
 

kan dengan gandaan sesuai den-
gan kurniaan Allah swt Yang Maha 
Kaya.  
Ketika Ramadhan menjelang, Rasu-
lullah saw bersabda bermaksud,  
“Wahai manusia, menjelang tiba 
bulan agung lagi berkat. Bulan 
yang di dalamnya ada satu malam 
yang lebih baik dari 1000 bulan. 
Sesiapa yang mendekatkan dirinya 
dengan mengerjakan amalan 
Fardhu, seolah-olah dia telah 
mendapat 70 pahala Fardhu di 
bulan-bulan yang lain. Sesiapa 
yang mendekatkan dirinya dengan 
amalam-amalan Sunat, seolah-olah 
dia mendapat pahala amalan-
amalan Fardhu di bulan-bulan yang 
lain. Ia adalah bulan sabar. Ia 
adalah bulan yang awalnya rahmat, 
tengahnya keampunan dan 
a k h i r n y a  s e l a m a t  d a r i 
Neraka…” (Riwayat Ibn Khuzaimah) 

Sedar tak sedar..bulan yg ditunggu
-tunggu tiba lagi..Bulan yang mulia 
dan lebih baik dari seribu bu-
lan. .Bulan keampuanan..Bulan 
rahmat..Bulan yang penuh bara-
kah.. 
 

BULAN RAMADHAN.. 

Seperti doa yang diajarkan Rasu-
lullah saw kepada kita; Apabila 
Rasulullah saw melihat anak bulan 
Rejab, baginda membaca, yang 
bermaksud, 
Ya Allah, rahmatilah kami dengan 
Rejab dan Syaaban, dan sampaikan 
kepada kami Ramadhan. (Hadith 
riwayat at-Tabrani dan Ahmad) 
  Betapa besar kurniaan Allah 
kepada kita di dalam bulan Ramad-
han, dimana Rasulullah telah men-
gajarkan kita untuk berdoa agar 
kita dihidupkan sehingga sampai 

bulan Ramadhan, supaya bulan itu 
dimanfaatkan untuk kita menjadi 
seorang hamba yang patuh 
kepadaNya. 
  Bagi para mukmin bertaqwa, 
peluang mengecapi Ramadhan 
sememangnya ditunggu, di kala 
tamatnya Ramdhan yang lepas 
dengan penuh tangisan ketaqwaan 
dan air mata keinsafan. Bulan 
bukan sekadar nikmat, tetapi pe-
nuh ujian serta peluang amal 
dakwah untuk mendekatkan manu-
sia pada jalan Allah swt. 
  Persediaan dan perancangan 
perlulah dilakukan untuk kita me-
maksimumkan segala peluang yang 
di bulan Ramadhan ini. Sebagai-
mana yang dimaklumi, amal kebaji-
kan akan diganjarkan setingkat 
lebih tinggi jika ia dilakukan pada 
bulan Ramadhan. Yang sunat diberi 
pahala wajib. Yang wajib diganda-
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Keistimewaan Ramadhan... 

Ahlan ya Ramadhan…. 

Sesungguhnya bulan Ramadhan mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang banyak dan tidak terdapat di bulan

-bulan yang lain. Keistimewaan ini adalah dari sudut pelaksanaan ibadah dan kelebihan menghidupkannya. Di 

antara keistimewaan bulan ini ialah: 

Keistimewaan ibadah puasa. 

Ibadah puasa berfungsi untuk menyemai dan menyuburkan ketakwaan dan sifat kehambaan kepada Allah SWT. 

Puasa juga merupakan ibadat yang difardhukan kepada umat yang terdahulu dan termasuklan umat Nabi Muham-

mad SAW. Ketaatan untuk melaksanakannya merupakan “ta’abbud” kepada Allah dan jika dilaksanakan dengan 

penuh keikhlasan dan penghayatan yang baik, maka kesan yang terhasil amat hebat iaitu lahirnya individu-

individu muslim yang mempunyai jati diri yang kental.  

TERBITAN KHAS ISMA 

"Wahai orang-orang yang beriman 

diwajibkan atas kamu sekalian 

puasa, sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar 

kamu sekalian bertaqwa " 

( Al-Baqarah : 183 ). 

