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Khutbah Pertama 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!
 أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!هللا 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!
 

وسبحان هللا بكرة وأصيال.  ،والحمد هلل كثيرا ،هللا أكبر كبيرا
ال إله إال هللا وال نعبد إال إياه مخلصين له الدين ولو كره 

؛ ولو كره المشركون؛ ولو كره المنافقون. ال إله إال الكافرون
ده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وحزم هللا وح

 ال إله إال هللا وهللا أكبر. هللا أكبر وهلل الحمد! األحزاب وحده.
 

الحمد هلل جال وعال، الذي جعل اإلسالم ديننا، وجعل ماليزيا 
وأشهد أن  الملك الحق المبين، ،اشهد أن ال إله إال هللادولتنا. 

. اللهم صل وسلم األمين ، صادق الوعدورسوله هللا محمدا عبد
وعلى آله وصحبه ومن تعبهم  أشرف األنبياء والمرسلينعلى 

 بإحسان إلى يوم الدين.
 

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم
   مسلمون

 

وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا 
 الذي هللا واتقوا ونساء كثيرا رجاال منهما وبث زوجها منها

   ارقيب عليكم كان هللا إن واألرحام به تساءلون
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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا  يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا 

  عظيما
 

Saudara sebangsa dan setanah air, 
mudah-mudahan dikasihi Allah SWT hendaknya: 
 
Mengawali ucapan saya pada hari yang bersejarah ini, marilah kita 
sama-sama memulakan hari kita dengan mengucapkan segala puji 
dan syukur kepada Allah SWT. Izin dan rahmat-Nya membolehkan 
kita berjaya mengharungi kesemua hari di bulan Ramadhan, 
sekaligus membolehkan kita meraikan Hari Raya Aidilfitri pada tahun 
ini.  
 
Untuk sampai ke saat ini bukanlah mudah. Segala hari kehidupan 
yang kita harungi selama ini adalah dengan izin-Nya. Segala 
kejayaan yang kita raih selama ini adalah dengan rahmat-Nya. 
Segala rezeki yang kita kecapi selama ini adalah dengan kurnia-Nya 
jua. Segala urusan yang dipermudahkan untuk kita selama ini adalah 
dengan restu-Nya jua. 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!
 
Saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, 
 
Oleh yang demikian, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan semua: 
Ambillah kesempatan pada hari kemenangan ini untuk sama-sama 
meneruskan manifestasi kesyukuran kita kepada Allah yang Maha 
Esa; lebih daripada sekadar mengucapkan Takbir dan Tahmid serta 
mengerjakan Solat Sunat Aidilfitri bersama-sama. Sesungguhnya 
segala pujian dan kesyukuran yang kita ungkapkan bersama-sama 
adalah simbol kemenangan dan bukti kebersamaan kita dengan satu 
akidah yang membawa serta mendukung matlamat ke arah 
perpaduan dan penyatuan ummah. 
 
Pada hari yang berbahagia ini, dengan menyedari bahawa nikmat 
yang terbesar dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini ialah 
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nikmat Islam dan Iman; marilah kita bersama-sama 
mempertingkatkan ketaqwaan kita ke hadrat Allah SWT kerana nilai 
taqwa sahajalah yang dapat memajukan diri kita mentaati perintah-
Nya, dan pada masa yang sama ia dapat mengawal serta 
mengekang hawa nafsu daripada melakukan larangan-Nya. Firman 
Allah SWT dalam potongan ayat 197, Surah al-Baqarah: 
 

التقوى الزاد خير فإن وتزودوا هللا يعلمه خير من تفعلوا وما 
  األلباب أولي يا واتقون

 
“Apa jua kebaikan yang kamu kerjakan tetap diketahui oleh Allah; 
dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana 
sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah taqwa; dan bertaqwalah 
kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal (yang dapat memikir 
dan memahaminya).” 
 
Pada hari yang berbahagia ini juga, setinggi-tinggi tahniah diucapkan 
kepada seluruh Muslimin dan Muslimat atas kejayaan kita 
mengharungi dan menghidupkan bulan Ramadhan dengan segala 
kebaikan. Beruntunglah bagi mereka yang telah menggunakan 
sebaiknya peluang keemasan di sepanjang bulan Ramadhan untuk 
mengejar rahmat dan keampunan-Nya; dan beruntunglah bagi 
mereka yang disempatkan bertemu dan mengambil manfaat 
daripada malam Lailatul Qadar.  
 

