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“IDULFITRI : 
AGUNGKAN ALLAH KUKUHKAN AQIDAH” 

 
 

1 

   ,  ,     ,     ,    ,    ,   , ,    

, و .      و اللَّه   ,     و   .  

2 
    ,         ,       .       اللَّه

, هدعو قدص ,هدبع رصنو ,هدنج زأَعو ,هدحو ابزاَألح مزهو. 

3 

 أَشهد أَنْ ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ    

هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو بِحيبه وخيلُله. 

4 
ومن تبِعهم بِإِ وصحبِه  و سيِّدنا هم صلِّ وسلّم وبارِك اَللَّ   وي ِِم

  .الدّينِ

5 
         اِهللا   .قَالَ اللَّه :

                          .   

6    ,   ,  , و  . 

7 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Marilah kita sama-sama  bertaqwa kepada Allah dengan bertakbir membesarkan-Nya  dan 
bersungguh-sungguh bertaubat dan beristighfar dengan meninggalkan segala bentuk larangan-
Nya.  Marilah kita mengagungkan Allah dengan bertasbih dan  bersyukur  kepada-Nya  kerana 
kita telah berjaya menyempurnakan  ibadah Ramadhan selama sebulan yang difardhukan.  
Marilah  kita  bertahmid memuji-Nya kerana kita telah berjaya melepasi  ujian Allah  yang 
menjinakkan  nafsu kita yang ganas sehingga kita dapat mendekatkan  diri kepada Allah  
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sepanjang Ramadhan,  Marilah kita bertahlil  mengithbatkan ketinggian Allah  yang mengatasi 
segala nikmat dunia dan juadah yang mempesonakan. 

8 
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Di pagi hari yang mulia ini, marilah  kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk;  “Agungkan 
Allah, Kukuhkan Aqidah”. 

9    ,   ,  , و  . 

10 

Hari ini umat Islam digalakkan  bertakbir membesarkan Allah, kita disunatkan bertakbir selepas 
terbenam matahari pada malam hariraya di masjid-masjid, surau-surau, rumah-rumah, di 
simpang2 jalan dan di pasar-pasar dengan suara yang tinggi hinggalah sampai imam bertakbir 
ketika hendak memulakan solat ‘idilfitri pada pagi ini. Syukur kepada Allah kerana kita telah 
berjaya menyempurnakan kefardhuan puasa, dengan menundukkan runtunan nafsu makan dan 
minum, serta desakan syahwat yang ingin rehat ataupun relax disebabkan oleh  keletihan 
berpuasa sepanjang Ramadhan, mungkin juga terasa penat kerana banyaknya  bertadarus  dan  
bertarawih  pada malam-malam Ramadhan yang lalu.  Justeru kerana itu umat Islam 
diperintahkan bertakbir sebagai syiar keredhaan dan kepatuhan kita menjunjung syariat Allah 
dan bertakbir sebagai hamba Allah yang bersyukur.   

11 

Firman Allah dalam surah al-Baqarah, ayat 185; 

   …                        

12 
“... dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu 
membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. 

13 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
‘Idilfitri adalah hari anugerah Allah SWT. kepada umat Islam sebagai penghargaan ke atas 
ketaatan kita  disepanjang Ramadhan. Hari ini kita diwajibkan berbuka menjamu juadah, 
diharamkan bagi kita berpuasa, umat Islam diharuskan makan, minum dan bersama dengan 
isteri, kerana ia adalah waktu umat Islam disuruh bergembira dengan penuh ceria. 

14 

Firman Allah SWT.  surah Yunus ayat 58; 

                         

15 

“Katakanlah (wahai Muhammad) "kedatangan al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah 
kurnia Allah dan rahmat-Nya, maka dengan isi kandungan al-Quran itulah hendaknya mereka 
bersukacita (bukan dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka 
himpunkan (daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal)”. 

16    ,   ,  , و  . 