 

"Bulan Ramadhan, bulan yang di-
dalamnya diturunkan Al-Qur'an 

sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang haq dengan yang bathil ), 
karena itu barangsiapa diantara 

kamu menyaksikan (masuknya bulan 
ini ), maka hendaklah ia puasa... 

" ( Al-Baqarah: 185). 

 
 

" Telah bersabda Rasulullah saw. : 
Islam didirikan di atas lima perkara: 
Bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain 
Allah, dan sesungguhnya Muhammad 

itu adalah 
utusan Allah. Mendirikan Shalat 

Mengeluarkan Zakat puasa di bulan 
Ramadhan Menunaikan haji ke 
Ka'bah. ( HR.Bukhari Muslim ). 
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..bersambung dari muka depan.. 

Kelebihan dan keistimewaan Lailatul Qadar. 

Rebutlah peluang untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Malam yang hanya berlaku 

setahun sekali ini adalah dipenuhi dengan keistimewaan kerana Allah SWT menganugerahkan keberkatan, 

kemuliaan, kerahmatan dan kesejahteraan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mendapatkannya 

dengan amal ibadat seperti solat, membaca al-Quran, iktikaf dan zikir kepadaNya. Prof Dr Hamka mengungkap-

kan dalam Tafsir al-Azhar; Lailatul Qadar bererti malam kemuliaan yang tinggi dari Allah kepada Nabi Muham-

mad SAW kerana itulah permulaan Malaikat Jibril as menyampaikan wahyu kepadanya. 

Khabar gembira daripada Rasulullah SAW. 

Kedatangan bulan Ramadhan telah dinyatakan sebagai khabar gembira  daripada Allah SWT kepada Rasulullah 

SAW dan umatnya sebagaimana hadis baginda: 

“ Telah datang kepada kamu bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkatan di mana telah diwajibkan 

kepada kamu berpuasa. Di bulan inilah pinu langit dibuka seluas-luasnya, ditutup rapat pintu neraka, 

diikat pula pergerakan syaitan, di bulan iniah juga terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu 

bulan. Jadi sesiapa yang terlepas akan keberkatan dan kebaikan malam tersebut maka dia adalah 

orang yang rugi dan terlepas dari segala kebaikan malam itu” 

Keampunan daripada Allah SWT. 

Kedatangan Ramadhan merupakan penghapus dosa yang dilakukan oleh manusia jika bulan tersebut dipenuhi 

dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Malah kedatangannya pada tahun ini akan 

menghapuskan dosa yang lalu selama seorang hamba tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis Rasulullah SAW 

ada menyatakan: 

“ Solat lima waktu, satu Jumaat ke Jumaat yang akan datang, dari satu Ramadhan ke Ramadhan yang 

akan datang adalah penghapus dosa bagi seorang muslim selama mana dia menjauhi perbuatan dosa 

besar” 

 Pintu syurga ar-Rayyan dibuka dan dikhaskan kepada orang yang berpuasa. 

Pintu syurga yang bernama ar-Rayyan disediakan khas bagi orang yang berpuasa, akan berhias dan mengin-

dahkan suasana di syurga bila menjelang kedatangan Ramadhan. Rasulullah SAW ada bersabda: 

“ Sesungguhnya syurga itu mempunyai sebuah pintu yang disebur ar-Rayyan, dipanggil dan diseru 

pada hari kiamat nanti; manakah dia orang-orang yang berpuasa? Lalu bila orang yang terakhir dari 

mereka telah masuk ke dalamnya, maka pintu itupun ditutup” 
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HADITH QUDSI.. 

"setiap amal anak Adam(manusia) 

adalah untuk dirinya kecuali 

puasa, sebab puasa itu adalah 

untuk Ku dan Akulah yang akan 

memberikannya pahala"  

Maksudnya: “Daripada 

Abu Hurairah r.a berkata 

Rasulullah saw 

bersabda: Puasa adalah 

perisai (memelihara 

daripada akhlak yang 

buruk). Apabila 

seseorang itu berpuasa, 

maka janganlah dia 

mengeluarkan kata-kata 

yang tidak elok 

(mencarut) atau kesat. 