 تقبل هللا منا ومنكم وجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين
 
“Semoga Allah menerima amalan kita dan menjadikan kita dari 
kalangan orang-orang yang kembali (kepada fitrah) dan yang 
berjaya.” 
 
Izinkan saya membuka hari lebaran kita dengan khutbah yang 
bertajuk “Nilai Perpaduan dalam Sambutan Aidilfitri”.  
 

! هللا أكبر وهلل الحمد!هللا أكبر! هللا أكبر  

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, 
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Hari ini kita berhimpun berasaskan semangat perpaduan dan 
kesatuan yang menjadi teras utama perhimpunan ini. Semangat ini 
diperkasakan lagi dengan keberkatan Ramadhan yang baru sahaja 
meninggalkan kita; siangnya kita penuhi dengan ibadah puasa dan 
malamnya kita penuhi dengan ibadat Qiamullail yang kita laksanakan 
secara berjemaah tanpa mengenal erti status miskin atau kaya, 
berpangkat atau orang biasa. 
 
Sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan itu adalah manifestasi 
daripada didikan Ramadhan sebulan yang lalu yang mengeratkan 
hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia – dengan ahli 
keluarga, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat sekeliling 
– yang bolehlah kita sebut sebagai [حبل من هللا وحبل من الناس]. Bagaimana 
ini boleh berlaku? 
 
Tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan suasana berkat 
Ramadhan yang mengandungi aku janji iman yang kuat. Dengannya 
kita saling ingat-mengingati, memberi dan menerima, berlumba 
dalam membuat kebajikan, tegur-menegur dalam kekhilafan, saling 
lengkap-melengkapi dalam semangat persaudaraan, serta tinggi 
semangat kesatuan dan perpaduan. Ternyata keistimewaan Hari 
Raya Aidilfitri ini merentasi sempadan bangsa dan budaya yang 
disatukan oleh kalimah tauhid [ال إله إال هللا].  
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, 
 
Sebagai memperkukuhkan lagi pernyataan tersebut, beberapa 
langkah yang menunjangi kalimah ini perlu dihayati demi 
memastikan nilai-nilai tersebut terus sebati di dalam diri kita. 
Antaranya: 
 
PERTAMA: Kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah SWT 
yang telah merahmati kita sehingga berjaya menamatkan tempoh 
berpuasa dan mengharungi ujian dengan didikan Ramadhan serta 
kembali kepada fitrah; dan... 
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KEDUA: Kita hendaklah sentiasa berharap dan bertaubat kepada 
Allah SWT agar mengampunkan segala dosa-dosa dan dilimpahkan 
rahmat yang berpanjangan serta diberi kesempatan untuk bertemu 
Ramadhan yang akan datang.  
 
Semoga dengan itu, kita dapat mengekalkan momentum keimanan 
dan meninggikan darjat ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, 
 
Di samping menjayakan agenda sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, kita 
juga perlu memastikan segala kehendak syarak dipatuhi. Usahlah 
kita terlalu leka bergembira sehingga melalaikan ibadat fardhu, 
meninggalkan amalan ziarah-menziarahi, membuang masa, 
membazir, melakukan maksiat dan sebagainya.  
 
Ambillah peluang ini untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat dan 
berkualiti bersama-sama keluarga, sanak-saudara, sahabat handai 
dan jiran tetangga yang jarang-jarang sekali dapat kita lakukan di 
luar musim perayaan sebegini. Manakala bagi mereka yang telah 
terlebih dahulu meninggalkan kita, ziarahilah pusara mereka, iringi 
doa agar mereka sentiasa dicucuri rahmat dan berada dalam rahmat 
serta maghfirah Allah SWT.  
 
Hari Raya Aidilfitri bukanlah masa untuk kita kembali mencalit dosa 
dan noda, berbuat sesuka hati menuruti kehendak dan hawa nafsu. 
Sebaliknya, hari ini adalah untuk kita menterjemahkan disiplin serta 
didikan Ramadhan sebulan yang lalu di sepanjang kehidupan kita. 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, 
 
Hari Raya Aidilfitri yang dikurniakan oleh Allah SWT ini merupakan 
salah satu keagungan bagi mengembalikan manusia kepada fitrah 
asalnya yang suci bersih. Antara fitrah itu adalah membekasnya sifat 
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pemaaf dan suka memaafkan sesama sendiri. Justeru, lapangkan 
dada dan hulurkanlah tangan tanda saling bermaafan.  
 