17 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Mari kita tanya diri kita sendiri, untuk apa kita penat-penat bertarawih sepanjang malam 
Ramadhan yang lalu? Untuk apa kita bersusah payah bertadarus membaca al-Quran? dan 
bersungguh-sungguh bangun sahur jam 3, 4, 5 pagi? Selepas itu menahan lapar sepanjang 
siangnya?   Apakah kita lakukan ini saja-saja? Atau ada sesuatu yang lebih berharga yang kita 
cari?  Untuk apa kita korban masa? Apakah kita habiskan masa dengan percuma dan sia-sia 
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sahaja?  Maka percaya dan yakinlah kepada  kurniaan  Allah itu bahawa sudah tentu lebih besar  
dengan ganjaran yang tidak terhingga.  

18 

Sekarang apa yang kita rasa, ialah kepuasan, kebahagiaan, keseronokan setelah berhempas 
pulas melakukannya sepanjang Ramadhan, dan pastilah syurga Allah adalah balasan bagi 
orang-orang yang taat.  Itulah kesan tarawih, tadarus, qiamullail dan sebagainya yang lahir dari 
kepatuhan hamba-Nya mentaati Allah sepanjang Ramadhan. Itulah kemenangan yang  tuntas 
dan mutlak yang telah diberikan Allah di dunia lagi. Sedangkan janji Allah lebih dari itu dengan 
balasan syurga yang tidak terperi nikmatnya.  Itulah strategi untuk membina keyakinan dan 
kekuatan akidah umat Islam untuk mencapai maqam  taqwa kepada Allah. 

19 

Firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 183:  

                             

       

20 
“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa”. 

21 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Hariraya ‘idilfitri bermaksud kita merayakan kejayaan kita kembali kepada fitrah kita yang asal, 
iaitu suatu permulaan kejadian manusia yang sememangnya bersih daripada dosa sama seperti  
kanak-kanak kecil yang tergambar di wajahnya bersih dan suci. Ramadhan  adalah suatu proses 
yang sangat ajaib  yang disediakan olah Allah SWT untuk mengembalikan fitrah  manusia  
menjadi  bersih dan suci. Tetapi dengan nikmat kehidupan dunia yang sangat mencabar,  ianya 
telah melalaikan kita sehingga mencemarkan kesucian fitrah kita yang bersih, lalu kita semakin 
jauh daripada Allah yang memberi kita nikmat kehidupan dunia.  Tanyalah diri kita,  siapakah 
yang memberi nikmat kenyang setelah kita lapar?,  siapakah yang memberi kekuatan tenaga 
setelah letih beribadat sepanjang malam Ramadhan dan berlapar di siangnya?  

22 

Tahukah kita?  Siapakah yang memberikan kemenangan tentera Islam yang hanya berjumlah 
313 orang mengalahkan musuh Islam yang berjumlah 1000 orang dalam perang Badar pada 
bulan Ramadhan tahun kedua hijrah? Siapakah yang mengalahkan tentera Ahzab 10,000 orang 
kalau tidak kerana pertolongan Allah terhadap  tentera Islam yang hanya berjumlah 1000 orang 
sahaja.  Siapakah yang memberi kekuatan kepada tentera Salahuddin al-Ayubi yang berpuasa 
sepanjang peperangan, mampu mengalahkan tentera salibiyyah yang hampir 200 tahun 
menjajah umat Islam. 

23 

Inilah yang dimaksudkan dengan kebesaran Allah, inilah kelebihan dan rahmat Allah kepada 
hambaNya yang taat dan hampir kepadanya. Hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah,  tidak 
ada Tuhan  yang disembah melainkan Allah yang Esa. Benarlah janji-Nya, Dialah yang memberi 
kemenangan kepada hamba-Nya, Dialah yang meletakkan kemuliaan kepada tentera-Nya, dan 
Dialah sahaja Allah  yang menghancurkan tentera-tentera Ahzab.  

