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Khutbah Pertama 

 هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب، 
Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar 

  هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب،
Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar 

  هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب.
Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar 

 هللاُ اَْكََبْ َكِبْْيًا َواحلَْمُد ّلِلِه كثْيًا َوُسْبَحاَن هللِا بُْكَرًة َوأِصْيلً 
Allahuakbar kabiraw walhamdulillahi kasiraa wa subhanallahi bukrotaw wa asiilaa 

 اَل اَِلَه ِااله  هللاُ َوهللاُ اَْكََبْ ، هللاُ َأْكََبْ َوّلِلِه ْاحلَْمدُ 
Laa ilaha illaallahu Wallahu Akbar   Allahuakbar walillahil-hamd 

 َاحْلَْمُد هلِل ْاحلَْمُد هلِل اّلذي َهَداََن ُسُبَل الّسَلِم،
Alhamdulillah Alhamdulillahil-ladzi Hadaana Subulas-salam 

  َوأَفْ َهَمَنا ِبَشرِيْ َعِة النهِبّ الَكرمِي، 
Wa afhamanaa Bisyari’atin-nabiyyil Karim 

 الّلُهمه َصلِّ وَسلِّْم َوََبرِْك َعَلى َسيِِّدَن ُُمَّمٍد َوَعَلى َأِل َسيِِّدَن ُُمَّمٍد أَمها بَ ْعُد:
Allahumma solli wassalim wabaarik ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala ali Sayyidina Muhammadin amma ba’ du 

 فَ َياَي َُّها ْاإلْخَواُن، أُْوِصْيُكْم َونَ ْفِسْي بِتَ ْقَوى هللِا َوطَاَعِتِه َلَعلهُكْم تُ ْفِلُحْوَن،



Faya ayyuhal Ikhwan, ‘usiikum Wanafsi Bitaqwallahi Watho’atihi La’allakum Tuflihuun 

 قَ اَل هللاُ تَ َعاََل ََياَي َُّها الهِذْيَن آَمنُ ْوا ات هُقْوا هللَا َحقه تُ َقاتِِه َوالَ ََتُْوُتنه ِإاله َوأَنْ ُتْم ُمْسلِ ُمْوَن. 
Qolallahu Taala Yaa ayyuhalladzina Aamanut-taqullaha Haqqo Tuqootihi Walaa Tamuu Tunna illaa Wa antum 

Muslimun 

 َصَدَق هللاُ  اْلَعِظْيمُ 
Sodaqollahul-adziim 

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Memulakan khutbah pada pagi hari yang penuh berkat ini, khatib ingin berpesan kepada kita semua, 

terutama kepada diri khatib sendiri agar sentiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita 

kepada Allah SWT.. 

… bila-bila pun dan dimana-mana pun kita berada, serta dalam keadaan sesukar mana pun, dengan cara 

melaksanakan segenap kewajipan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. 

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Apakah maksud hari raya? 

Sebenarnya, hari raya itu adalah hari yang diraikan setelah seseorang hamba itu melakukan pelbagai ibadah 

kepada Allah. 

Raya Aidilfitri sesungguhnya adalah untuk mereka yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah 

puasa dan pelbagai ibadah lain di bulan Ramadhan. 

Dan Raya Aidiladha pula sebenarnya adalah raya bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang 

paling utama, iaitu wukuf di Arafah, atau bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melakukan ibadah 

pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah.  Mereka inilah yang selayaknya untuk berhari raya. 

Sedangkan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa ibadah, maka apakah sebenarnya mereka sedang 

rayakan?   

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia. 



Kerana hari raya sebenarnya adalah hari raya seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah 

kegembiraan bersama. 

Zakat fitrah yang mengiringi AidilFitri dan ibadah korban yang mengiringi AidilAdha adalah bukti bahawa 

Islam menetapkan agar hari raya mewujudkan kegembiraan bersama. 

Orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka dia harus memberikan zakatnya kepada orang-orang 

yang fakir dan miskin. 

Orang yang mampu melakukan ibadah korban, maka dia harus mengedarkan daging haiwan korban kepada 

orang-orang yang tidak mampu, yang mana mungkin ada daripada mereka yang mungkin hanya 

merasakan daging setahun sekali sahaja. 

Dengan itu, kegembiraan pasti akan tersebar. Kegembiraan akan dirasakan oleh ramai umat Islam. 

Dari titik inilah, kita dapat membuat kesimpulan bahawa memenuhi keperluan orang-orang yang susah dan 

menggembirakan mereka dengan zakat dan daging korban adalah sesuatu yang mengiringi setiap detik 

hari raya. 

Hakikatnya, hari raya adalah hari kegembiraan bersama, kasih sayang, empati dan hari berkongsi sesama 

umat Islam. 

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Sebagai usaha untuk menjadikan hari raya sebagai hari kegembiraan bersama, kita seharusnya menyambut 

hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berkongsi dengan orang lain. 

Menjelang hari raya, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk membantu, meringankan beban saudara-

saudara kita yang memerlukan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebahagian 

harta kita, terutamanya di musim pandemik Covid-19 ini. 

Jika tidak mampu, maka cukuplah dengan ucapan-ucapan yang baik yang dapat menenangkan hati mereka, 

dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. 

Ingatlah bahawa dikebanyakkan tempat, ramai  orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemik ini. 

Banyak orang sukar mencari nafkah akibat covid-19 yang terus merebak.  

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Sebenarnya pada saat kita membantu orang-orang yang memerlukan, pada hakikatnya kita sedang berbuat 

baik kepada diri kita sendiri. 