Jadikanlah Aidilfitri ini hari berkasih sayang, menyuci dosa dan 
meleraikan kekusutan hati. Semoga dengan tradisi bermaaf-maafan 
ini akan mempertautkan persaudaraan, menjalin semula keakraban 
dan kerukunan serta mengukuh perpaduan. Hayatilah firman Allah 
SWT dalam Surah al-Araaf, ayat 199: 
 

الجاهلين عن وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ  
 
“Terimalah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, serta 
berpalinglah daripada orang-orang yang jahil (yang degil dengan 
kejahilannya).” 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, 
 
Perpaduan merupakan aset terpenting negara. Perpaduan adalah 
sumber kekuatan negara dalam membina jati dirinya. Perpaduan 
juga adalah punca kejayaan negara menjana kekuatan dan 
kestabilan ekonomi, sosial dan politik; sekaligus menjadi penyebab 
kepada keamanan dan kemakmuran negara yang berterusan.   
 
Kita amatlah beruntung, sesungguhnya, kerana masih diberi ruang 
dan peluang untuk menikmati perpaduan. Kerana perpaduan, kita 
masih bersama walau apa-apa pun yang menimpa kita. Kerana 
perpaduan, kita masih mampu untuk melakukan segala yang terbaik 
untuk rakyat dan negara kita.  
 
Begitu pun, kita tidak boleh terlalu berpuas hati dengan apa-apa 
yang kita nikmati masa kini. Zaman kita semakin mencabar. Seperti 
di segenap penjuru dunia yang lain, tanah air kita tidak terlepas 
daripada pelbagai cabaran dan dugaan daripada pelbagai sudut. 
Masih banyak perkara yang perlu kita lakukan bersama demi 
kelangsungan perpaduan kita semua.  
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Tanpa perpaduan, apakah mungkin keharmonian dapat dinikmati? 
Tanpa perpaduan, apakah lagi nilai yang tinggal untuk masyarakat 
dan tanah air kita? Kita tidak mahu, suatu masa nanti, kita sudah 
terhantuk, baru tengadah. Sesal dahulu pendapatan; sesal 
kemudian tiada gunanya.   
 
Sempena hari yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya 
dan semua yang hadir: Jagalah baik-baik perpaduan yang terjalin 
antara kita yang berbilang agama, bangsa dan fahaman politik. 
Selagi kita mampu pertahankan maruah agama, bangsa dan negara, 
selagi itulah kita akan bersatu membangunkan dan 
mempertahankan tanah air, dan selagi itu jugalah kita akan membela 
masyarakat dunia yang tidak terbela dengan kasih sayang kita.  
 
Kita sedih mengenangkan umat Islam di beberapa buah negara yang 
hidup dalam pelarian, terumbang-ambing, daif, serba kekurangan, 
dan tidak diberikan hak untuk hidup sebagai warga negara di tanah 
air mereka sendiri. Pada hemat saya, mereka haruslah – bahkan 
wajib – dibantu lebih-lebih lagi dalam suasana Aidilfitri seperti hari 
ini. 
  
Kita sangat bersyukur di atas keprihatinan Kerajaan khususnya dan 
masyarakat umumnya, yang tegas dan lantang menyuarakan dan 
memperjuangkan nasib saudara-saudara kita di pentas 
antarabangsa. Namun, lebih besar dan mustahak daripada itu ialah 
peranan, usaha-usaha dan sokongan rakyat Malaysia bagi 
mencapai misi kemanusiaan yang diperlukan. Justeru, melalui 
pertubuhan bukan kerajaan yang menyokong usaha-usaha kerajaan 
ini, pelbagai bentuk bantuan dapat disediakan dan disalurkan bagi 
membantu meredakan penderitaan. Contohnya, penghantaran 
pasukan sukarelawan, kutipan sumbangan kewangan, barangan 
keperluan asas, makanan, pakaian, selimut dan bekalan perubatan. 
 
Pada kesempatan ini, kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak 
terima kasih kepada mereka yang tulus hatinya dan tinggi budinya 
atas segala sumbangan, sokongan dan dukungan yang mereka 
berikan kepada saudara-saudara kita di sana. Sesungguhnya 
merekalah sebaik-baik sahabat kepada dunia; meski tidak 
mengenali antara satu sama lain, mereka – tanpa diminta dan tanpa 
berkira – mengerah segala kudrat dan iradat, memberi apa adanya; 
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mudah-mudahan mereka yang kekurangan mampu tersenyum 
gembira, paling tidak pun di pagi Aidilfitri.  
 

