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20 Ramadan 1443H/ 22 April 2022M

ِ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-Ta’ala

Marilah kita menghidupkan sepuluh hari terakhir Ramadan ini. Rasulullah

Sallallahu Alaihi Wasallam amat menggalakkan agar memperbanyakkan ibadah,



khususnya menghidupkan sepuluh hari terakhir dengan beriktikaf siang dan malam

di masjid. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-Baqarah ayat 187:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڎڎڈڈژژڑڑککک

کگگگگڳڳڳڳڱ
Yang bermaksud: “Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam
(maghrib) dan janganlah kamu campuri isteri-isteri kamu ketika kamu sedang
beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu
menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukum-Nya kepada
sekalian manusia supaya mereka bertakwa”

Salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu

Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan ialah dengan menghidupkan amalan

iktikaf iaitu pada sepuluh hari terakhir bulan tersebut sebagaimana hadis riwayat

imam al-Bukhari dan Muslim:

ُف، ِئ َن �ئ َئ ُئ َئ�ئُْن ْئ، ِلّن اَ ّئا ْن �ئ ، ُف ْن ُئ اَن ْئ َئ ِئ ُئا َت ْئ ِل َئ َ�ئ ُت َئّن ع�ئ لف ِلى ْئ ّلت ا َفوُف ِئ ّئ ا َئ

ِئ َئ َْن َت اَن ُل ُئ َئ ، ُل َئجئ
Yang bermaksud: “Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tiba

sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, baginda menghidupkan malamnya



(dengan solat dan berbagai ibadah), membangunkan keluarganya (untuk beribadat),

bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menggauli isteri-isterinya.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada sepuluh terakhir

Ramadan sehingga baginda wafat, kemudian sunnah tersebut diteruskan oleh para

isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dinyatakan dalam hadis

riwayat daripada Imam al-Bukhari dan Muslim:

َل ْئ ّلف ا ُف َْئوئفلا ّل ْ ّئ، ْئا ِئِئ ْ ِت ُئ َت الَئا ُئ ْن ُئ اَ ُف ُت ُنسئ ُْئ ّئ َا ْئ ِل ََ ُِّْ ّلف ا ِلى ْئ اََيل ّل �
ُت ُت ُن ِْئ ْ ِت ُف َئاجف َن �ئ ُئ ُئ ْنسئ ا مفل ْل، .َئجئ

Yang bermaksud: “Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada setiap
sepuluh hari terakhr bulan Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kemudiannya
diikuti oleh isteri-isteri baginda selepas kewafatannya.”

Sesiapa yang hendak mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi

Wasallam beriktikaf pada sepuluh malam terakhir Ramadan, maka hendaklah dia

masuk ke masjid sebelum maghrib pada malam 21 Ramadan dan berterusan (tidak

keluar) sehingga selepas maghrib pada malam hari raya.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Terdapat rahsia yang besar di sebalik syariat beriktikaf, khususnya sepuluh

terakhir Ramadan. Di antara hikmah dan tujuannya ialah dapat mengasingkan diri

daripada kesibukan urusan dunia serta hubungan sesama makhluk kepada



mengkhususkan masa yang istimewa ini untuk mencari keredaan Allah Subhanahu

wa-Ta’ala.

Beriktikaf juga mampu membina kejernihan jiwa dan kekuatan rohani.

Iktikaf adalah usaha terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh itu, pihak

masjid hendaklah berusaha mengatur jadual dan pengisian program iktikaf

sepanjang sepuluh hari terakhir Ramadan.

چ چ ڃ ڃ ڃ
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Yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) ini pada
malam al-Qadr. Dan apakah engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam al-
Qadr. Malam al-Qadr itu lebih baik daripada seribu bulan.”

ْئ ِت ُت فتّ متئا ْن َف ّل َت َئ ِت ُئ ُئ َئأْئ ، ْت ّ ِت ُئ اَن ّت َئا ُن ُف اَ ِت ْن ُف َئ َئ ِت لف َئ ِئ ِئ
ُف ّ َت ِل اَ َفوئ ُف َتأل ُف، َئ َتائَئ ُفْ َن ِت َئ ِتي ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ُتّ احنئ ُت َن ّتي َئاَ ِت الّئ
ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ ِت ْئ ّ ِت ُئ َن ا لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ ا ّئ َئ ِت َْئون َفوُف �ئ ْف. ِتّ ُئ اَن



َفوئ ُف َتأل ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت َئامفْن َتنئ ِت ْن َف َئاَن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئاَن َتنئ ِت ِن َف اَن

. ْف ّ ْت ُل اَ ْئُفوِف اَن
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