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ِر أَن حُفِسَنا َوِمنح   ُذ ِِبهلِل ِمنح ُشُروح تَ غحِفرُُه. َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح ُد هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح َاْلح

ِللح َفالَ َهاِدَي َلُه.   ِدِه هللاُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح َمالَِنا. َمنح يَ هح  َسيَِِّئاِت َأعح

َهدُ  ًدا َعبحُدُه َأنح الَّ إِلَه ِإالَّ هللاُ و  َوَأشح َهُد َأنَّ َسيَِِّدََن ُُمَمَّ َدُه اَل َشرِيحَك َلُه، َوَأشح حح

 . َ َِعْيح َحاِبِه َأْجح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأصح لُُه. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِِّمح َوَِبرِكح َعَلى َسيِِِّدََن ُُمَمَّ  َوَرُسوح

ُد، ا بَ عح  أَمَّ

ِصيحكُ   اِت َُّقوافَ َيا ِعَباَد هللا،  َن.  هللَا أُوح ُقوح َوى هللِا، فَ َقدح فَاَز الحُمت َّ َي بِتَ قح  مح َوِاَّيَّ
 

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 di dunia dan akhirat. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, 



 Kita berada di pertengahan bulan Syaaban. Tidak lama lagi, bulan Ramadan 

akan menjelma. Sesungguhnya, para salafussoleh akan menjadikan waktu ini 

sebagai musim untuk mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Pada waktu inilah, 

umat Islam perlu menggandakan usaha menyucikan jiwa daripada kekotoran dosa 

dan sifat mazmumah. Akhir zaman ini, ruang mendapat dosa begitu mudah berlegar 

di sekeliling kita. Apatah lagi di saat dunia lebih banyak berkiblatkan hiburan ala 

barat, dan juga mengutamakan kehidupan berteraskan media sosial, manusia 

semakin hilang arah.  

 

Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah al-Shams ayat 7 hingga10: 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  ىت نت مت زت

Yang bermaksud: “Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya 

(dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Serta mengilhamkannya 

(untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang 

membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan 

dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal 



kebajikan). Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang 

sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran 

maksiat).” 

Semasa zaman awal Islam, antara amal yang amat dititikberatkan oleh Nabi 

Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallam ialah penyucian jiwa. Wahyu Makkiyyah 

banyak mendidik generasi awal agar melazimi solat malam, berzikir dengan zikir 

yang banyak, dan membaca al-Quran, kerana itulah asas kekuatan ummah. Dengan 

itu, janganlah kita tinggalkan membaca al-Quran pada setiap hari. 

Para sahabat secara berterusan mendirikan solat berjemaah walaupun di saat 

menerima tekanan oleh musyrikin Makkah. Mereka jugalah yang memakmurkan 

masjid ketika berada di Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam 

membangunkan Madinah bersekali dengan membangunkan jiwa penduduknya, 

yang akhirnya terbinalah sebuah tamadun yang hebat di dunia. Beginilah contoh 

kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam yang patut dicontohi oleh 

pemimpin hari ini, tidak hanya membina aspek fizikal dan kebendaan tetapi juga 

membina kekuatan jiwa dan rohani. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, 



Sesungguhnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala kita memohon agar 

jiwa kita sentiasa suci dari dosa. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah al-

Nisa’ ayat 49: 

مض خض حض جض   مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ  مح جح مج ٱ  

Yang bermaksud: “Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai 

Muhammad) kepada orang-orang yang membersihkan (memuji) diri sendiri? 

(Padahal perkara itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah yang berhak 

membersihkan (memuji) sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan Syariat-

Nya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) 

sedikit pun.” 

 

 Atas sebab inilah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallam mengajar 

kepada para sahabat dan umatnya agar sentiasa bergantung harap dan memohon 

kepada Allah Subhanahu wa Taala agar membersihkan jiwa. Baginda berdoa:  

َها َوَموحاَلَها  اَها، أَنحَت َولِي ُّ ُ َمنح زَكَّ َها أَنحَت َخْيح َواَها، َوزَكِِّ ِسي تَ قح  اللُهمَّ آِت نَ فح

Yang bermaksud: “Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku, 

sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang dapat menyucikannya, 

Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya.” 



 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, 

 Marilah kita bersama-sama menyuburkan sifat mahmudah seperti hormat-

menghormati dan saling bermaafan serta menjauhi sifat mazmumah seperti tidak 

memfitnahkan dan memburukkan sesama umat Islam khususnya dalam berpolitik  

dalam kehidupan seharian. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala, 

dan jagalah akhlak sesama manusia. Janganlah dengan sebab perbezaan yang kecil 

dalam masyarakat, diperbesar-besarkan, hingga menggugat keharmonian dan 

kesatuan, yang akhirnya mencemarkan imej umat Islam dan merosakkan perpaduan 

negara, terutamanya apabila kita berada pada bulan Syaaban ini.  

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ِعظٌَة مِّن رَّبُِّكمح َوِشَفاٌء لَِِّما ِف الصُُّدوِر   وح ََّي أَي َُّها النَّاُس َقدح َجاَءتحُكم مَّ
ِمِنْيَ  ٌَة لِِّلحُمؤح  َوُهًدى َوَرْحح

Yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada 

kamu al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang 

menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan 

juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi 

orang yang beriman. 



 

تي واالذياْكري  نا اآلِيا ُكْم ِبياا فيْيهي مي عاِني واايِييا . وان افا ْيمي راكا هللاُ ِلي والاُكْم ِفي اْلُقْرآني اْلعاظي َبا
ْنُكْم تيالواتاُه اينَُّه ُهوا  ِنيا وامي . وات اقابَّلا هللا مي ْيُع اْلعاليْيمُ   اْلْاكيْيمي مي ذا  السَّ ْوِلي ها . أقُ ْوُل ق ا

ْغفيرُ  ْ   واأْست ا ِلي ْيما  اْلعاظي نيْْيا هللاا  وااْلُمْؤمي اتي  وااْلُمْسليما ْْيا  اْلُمْسليمي ائيري  واليسا والاُكْم   
ْيمُ  ْغفيُرْوُه إنَُّه ُهوا اْلغاُفْوُر الرَّحي نااتي فااْست ا  وااْلُمْؤمي


