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Assalamualaikum wbt, 
 
“Apabila tibanya Ramadhan, terbukalah segenap 
pintu syurga, tertutup rapatlah segala pintu 
neraka dan syaitan dibelenggu kesemuanya.” 
 
“Barangsiapa yang menghidupkan malam 
Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan 
mengharapkan pahala, maka diampunkan 
baginya dosa yang telah lepas dan barangsiapa 
yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan mengharapkan pahala, 
maka diampunkan baginya dosa yang telah 
lepas.” 
 
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
Ramadhan tiba lagi. Terasa pantas waktu berlalu. 
Masih teringat-ingat lagi Ramadhan yang lepas. 
Tup! Tup! Muncul kembali Ramadhan. Syukur 
kepada Allah Taala kerana memberikan kita 
kesempatan sekali lagi untuk menjadi tetamu 
Ramadhan. Ada segelintar yang tidak sempat. 
Ada yang hari terakhir bulan Syaaban, telah 
kembali menemui-Nya, tidak sempat pun menjen-
guk bulan barakah ini. 
 
Alhamdulillah! Syukur sekali lagi atas kesem-
patan yang Allah Taala berikan ini. 
 
Nah! Apa yang ditunggu lagi. Wahai remaja 
sekalian, ayuh sama-sama kita hidupkan bulan 
mulia ini. Jangan kita abaikan walau sedetik 
kesempatan yang telah Allah Taala hadiahkan. 

Ingatlah satu amalan fardu digandakan sebanyak 
70 kali, manakala satu amalan sunat diangkat 
menjadi satu amalan fardu. MashaAllah, Maha 
Pemurah Allah Taala kepada hamba-hamba-Nya. 
 
Akhir kalam, renungilah sms yang diterima penu-
lis. 
 
“Andai harta adalah racun, maka zakatlah 
penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, 
maka taqwa dan taubatlah ubatnya. Jika seluruh 
bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemu-
tihnya.” 
 
Marhaban Ya Ramadhan daripada warga KRIM. 
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RAMADHAN DATANG!!! 

Menarik Di Dalam 
 

Muka 2: Pilihanraya Kecil Permatang Pauh 
Muka 3: Selamat Datang ke Sekolah Ramadhan 
Muka 4 - 5: Siri “13 Rahsia Pelajar Cemerlang” 

Muka Tengah: Kelebihan Ramadhan 
Muka 8: Bicara Ramadhan 
Muka 9: Sirah Ramadhan 
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S 
elesai sudah pilihanraya kecil di Perma-
tang Pauh, Pulau Pinang. Kemenangan 
berpihak kepada Parti Keadilan Rakyat 
yang bukan sahaja berjaya memper-

tahankan kerusi Parlimen Permatang Pauh, malah 
berjaya memperolehi majoriti yang lebih besar, 
melebihi 15 000 undi. 
 
Pelbagai komentar telah diberikan. Antara yang 
menarik, komentar daripada bekas Perdana 
Menteri yang ditulis di dalam blognya 
www.chedet.com. Tun Dr Mahathir meletakkan 
kepimpinan Pak Lah sebagai punca kekalahan BN 
pada pilihanraya kecil ini dan meminta beliau 
segera meletakkan jawatan agar BN dapat 
dirawat segera sebelum pilihanraya ke-13. Di 
dalam www.harakahdaily.net pula, Tuan Guru Nik 
Aziz menyifatkan rakyat sudah jelak dengan kem-
pen politik melampau yang dimainkan oleh BN 
khususnya isu liwat yang membabitkan bekas 
Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar 
Ibrahim. Rakyat kini ramai yang berpelajaran 
tinggi dan tahu menilai antara benar dan batil. 
Sementara itu komentar awal Naib Presiden 
Umno, Dato’ Seri Mohd Ali Rustam di dalam akhbar Berita Harian menyatakan antara faktor kegagalan 
BN ialah ketidakmampuan BN memenangi hati pengundi atas pagar dan kemungkinan juga sikap terlalu 
yakin jentera BN untuk menang. Namun bedah siasat yang terperinci perlu dibuat untuk mencari punca 
kekalahan ini. 
 
