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"IDULFITRI :  

TAKBIR BERGEMA FITRAH TERBINA " 
 

   ,    ,    ,     ,    ,    ,   , ,    

, و.        و اللَّه  ,    و. 
1 

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

2 

     كي    
  ماَللَّه ارِكبو مّلسلِّ وص  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  ويِنيِّمِ الد. 

3 

اِهللا
. قَالَ اللَّه :                   

      .  

4 

   ,   ,  , و. 5 

Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, 
Marilah kita bersama-sama  meneruskan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan 
segala titah perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita sama-sama 
membesarkan Allah dengan bertakbir dan bersyukur  kepada Allah, kerana sebagai hamba-Nya 
kita telah berjaya menunaikan ibadah Ramadhan yang dipenuhi dan dilimpahi dengan rahmat dan 
keberkatan Allah SWT.  Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana beramai-ramai mengagungkan 
Allah dengan bertakbir, yang mana selaras dengan  

6 

tajuk khutbah ‘Idulfitri kali ini iaitu “TAKBIR BERGEMA FITRAH TERBINA”. 7 
Hari ini umat Islam diharamkan berpuasa untuk menyambut ‘Idulfitri dengan wajah gembira, 
dengan laungan takbir membesarkan Allah SWT. Sebentar tadi kita menunaikan solat sunat 
‘Idulfitri dengan khusyuk menyembah Allah, bertasbih menyucikan-Nya, bertahmid  memuji-Nya 
dan bertahlil mentauhidkan-Nya.  Ini kerana Allah memerintahkan kita bertakbir apabila kita selesai 
menunaikan puasa Ramadhan,  

8 

 
 



 Khutbah Idulfitri  1 Syawal 1434 Hijrah:  “Idulfitri : Takbir Bergema Fitrah Terbina” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

2 
 

firman-Nya dalam surah al-Baqarah, ayat 185; 

                   
9 

“Dan hendaklah kamu selesaikan bilangan puasa kamu dan hendaklah kamu bertakbir 
membesarkan Allah kerana Allahlah yang memberikan hidayat pertunjukNya kepada kamu dan 
semoga kerana itu kamu bersyukur”. 

10 

Hadis daripada Anas bin Malik R.A. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; 

  .نوا أَعيادكُم بِالتكْبِيرِـزيِّ
 “Hiasilah hari raya kamu dengan takbir”.           (Riwayat at-Tabrani) 

11 

  12 

Hari ini, sembilan kali laungan takbir diucapkan dalam khutbah, tujuh dan lima kali dalam solat 
‘Idulfitri, dan beberapa kali  semenjak pagi.  Semoga gema takbir yang kita ucapkan hari ini mampu 
membina fitrah kita menjadi bersih dan suci.  Takbir yang kita ucapkan menyedarkan kita dengan 
hakikat betapa besar pangkat kita maka besar lagi Allah, betapapun gagahnya kita lebih gagah lagi 
Allah, betapapun kuatnya kuasa kita lebih kuat lagi kuasa Allah, betapapun kayanya kita lebih kaya 
lagi Allah, betapapun sombongnya kita apakah kita boleh menandingi Allah? Gema takbir benar-
benar mencabar kita, apakah kita mempunyai kuasa lebih dari kuasa Allah, apakah kita mempunyai 
hukum dan undang-undang lebih baik dari hukum dan undang-undang Allah? Apakah kita 
mempunyai perancangan yang lebih baik dari perancangan Allah? Apakah kita mempunyai hari 
akhirat yang  lebih baik dari hari akhirat Allah? Apakah kita mempunyai syurga lebih baik dari 
syurga Allah? Atau kita mempunyai balasan neraka sendiri lebih dari azabnya neraka yang 
disediakan oleh Allah? 

13 

 14 

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 
Kalimah takbir benar-benar menjadikan kita hamba-Nya yang sangat kerdil, dhaif dan tidak 

mempunyai apa-apa. Kita tidak mempunyai sedikitpun tenaga kekuatan melainkan kekuatan Allah, 
kita tidak mempunyai sedikitpun kebesaran, ketinggian dan kemuliaan melainkan kebesaran, 
ketinggian dan kemuliaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu, Allah itu 
Maha Mengetahui lagi Maha Luas Pengetahuan-Nya. 

