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KHUTBAH AIDIL ADHA 1433H 

 
KHUTBAH PERTAMA 

 

ا  ) اكيل   2( ُهللا ا�ْكَربُ )   اكيل   3( ُهللا ا�ْكَربُ )   اكيل  3( ُهللا ا�ْكَربُ  ا و احلَْمُد ِِ� َكثِْريً ْبَحاَن ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً َوسـُ
ي َجَعَل يَْوَم ِعْيِد أالْحضَى ا�ْسَعَد أال,+ِم لنَاَ . ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال  ِ َمُدُه عََىل َما ا�ْوالَ< َونَْشُكُرُه عََىل  . احلَْمُد ِ� ا8+ َوَحنْ
 َ>Bِىت ِهبَا َو+ Iال ُهللا َوا�ْشهَُد ا�ن+  .ِنَعِمِه ال

Jَ ا
I
ْ َوMَِرْك عََىل َوا�ْشهَُد ا�ْن الا ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوJُُ اللّهُم+ َصّلِ َوَسّملِ َدَ< ُمَحم+ ّيِ سـَ

يِْن  ِVَّىل يَْوِم ا I
ْحَساٍن ا

I
Mِ اِبِه َوَمْن تَِبَعهُْم ٍد َوعََىل اJِِٓ َوا�ْحصَ ِدَ< ُمَحم+ ّيِ ا بَْعدُ  .سـَ ْخَواِينْ ...... ا�م+

I
+ُقْوا َهللا َواdْوِصيْ ! فَيَا ا ُمكْ ات

َي ِبَتْقَوى ِهللا فَقَْد فَاَز املُت+ُقْونَ  +,
I
 َوا

Firman Allah dalam ayat 28 surah ar-Ra’adu : 

يَن آَمنُوا َوتَْطَمِنئm قُلُوُهبُم ِبِذْكرِ  ِ هِ   ا8+ ـ+ ِه تَْطَمِنئm الُْقلُوُب   ا�َال ِبِذْكرِ  ◌ۗ  الل ـ+  الل
Maksudnya : "(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka 

dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia 

Selamat menyambut hari raya Aidil Adha diucapkan kepada seluruh kaum 

muslimin dan muslimat. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan laungan takbir, 

tahmid dan tasbih serta amalan soleh yang lain disamping menjauhi maksiat terhadap 

Allah pada hari yang begitu besar kelebihannya disisi Allah sebagaimana yang 

dianjurkan oleh syarak 

َر َعِن الن+ِيبِّ  ُ عَلَْيهِ  -عن ابِْن ُمعَ +xلَْيِه ِمَن الَْعَمِل ِفِهين+  : قَالَ  - َوَسمل+َ  َصىل+ ا I
ِ َوَال ا�َحبm ا +xٍم ا�ْعَظُم ِعْنَد ا َما ِمْن ا�,+

ِْليِل، َوالت+ْكِبِري، َو الت+ْحِميِد  وا ِفِهين+ ِمَن الهت+ ِم الَْعْرشِ فَا�ْكِرثُ  رواه ٔامحد - ِمْن َهِذِه اْال�,+
Maksudnya : Tiada suatu hari pun dalam setahun yang amalan kebaikan padanya 

mempunyai kelebihan melainkan pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Oleh itu, 

hendaklah kamu memperbanyakkan zikir, tahlil, takbir dan tahmid 

 

Muslimin/mat yang dirahmati Allah S.W.T,  

 Firman Allah dalam ayat 124 surah al-Baqarah : 

ْبرَ 
I
ِذ ابْتََىلٰ ا

I
هُن+  اِهَمي رَ  َوا َماٍت فَا�تَم+ mُه ِبَلكِ َماًما ◌ۖ  ب

I
ِينّ َجاِعُ�َ ِللن+اِس ا

I
+ِيت  قَاَل َوِمن ُذرِّ  ◌ۖ  قَاَل ا قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي  ◌ۖ   ي

اِلِمنيَ   الظ+
Maksudnya : Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa 

Kalimah (suruhan dan larangan), maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. 