Sebagai respon dari pilihanraya kecil ini, mungkin kita sebagai seorang Islam dapat menilai kembali 
sejauhmana pemahaman dan pendirian kita dalam memilih seorang pemimpin. Apakah kayu ukur dan 
neraca yang kita telah pakai dan sejauhmana ia selari dengan kehendak Islam. Soalan ini tidak dapat 
dijawab secara ringkas di dalam artikel ini. Cuma apa yang hendak diketengahkan oleh penulis ialah 
agar kita dapat memuhasabah diri dan berusaha melakukan ‘penyelidikan’ tentang apakah ciri-ciri 
seorang pemimpin dan kepimpinan yang dikehendaki Islam. Kepimpinan Rasulullah (s.a.w) seharusnya 
menjadi bahan utama dalam kajian yang kita lakukan. 
 
Akhir kalam sebagai pedoman kita semua, sesungguhnya kepimpinan Islam akhir zaman ini penuh 
dengan ranjau dan duri sepertimana yang tercatit di dalam hadis Nabi (s.a.w) yang bermaksud: 
 
Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda. “Akan datang kepada manusia tahun-
tahun yang menipu. Dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar 
dikatakan berdusta. Orang khianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikata-
kan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan “Ruwaibidhah”". Sahabat ber-
tanya, “Apakah Ruwaibidhah itu hai Rasulullah?”. Nabi saw. menjawab, “Orang yang kerdil dan se-
benarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai”. (H.R. Ibnu Majah) 
 
Semoga usaha kerdil kita dalam menaikkan Islam menjadi tiket pelepas kepada seksaan api neraka 
yang dahsyat di akhirat nanti. 
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Piliharaya Kecil 
Permatang Pauh 

PENUBUHAN KELAB  

ANAK-ANAK SUPER - ISMAPJ    

    
    

Kelab Anak-anak SUPER – ISMA ditubuhkan dengan inspirasi memben-
tuk anak-anak yang bakal menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa. 
Objektif penubuhannya ialah untuk melahirkan insan soleh dan 
berakhlak, melahirkan anak-anak yang mempunyai jati diri sebagai orang 
Islam yang berketrampilan, berkeyakinan dan cemerlang serta memberi 

pendedahan dalam aspek pengurusan dan berpersatuan kepada mereka dari peringkat awal. Keahlian anak-
anak berusia antara 7 – 15 tahun dengan jawatan AJK kelab dipegang oleh ahli-ahlinya sendiri. Kelab ini 
dinaungi oleh Pengerusi Surau Apartment Permai Damansara Damai, dengan kerjasama wakil-wakil ISMA 
sebagai penasihat dan wakil AJK surau tersebut sebagai penyelaras kelab. 
  
Kelab ini memilih untuk bekerjasama dengan ISMA kerana di dalam ISMA sendiri terdapat program yang 
tersusun untuk golongan anak-anak pra-sekolah, remaja, belia IPT serta dewasa. ISMA mempunyai Biro Aulad 
(anak-anak 5-15 tahun) diikuti Kelab Remaja ISMA (KRIM untuk remaja 15-18 tahun). Pihak surau berharap 
dengan khidmat tenaga, nasihat dan usahasama daripada pihak ISMA, pendidikan sahsiah anak-anak dapat 
diperluaskan daripada pengawasan ibu bapa di rumah sehinggalah ke alam persekolahan menengah, asrama 
penuh, kolej dan universiti. Pihak surau berharap tenaga ISMA dapat memberikan khidmat menyediakan 
modul untuk perjalanan program yang tersusun, menyelia aktiviti yang dijalankan, serta memastikan program 
yang dijalankan selari dengan inspirasi Islam. 

    

YAHOO! I AM A MUSLIM!    

    
    

JITRA, 16 Ogos 2008 JITRA, 16 Ogos 2008 JITRA, 16 Ogos 2008 JITRA, 16 Ogos 2008 - Pada 16 Ogos 2008 yang lalu, bertempat 
di Dewan Mahsuri, Jitra, Kedah, Kelab Remaja ISMA (KRIM) 
cawangan Kedah telah berjaya menganjurkan program Yahoo! I 
am a Muslim!. Program yang diadakan sempena cuti sekolah ini 
telah menarik seramai 35 orang peserta yang terdiri daripada 
pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga 5 di sekitar negeri Kedah. 
Antara objektif program ini diadakan adalah untuk melahirkan 
kesedaran dan rasa cinta kepada agama selain dapat membina 
ukhuwah antara remaja dan ahli-ahli KRIM Kedah. Selain itu, 
program ini juga sedikit sebanyak dapat memperkenalkan KRIM 
kepada remaja terutama di negeri kedah. 
 