15 

الَو حلَو قُ الَوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوعالْ ىِّلعظمِي. 
“Dan tidak ada segala daya dan kekuatan melainkan hanya dengan daya dan kekuatan Allah 

 Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”. 

16 

  17 
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Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 
Ramadhan telah berlalu, apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadhan di tahun hadapan? 
Ramadhan telah meninggalkan kita, berapa banyakkah kita dapat merebut peninggalan Ramadhan 
yang penuh dengan ganjaran, keuntungan dan perubahan. Perubahan yang bagaimanakah yang 
kita perolehi? Bertambah baikkah solat kita? Bertambah banyakkah infaq dan sedakah kita? 
Bertambah seronokkah kita dengan membaca al-Quran? Mampukah kita bertahajud di waktu 
malam?, bertambah hampirkah kita dengan Allah?, bertambahkah penghayatan kita dengan hukum 
Allah yang terkandung dalam kitabNya, serta kita imani dan yang kita raikannya dalam sambutan 
nuzul al-Quran? Semuanya itu menjadi ukuran, sejauhmana Ramadhan berkesan kepada fitrah diri 
kita. 

18 

 19 

Ramadhan hanya sebulan dalam setahun, sekiranya Ramadhan pergi dengan meninggalkan 
kehidupan kita dalam keadaan kosong, gersang, tanpa merebut sedikitpun ganjaran, kebaikan dan 
keuntungan daripada Ramadhan, maka alangkah ruginya manusia seperti itu? Manusia adalah 
sebagai hamba Allah yang ada kehidupan selepas kematian,  

20 

Kehidupan itu mesti ditempuh dengan keyakinan dan keimanan. kehidupan akhirat adalah 
kehidupan yang sebenar dan kekal, Allah berikan kepada kita ganjaran yang sebenar sama ada 
syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lalui tahun ini menjadikan 
kita orang yang bertakwa dan layak mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. 

21 

Keadilan Allah tidak memandang rupa bangsa, warna kulit mahupun keturunan.  Sesiapa yang 
hidup sombong, menipu, rasuah, khianat, mencuri, membunuh, memfitnah, maka mereka tidak  
akan terlepas dari hukuman Allah.  Sesiapa yang beriman  kepada Allah, sayang kepada Rasul-
Nya, banyak beramal soleh, melaksanakan hukum-hakam Allah, merebut ramadhan dengan lailatul 
qadarnya yang lebih baik daripada seribu bulan, mereka pasti akan diberi kehidupan yang selesa di 
akhirat kelak,  Allah tidak menzalimi hamba-Nya, kerana itu Ramadhan disediakan kepada kita 
supaya kita dapat merebut sebanyak-banyak ganjaran untuk dijadikan bekal kehidupan kita di 
akhirat nanti. Begitulah besarnya rahmat Allah yang dapat kita fahami melalui takbir yang kita 
ucapan pada hari ini.  

22 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; 

مقَ نلَ امقَالْ ةَلَيإِ رِديمانا واحتسا غُابفلَره مقَا تدم مذَ نبِن23  .ه 

 “Sesiapa yang telah bangun menunaikan ibadat di malam al-Qadr dengan penuh keimanan dan 
penuh pengharapan nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu”.                    

    (Riwayat al-Bukhari) 
24 

 

 25 

Muslimin Muslimat Yang Dirahmati Allah Sekalian, 
Mereka yang benar-benar terkesan  dan sedar dengan kelebihan Ramadhan yang lalu, akan 
melanjutkannya dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal, sebagai tanda kecintaan  dan 
keseronokkan kita betapa besarnya hikmah ibadah puasa Ramadhan itu.  
Hadis daripada Abu Ayub al-Ansori bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; 

 .من شوالٍ كَانَ كَصيامِ الدهرِ ستاتبعه أم من صام رمضانَ ثُ
26 

“Sesiapa berpusasa pada bulan ramadhan dan diikuti dengan 6 hari pada bulan syawal, maka ia 
seumpama berpuasa sepanjang tahun.                                                                     (Riwayat 
Muslim) 