(Setelah itu) Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku melantikmu menjadi Imam (Pemimpin 

ikutan) bagi umat manusia". Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata: "(Ya 
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Tuhanku!) Jadikanlah juga (apalah jua kiranya) dari keturunanku (pemimpin-pemimpin 

ikutan)". Allah berfirman: "(Permohonanmu diterima, tetapi) janjiKu ini tidak akan 

didapati oleh orang-orang yang zalim." 

 Sempena berada pada hari raya korban ini juga marilah kita sama-sama 

merenungi dan menghayati tentang proses pendidikan dan tarbiah yang dilalui oleh 

nabi Ibrahim dan anaknya nabi Ismail a.s. Nabi Ibrahim a.s walaupun hidup dalam 

suasana jahiliah namun tidak terikut dengan cara hidup sesat termasuk penyembahan 

berhala malah bangkit menentangnya sehingga dibakar oleh Raja Namrud. 

Kehebatan dan kekentalan iman nabi Ibrahim a.s disuburkan dalam diri anaknya nabi 

Ismail termasuk menerima dengan penuh pasrah arahan untuk menyembelihnya 

melalui mimpi benar ayahandanya nabi Ibrahim a.s. Peristiwa besar ini memberi 

kesedaran kepada kita bagaimana proses pendidikan dan tarbiah bukan suatu 

perkara yang boleh dipadang remeh-temeh sebaliknya ia mesti diletakkan antara 

agenda utama dalam rumahtangga dan Negara agar generasi pelapis yang mampu 

memikul amanah dalam menerajui Negara berdasarkan agama terus dilahirkan demi 

memastikan kelangsungan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ketika ini 

ramai ibubapa sedang memberi tumpuan kepada anak-anak yang telah, sedang dan 

akan mengambil pelbagai peringkat peperiksaan samada di sekolah atau universiti di 

mana semua kita mengharapkan anak-anak ini mendapat keputusan cemerlang 

dalam akademik mereka. Adakah dalam masa yang sama kita turut memberi 

perhatian agar anak-anak cemerlang dalam faham dan amal agama seperti kenal 

Allah, menjaga solat, menutup aurat, tahu halal haram, jaga dosa pahala. Bagaimana 

pula dengan akhlak anak-anak kita adakah selari dengan pencapaian akademik atau 

sebaliknya. Jangan kita merasakan bahawa anak yang hanya pencapaian 

peperiksaannya sahaja tinggi sedangkan akhlaknya merudum adalah anak bijak 

sehingga memandang anak yang peperiksaannya rendah sedangkan dia takut 

kepada Allah dengan berakhlak mulia sebagai anak bodoh. Adakah generasi yang 

kita lahirkan ini mampu menjadi anak soleh yang sentiasa berdoa untuk kedua 

ibubapanya. Adakah mereka begitu cemerlang menjawab soalan dalam kertas 

peperiksaan di sekolah dan universiti dan bakal cemerlang pula dalam menghadapi 

soalan mungkar nakir dalam kubur dan persoalan di padang mahsyar nanti. Sama-

samalah kita menghitung diri setiap masa agar kita tidak kesal di akhirat nanti. 



 

 

 

3

 ����� ���	 �
� ! ����� ���	 �
� ! ������ ������� ����� ���	 �
�  
Firman Allah dalam ayat 6 surah at-Tahrim: 

يَن آَمنُوا قُوا ا�نُفَسُمكْ َوا�ْهِليُمكْ َ<رً  ِ َا ا8+ mَه َما  ا َوقُوُدَها الن+اُس َوالِْحَجارَ  َ, ا�هي ـ+ ُة عَلَْهيَا َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد ال+ يَْعُصوَن الل
 وَن  ُمهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمرُ  ا�َمرَ 

Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga 

kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); 

neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); 

mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya 

kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. 