ر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!هللا أكب  

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, 
 
Dalam kegembiraan ini, kita juga tidak melupakan golongan asnaf 
yang berhak menerima zakat yang terdiri daripada fakir, miskin, amil, 
Muallaf, Riqab (terbelenggu dan tiada kebebasan diri), Gharimin 
(penghutang), Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan 
bekalan). Dalam lapan asnaf ini hanya dua asnaf sahaja yang 
disyaratkan miskin, iaitu fakir dan miskin. Manakala yang lain-lain 
tidaklah disyaratkan miskin tetapi disebabkan keistimewaan yang 
tersendiri sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW 
sendiri. 
 
Di negara ini, Kerajaan diberi tanggungjawab untuk mengurus zakat 
kerana menguruskan zakat bukanlah suatu amal ihsan secara 
peribadi atau persendirian. Ia adalah suatu institusi kemasyarakatan 
yang dikendalikan sendiri oleh kerajaan melalui satu organisasi 
pengurusan yang teratur, yang mengawal segala perkara yang 
berhubung kait dengan kefardhuan yang unik ini, dengan mengambil 
bayaran daripada golongan yang wajib mengeluarkan zakat dan 
mengagihkannya kepada golongan yang benar-benar berhak 
menerima mengikut syarak. 
 
Oleh itu, tidak seharusnya masyarakat Islam membuat tanggapan 
bahawa harta zakat yang diterima oleh si fakir dan miskin itu suatu 
hasil mengemis dan meminta-minta. Hal ini demikian kerana dalam 
kefardhuan zakat yang disyariatkan oleh Islam, tiada urusan secara 
langsung di antara orang kaya dengan orang fakir dan miskin. Tetapi 
Kerajaanlah yang menjadi wakil orang fakir dan miskin bagi 
memungut zakat daripada orang kaya. Perkara ini telah dijelaskan 
oleh Allah SWT di dalam Surah at-Taubah, ayat 103: 
 

إن عليهم وصل بها وتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خذ 
  عليم سميع وهللا لهم سكن صالتك
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“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), 
supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan 
menyucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah 
mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman 
bagi mereka: dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha 
Mengetahui.” 
 
Perintah memungut zakat dalam ayat ini sebenarnya ditujukan 
kepada Rasulullah SAW kerana pada ketika itu baginda merupakan 
seorang ketua, pemerintah dan pentadbir empayar Islam. Namun, 
setelah kewafatan baginda, urusan memungut dan mengagihkan 
zakat itu diambil alih pula oleh pemerintah dalam kalangan sahabat, 
tabiin sehinggalah kepada pemerintah umat Islam hari ini. 
 
Jelasnya, pemerintah mempunyai hak menguruskan zakat, sama 
ada memungut dan membahagikannya sendiri, ataupun dengan 
melantik pegawai-pegawai zakat. Al-Syirazi berkata: “Pihak 
pemerintah wajib mewujudkan Badan Amaalah (pegawai-pegawai 
zakat) dan menghantar mereka pergi memungut zakat daripada 
golongan kaya.” Maka, Kerajaan berkuasa dan bertanggungjawab 
memungut dan mengagihkan harta zakat melalui pegawai-pegawai 
yang ditugaskan memungut zakat atau lebih dikenali dengan amil 
zakat. 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, 
 
Seperti yang termaktub dalam Perkara 1 dalam Senarai Kedua, 
Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan, pengurusan zakat 
di negara kita sekarang ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan 
Negeri. Banyak organisasi diwujudkan oleh kerajaan bagi 
meningkatkan kecekapan pengurusan zakat di negara kita pada hari 
ini seperti Pusat-Pusat Zakat Negeri di bawah kelolaan Majlis Agama 
Islam Negeri. Kewujudan pusat-pusat in membuktikan bahawa 
Kerajaan memberi perhatian serius terhadap pengurusan zakat 
terutamanya golongan asnaf. 
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Pada masa sama, ia dapat mendorong masyarakat Islam 
menunaikan tanggungjawab dan menyempurnakan kewajipan 
berzakat selain membangun dan memajukan ekonomi asnaf-asnaf 
zakat melalui program-program yang berdaya maju dan mempunyai 
konsep kendiri. Malah mereka turut disantuni dengan beberapa skim 
bantuan antaranya skim bantuan kewangan bulanan, tempat tinggal, 
sewa rumah, perubatan, perniagaan, persekolahan, perkahwinan, 
dan dakwah. 
 