24 

Firman Allah SWT.  dalam  surah Ali Imran ayat 126; 
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25 

“Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar 
gembira kepada kamu, dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan (ingatlah bahawa) 
pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya daripada Allah Yang Maha Kuasa, lagi 
Maha Bijaksana”. 

26    ,   ,  , و  . 

27 

Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Apakah masih tidak cukup contoh pengajaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita?  
Kebesaran dan kekuatan yang bagaimana lagi yang boleh mengukuhkan iman kita? Apakah 
dengan kemarau berpanjangan sehingga tanaman mati, pokok kering, suhu panas  meningkat 
40 darjah celcius baru kita yakin dengan kekuasaan Allah?, atau dengan banjir yang  melanda 
keatas penempatan kita, sehingga ke tanah yang tinggi pun tenggelam juga, memang luar 
biasa, baru kita akur dengan kebesaran Allah? Atau apakah dengan sungai mengering, 
empangan cetek dan hujan tidak turun, baru kita mahu kenal Allah? Atau hanya dengan tragedi 
malang pesawat MH370 yang hilang tiba-tiba di lautan Hindi sehingga sekarang gagal ditemui,  
barulah kita berkata tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya daya dan kekuatan  Allah 
yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dan sesungguhnya semua kita adalah milik Allah yang 
mutlak dan hanya kepadaNya kita semua kembali.               

28 

  .  ونعاجِر هيلَا اناو ا ِهللانإِ  .يمظعالْ يلعالْ اِهللابِ الَّا ةَوقُ الَو لَوح الَ

     ,    ,   , و  . 

29 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Sebenarnya kita sudah berjaya kembali kepada fitrah kita yang asal, yang bersih seperti anak 
kecil yang baru lahir dan tidak berdosa. Jiwa dan fikiran  kita, hati dan perasaan kita sudah 
sebulan masuk workshop.  Jiwa kita, hati kita, akal fikiran kita sudah kembali kepada fitrahnya 
yang bersih.   Hari raya adalah hadiah dari Allah yang besar dan bermakna untuk hambaNya 
yang  taat menunaikan perintahNya.  Zakatnya pula membersihkan jiwa kita dari tamak haloba, 
bahkan Allah  menjanjikan kesuburan kepada hartanya yang akan bertambah-tambah. Allah 
menjanjikan sedekah, derma dan waqaf dengan ganjaran yang berlipat ganda, dari di dunia 
hingga ke akhirat dan  Allah meredhainya bahkan ditambah dengan balasan syurga yang penuh 
dengan nikmat,  yang tidak pernah terlintas oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak 
pernah terdengar oleh telinga, itulah anugerah penghargaan yang sangat  luar biasa, yang 
dijanjikan oleh Allah SWT. 

30     ,    ,   , و . 

31 

Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Hari ini kita sebagai hamba Allah yang mempunyai maruah diri, ada kedudukan dan nilai 
tambah, kerana kita digolongkan Allah  sebagai hambaNya yang cerdik dan pintar.  Kita cerdik 
kerana kita dekat dan berdamping dengan Allah, kita dikatakan  pintar kerana suka memohon, 
meminta dan mengharap sesuatu kepada Allah sahaja,  sebenarnya  apabila kita hampir dengan 
Allah,  maka apa yang kita mohon, apa yang kita doa akan dimakbulkan  Allah.  Bahkan Allah 
SWT. menawarkan lagi supaya kita mintalah, mintalah lagi, dan percayalah, percayalah kepada 
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Allah supaya kita menjadi hamba-Nya yang cerdik, kerana orang yang sedar bahawa pada Allah 
lah sebenar-benar tempat meminta ialah orang yang cerdik. 

32 

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 186 : 

                                

           

33 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada 
mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. maka hendaklah mereka 
menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-
Ku supaya mereka menjadi baik serta betul”. 