Sama-samalah kita ambil perhatian dalam kerja mendidik dan tarbiah anak-

anak terutama ketika suasana jahiliah yang menggugat aqidah, merosak akhlak 

semakin hebat mengancam generasi muda pada hari ini. Jangan hanya mendengar 

kisah nabi Ibrahim menyembelih anaknya nabi Ismail kerana patuh kepada Allah 

sedangkan kita menyembelih masa depan kita dan anak-anak dengan memandang 

ilmu agama tidak penting, masalah solat, tutup aurat, pergalan bebas, hiburan 

melampau merupakan perkara kecil sehingga harga diri anak-anak lebih murah 

daripada besi buruk di mana besi buruk banyak kilang yang berebut untuk 

membelinya sedangkan anak-anak yang rosak tidak dipeduli dan setengahnya 

tunggu masa untuk mati. Adakah kita hanya mahu menjadi pemerhati dan penonton 

setia di atas penyakit yang timbul seperti laporan dalam satu kajian, mengesahkan 

kumpulan remaja dan belia adalah golongan peringkat umur kes terkumpul jangkitan 

HIV tertinggi dilaporkan dalam negara. Lebih 76 peratus atau 69,747 daripada jumlah 

keseluruhan kes HIV sehingga akhir 2010 adalah di kalangan belia berusia antara 20 

dan 39 tahun. Manakala, pada 2011, bagi setiap 4 kes baru jangkitan HIV, satu 

dilaporkan di kalangan orang muda dan belia dalam lingkungan 13 hingga 29 tahun. 

Setiap penyakit biasa ada puncanya antaranya bila pintu maksiat seperti hiburan 

melampau, pergaulan bebas, galakan membuka aurat disuburkan terutama oleh 

kerajaan melalui Tv, akhbar, majalah dan sebagainya menyebabkan penyakit sosial 

semakin parah dan membarah. Islam banyak mengajar kita cara mencegah penyakit 

ini dengan menutup sebarang pintu maksiat bukannya terkial-kial mencari cara untuk 

mengubatnya sedangkan usaha menjemput bala Allah sentiasa dilakukan kemudian 

menggunakan racun iaitu system jahiliah untuk mengubatinya. Kita mendesak 



 

 

 

4

kerajaan agar menutup pintu maksiat dan gunalah system Islam yang mujarab dalam 

mengubati penyakit ini. Kita menolak hujah dangkal yang menyatakan hukum Hudud 

kejam terutama kepada kaum wanita, Malaysia akan kehilangan pelabur dan Negara 

akan musnah jika laksana Hudud dan kini dakwaan bahawa seramai 1.2 juta rakyat 

Malaysia akan terjejas jika hudud dilaksanakan. Angka tersebut meliputi pekerjaan 

Genting Berhad, kedai perjudian, internet café, rumah urut dan sektor pelancongan. 

Malah ketika masyarakat Cina sendiri yang dikatakan fobia dengan cadangan 

pelaksanaan hudud di mana tinjauan Hasil tinjauan Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan 

Raya Universiti Malaysia (UMCEDEL) mendapati sebanyak 42 peratus masyarakat Cina, 

26 peratus masyarakat India dan 62 peratus Melayu percaya Hudud mampu 

menjanjikan keadilan kepada semua. Menjadi kewajipaan bersama bermula daripada 

pemimpin, Ulama’ dan umat Islam untuk faham seterusnya menyampaikan tentang 

keadilan system Islam melalui teori dan praktikal. Betapa malangnya jika umat Islam 

sendiri jahil dan melawan system Islam apatah lagi orang bukan Islam. Jangan kita 

menjadi dinding yang menutup tentang keadilan Islam 

 

Muslimin/mat yang diberkati Allah S.W.T, 

Firman Allah dalam ayat 27 surah al-Maidah: 

ْذ قَر+  I
ْم نََبا� ابَْينْ آَدَم Mِلَْحِقّ ا +َما  قَاَل َال�ْقتُلَن+كَ   Mًَ< فَتُُقِبَّل ِمْن ا�َحِدِمهَا َولَْم يَُتَقب+ْل ِمَن اْالَٓخرِ  Mَ قُْر  َواتُْل عَلَْهيِ ن

I
ۖ◌ قَاَل ا

ُه ِمَن الُْمت+ِقنيَ  ـ+   يََتَقب+ُل الل

Maksudnya : Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) 

dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu 

ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk 

mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya 

(Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil):" 