Tuntasnya, pengurusan zakat di negara ini menjadi lebih baik dan 
telus, malah mencapai taraf profesional. Lebih-lebih lagi, apabila 
sistem pungutan dan pengagihan zakat dilakukan secara efektif dan 
bersistematik serta berkesan sesuai dengan objektif untuk 
menjadikan zakat sebagai salah satu cara pembasmi kemiskinan 
dan pemangkin perekonomian dunia Islam di Malaysia. Ini sekaligus 
dapat mempertingkatkan kutipan zakat dan mengagihkannya 
kepada golongan asnaf dari semasa ke semasa. Semoga 
kemakmuran yang dinikmati ini, menjadi kunci kepada kekuatan 
perpaduan dalam memajukan negara pada masa depan. 
 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد!

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 
 
Mengakhiri khutbah, saya ingin mengajak semua untuk menghayati 
intipati khutbah yang disampaikan sebagai pedoman di dalam 
kehidupan kita. 
 
PERTAMA: Kesatuan akidah membawa dan mendukung matlamat 
ke arah perpaduan dan penyatuan ummah. 
 
KEDUA: Adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk 
menguruskan zakat melalui satu organisasi pengurusan yang 
teratur, cekap dan amanah serta profesional untuk golongan yang 
benar-benar berhak menerima mengikut syarak. 
 
KETIGA: Hari raya disambut dengan penuh kesyukuran dan 
kemenangan atas kejayaan melawan hawa nafsu untuk beribadat 
sepanjang bulan Ramadhan.  
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وال واشربوا وكلوا مسجد كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا 
  المسرفين يحب ال إنه تسرفوا

 
“Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias 
pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan 
sembahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang 
yang melampaui batas.” (Surah al-Araaf, ayat 31) 
 

بارك هللا لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من 
اآليات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تالوته إنه هو السميع 
العليم. أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم ولسائر 

، إنه فاستغفروه والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؛المسلمين 
 .كان غفارا

 

  أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!هللا
 ال إله إال هللا وهللا أكبر!

 هللا أكبر وهلل الحمد!
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Khutbah Kedua 
 

 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!
 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!

 هللا أكبر وهلل الحمد!
 

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وال عدوان إال على 
أشهد أن ال إله أال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  الظالمين.

محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على رسولنا األمين وعلى آله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 

 وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا 
 
Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, 
 
Sungguh pantas masa berlalu; bagai semalam masih Ramadhan. 
Hakikatnya, kita kini berada di bulan Syawal. Dalam suasana 
bergembira meraikannya, janganlah kita hentikan momentum ibadah 
sepanjang Ramadhan yang lalu.  
 
Ambillah ruang dan peluang yang ada untuk kita bermuhasabah 
serta menilai kembali tahap pencapaian ibadah kita. Ibarat seorang 
peniaga yang baru selesai daripada urusan perniagaannya, tentu 
sekali dia akan menghitung keuntungan atau kerugian yang 
diperolehinya; begitu jugalah yang seharusnya dilakukan oleh orang-
orang yang beriman setelah berakhirnya Ramadhan; lebih-lebih lagi 
kita berurusan dengan Allah SWT, Tuhan Alam Semesta, jika 
berlaku kerugian maka ia menjadi kecelakaan di dunia dan di akhirat.  
 
Antara anjuran Islam dalam bulan Syawal ialah berpuasa sunat 6 
hari. Mudah-mudahan dengan melaksanakannya, kita mendapat 
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ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Abu Ayyub al-Ansari RA 
meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
 

 رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهرمن صام 
 
“Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan menyusulinya 
dengan 6 hari daripada bulan Syawal, dia seolah-olah telah 
berpuasa sepanjang tahun.” (Hadis Riwayat Muslim)  
 

حمد!هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل ال  

 
Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, 
 
Hari ini adalah hari kita; hari untuk kita kembali kepada fitrah insani; 
hari untuk kita meraikan kemenangan dan kegembiraan; hari yang 
menyatukan kita semua “Sehati Sejiwa”.  
 