27 
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Hadis tersebut sebenarnya member pengajaran kepada kita bahawa tidak sepatutnya setelah kita 
berpuasa selama sebulan lalu kita sambut bulan Syawal ini dengan bermewah-mewah makan dan 
minum sekehendak hati, berlebih-lebihan, lebih dari puasa Ramadhan sehingga melepasi Syawal 
tanpa mengambil kira hikmah dan kelebihan puasa sebulan sepanjang Ramadhan. Bukanlah 
begitu caranya kita menyambut hariraya yang dikehendaki oleh Islam!. 
Orang yang masih ghairah dan rindukan dengan kelebihan berpuasa  sepanjang Ramadhan, maka 
hari ini mereka diperintahkan supaya berbuka dan berhari raya hanya sehari seperti hari ini,  
kemudian kita disunatkan dan sangat digalakkan supaya berpuasa semula selama 6 hari dalam 
bulan Syawal. Ini menunjukkan bahawa berpuasa itu mempunyai hikmah yang sangat besar yang 
wajar direbut untuk membentuk fitrah diri dan kehidupan seseorang hamba Allah yang diredhai-
Nya. Maka dengan berpuasa enam, Allah memberi ganjaran sama seperti berpuasa sepanjang 
tahun, di mana hikmahnya juga turut melimpah ke dalam fitrah dirinya yang bersih sepanjang tahun 
itu. 

28 

29  

30 

Muslimin Muslimat Yang Dirahmati Allah, 
Seorang yang berjaya dengan ibadah Ramadhan yang lalu,  Allah sediakan rumah mereka di 
syurga-Nya, keseronokan syurga itu tidak pernah didengar oleh telinga, keindahannya tidak pernah 
dilihat oleh mata, berkekalan dan tidak mati-mati. Kenghidupan di dalam syurga benar-benar 
membahagiakan, kebahagiaannya kekal abadi. Begitulah hariraya, semuanya hendak bergembira,  
semua hidangan yang enak hendak dirasa, semuanya berwajah ceria, berbaju baru beraneka 
warna, bersalam-salaman dengan hati ikhlas memohon kemaafan, tiada dengki yang disimpan, 
tiada kemarahan yang dilepaskan, hanya Allah yang dibesarkan,  tangan dihulur memberi 
kemaafan,  itulah gambaran yang ‘Idulfitri sebenarnya.   

31  

32 

Alangkah gembiranya mereka yang dapat menghuni syurga Allah, tiada kata yang sia-sia, 
hanya pujian, kesucian dan ketauhidan yang bermain di bibir mereka, bersiar-siar di taman-taman 
syurga, menikmati kelazatan kurniaan Allah SWT. Allah yang maha besar, itulah takbir yang 
begema di hari raya, mengembalikan fitrah kita yang bersih ke tempat asalnya di sisi Allah yang 
esa dengan penuh keredhaan,  

33  

34 

Pengajaran yang dapat dirumus daripada khutbah ‘Idulfitri ini adalah: 
 

1. Ramadhan pergi tetap pergi meninggalkan kita, tetapi amalan baik  
yang kita lakukan sepanjang Ramadhan hendaklah kita teruskan. 
 

2. Ramadhan yang berkesan boleh membawa perubahan yang positif dalam kehidupan, 
tidak meninggalkan solat fardhu, malah menambahkan lagi solat-solat sunat serta 
meningkatkan kehadiran untuk berjemaah di masjid dan kelas-kelas pengajian dan 
tazkirah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah.Tidaklah seperti mana yang berlaku 
sebaliknya, bertambah malas mengerjakan solatnya, malas untuk hadir berjemaah di 
masjid, malas menghadiri pengajian malah tidak suka mendengar tazkirah dan kuliah 
yang diadakan. 
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35 

 

3. Hariraya adalah hari bergembira kerana berjaya melaksanakan ibadah Ramadhan, dan 
melepaskan diri dari gangguan nafsu dan syaitan sepanjang ramadhan, lalu bersyukur 
kepada Allah SWT dan memuji-Nya dengan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengesakan 
Allah. 
 

4. Berpuasa enam hari dalam bulan Syawal adalah sebagai tanda keredhaan kita dengan 
ibadah yang dilakukan bahkan dikurniakan rahmat dan keberkatan sehingga Allah 
mengekalkan rahmat dan ganjaran  tersebut sepanjang tahun hingga menjelang 
ramadhan yang akan datang. 