Program yang berjalan selama satu hari ini dimulai dengan slot motivasi bertajuk ‘Surat-surat Cinta’. Slot ini 
disampaikan oleh pakar motivasi Tuan Hj Arif B Mohd Noor. yang menyentuh tentang nilaian cinta sesama 
makhluk dan cinta kepada Allah S.W.T.. Perjalanan program seterusnya pada sebelah petang disambung 
dengan aktiviti luar iaitu ‘Treasure Hunt.’ Aktiviti ini dapat memupuk sifat kepimpinan, amanah, sanggup ber-
korban serta kerjasama yang kuat dikalangan ahli-ahli di dalam sesebuah kumpulan. 
 
Setelah para peserta berpenat-lelah menghabiskan kelima-lima checkpoint, maka tibalah kita ke penghujung 
program. Majlis penutup program ini telah dirasmikan oleh Encik Faisol bin Elham selaku setiausaha ISMA 
Kedah. Majlis ini telah diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada peserta yang berjaya memenangi acara 
‘Treasure Hunt’. Selain itu, para peserta turut diberi sijil penyertaan dan badge “Yahoo! I am a Muslim!” pada 
majlis penutup tersebut. 
 
Rata-rata peserta yang ditemui selepas program memberi maklum balas yang sangat baik dan mereka 
merasakan program ini amat bermanfaat buat mereka. Peserta juga melahirkan hasrat untuk mengikuti 
program-program akan datang yang dianjurkan oleh KRIM. Diharap program seperti ini dapat dianjurkan lagi 
pada masa akan datang dengan melibatkan lebih ramai penyertaan. 

KRIM SANA SINIKRIM SANA SINIKRIM SANA SINIKRIM SANA SINI    
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KRIM SANA SINIKRIM SANA SINIKRIM SANA SINIKRIM SANA SINI

SAMBUTAN MERIAH DI MALAM AIR MATA  

PALESTIN 2008 

 
PAROI, 8 Ogos PAROI, 8 Ogos PAROI, 8 Ogos PAROI, 8 Ogos - Syukur dipanjatkan pada Allah SWT kerana program Malam Air Mata Palestin 2008 telah 
berlangsung dengan jayanya pada 8 Ogos 2008 yang lepas di Pusat Dakwah Islamiah Negeri Sembilan, Paroi. 
Program anjuran ISMA NS dengan kerjasama JHEAINS dan MAINS ini berhasil menarik lebih 1000 orang 
hadirin yang terdiri dari para penuntut IPT, pelajar sekolah serta masyarakat umum. 
 
Pengunjung-pengunjung mula hadir pada sebelah petang untuk memenuhi gerai-gerai yang menyajikan pelba-
gai jenis produk seperti makanan, buku-buku dan cenderamata. Gerai sukarelawan ISMA juga mendapat 
sambutan hangat oleh orang ramai yang berminat mendaftar sebagai sukarelawan ISMA. Ini diikuti oleh 
Persembahan Nasyid Palestin Sekolah-sekolah Jemputan yang dikelolakan oleh Kelab Remaja ISMA (KRIM) 
NS. Sebanyak empat kumpulan nasyid mengambil bahagian terdiri dari SMAP Labu, ITQAN, SMKA Pedas dan 
As-Saadiyah. 
 
Majlis sebelah malam pula telah dirasmikan oleh Ustaz Mohd Fadzil, KPP Bahagian Dakwah JHEAINS. Antara 
agenda-agenda menarik ialah ceramah multimedia oleh Mejar Nadzri selaku perunding Aman Palestin, tayan-
gan multimedia Palestin yang begitu menyentuh hati hadirin dan acara kemuncak iaitu pidato oleh Sheikh 
Soud yang dijemput khas dari Jordan. Sheikh Soud juga telah berbesar hati untuk menerima sumbangan cek 
oleh pihak-pihak yang terlibat. Orang ramai juga tidak lupa diajak untuk menderma melalui kutipan sumban-
gan Palestin. Program dimeriahkan lagi oleh persembahan nasyid oleh Nazrey Johani.   
 
