
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimin Muslimat yang di Rahmati Allah, 

 

Bulan Ramadan mempunyai pengajaran, pengalaman, keseronokan, suasana dan 

kenangannya yang tersendiri; menguatkan jiwa-jiwa dan menghiasi hati-hati yang benar-benar 

ikhlas beribadat dan mengharapkan ganjaran dari Allah semata-mata. Mari kita teliti aspek-

aspek yang boleh meningkatkan prestasi kita sebagai orang yang beriman dan beramal:  

 

• Melipatandakan amal ibadah samada ibadah khusus seperti solat, tilawah Al-Quran, 

qiyamullail (ibadah malam), puasa dan ibadah umum seperti membuat kebajikan, 

menyumbang kepada kemajuan umat dan Negara. 

• Mendapatkan pengajaran dari hikmah puasa seperti mengembalikan kesihatan dan 

menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebaiknya hendaklah direncana pemakanan 

sepanjang bulan ini. 

• Meningkatkan akhlak yang banyak dibentuk dengan berpuasa seperti akhlak Al-Hilm 

(sopan santun) dan amanah. 

• Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama dalam dua bidang khusus iaitu 

fiqh Puasa dan seerah Rasulullah saw. Ini diperolehi dengan membaca buku-buku fekah 

dan ringkasan sejarah Nabi saw. 

• Belajar berjimat cermat dalam perbelanjaan seharian. 

• Menyemat dan menguatkan rukun Iman dalam diri dengan membaca Al-Quran, 

tadabbur ayat-ayatnya, berzikir dan menambah ilmu. 

• Menitikberat melakukan ibadat-ibadat dengan kualiti yang tinggi seperti khusyuk di 

dalam solat, berpuasa anggota dan hati dan sebagainya dan bukan berpada sekadar 

ibadah melalui aktiviti anggota luaran semata-mata. 

• Melatih melawan jiwa yang telah sebati dengan adat kebiasaan yang melalaikan. Ini 

boleh dicapai dengan mengerjakan Qiyamullail dan menahan kemarahan. 

• Menjaga waktu, tidak mensia-siakannya di depan televisyen, bersembang kosong dan 

sebagainya. Sebaiknya di dalam bulan Ramadan ini televisyen ditutup, tidak duduk 

bersama seseorang tanpa sebarang tujuan atau faedah, membersih rumah dan tidak 

ke kedai atau pasar setiap hari supaya masa dapat dimaksimakan kearah ibadat. 

• Membiasakan diri dengan kehidupan yang teratur seperti mengambil berat susunan 

dalam rumah dan menyediakan makanan pada masanya. 

• Menggunakan kesempatan bulan dimana hati-hati manusia terbuka kearah kebaikan 

dengan cara mengajak masyarakat mentaati Allah swt seperti menutup aurat dan 

mendirikan solat pada waktunya. 

 

Kita menyeru kepada sekelian pembaca agar mengambil sebaik-baik peluang sepanjang 

sebulan Ramadan ini untuk meningkatkan taqwa kepada Allah swt. Jadikanlah prestasi kita 

dibulan Ramadan tahun ini lebih baik dari bulan Ramadan di tahun-tahun sebelum ini. Jika umat 

kita mencapai taqwa yang sejati, maka akan terbuka pula segala nikmat dan keberkatan dari 

Allah swt di mana urusan kita menjadi mudah, mendapat kecukupan dari Allah swt, tidak boleh 

diganggu gugat oleh apa sahaja perancangan musuh kafir dan munafiqin, dicurahkan rezeki 

dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka dan sebagainya.  
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