Jika ada orang 

memakinya atau mahu 

membunuhnya, maka 

katakanlah 

kepadanya:Sesungguhny

a aku berpuasa, 

sesungguhnya aku 

berpuasa” 

Dari Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah S.A.W itu adalah manusia yang 
paling pemurah dan lebih-lebih lagi pemurahnya itu adalah pada bulan 
Ramadhan ketika ditemui oleh Jibril . Jibril itu menemui Rasulullah 
S.A.W pada setiap malam bulan Ramadhan lalu bertadarus Al-Quran 
bersamanya. Maka Rasulullah S.A.W ketika ditemui oleh Jibril adalah 

lebih pemurah daripada tiupan angin. 



Antara persiapan yang perlu dila-
kukan menjelang Ramadhan ialah: 
 
1) Memahirkan diri dengan segala 
rukun,sunat,harus,makruh yang 
berkaitan dengan puasa di bulan 
Ramadhan, sunat tarawih dan lain-
lain lagi. 
 
2) Membiasakan diri bangun pada 
sepertiga malam untuk ber-
tahajjud, untuk mendekatkan diri 
pada Allah, dan membiasakan 
tahajjud di bulan Ramadhan. 
 
3) Memperuntukkan beberapa 
jumlah wang untuk dijadikan 
sedekah jariah dan zakat fitrah. 
Bagi mereka yang telah akil baligh, 

maka belajarlah membayar zakat 
fitrah sendiri. 
 
4) Menyediakan diri dengan kurang 
makan dan berpuasa, namun perlu 
diingat dengan sabda Nabi saw 
dari Abu Hurairah;yang bermak-
sud;  
Janganlah kamu berpuasa sehari atau dua 
hari sebelum tiba bulan Ramadan me-
lainkan orang yang biasa berpuasa dengan 
puasa yang tertentu maka bolehlah dia 
berpuasa (riwayat Muslim) 
 
5) Strategi tersusun untuk mem-
perbanyakkan hafalan, bacaan, 
tadabbur, tadarrus al-Quran.  
 
Pada bulan ini kita mempunyai 
kelebihan kerana musuh ketat 

manusia telah di rantai, sebagaimana 
sabda Rasulullah saw dari Abu 
Hurairah; yang bermaksud; 
Apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu 
Syurga dan ditutup pintu-pintu Neraka serta 
syaitan-syaitan dibelenggu. (riwayat Muslim) 
 
6) Melatih diri semua sifat Islamiah 
seperti sabar, kurang bercakap lagha 
dan keji, menjauhi mengumpat dan 
mengata, dan perbanyakkan senyuman 
kepada semua sahabat. 
 
Jadi sahabat sekalian, sematkan azam 
masing-masing untuk kita memper-
banyakkan amalan fardhi dan amalan 
dakwah kita di bulan Ramad-
han...Persiapkan mental mulai 
sekarang dan tekunlah istiqamah 
dengannya. 

inan dengan pertolongan daripada 

Allah sebagaimana firman-Nya; 

 
“Dan demi sesungguhnya, Kami 
telah mengutuskan sebelummu 
(wahai Muhammad) Rasul-rasul 
kepada kaum masing-masing, lalu 
mereka membawa kepada kaum-
nya keterangan-keterangan yang 
jelas nyata; kemudian Kami men-
yeksa orang- 
orang yang berlaku salah 
(mengingkarinya); dan seme-
mangnya adalah menjadi tang-
gungjawab Kami menolong 
orang-orang yang beriman” (Ar-
Rum: 47) 

 

2)  Bersatu hati dalam mengha-

dapi dan menewaskan kemung-

karan. 

Orang Muhajirin dan Ansar bersatu 

hati dan bersepakat untuk keluar 

menghadapi tentera-tentera 

Quraisy di dalam Peperangan 

Badar ini. Kerjasama dan perpa-

duan erat antara Muhajirin dan 

Ansar adalah hasil persaudaraan 

yang dipupuk oleh Rasulullah di 

antara dua golongan ini semasa 

Nabi mula-mula sampai di Madinah 

lagi. 

 

Pembukaan Kota Mekah 

Pada hari ke-10 Ramadan tahun 

kelapan Hijrah musuh dapat dika-

lahkan dan seterusnya umat Islam 

menguasai semula kota Mekah yang 

sebelumnya umat Islam dihina, 

dicaci dan diusir daripadanya.  

