
UCAPAN KHAS KETUA HAKIM SYARIE SEMPENA RAMADAN AL-MUBARAK 

1441 HIJRAH 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لكم تتقونياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لع

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (al-Baqarah:183) 

 

Alhamdulillah, lafaz syukur kita panjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan keiizinanNya 

kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al Mubarak bagi tahun 1441 Hijrah pada hari 

Jumaat ini bersamaan 24 April 2020. Marhaban Ya Ramadan. Bagi pihak pengurusan tertinggi 

JAKESS, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Ramadan Kareem kepada 

seluruh warga JAKESS. Semoga kita semua berjaya melalui bulan mulia ini dengan produktif 

dan cemerlang.  

 

Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan kerana nilai istimewanya di hati orang yang 

beriman. Inilah bulan yang penuh dengan pahala dan ganjaran berganda yang disediakan 

oleh Allah untuk para hambaNya yang berusaha mengerjakan amal ibadah sebaiknya.  

 

Ramadan yang kita lalui pada setiap tahun pastinya ada perbezaannya. Saya pasti bulan 

Ramadan pada tahun ini pastinya akan diingati kerana suasana yang berbeza 

memandangkan kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat wabak 

CoVid19 yang melanda. Tahun ini tiada solat tarawikh berjemaah di masjid, tiada bazar 

Ramadan, tiada tadarus al Quran berjemaah di pejabat dan pengisian rohani lain yang sering 

dilakukan bersama. Walau bagaimanapun, besar harapan saya agar semangat untuk kita 

menghidupkan amalan rohani sepanjang bulan Ramadan ini tidak luntur atau pudar.  

 

Marilah kita merebut peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala berganda dengan 

mengerjakan amal ibadah seperti lazimnya bersama-sama ahli keluarga secara berjemaah di 

rumah. Inshaa Allah selain ganjaran pahala berganda, kita juga dapat merapatkan hubungan 

kekeluargaan yang sedia terjalin.  

 

Saya juga ingin mengajak semua warga JAKESS termasuk diri saya untuk sama-sama 

mengkoreksi diri dan memohon keampunan atas kesilapan dan kesalahan kita yang lalu. 

Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud: “Sesiapa yang 



menghidupkan bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas (kepada Allah), 

diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.” 

 

Marilah kita bermohon kepada Allah SWT agar diberi kekuatan dan kesihatan untuk tidak lagi 

mengulangi kelalaian menunaikan puasa dan amalan Ramadan sebagaimana tahun-tahun 

sebelumnya serta memberi suatu makna pengabdian diri yang sebenarnya. Sama-sama juga 

kita berdoa agar wabak Covid19 yang melanda seluruh dunia ini berakhir dan keadaan 

kembali normal seperti biasa. Inshaa Allah. 

 

Salam Ramadan. Ramadan Kareem 
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