Diharapkan program Malam Air Mata Palestin 2008 ini telah berjaya mencapai objektifnya untuk menye-
marakkan lagi kesedaran dan sensitiviti masyarakat terhadap isu Palestin. Sesungguhnya perjuangan mem-
bela Palestin bukan semata-mata perjuangan rakyat Palestin, tetapi merupakan perjuangan seluruh umat 
Islam untuk membebaskan tanah air Islam yang telah sekian lama dijajah. ISMA NS mengucapkan penghar-
gaan tidak terhingga buat semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan Malam Air Mata Palestin 2008. 
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Sumbangan cek oleh SDAR 

Sumbangan cek oleh TERAS 

Nasyid jemputan, Nazrey Johani 

Pidato Sheikh Soud 
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I 
a kembali lagi. Setelah setahun yang lalu menjengah sebentar, ia kini kembali bersama pakej yang di 
tawarkan kepada golongnan yang merindui kehadirannya. Ya, tentunya ia sekolah Ramadhan. Sesi 
pendidikan selama sebulan yang hanya ditawarkan setahun sekali sahaja. Bagi yang telah awal 
bersedia untuk kemasukan pada tahun ini, beruntunglah mereka. Namun bagi yang masih tercari-cari 

kelengkapan dan persiapan untuk mengikuti sesi pendidikan ini, masih belum terlambat. Rancang dengan 
teliti jadualnya agar sesi pendidikan ini benar-benar memberi kesan di akhirnya. Amat rugilah bagi mereka 
yang langsung tidak mengetahui akan kewujudan sesi persekolahn ini. Di dalamnya ditawarkan pendidikan 
pembentukan jati diri, pembinaan sahsiah yang murni, pengenalan kepada disiplin-disiplin diri yang unggul, 
dan perhubungan yang abadi antara pelajar dan Maha Pencipta yang pastinya amat berguna setelah keluar 
dari sesi persekolahan ini. 
 
Ramadhan dan RemajaRamadhan dan RemajaRamadhan dan RemajaRamadhan dan Remaja 
Acapkali bila Ramadhan hadir menjengah, kita lebih teringatkan akhirnya, Hari raya Aidilfitri. Seminggu sebe-
lum 1 Ramadhan hadir, pelbagai iklan berkenanan 1 Syawal telahpun terpampang di muka television dan di 
dada akhbar. Seakan-akan Ramadhan yang hadir datang bersamanya Syawal. Seakan-akan bukan Ramad-
han yang dinantikan tetapi Syawal.Ramadhan seringkali diabaikan kehadirannya. Ramai yang kurang men-
gatahui akan apa yang dibawa oleh Ramadhan hingga kekadang menyebabkan kurangnya penghayatan 
yang sebenar berkenaan Ramadhan. Untuk itu, KRIM ingin mengajak para pembaca untuk sama-sama 
menelusuri intisari sebenar kehadiran Ramadhan. 
    
Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghayati Ramadhan?Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghayati Ramadhan?Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghayati Ramadhan?Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghayati Ramadhan? 
Ramai antara kita yang sedar bahwa sesudah Ramadhan, siri-siri peperiksaan besar (PMR dan SPM) akan 
berlangsung. Maka, ramai daripada pelajar akan menggunakan masa yang ada dalam bulan Ramadhan 
untuk mengulangkaji pelajaran dan melakukan latih tubi bagi menghadapi peperiksaan yang bakal men-
jelma. Peperiksaan yang hadir sekali seumur hidup dan Ramdhan yang hadir pun sekali seumur hidup 
(kerana kita tidak tahu bila lagi kita kan bertemu dengan ramadhan seterusnya). Di kesempatan ini, KRIM 
ingin mencadangkan beberapa perkara agar dapat dilakukan semasa bulan Ramadhan ini agar manfaat 
bagi perperiksaan dan ganjaran kebaikan yang ditawarkan oleh Ramadhan tidak disia-siakan. 
 
1. Perbanyakkan doa dalam bulan Ramadhan. Cuba untuk bangun awal sedikit untuk bersahur. Sebelum 

bersahur, lakukan solat sunat tahajjud dan sebagainya dan perbanyakkan doa pada waktu itu untuk 
kejayaan di dunia (khususnya dalam peperikasaan) dan akhirat. Tidak lupa juga, doa yang mustajab 
sebelum berbuka puasa. 

2. Sesudah bersahur, elakkan daripada tidur kerana tidur dalam keadaan perut kenyang akan mele-
mahkan ingatan dan mengurangkan kecerdasan akal. Teruskan dengan mengulangkaji pelajaran di 
waktu pagi kerana ia adalah masa yang amat sesuai untuk belajar. 