Apabila Rasulullah sampai di Mekah, 

Baginda terus mengunjungi Baitul-

lah dan seterusnya menghancurkan 

berhala-berhala yang berada di 

sekeliling Kaabah yang menjadi 

punca kepada berlakunya syirik. 

Kemudian Baginda bersabda: Dan 

katakanlah: Yang benar telah datang 

dan yang batil telah lenyap. Sesung-

guhnya yang batil itu adalah se-

suatu yang pasti lenyap. 

Menyingkap kisah sirah di bulan yang mulia.. 

Peperangan Badar Al-Kubra 

Pada hari kedua Ramadan tahun 

kedua Hijrah, bermulalah episod 

kemenangan umat Islam ke atas 

musuh-musuh Islam. Pada hari 

tersebut dapat disaksikan bagai-

mana tumbangnya tentera-tentera 

kafir yang gagah perkasa kepada 

tentera-tentera Islam di Badar. 

 

Di antara pengajaran dan iktibar 

yang dapat dicedok dan dikutip 

daripada peristiwa peperangan 

Badar Al-Kubra ini ialah: 

 

1)  Kepimpinan yang cekal dalam 

menghadapi situasi yang bahaya 

dan mencabar. 

Di dalam peperangan Badar ini, 

nisbah tentera Islam amat sedikit 

jika dibandingkan dengan tentera 

kuffar iaitu nisbahnya 1:3. Ke-

menangan adalah perlu dan amat 

penting bagi menjamin penerusan 

agenda perjuangan umat Islam. 

Justeru, Nabi s.a.w telah bertindak 

cemerlang sebagai ketua yang 

memimpin tentera umat Islam. Di 

samping itu Baginda tidak lupa 

memberi ingatan kepada para 

sahabat untuk menanamkan keyak-

Mari kita ‘check-list’ diri.. 
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“...Allahumma Baariklana fi 

Rajab..wa Baariklana fi 

Sya’aban..WA BAALIGHNA FI 

RAMADHAN…” 

Pada bulan ini kita 
mempunyai 

kelebihan kerana 
musuh ketat 

manusia telah di 
rantai,  

 
Sebagaimana 

sabda Rasulullah 
saw dari Abu 
Hurairah; yang 
bermaksud; 

 
Apabila tiba bulan 
Ramadan, dibuka 
pintu-pintu Syurga 
dan ditutup pintu-
pintu Neraka serta 
syaitan-syaitan 
dibelenggu. 

(riwayat Muslim) 



Rukun Puasa: 
1.Niat 
2.Menahan diri dari melakukan perkara yang mem-
batalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga ter-
benam matahari 
 

Perkara yang membatalkan puasa: 
1.Makan atau minum dengan sengaja (makanan / 
bukan makanan) 
2.Muntah dengan sengaja 
 3.Haid dan nifas 
4.Keluar air mani 
5.Berjima’ (bersetubuh) 

Revision..revision..revision.. 
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Tahukah anda? 
“Apabila darah 
haid atau nifas 

telah habis malam 
hari, kemudian 
terbit fajar 

sebelum wanita itu 
mandi (hadas), 

puasanya sah dan 
dia wajib 

menyempurnakan 
puasanya 

Adab berpuasa dan sunatnya: 
1.Bersahur selepas tengah malam, terutama pada akhir 
malam. 
2.Menyegerakan berbuka 
3.Berbuka dengan kurma, atau sesuatu yang manis, atau 
dengan air 
4.Berdoa ketika berpuasa dan ketika bebuka 
5.Menjauhkan diri dari segala yang bertentangan dengan 
tujuan berpuasa seperti menjauhkan diri dari akhlak yang 
buruk dan menjaga lidah 
6.Bersugi 

7.Bermurah hati dan memperbanyakkan sedekah 

8.Memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa 

9.Memperbanyakkan membaca al-Quran dan mentadabbur-

kannya.. 

Jika seorang 

keuzuran berpuasa 

hilang di siang hari; 

contohnya wanita 

haid menjadi suci, 

atau musafir telah 

sampai ke tempat 

pemukiman, 

hendaklah dia 

menahan dari 

makan dan minum..  