Sesungguhnya aku akan membunuhmu!". (Habil) menjawab: "Hanyasanya Allah 

menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa; 

Sekiranya semasa menyambut Aidil Fitri yang lepas kita diwajibkan menunaikan 

zakat fitrah manakala ketika meraikan raya korban maka bagi golongan yang 

berkemampuan disunatkan untuk melakukan ibadat korban. Ini semua mendidik jiwa 

kita supaya bersyukur atas nikmat harta yang Allah anugerahkan, membuang sifat 

kedekut dalam diri disamping merapatkan diri kepada Allah serta mengambil berat 
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tentang kebajikan saudara kita yang lain. Marilah kita sama-sama mengambil contoh 

teladan daripada pengorbanan 2 orang anak nabi Adam a.s di mana satu diterima 

manakala yang satu lagi ditolak akibat tidak ikhlas dan bermain-main dengan perintah 

Allah. Allah telah memberikan amaran kepada orang-orang yang beriman supaya 

berhati-hati dengan harta kerana ia dapat melalaikan mereka daripada peringatan 

Allah di mana Allah memberikan keizinan kepada manusia untuk berusaha 

memperolehi harta dengan cara yang telah dibenarkan oleh syarak. Namun mereka 

perlu mengawasi diri mereka daripada terlalai dan terleka. Golongan yang dilalaikan 

dengan harta boleh dilihat daripada beberapa sudut 

[1] Harta boleh melalaikan manusia dari sudut hubungan dengan Allah di mana 

golongan ini telah menyibukkan diri mengejar harta sehingga tidak sempat untuk 

menunaikan kewajipan kepada Allah seperti meremeh-temehkan solat. Ada pula yang 

asyik menangguhkan Fardhu haji walaupun dirinya sudah lama memenuhi syarat wajib 

melakukan haji kerana memikirkan keuntungan perniagaan yang akan terlepas 

sekiranya pergi menunaikan haji. Tidak kurang yang tidak mengeluarkan zakat dengan 

alasan telah bayar cukai yang lebih penting. Ada juga yang memberi alasan tidak 

mahu buat ibadat korban kerana membazir wang sahaja 

Firman Allah dalam ayat 9 surah al-Munafiqun: 

يَن آَمنُوا َال  ِ َا ا8+ mهِ    تُلْهُِمكْ ا�ْمَوالُُمكْ َوَال ا�ْوَالُدُمكْ َعن ِذْكرِ َ, ا�هي ـ+ ئَِك ُمهُ الَْخاِرسُ  ◌ۚ  الل ـٰ ِ©َ فَاdولَ ªونَ  َوَمن يَْفَعْل َذ 
Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh 

(urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan 

menjalankan perintahNya). Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian, maka 

mereka itulah orang-orang yang rugi. 
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Golongan kedua yang dilalaikan dengan harta ialah dari segi hubungan 

dengan manusia. Golongan ini sanggup untuk menganiaya orang lain dengan 

melakukan penipuan dan pengkhianatan semata-mata untuk mengejar keuntungan 

duniawi. Sedangkan Allah memerintahkan manusia menjaga harta orang lain 

sebagaimana dia menjaga dan memelihara hartanya sendiri. Sekiranya dia tidak rela 

dan tidak sanggup hartanya diambil secara zalim, begitu juga seharusnya 

perasaannya terhadap harta orang lain. 
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ال+  :َصىل+ ُهللا عَلَْيِه َوَسمل+َ قَاَل َرُسوُل ِهللا  : َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ُهللا َعْنُه قَالَ 
I
Iن+ َهللا َطِيٌّب َال يَْقَبُل ا

َا الن+اُس ا mا�هي ,َ
ن+ َهللا تََعاَىل ا�َمَر الُْمْؤِمِنَني ِبَما

I
لُوا َصا :ا�َمَر ِبِه الُْمْرَسِلَني فََقاَل  َطِيًبا، َوا ّيَباِت َواْمعَ ُسُل ُلكُوا ِمَن الط+ mَا الر mِلًحا ﴿َ, ا�هي