Walaupun begitu, ada dalam kalangan kita yang tidak dapat turut 
serta bersama kita meraikan hari ini. Merekalah yang ditugaskan 
berkawal di perbatasan darat, laut dan udara, memastikan 
keselamatan dan ketenteraman awam, memastikan kesihatan 
masyarakat dan persekitaran, menyediakan perkhidmatan 
pengangkutan, dan menjalankan tanggungjawab yang bersifat 
kritikal kepada rakyat dan negara.  
 
Pada kesempatan ini, kita mengucapkan berbanyak-banyak terima 
kasih kepada semua anggota tentera, polis dan perkhidmatan awam 
serta sesiapapun yang bertugas pada hari ini atas jasa, sumbangan, 
pengorbanan dan kesetiaan yang mereka curahkan kepada agama, 
bangsa dan negara.  
 
Sesungguhnya segala ganjaran dan balasan datangnya daripada 
Allah SWT. Semoga Allah SWT mengurniakan mereka ganjaran 
yang berlipat kali ganda atas itu semua seperti yang terkandung 
dalam Firman Allah SWT dalam Surah al-Insan, ayat 22: 
 

مشكورا سعيكم وكان جزاء لكم كان هذا إن  
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“Sesungguhnya (segala pemberian) ini adalah untuk kamu sebagai 
balasan, dan adalah usaha amal kamu (di dunia) diterima dan 
dihargai (oleh Allah).” 
 

 فقد المنير، والسراج البشير، الهادي على وسلموا صلوا ثم
ا  قوالا  سبحانه فقال الخبير، اللطيف بذلك أمركم  :كريما

 

 إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
 عليه وسلموا تسليما 

 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 

 إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. 
 

وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين، ساداتنا أبي بكر 
عمر وعثمان وعلي، وعن أزواج نبينا المطهرات من و

ومن  األدناس وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين
، وارض عنا برحمتك يا أرحم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  الراحمين.
 

اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
 األحياء منهم واألموات. 

 

الرحمة على السالطين الكرام ووالة المسلمين  اللهم انزل
 العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. 

 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ بعين 
عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية صاحَب الجاللة ملك 
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المعتصم باهلل محب الدين توانكو الحاج عبد الحليم يزيا مال
صاحبة  هقرينتَ و معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدلي شاه

 .توانكو الحاجة حمينة الجاللة
 

اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسالمة منك 
تون داتوق سري بنعليما  حاكم والية سابهالفخامة  صاحب  ل

صاحبة  هوقرينت   ق الحاج ماهر الدينالحاج جوهر بن داتو
توه بوان داتوق سري بنعليما الحاجة نور ليده بنت تن  الفخامة

أمن وصالح وعافية بمنك وكرمك في  سري أر. أيم. جسني
 يا ذا الجالل واإلكرام.

 

ين للموظفين والرعية والبالد، وبلغ  عمرهمطل أاللهم  مصلح 
 مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. 

 
YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHIM, Engkaulah Tuhan yang Maha 
Kuasa. Maha Suci Engkau yang menjadikan Gunung Kinabalu indah, 
yang menjadikan Sungai Rajang kaya, yang menjadikan Banjaran 
Titiwangsa teguh, dan yang menjadikan Laut China Selatan biru.  
 
Hanya pada-Mu sahaja kami sembahkan kesyukuran di atas segala 
rahmat dan nikmat yang Engkau kurniakan. Kami berterima kasih 
kepada-Mu, ya Allah, atas kurniaan keamanan dan kemakmuran 
kepada tanah air ini.  
 
YA ALLAH, YA AZIZ, YA JABBAR, teruskanlah kurnia rahmat dan 
redha-Mu ke atas kami semua. Naungilah kami semua dengan 
lembayung kasih sayang-Mu. Tetapkanlah kami di atas jalan 
hidayah-Mu. Jadikanlah kami dari kalangan mereka yang sentiasa 
mensyukuri diri sendiri dan mensyukuri-Mu. Janganlah Engkau 
izinkan kami berbuat apa-apa pun yang melunturkan mahupun 
menghilangkan rasa syukur kami kepada-Mu.  
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YA ALLAH, YA HAYYU, YA QAYYUM, kurniakanlah kami kekuatan 
dan kesihatan intelek, emosi, rohani dan jasmani. Tabahkanlah kami 
dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan. Janganlah 
Engkau putuskan harapan hati kecil kami. Terimalah segala amal 
ibadah dan khidmat bakti kami sepanjang hayat kami. 
Sesungguhnya daripada Engkaulah segala bentuk balasan dan 
ganjaran, dan kepada-Mulah kami bersandar dan berserah. 
 