3. Disiplinkan diri untuk solat di awal waktu. Biasakan di akhir setiap waktu solat untuk membaca al 
Quran. Mulakan dengan satu muka surat sehari. InsyaAllah latihan selama sebulan akan memudahkan 
penerusannya selepas Ramadhan. 

4. Perbanyakkan bacaan al-Quran sepanjang Ramadhan bagi mendekatkan diri dengan Allah. 
5. Kurangkan tidur di siang hari dan gunakan masa yang ada untuk menelaah pelajaran. Berehat seben-

tar untuk setiap sesi ulangkaji untuk mengelakkan rasa keletihan yang keterlaluan. 
6. Kurangkan menonton televisyen agar pahala puasa kita tidak tersia-sia. 
7. Gunakan waktu malam untuk bersolat tarawih bersama keluarga di masjid. Gunakan pertemuan ber-

sama rakan-rakan di masjid sebagai satu cara untuk mengeratkan hubungan di samping berkongsi 
pengalaman dan masalah belajar yang dihadapi di siang hari. 

8. Rancang jadual belajar anda agar sesuai dengan keadaan dalam bulan Ramadhan. Andai waktu siang 
panas dan memenatkan, gunakannya untuk melakukan latih tubi berbanding melakukan aktiviti mem-
baca dan menghafal. Banyakkan aktiviti membaca dan menghafal di awal pagi. 

 
Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan dapat membantu para pelajar mengahayati Ramadhan se-
maksima mungkin di samping tidak mengabaikan tanggungawab sebagai seorang pelajr Muslim yang ber-
jaya. Untuk akhirnya, KRIM ingin mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan Al Mubarak, penghulu 
segala bulan dan moga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadr, malam yang lebih baik dari seribu 
bulan. 
 
Selamat Menyambut RamadhanSelamat Menyambut RamadhanSelamat Menyambut RamadhanSelamat Menyambut Ramadhan    
Moga kita tergolong dalam Golongan yang Bertaqwa.Ameen.Moga kita tergolong dalam Golongan yang Bertaqwa.Ameen.Moga kita tergolong dalam Golongan yang Bertaqwa.Ameen.Moga kita tergolong dalam Golongan yang Bertaqwa.Ameen. 

Selamat Datang  
ke Sekolah Ramadhan 



 

 

K 
ita teruskan lagi dengan 
rahsia yang ketiga iaitu Tum-
puan atau Fokus. Pelajar 
berjaya sentiasa memberi-

kan tumpuan terhadap setiap perkara 
yang mereka lakukan. Mereka juga tahu 
kepentingan memberi tumpuan dalam 
kelas dan bagaimana hendak memberi-

kan tumpuan itu. 

Sebenarnya,tumpuan adalah ibu kepada 
kecemerlangan. Setiap kali keputusan 
peperikasaan diumumkan maka warta-
wan akan menemuramah dan bertanya 
tentang rahsia pelajar-pelajar yang ce-
merlang. hampir kesemua daripada 
mereka akan mengatakan bahawa 
rahsia utamanya adalah tumpuan yang 
bersungguh-sungguh ketika guru menga-
jar. Dalam satu hadith, baginda Rasulul-

lah SAW telah bersabada, 

Sesungguhnya Allah suka kepada seseo-Sesungguhnya Allah suka kepada seseo-Sesungguhnya Allah suka kepada seseo-Sesungguhnya Allah suka kepada seseo-
rang kamu yang apabila melakukan rang kamu yang apabila melakukan rang kamu yang apabila melakukan rang kamu yang apabila melakukan 
sesuatu kerja maka dilakukannya den-sesuatu kerja maka dilakukannya den-sesuatu kerja maka dilakukannya den-sesuatu kerja maka dilakukannya den-

gan bersungguhgan bersungguhgan bersungguhgan bersungguh----sungguh (itqan). sungguh (itqan). sungguh (itqan). sungguh (itqan).     

(al hadith)(al hadith)(al hadith)(al hadith) 

Maksud ‘itqan’ dalam bahasa Arab 
adalah melakukan sesuatu dengan pe-pe-pe-pe-
nuh komitmennuh komitmennuh komitmennuh komitmen, kemahiran yang tinggi 
dan iltizam. Oleh itu, memberi tumpuan 
atau fokus pada setiap perkara bukan 
sahaja akan menjamin kecemerlangn 
kerja yang dilakukan, sebaliknya perbua-
tan itu juga mengundang kesukaan Allah 
kepada kita. Bayangkan para pelajar 
sekalian, andai sekiranya Allah menyu-
kai perkara yang kita lakukan, pasti Dia 
akan membantu dan memberi kejayaan 

kepada kita. 