ّين ِبَما تَْعَملُوَن عَِلٌمي﴾،
I
يَن ءاَمنُوْا ُلكُوْا ِمن َطِيَباِت َما َرَزْقنَاُمكْ﴾، ا ِ َا ا8+ mُجَل يُِطيُل  َوقَاَل تََعاَىل ﴿َ, ا�هي ُمث+ َذَكَر الر+

 mَماِء َ, َرب َىل الس+ I
َفَر ا�ْشَعَث ا�ْغَربَ يَُمدm يََديِْه ا ، َوَمْطَعمُ  الس+ mُبُه َحَراٌم، َوغُِذَي َ, َرب بُُه َحَراٌم َوَمْكسـَ ُه َحَراٌم َوَمْرشَ

ِ©َ  Mِلَْحَرامِ  َتَجاُب 8َِ   رواه مسمل  ."فَا�ىن+ يُسـْ
Maksudnya : Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik dan Dia tidak akan menerima 

melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum 

Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah 

berfirman : ‘ Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan 

yang soleh. ‘ Dan Allah berfirman lagi : ‘ Wahai orang-orang yang beriman, makanlah 

dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ‘ Kemudian Rasulullah SAW 

mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, 

berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya 

Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari 

yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari 

sumber yang haram. Bagaimakah doanya akan diterima 

 Oleh itu jagalah diri dan anak isteri daripada terlibat dengan perkara haram 

agar di dunia kita tidak hina dan akhirat pula tidak diseksa dalam api neraka. Begitu 

juga kewajipan kita untuk menyedarkan pemimpin dan siapa sahaja yang terlibat 

dalam mengurus harta Negara dan umum agar menjauhi amalan rasuah, pecah 

amanah, membazir di mana laporan Audit 2011 telah mencatatkan kerugian lebih RM 

42 bilion akibat sikap buruk ini. Itu belum lagi dikira dengan hutang Negara yang 

melebihi RM 500 bilion yang menghampirkan kepada menjadi Negara muflis jika tidak 

diurus dengan baik. Jangan dek kerana dibutakan dengan habuan ratusan ringgit 

menyebabkan kita lupa bahawa duit poket rakyat disedut semula dengan kenaikan 

harga barang termasuk gula disamping pelaksanaan saman melalui Sistem Kamera 

Penguatkuasaan Automatik (AES) yang dijangka menghisap darah rakyat jelata untuk 

keuntungan berapa kerat pihak yang berkepentingan. Oleh itu kita mendesak agar 

kerajaan mengkaji semula pelaksanaan saman ini yang bakal menzalimi rakyat bila ia 

dilaksanakan tanpa kajian lebih mendalam. Jangan biarkan kezaliman saman ekor 

berulang kembali dengan jenama dan alat yang baru 
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Muslimin/mat yang diberkati Allah S.W.T, 

Firman Allah dalam ayat 76 surah al-Qosas: 

ن+ قَارُ  I
مْ  ا ْذ قَاَل Jَُ  ◌ۖ   وَن َاكَن ِمن قَْوِم ُموَىسٰ فََبغَٰى عَلَْهيِ

I
ِة ا ُه لََتُنوُء Mِلُْعْصَبِة اdوِيل الْقُو+ ن+ َمَفاِحتَ I

َوآتَيْنَاُه ِمَن الُْكنُوِز َما ا

بm الَْفرِ  ◌ۖ   حْ  قَْوُمُه َال تَْفرَ  َه َال ُحيِ ـ+ ن+ الل I
  ِ½  ا

Maksudnya : Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa, kemudian ia 

berlaku sombong dan zalim terhadap mereka; dan Kami telah mengurniakannya dari 

berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh 

berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. (Ia berlaku sombong) ketika 

kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah engkau bermegah-megah (dengan 

kekayaanmu), sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-

megah. (seperti lagakmu itu) 

Golongan ketiga yang dilalaikan oleh harta ialah dari segi dirinya sendiri. 