YA ALLAH, YA DZA AL-JALAALI WA AL-IKRAM, kami memohon 
dengan limpah kurnia-Mu dan belas ihsan-Mu, kekalkanlah Sabah 
merdeka dan bahagia dalam Malaysia untuk selama-lamanya; 
jadikanlah Sabah tanah air yang bertuah dan terindah di tengah-
tengah dunia; pemimpinnya berdedikasi, penggeraknya berjasa dan 
berbudi, rakyatnya berhemah tinggi, langkahnya murni menuju 
wawasan yang suci.  
 
Pada masa yang sama, kekalkan Malaysia dan negara-negara 
sahabatnya dalam restu-Mu. Lindungilah tanah air ini daripada bala 
bencana dan mara bahaya. Kurniakanlah kami kesejahteraan, 
kemakmuran dan kedaulatan berterusan. Teguhkanlah dan 
kekalkanlah cinta dan kasih sayang sesama kami meski ada sahaja 
yang menghalangi.  
 
Janganlah Engkau izinkan kami warnakan tanah air ini dengan fitnah 
dan kebencian meski ada sahaja yang membezakan kami. 
Janganlah juga Engkau benarkan ekstremisme, kesesatan dan 
keganasan merajai bumi bertuah ini. Jadikanlah, sebaliknya, 
Wasatiyyah sebagai panduan kami untuk meneruskan kehidupan. 
Semoga dengan ini, Malaysia kekal utuh di astaka dunia; maju, 
sejahtera dan bahagia untuk selamanya. 
 
YA ALLAH, YA MUJIBA AS-SAAILIN, masih ada yang tidak bertuah 
di sebahagian kawasan di dunia ini. Mereka dibelenggu kemiskinan 
dan kebuluran. Krisis dan peperangan menghalang mereka daripada 
merasai nikmat-Mu. Tunjukkanlah mereka jalan keluar daripada itu 
semua. Tabahkanlah dan kuatkanlah mereka dalam menghadapi 
mehnah dan tribulasi yang masih menghantui. Tukarkanlah 
kecekalan dan kesabaran mereka dengan ganjaran yang berganda-
ganda. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 
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YA ALLAH, YA DZA AL-FADHLI WA AL-IHSAN, di kesempatan ini, 
kami memohon dengan penuh pengharapan, kurniakanlah rahmat, 
keampunan dan kasih sayang-Mu ke atas kami semua, lebih-lebih 
lagi ke atas ayahbonda kami, nenek moyang kami, ahli-ahli keluarga 
kami, sanak saudara kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami 
serta semua yang mendekati, mengenali dan mengasihi kami 
semua.  
 
Sayangilah mereka yang telah dan masih menyayangi kami selama 
ini, dan sayangilah juga mereka yang telah dan masih kami sayangi 
selama ini. Kurniakanlah mereka hidayah untuk meneruskan 
kelangsungan hidup. Jadikanlah mereka dari kalangan orang-orang 
yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan akhirat.  
 
Jadikanlah kami dan mereka semua dari kalangan penghuni syurga-
Mu. Janganlah Engkau jadikan dosa dan noda kami sebagai 
penghalang jalan kami menuju syurga-Mu dan pembuka pintu 
neraka-Mu. Bantulah kami memperbaiki diri kami dan mereka, kelak 
di suatu masa, dapatlah kami mengecap redha-Mu, YA ARHAMAR 
RAHIMIN.  

 

 بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا ال تزغ قلوبنا
  أنت الوهاب

 

 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من
 الخاسرين 

 

علينا تحمل وال ربنا ؛أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا 
 ال ما تحملنا وال ربنا ؛قبلنا من الذين على حملته كما إصرا
 موالنا أنت ؛وارحمنا لنا واغفر عنا واعف ؛به لنا طاقة

  الكافرين القوم على فانصرنا
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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
  .وأدخلنا الجنة مع األبرار يا عزيز يا غفار 

 
إن هللا يأمركم بالعدل واإلحسان وايتاء ذي القربى عباد هللا، 

 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 
فاذكروا هللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمة يزدكم، 

ولذكر هللا أكبر وهللا يعلم ما ، يعطكمواسألوا من فضله 
 تصنعون 

 

 هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!
 له إال هللا وهللا أكبر!ال إ

 هللا أكبر وهلل الحمد!