 

36 

       

                              

                   
“Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan 
baiknya! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala 
nikmat yang diberikan),  

37 

lagi diredhai (di sisi Tuhan-Mu). Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang 
bahagia. Dan masuklah ke dalam syurga-Ku”.                  (Al-Fajr : 27-30)         38 

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا لي     نم
 اتي نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه .  

      اَهللا رفغتس يل لَكُمو  ِرآئسلو 
 ،ؤلْم ؤلْم ،رفغتس هإِن  وهفُولْغ ميحالر

39 

 ,   ,   ,  

        و  اللَّه      و. 
40 
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KHUTBAH KEDUA 
  

41 
    ،   ،     ،   ،    ،    ،   ، 

و   .  

42 
اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح.  دهأَنأَش         اُهللا

  . شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبدهو ورسولُه وحدهو 

43 
 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدس و  بِهحصو  نمو

تبِعهم بِإِ   ويِنيِّمِ الد.  
 اقَالَ اُهللا تع. أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد فَاز الْمتقُونَ  44 :    

                             .  
45 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو نيلسرالْم يِّدس 
نيعمأَج هـَّات   . وأَزواجِه وذُرِّي

46 
اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماِء اَللَّهياَألح  مهنم

  . ، إِنك سميع قَرِيب مجِيب الدعوات ويا قَاضي الْحاجات واَألموات

47 
 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا

  أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية ،وصفَاتك الْعظْمى

48 
، سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه ا الْمعظَّمِ سلْطَان ملكنلَةَ جال 

  . ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجاحلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
مةَ منك، لولىِّ عهداَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال  49

 ،  ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شنِ السباه اري شأَم
  .لِِ واِإلكْرامِحٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا ذَاالْجالفى أَمنٍ وصال
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50 
 نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرملْ عأَط مالْبِِِال اَللَّهو ةيعالرو ْغّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
51 

Muslimin Muslimat Yang Rahmati 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.  

52 Saya juga mengucapkan selamat hari raya ‘idilfitri hari ini dan mengucapkan tahniah kepada tuan-
puan yang telah berjaya menunaikan zakat fitrah untuk diri dan tanggungan. 

53  
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,  

54 terimalah munajat dan tawajjuh kami, hanya Engkaulah Ya Allah yang Maha Pemurah lagi yang 
Maha Mengasihani kami, kerana rahmat-Mu terlalu luas, Ya Allah Ya Arhamarrahimin. 

55   
Muslimin Muslimat Yang Dirahmati Allah, 
Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan  pesanan Rasulullah s.a.w supaya berpuasa enam hari 
dalam bulan Syawal, sesiapa berpuasa ramadhan dengan sepenuhnya kemudian diteruskan dengan 
6 hari lagi berpuasa di bulan Syawal 

56 

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.         

57  

Di samping itu marilah kita bermaaf-maafan, mohonlah maaf segala kesalahan yang telah kita 
lakukan kepada mereka yang telah kita zalimi, sebaliknya maafkan mereka yang memohon 
kemaafan di atas kesalahan yang telah mereka lakukan ke atas kita,  

58 

buanglah yang keruh, ambillah yang jernih, hubungkanlah silaturahmi sesama kita, ziarahilah 
ibubapa, sahabat handai, saudara mara, jiran tetangga kita dan lain-lainnya. Semoga Allah meredhai 
amalan kita  dan memberkati hidup kita 

59  

عبادك  رِين واجعلْنا منالَلّهم اجعلْنا من التوّابِين واجعلْنا من الْمتطَهِّ
نيحالالص.   كلهالْكَفَر 
 

60 

ّأَلقِّوبِالْح مهنيب حافْتو ،ننِيمؤبِ الْمقُلُو نيب اَللَّ ف ،نيحالْفَات ريخ تاَنو مه
اآلخرة، واصرِف عنا شر الدنيا وشر  ِء الدنيا وعذَابِبآل عافنا من كُلِّ

ةراآلخ.  

61  
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ر                     لَّىصاهللاو  
خرِي لْخقيِّ هسو دمحا مند  هآل بِِهحصو نيعمأَج. 

62  

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

63 

   ,   ,   ,  

       و  اللَّه      و. 

64  

  

 ا