Mereka gagal mengawal diri mereka daripada penyakit hati seperti tamak, hasad 

dengki, dendam dan sebagainya. Bahkan, mereka menjadi sombong dan ego 

sehingga menganggap dirinya melebihi orang lain daripada segala segi. Lalu mereka 

bermegah-megah dengan hartanya sehingga membelanjakan hartanya bukan untuk 

keperluan, sebaliknya ia adalah untuk menunjuk-nunjuk berkenaan status dan 

kekayaan mereka. Oleh itu usaha dalam memperkasakan ilmu agama mesti ditekan 

agar lahirnya rakyat yang bukan hanya mengejar harta benda sebaliknya 

mementingkan harta intelektual terutama ilmu agama dan harta spiritual iaitu 

kerohanian yang mantap. Tanpa memiliki 3 harta bernilai ini maka negara akan 

dipenuhi manusia bertuhankan nafsu, merebaknya jenayah, melaratnya keruntuhan 

akhlak yang sepastinya menggugat keamanan dan keselamatan negara. 

ِة الَْعَرِض َولَِكن+ الِْغَىن ِغَىن الن+ْفِس  : قال الرسول    رواه البخاري ومسمل -   لَيَْس الِْغَىن َعْن َكْرثَ
Maksudnya : Bukanlah yang dinamakan kaya itu lantaran banyaknya harta benda, 

tetapi kekayaan sebenarnya adalah kaya jiwa.” 

ْكِر احلَِكْميِ  ُمكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن االَٓ,ِت َوا8ِّ +,
I
+ُه ُهَو  َوتََقب+َل Mََرَك ُهللا ِيلْ َولَُمكْ ِيف الُقْرآِن الَعِظْميِ َونََفَعِين َوا ن

I
ِمّينِ َوِمنُْمكْ ِتالَوتَُه ا

َتْغِفُر َهللا الَعِظْميَ ِيلْ َولَُمكْ َوِلَسائِِر الُْمِسِلْمَني َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِنْنيَ  ِمْيُع الَعِلْميُ َواسـْ تَْغِفُرْوُه فَيَا فَْوَز الس+  َواملُْؤِمنَاِت فَاسـْ
تَْغِفرِيَْن َوَ, َجنَاَة الت+ا  ئِِبْنيَ املُسـْ

 



 

 

 

8

���� ���	 

ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال) اكيل  3( ُهللا ا�ْكَربُ  ) اكيل 3( ُهللا ا�ْكَربُ  ا َوسـُ احلَْمُد ِِ� . ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريًا و احلَْمُد ِِ� َكثِْريً
ال ُهللا َوْحَدُه ال َرشِيَْك Jَُ . اَب َوْحَدُه َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َونََرصَ َعْبَدُه َوا�َعز+ ُجنَْدُه َوَهَزَم أالْحزَ 

I
Jَ ا
I
, ا�ْشهَُد ا�ْن الا

 ُJًُدا َعْبُدُه َوَرُسْو َدَ< ُمَحم+ ّيِ ِعْنيَ  ,َوا�ْشهَُد ا�ن+ سـَ ِبِه ا�ْمجَ ٍد َوعََىل اJِِٓ َوَحصْ ِدَ< ُمَحم+ ّيِ ا بَْعدُ . اللّهُم+ َصّلِ عََىل سـَ فَيَا .......ا�م+
َا mاملُت+ِقْنيَ  ا�هي mب +ُقْوا َهللا َوا�ِطْيُعْوُه َواْعلَُمْوا ا�ن+ َهللا ُحيِ  : الكوثرسورة  3-1فرمان هللا تعاىل دامل ٔاية . …املُْسِلُمْوَن ات

<+ ا�ْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ 
I
ن+ َشاِنئََك ُهَو اْال�بَْرتُ  ﴾٢﴿  ِبَّك َواْحنَرْ  فََصِلّ ِلرَ  ﴾١﴿  ا I

  ﴾٣﴿  ا
Maksudnya : Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) 

kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Oleh itu, kerjakanlah sembahyang 

kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). 

Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat 

sebarang perkara yang diingininya). 