 
Semua pelajar mahukan markah 100% 
dalam peperiksaan. Namun, dari mana 
datangnya markah 100% ini? Ianya 
datang daripada tiga aktiviti belajar yang 
utama iaitu: tumpuan dalam kelas, 
kerja/latihan sekolah dan ulangkaji. 
Walaupun markah 100% datang dari 
tiga aktiviti belajar, tetapi sumbangan 
peratusannya berbeza. Tumpuan dalam 
kelas memberikan lebih kurang 50% 
sumbangan markah, kerja sekolah 20% 
dan selebihnya datang dari mengulang-
kaji pelajaran. Maknanya, kalau pelajar 
hanya memberikan tumpuan sepe-
nuhnya dalam kelas terhadap apa yang 
diajar oleh guru di dalam kelas, maka 
dia hanya akan mendapat lebih kurang 
50% dalam peperiksaan kelak. Se-
kiranya pelajar memberikan tumpuan di 
dalam kelas dan menyiapkan kerja dan 
latihan yang diberikan, maka dia mung-
kin akan mendapat lebih kurang 70% 
markah dalam peperiksaan. Oleh itu, 
andai sekiranya anda inginkan 100% 
markah, maka anda mesti melakukan 
ketiga-tiga aktiviti yang telah dinyatakan 
tadi 
 

Siri “13 Rahsia Pelajar Cemerlang”
Rahsia 3: TUMPUAN
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Sirah Ramadhan 
    

 
 

 

• Berlaku pada 2 Ramadhan tahun kedua Hijrah. 

• Peperangan di antara 313 orang tentera Islam menentang 1000 orang 

tentera kafir Quraish. 

• Kemenangan berpihak kepada tentera Islam. 

• Membuktikan bahawa kuantiti dan kelengkapan perang yang canggih tidak 

menjamin kemenangan. 

• Memperlihatkan persaudaraan yang kuat dan utuh antara puak Muhajirin 

dan Ansar dalam menegakkan kalimah Allah. 

 

 

 

 

• Berlaku pada 10 Ramadhan tahun kelapan Hijrah. 

• Tentera Islam diketuai oleh Rasulullah (s.a.w) membuka kota Mekah den-

gan melibatkan pertumpahan darah yang sedikit. 

• Rasulullah (s.a.w) memasuki Kaabah dan menghancurkan segala berhala 

yang terdapat di dalam dan di sekitarnya. 

• Berbondong-bondong manusia memeluk Islam. 

 

 

• Pembukaan Andalus pada 92H. 

• Peperangan Ain Jalut pada 658H. 
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PEPERANGAN BADAR AL-KUBRA 

PEMBUKAAN KOTA MEKAH 

PEPERANGAN-PEPERANGAN LAIN Di BULAN RAMADHAN 



Bicara Ramadhan 

F 
irman Allah: “Bulan Ramadhan di dalamnya diturunkan Al Quran, sebagai petunjuk bagi “Bulan Ramadhan di dalamnya diturunkan Al Quran, sebagai petunjuk bagi “Bulan Ramadhan di dalamnya diturunkan Al Quran, sebagai petunjuk bagi “Bulan Ramadhan di dalamnya diturunkan Al Quran, sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasanmanusia dan penjelasanmanusia dan penjelasanmanusia dan penjelasan----penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar 
dan yang batil)”dan yang batil)”dan yang batil)”dan yang batil)” (Al Baqarah: 85) 
 

Bulan Ramadhan bulan yang diturunkan Al Quran ini amat berlainan sekali dengan bulan-bulan lain 
dari segi suasananya. Bulan syaitan dibelenggu dari mengacau menghasut manusia. 
 
Di siang hari umat Islam di seluruh pelusuk dunia berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjaga 
akhlaq dan anggota, di samping tugas harian yang terus berjalan seperti biasa, manakala waktu 
malamnya mereka berbuka samada bersama keluarga, jiran tetangga atau sahabat handai. Ditam-
bah pula dengan amalan bersedekah, memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim atau 
mereka yang kurang bernasib baik samping zakat fitrah yang difardhukan.. Amalan-amalan ini akan 
mengeratkan hubungan dan ikatan sesama Islam sekali gus membentuk satu kekuatan ummah…! 
 