34 

Oleh kerana hari raya adalah hari untuk bergembira,  maka Islam tidak melarang untuk berhibur, 
walau bagaimanapun, rancangan hiburan samada di televisyen atau di mana sahaja hendaklah 
yang diharuskan oleh Syara’, bukan perbuatan  maksiat  seperti minum arak, berjudi sehingga 
berlaku perkelahian.  Demikian juga pergaulan lelaki dengan perempuan tanpa batasan.  Kita 
memang disunatkan bersalaman dan bermaafan, tetapi diharamkan  bersalam-salaman antara 
lelaki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun atas alasan jiran tetangga, kawan atau 
saudara mara yang bukan mahram.   Kita memang disunatkan berpakaian serba baru, cantik 
dan indah,  tetapi berdosa jika auratnya terdedah.  Kita memang dituntut  ziarah menziarahi jiran 
dan keluarga, tetapi berdosa jika sampai tertinggal solat yang difardhukan kepada kita. Ingatlah, 
hari ini adalah hari kita membesarkan Allah bukan merendahkan-Nya, bahkan hari kita 
memantapkan aqidah bukan memusnahkannya. 

35     ,    ,   , و . 

36 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati  Allah,  
Antara pengajaran daripada khutbah ini ialah: 

1) Marilah kita sambut hari raya ‘idilfitri ini dengan gembira dan penuh ceria, tetapi janganlah 
merosakkan kesucian fitrah kita yang telah kita bina berhempas pulas sepanjang 
Ramadhan. 

2) Rebutlah peluang maaf memaafkan dengan menghulurkan tangan terutama kepada ibu 
bapa, suami isteri dan anak-anak dengan doa yang penuh syahdu. 

37 

3) Sambutlah ‘idilfitri ini dengan ziarah menziarahi jiran tetangga, keluarga dan orang-orang 
yang miskin, anak-anak yatim.  

4) Hulurkan sedekah atau hadiah semampunya dan sambutlah perayaan yang suci ini 
secara sederhana tanpa melakukan pembaziran, jadikanlah perayaan suci ‘idilfitri ini 
sebagai ibadat dan kesyukuran. 

5) Jadikanlah kepentingan agama sebagai yang utama dalam kehidupan kita hari ini. 
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38 

            

                          

39 

“Oleh itu ingatlah kamu kepada-Ku (dengan mematuhi hukum dan undang-undang-Ku), supaya 
Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu 
kufur (akan nikmat-Ku”). 

   (al-Baqarah : 152) 

40 

ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي    نم اتي   َلقَبتو

 . إِنهو هو , وتهوتال ومنكُم منِّي

41 

يلأَقُولُ قَو    أَسو هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغت

هإِن ميحالر رفُوالْغ وه.  

42 

    ,    ,    ,  

      و  اللَّه        و .  
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  KHUTBAH KEDUA  

43 

    ،   ،     ،   ،    ،    ،   ، و

 .  

44 

   أَنأَشهد  .من الطَّيِِّبات اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا     وهدحاُهللا و 

اَللَّهم صلِّ وسلّم وبارِك . شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبدهو ورسولُهو   انيِّدس و 

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  ويِنيِّمِ الد. 

45 

 :    قَالَ اُهللا تعا. أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد فَاز الْمتقُونَ        

                     .   

46 
اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماِء اَللَّهياَألح  مهناتمواَألمو  بقَرِي عيمس كإِن ،

اتاجالْح يا قَاضيو اتوعالد بجِيم.  

47 

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا

، سلْطَان معظَّمِ سلْطَان ملكنا الْلَةَ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجشرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
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48 

أَمري شاه ابنِ   ،مةَ منك، لولىِّ عهداَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

لِِ حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا ذَاالْجالالسلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

  .واِإلكْرامِ

  .والرشاد وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهدد ،اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال 49

50 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Alhamdulillah wa tabarakakumullah, Saya mengucapkan tahniah di atas kemenangan tuan-tuan 
dan puan-puan muslimin muslimat yang berjaya menunaikan fardu puasa Ramadhan sebulan pada 
tahun ini dan ibadah yang lain. Saya juga mengucapkan selamat hari raya ‘idilfitri hari ini dan 
mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berjaya menunaikan zakat 
fitrah untuk diri dan tanggungan semua. 