 

Muslimin/mat yang dirahmati Allah, 

Sempena berada pada hari raya korban ini marilah kita sama-sama 

meningkatkan rasa kasih pada Allah, cinta pada nabi Muhammad s.a.w disamping 

meningkatkan lagi semangat berkorban apa sahaja dalam menjulang tinggi panji 

Islam. Kita wajib bersifat lemah lembut sesama Islam dan bertegas terhadap musuh 

Islam termasuk dalam isu penghinaan nabi Muhammad s.a.w melalui filem di Amerika 

Syarikat dan lukisan karikatur dalam majalah Perancis. Perbuatan jahat ini merupakan 

serangan saraf musuh Islam yang dijalankan penuh perancangan halus di dalam 

menimbulkan perasaan benci kepada nabi Muhammad s.a.w dan Islam. Oleh itu kita 

mesti tangani isu ini secara bijaksana dengan mengikut lunas syarak dalam 

menyatakan kemarahan kita agar tujuan musuh untuk memomokkan kepada dunia 

bahawa umat Islam adalah ganas dan jahat tidak tercapai. Kita mesti ingat ketika 

berlakunya Pembukaan Kota Mekah pada tahun 8H di mana ada di kalangan umat 

Islam yang menyatakan  َةمَ حَ لْ المَ  مُ وْ ا يَ ذَ ھ  iaitu hari ini merupakan hari balas dendam 

terhadap tindakan jahat kafir Quraisy yang mengusir nabi dan umat Islam keluar dari 

bumi Mekah sebelum ini. Bila mendengar kata-kata itu lalu nabi menegur supaya 

menamakan hari itu sebagai  ھََذا يَْوُم الَمْرَحَمة iaitu hari ini merupakan hari berkasih sayang. 

Tindakan bijak nabi ini telah menyaksikan berbondong-bondong manusia yang 

memeluk Islam dalam peristiwa yang penuh bersejarah ini. 
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Muslimin/mat yang dirahmati Allah, 

Sempena berada pada hari raya korban juga marilah kita sama-sama 

menunjukkan kasih sayang kepada saudara seagama kita yang lain terutama mangsa 

peperangan di bumi Palestin, Iraq, Syria dan sebagainya. Kita juga berdoa agar 

perjanjian damai antara Kerajaan Filiphina dengan kumpulan pejuang Islam akan 

memberi sinar kepada umat Islam setelah begitu lama ditindas. Semoga ia turut 

membuka jalan untuk mendapat ruang yang sama kepada saudara kita di Selatan 

Thailand dan juga bangsa Ronghiya di Myanmar 

 

 ����� ���	 �
� ! ����� ���	 �
� ! ������ ������� ����� ���	 �
�  
Salam Aidil Adha diucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Bagi yang 

berkemampuan disarankan agar menghidupkan sambutan Aidil Adha ini dengan 

ibadat korban sebagaimana yang digalakkan oleh nabi antara sabdanya : 

َىل هللا َعز+ َوجَ 
I
ًال ا�َحب+ ا َل اْبُن آَدَم يَْوَم الن+ْحِر َمعَ ْهَراقَِة َدمٍ َماَمعِ

I
+ُه لََيا×ِيت يَْوَم الِْقيَاَمِة ِبُقُروِهنَا َوا�ْظَالِفهَا . ل+ ِمْن ا ن

I
َوا

ن+ اVم لََيقَُع ِمَن ِهللا َعز+ َوَجل+ ِبَمَاكٍن، قَْبَل ا�ْن يَقََع عََىل اال�ْرِض . َوا�ْشَعاِرَها
I
 فَِطيُبوا ِهبَا نَْفساً . وا

Maksudnya : “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban 

yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah (yakni menyembelih korban). 

Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, 

kuku-kuku dan bulu-bulunya (dan diletakkan di atas timbangan). Dan sesungguhnya 

darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah di suatu tempat yang 

tinggi sebelum ia jatuh di atas bumi.Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban 

itu”. (Riwayat Imam at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim) 

 Tidak lupa pada hari yang mulia ini kita sama-sama mendoakan keselamatan 

dan semoga dianugerahkan dengan haji yang mabrur kepada saudara mara kita 

yang sedang menunaikan ibadat haji di Kota Mekah 

ِعْنيَ اللّهُم+ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْنيَ َواملُْسلِ  ِبِه ا�ْمجَ ٍد َوعََىل اJِِٓ َوَحصْ ِدَ< ُمَحم+ يِّ َماِت َواملُْؤِمِنْنيَ َواملُْؤِمنَاِت اللّهُم+ َصّلِ عََىل سـَ
َعَواِت َوقَاِيضْ  +Vْيٌع قَرِيٌْب ُمِجْيُب ا +َك َمسِ ن