Di malam hari pula beribadah, menunaikan solat tarawikh… memenuhi rumah-rumah Allah, berqia-
mullail, bertadarrus al Quran dan bersahur menjamah sedikit makanan. Allah perhebatkan lagi bulan 
ini dengan malam Lailatul qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan… Ayuh!! Jangan lepaskan 
peluang ini. Peluang yang tiada bandingnya dengan tawaran-tawaran lain di dunia. 
 
Beriktikaf di masjid, terutama di malam-malam sepuluh terakhir Ramadhan.. Segala amalan-amalan 
tersebut membuatkan kita lebih hampir kepada Allah, kerana mungkin dalam bulan-bulan yang lain 
kita leka atau terlalu sibuk dengan seribu satu macam kesibukan sehingga kita sendiri tidak mampu 
menyusun masa beribadah untuk mempertingkatkan rohani… 
 
HiasiIah Ramadhan ini dengan amalan-amalan yang di sukai oleh Allah dan RasulNya, janganlah kita 
cemari dengan sifat-sifat buruk seperti malas, banyak tidur, membazir di bazaar-bazaar dan seum-
pamanya. 
 
Firman Allah maksudnya: “Jika kamu berbuat baik bererti kamu berbuat baik kepada diri kamu “Jika kamu berbuat baik bererti kamu berbuat baik kepada diri kamu “Jika kamu berbuat baik bererti kamu berbuat baik kepada diri kamu “Jika kamu berbuat baik bererti kamu berbuat baik kepada diri kamu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk diri kamu sendiri.”sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk diri kamu sendiri.”sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk diri kamu sendiri.”sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka itu untuk diri kamu sendiri.” (al Isra’: 6) 
 
Firman Allah maksudnya: “Wahai orang“Wahai orang“Wahai orang“Wahai orang----orang beriman telah Aku fardhukan kepadamu puasa seba-orang beriman telah Aku fardhukan kepadamu puasa seba-orang beriman telah Aku fardhukan kepadamu puasa seba-orang beriman telah Aku fardhukan kepadamu puasa seba-
gaimana Aku fardhukan kepada oranggaimana Aku fardhukan kepada oranggaimana Aku fardhukan kepada oranggaimana Aku fardhukan kepada orang----orang sebelum kamu mudahorang sebelum kamu mudahorang sebelum kamu mudahorang sebelum kamu mudah----mudahan kamu bertaqwa.”mudahan kamu bertaqwa.”mudahan kamu bertaqwa.”mudahan kamu bertaqwa.” (Al 
Baqarah: 183) 
 
Bagaimanakah puasa itu mampu untuk memberikan kepada seseorang itu darjah ketaqwaan?? 
Maka di sinilah tersiratnya rahsia dan hikmah puasa itu sendiri, yang mampu untuk mengubah diri 
seseorang kepada seorang yang lain dari segi peribadi, rohani juga perasaan. Sesungguhnya puasa 
adalah bekalan yang mesti diambil oleh semua orang untuk meneruskan kembara kehidupan ini 
menuju kehidupan abadi. Satu bekalan yang juga lain dari yang lain.. 
 
Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw telah bersabda: 
 
“Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dengan sepuluh seumpamanya “Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dengan sepuluh seumpamanya “Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dengan sepuluh seumpamanya “Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dengan sepuluh seumpamanya 
sehinggalah 700 kali ganda, Allah telah berfirman: melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah un-sehinggalah 700 kali ganda, Allah telah berfirman: melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah un-sehinggalah 700 kali ganda, Allah telah berfirman: melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah un-sehinggalah 700 kali ganda, Allah telah berfirman: melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah un-
tukKu dan Aku yang akan memberi ganjaran dengannya. Syahwat dan makanan ditinggalkan tukKu dan Aku yang akan memberi ganjaran dengannya. Syahwat dan makanan ditinggalkan tukKu dan Aku yang akan memberi ganjaran dengannya. Syahwat dan makanan ditinggalkan tukKu dan Aku yang akan memberi ganjaran dengannya. Syahwat dan makanan ditinggalkan 
demiKu,demiKu,demiKu,demiKu,    
 
Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan: kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan: kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan: kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan: kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika 
bertemu Tuhannya,bertemu Tuhannya,bertemu Tuhannya,bertemu Tuhannya,    
 
Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah dari bau kasturi.”Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah dari bau kasturi.”Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah dari bau kasturi.”Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah dari bau kasturi.”    
 
