keuzuran hukumnya adalah

haram dan berdosa. Ia tidak sama jika digantikan dengan puasa qada’. Sabda

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn

Huzaimah daripada Abu Hurairah:



ُف ِئ ا ْئ ّن َت َئ ُت َن ُل اَ َئ ْئون ُت ْت ُن ُْئ مئن ٍد ُئ ِئ َئائ ِد ْن ْف َئرنت ْن ِت ّئ ا ْئ ِئِئ ْن ِت ِاد ُْئون َئُئ �ئفن ْن ِئ
Yang bermaksud: “Sesiapa berbuka sehari dari Ramadan dengan tidak uzur
dan tidak sakit, tiadalah dapat diganti (puasanya yang rosak itu) oleh puasa
sepanjang masa, sekalipun dilakukannya”.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Marilah kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan

menunaikan solat sunat terawih. Inilah satu-satunya ibadat yang sangat istimewa

dan ditunggu-tunggu kehadirannya, datang bersama bulan yang mulia ini.

Hukum solat terawih adalah Sunat Muakkad, iaitu satu solat yang sangat-

sangat dituntut melaksanakannya. Walaupun sah dikerjakan secara sendirian,

namun Imam Abu Hanifiah, Imam al Syafie dan sahabatnya seperti Imam

Ahmad mereka berpendapat bahawa solat terawih lebih utama dikerjakan secara

berjema’ah di masjid-masjid.

Dalam mazhab Syafie kita dituntut melakukan solat terawih sebanyak dua

puluh rakaat dengan sepuluh salam iaitu lima kali tarwihah (rehat) selepas setiap

empat rakaat, diakhiri dengan tiga rakaat solat sunat witir. Hukum ini

bersandarkan kepada hadis riwayat al-Baihaqi daripada Saidina Ali Radiallahu

anhu bahawa qiam Ramadan adalah dua puluh rakaat. Inilah amalan yang

dilakukan di masjid Mekah al-Mukarramah. Oleh itu, kita hendaklah

menyempurnakan solat terawih mengikut mazhab kita dua puluh rakaat dengan

tiga rakaat witir kerana inilah bulan yang digalakkan untuk kita

memperbanyakkan ibadah pada-Nya. Bagi mereka yang tidak berkemampuan

untuk melakukan solat sunat tarawih secara berdiri, bolehlah dilakukan solat

secara duduk.



Dua puluh rakaat itu adalah dikira sedikit jika bandingkan dengan mazhab

lain seperti mazhab Hanafi dan sahabatnya. Diriwayatkan daripada al Aswad bin

Yazid, mereka melakukannya sebanyak empat puluh rakaat dengan tujuh witir.

Sementara mazhab Maliki pula melakukannya sebanyak tiga puluh enam rakaat

dengan sembilan kali rehat dan pernah pada zaman Saidina Ali Radhiallahu

anhu mereka melaksanakannya sebanyak dua ratus rakaat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Marilah kita menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan pada tahun ini

dengan lebih sempurna. Ajaklah ahli keluarga, anak-anak, jiran tetangga,

sahabat handai pergi ke masjid atau surau bagi menghidupkan malam-malam

Ramadan secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala akan

memberikan hidayah dan taufik-Nya dan kita akan menjadi insan yang sentiasa

bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 7:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ

ڃڃڃ
Yang bermaksud: “Dan ingatlah ketika tuhan kamu memberitahu,
“sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah nikmat-Ku
kepada kamu, dan sesungguhnya jika kamu mengingkarinya (kufur nikmat)
maka sesungguhnya azab-Ku amat keras.”



ِر ْك ِّر َوال ِر اكاَو َو ِر ِر ِرْك مروا ْك ْك َي ار َو ك َوَنوفوعوير ، ْر ْك
ِر الكعو ِر َوا ِك ُك ال ك ير ْك ُك َولو ك ير لك َو َو َو

ِك ْكفر سنو َوووأك ا ِو َو ك َنووكير ُك نكوك وَو ْم. الكعوِرْ ُك ْك ِر ّي ال َكوو ارَيِك ِك، َو َراوَو ْك ُك ْك ِر َو ك ىّر
ِر َو ّي ُو َنو َو ، ْر ُرْك احكو

، ِر ْوا ِر ْك ِك َوالك و ْرنك ِر ْك ِك َوالك ، ِر ا ِو ِر ّك ِك َوالك و ِرنك ِر ّك ِك الك اِرِر ّو
َولر ، ْك ُك لو َو ك ير ْو ْك ِر الكعو لو

ْك. ْك ِر الِي َك ْوفكوك الك َكوو ارَيِك ُك َك ِك ْكفر سنو ِواأك