I
ْم أالْحيَاِء ِمْهنُْم َواالْٔمَواِت ا ْم َوا�ْصِلْح َذاَت بَيِْهنِ ِّْف بَْنيَ قُلُْوِهبِ احلَاَجاِت َوا�ل

ِمهْ  َك َوعَُدّوِ ُمهْ عََىل عَُدّوِ نَا, َوانُْرصْ يَْن , اللّهُم+ ال تَُسلِّطْ عَلَْينَا َمْن الَخيَافَُك َوال يَْرَمحُ ِ اللّهُم+ انُْرصِ املَُجاِهِديَْن ا8+
اِهُدْوَن ِيفْ َسِبْيِ�َ  ْخَواِننَا املُْسِلِمْنيَ ِىف ِعَراق َوِىف فَلَْسِطني َوِىف لبنان َوِىف  ,ِيفْ ُلكِّ َزَماٍن َوَمَاكٍن  ُجيَ I

اللّهُم+ انُْرصْ ا
سور, َوِىف َكْشِمْري َوِىف الهِْند وىف ٔافغانسـتاِن َوِىف ِشيَْشان َوِىف َجنُْوِب ِبِلِيبني َوِىف ٕايندونيسـيا وىف åيلند َوِىف 

 ِçََعَ ب >َ َحاِب َو َ,َهاِزَم أالْحَزاِب ِاْهزِْمهُْم َوانُْرصْ مْ َ< مالزي, اللّهُم+ َ, ُمْزنَِل الِكتَاِب َو َ, ُمْجرَِي الس+ اللّهُم+ عَلَْيَك , لَْهيِ
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اللّهُم+ عَلَْيَك Mِٔالِمِريَاكن , لهُنَْوِد َوَمْن َوBمهُْ اللّهُم+ عَلَْيَك Mِ , اللّهُم+ عَلَْيَك Mِلن+َصاَرى َوَمْن َوBمهُْ , Mِلَهيُْوِد َوَمْن َوBمهُْ 
اِلِمْنيَ َوَمْن َوBمهُْ , اللّهُم+ عَلَْيَك Mِِلِربيَطان َوَمْن َوBمهُْ  ,َوَمْن َوBمهُْ  اِغْنيَ الظ+  ,اللّهُم+ عَلَْيَك ِبا�ْحَزاِب املُْرشِِكْنيَ الط+

ْرُمهْ تَْدِمْريً  ا َواْجَعلْهُْم َهَباًء َمنْثُْوًرا اللّهُم+ انُْرصْ َمْن نََرصَ ِديْنََك َواْخُذْل َمْن َخَذَل دِ اللّهُم+ َدّمِ ُمهْ تَْتِبْريً ْ اللّهُم+ , يْنََك ا َو تَّربِ
يِْن َوانُْرصْ  ِVّْر ا�ْعَداَء ا َك َواملُْرشِِكْنيَ َوَدّمِ ْ ل+ الّرشِ اللّهُم+ تَقَب+ْل ِمن+ا .  ِعَباَدَك املُْؤِمِنْنيَ ا�ِعز+ إالْسالَم َواملُْسِلِمْنيَ َوا�ّذِ

َك الَكِرْمي  ِìْنَاتِنَا َواْجَعلْهَا َخاِلَصًة ِلَو ْيَع َحسـَ نًَة َوِقنَا . َصالتَنَا َوِقيَاَمنَا َوَمجِ نًَة َوِيف االِٓخَرِة َحسـَ نَْيا َحسـَ mVنَا آِتنَا ِيف ا+ َرب
ي+ُهتُْم ِفْهيَا َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُمهْ ا�ِن احلَْمُد ِِ� َرّبِ الَعالَِمْنيَ سـُبْحَانََك اللّ  .عََذاَب الن+ارِ   هُم+ َوَحتِ