51 

Ya Allah! Terimalah ibadah puasa kami,  terimalah solat tarawih dan tahajud kami, terimalah ya 
Allah tilawah dan amalan tadarus kami, terimalah ya Allah sedekah dan zakat fitrah kami, terimalah 
segala amalan baik, zikir dan wirid kami, terimalah munajat dan tawajjuh kami, hanya Engkaulah ya 
Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani kami, kerana rahmat-Mu terlalu luas, ya Allah ya 
Arhamarrahimin. 
 
 

52     ,    ,   , و  . 

53 

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan  pesanan Rasulullah SAW. supaya berpuasa enam 
dalam bulan Syawal. Sesiapa berpuasa Ramadhan dengan sepenuhnya kemudian diteruskan lagi 
6 hari berpuasa di bulan Syawal maka ia akan diberi ganjaran seperti ia berpuasa sepanjang tahun.  
Dengan itu rebutlah anugerah Allah sebagai rahmat yang tidak ternilai besarnya  kepada kita yang 
tidak akan dapat pada hari-hari yang lain. 

54 

Hadis daripada Abu Ayyub al-Ansari bahawa Rssulullah SAW.  bersabda: 

    نا  مصانَ  مضمر  ثُم  هعبا  أَتتس  نالٍ  موامِ كَانَ شيرِ  كَصهالد   
 

55 

“Sesiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa  enam hari di bulan Syawal, 
maka ia mendapat ganjaran puasa sepanjang tahun”.  

              (Riwayat Muslim) 

56 

Di samping itu marilah kita bermaaf-maafan, mohonlah maaf segala kesalahan yang telah kita 
lakukan kepada mereka yang telah kita aniayai, maafkan juga mereka yang memohon kemaafan di 
atas kesalahan yang telah mereka lakukan ke atas kita, buanglah yang keruh, ambillah yang jernih, 
hubungkanlah silaturahmi sesama kita, ziarahilah ibu bapa kita, sahabat handai kita, sanak saudara 
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kita, jiran tetangga kita dan saudara mara kita, semoga Allah meredhai amalan kita  dan 
memberkati hidup kita. 

57 

Marilah kita mengukuhkan aqidah dan mempertahankan kalimah Allah sebagai lafaz jalalah, lafaz 
yang tertinggi.  Kita bersyukur di atas kemenangan kita melalui keputusan mahkamah yang 
mengekalkan penggunaan kalimah Allah untuk umat Islam demi menjaga kesucian dan ketinggian 
lafaz jalalah yang wajib kita sanjung dan mempertahankannya.  Marilah kita bersatu atas dasar 
iman dan Islam yang suci, membelakangkan perbezaan fahaman yang sia-sia dengan kembali 
kepada Allah dan bersatu menegakkan syariat-Nya. 

58 
 .رِين واجعلْنا من عبادك الصالحينجعلْنا من التوّابِين واجعلْنا من الْمتطَهِّالَلّهم ا

كلهالْكَفَر 

59 
ّأَلوبِ الْمقُلُو نيب قِّفبِالْح مهنيب حافْتو ،ننِيمكُلِّ ؤ نا مفناع ماَللَّه ،نيحالْفَات ريخ تاَنآل وا بينِء الد

   .اآلخرة، واصرِف عنا شر الدنيا وشر اآلخرة وعذَابِ

60 

ر                    لَّىصاهللاو   خرِي لْخقه 

و دمحا منيِّدس   هآل بِِهحصو نيعمأَج.  

61 سبـحنك بِّرك الْ بِّرعزة عما يفُصنَو والَسم الْ ى لَعمرسلين  و     الْ بِّرالَعمين.   

62 

    ,    ,    ,  

     و  اللَّه        و  .  
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