Hadis riwayat: Bukhari dan Muslim. 
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Siri “13 Rahsia Pelajar Cemerlang” 
Rahsia 3: TUMPUAN 

5 

Persoalan seterusnya, bagaimana untuk 
memberi tumpuan dan fokus? Berikut 
adalah beberapa tips penting yang boleh 
dilakukan untuk meningkatkan tumpuan 

di dalam kelas. 

• Jangan mengalihkan pandangan 
daripada material yang diajar (bukan 
pandang pada cikgu ye..) kerana 
80% daripada tumpuan datangnya 
daripada mata. 

• Dengar dan fahami betul-betul apa 
yang disampaikan oleh guru. 

• Awasi minda anda (jangan mengela-
mun). Ada kalanya fikiran kita akan 
melayang. Pastikan anda kembali 
memberikan tumpuan sedaya upaya. 

• Awasi diri anda jangan sampai di-
ganggu oleh rakan dan jangan pula 
mengganggu rakan anda. 

 
Buat catatan. Otak manusia tidak mampu 
merekodkan apa yang diajarkan oleh 
guru. Catat perkara yang disampaikan 
melalui lisan atau catatan di papan tulis. 
Catat setiap perkara yang anda tidak 
faham walaupun ianya nampak mudah 
dan akhir sekali catat apa jua persoalan 
yang ada dalam fikiran (yang berkaitan 
pelajaran). 
 
Di samping tumpuan dalam kelas, anda 
juga mesti memberikan tumpuan seratus 
peratus ketika mengulangkaji pelajaran. 
Sekiranya anda mahu belajar selama satu 
jam, pastikan tumpuan anda ialah selama 
60 minit. Elakkan belajar sambil melaku-
kan perkara-perkara lain seperti menon-
ton televisyen, makan minum, berbual 
dalam telefon dan sebagainya. Aktiviti-
aktiviti ini akan membuatkan anda hilang 
tumpuan. Letakkan jam di depan anda 
dan pastikan anda belajar selama 60 

minit. Cuba lakukannya dan anda pasti 
dapati banyak sebenarnya yang boleh 
dibaca dan difahami sekiranya anda ber-
sungguh-sungguh memberikan tumpuan 
dalam satu jam itu. Selamat mencuba!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipetik dari blog 
www.krimterengganu.wordpress.com 



“Barangsiapa yang menghidupkan 
malam Lailatul Qadar dengan penuh 

keimanan dan mengharapkan pahala, 
maka diampunkan baginya dosa yang 

telah lepas dan barangsiapa yang 
berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan mengharapkan 

pahala, maka diampunkan baginya dosa 
yang telah lepas.” 

 
(Hadis Riwayat Imam Bukhari & Muslim) 

“Bagi orang yang berpuasa dua kegem-
biraan: kegembiraan ketika berbuka dan 

kegembiraan ketika bertemu Tuhannya, 

Sesungguhnya bau mulut orang yang 
berpuasa lebih wangi disisi Allah dari 

bau kasturi.” 
 
 

(Hadis Riwayat Imam Bukhari & Muslim) 

Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan
Daripada Warga KRIM

“Setiap amalan anak Adam akan dilipat 
gandakan, satu kebaikan dengan sepu-
luh seumpamanya sehinggalah 700 kali 
ganda, Allah telah berfirman: melainkan 
puasa, sesungguhnya ia adalah untukKu 

dan Aku yang akan memberi ganjaran 
dengannya. Syahwat dan makanan 

ditinggalkan demiKu” 

(Hadis Riwayat Imam Bukhari & Muslim) 

“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan 
syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa 
akan berkata, ‘Ya Rabbi, aku telah mengha-

langinya dari makan dan syahwat, maka perk-
enankanlah aku memberikan syafa‘at un-

tuknya.’ Sedangkan Al-Qur’an akan berkata, 
‘Ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur 
di malam hari, maka perkenankan aku mem-
berikan syafa’at untuknya. ‘Maka Allah mem-
perkenankan keduanya memberikan syafaat.”  

 
(Hadis Riwayat Imam Ahmad & Ath-Thabrani) 

Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan 
Daripada Warga KRIM 