 

نُْفِسُكْم 
َ
ْحَسنُْتْم ِِل

َ
ْحَسنُْتْم أ

َ
٧إِْن أ  

in aḥsantum aḥsantum li’anfusikum  

Maknanya: 

Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (Surah 

al-Isra’: 7) 

 

نُْفِسُكْم َوَما ُتنْفُِقوَن إَِّلا ابْتَِغاَء وَْجهِ اهللِ َوَما  
َ
َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َخْْيٍ فَِِل

نُْتْم ََّل ُتْظلَُموَن 
َ

 ٢٧٢ُتنْفُِقوا ِمْن َخْْيٍ يُوَفا إََِلُْكْم َوأ

Wa Mā Tunfiqū Min Khairin Fa Li’anfusikum, Wa Mā Tunfiqūna Illabtigā’a Wajhillāh, Wa Mā Tunfiqū Min Khairiy 

Yuwaffa Ilaikum Wa Antum Lā Tuẓlamūn  

Maknanya: 

Dan apa pun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian 

sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan kerana mencari redha Allah. Dan apa pun 

harta yang kalian infakkan, nescaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian 

sedikit pun tidak akan dirugikan” (al-Baqarah: 272) 

 

Hadirkan juga dalam hati apa yang disabdakan Baginda Nabi Muhammad SAW: 

Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.  

Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan 

memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat.  

Barang siapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan 

akhirat.  

Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya 

sesama Muslim”  (HR Muslim). 



Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Kepada mereka yang terkesan Covid-19 atau mengalami masa-masa sukar dalam hidupan, kita katakan 

bahawa musibah yang menimpa diri kita tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan 

Nabi Ismail beserta keluarga mereka.  

Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam baru 

dikurniakan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. 

Setelah anaknya meningkat umur sebagai seorang remaja, Allah memerintahkan kepada Baginda Nabi 

Ibrahim agar menyembelih pula putera yang sangat dicintai dan sekian lama dinanti-nantikan itu. 

Apakah sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu? 

Dengan ketundukan yang penuh kepada Allah, Nabi Ibrahim bersegera untuk  menjalankan perintah itu 

tanpa ada keraguan sedikit pun. 

Anaknya juga menyambut perintah itu dengan penuh pasrah tanpa ada protes sepatah kata pun. 

Subhanallah! Inilah sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah lebih daripada 

apa-apa perkara pun. 

Ayah dan anak saling menolong dan saling memberi semangat dalam melaksanakan perintah Allah. 

Dialog indah antara keduanya terakam dalam Al-Qur’an sebagaimana diceritakan oleh Allah: 

 

َرىَٰ ِِف 
َ

ٓ أ َُٰبََنا إِِّنِ ۡذََبَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىَٰ  قَاَل َي
َ

ٓ أ ِّنِ
َ

 ٢٠١ ٱلَۡمَناِم أ

Qāla Yā Bunayya Innī Arā Fil-Manāmi Annī Ażbaḥuka Fanẓur Māżā Tarā  

Maknanya: 

“….. Ibrahim berkata: “Duhai puteraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku 

menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu?”  (ash-Shaffat: 102) 

 

Sebagaimana kita tahu bahawa mimpi para nabi adalah wahyu. 

Sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada puteranya, “Maka pikirkanlah apa pendapatmu?” 

Ia bukanlah permintaan pendapat kepada puteranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan ataupun 

tidak, juga bukanlah sebuah keragu-raguan. 



Tetapi Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati puteranya dalam menerima perintah Allah 

SWT.  

Lalu dengan hati yang teguh, Nabi Ismail memberi jawapan yang menunjukkan bahawa kecintaannya 

kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri: 

 

 َٰ ُۖ  قَاَل َي بَِت ٱۡفَعۡل َما تُۡؤَمُر
َ

ِِبِينَ أ َٰ ُ ِمَن ٱلصا  ٢٠١ َسَتِجُدِّنٓ إِن َشآَء ٱهللا

Qāla Yā Abatif‘Al Mā Tu’maru Satajidunī In Syā’allāhu Minaṣ-Ṣābirīn  

Maknanya: 

Ismail menjawab: “Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, 

insyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar” (ash-Shaffat: 102) 

 

Jawapan Ismail yang disertai “In sya Allah” menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahawa 

segala sesuatu terjadi adalah dengan kehendak Allah. 

Apa pun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa pun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan 

terjadi. 

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Demi mendengar jawapan dari anaknya tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih 

sayang sambil menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail: 

Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai puteraku” 

Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. 

Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. 

Hal ini dikeranakan pencipta segala sesuatu adalah Allah SWT. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. 

Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Ta’ala. 

Sebab tidak dapat menciptakan akibat. Baik sebab mahupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah SWT. 

 



Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Berkat takwa, sabar dan tawakal serta kepatuhan  yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah 

kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Isma’il dengan seekor kambing jantan yang besar dan 

berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari syurga. 

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

 َٰ ََٰذا لَُهَو ٱۡۡلََل َُٰه بِِذبٍۡح َعِظيم   ، ُؤاْ ٱلُۡمبِيُ إِنا َه  َوَفَديَۡن
 

Inna Hāżā Lahuwal-Balā’ul Mubīn, Wa Fadaināhu Biżibḥin ‘Aẓīm  

Maknanya: 

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus Ismail dengan seekor 

sembelihan yang agung” (ash-Shaffat: 106-107) 

 

Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Mari kita renungkan bersama, 

Ditengah-tengah pandemik Covid-19 dan pelbagai masalah kehidupan yang lain, marilah kita meneladani 

apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat 

berat tersebut.     

Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan kepatuhan 

yang penuh kepada-Nya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya diberikan jalan keluar dan pertolongan dari 

Allah SWT.  

Kita harus yakin bahawa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, jika kita bersabar. 

Kita harus yakin bahawa pada setiap musibah pasti ada hikmah, jika kita bertawakal. 

Kita harus yakin bahawa di setiap masalah, pasti akan kita diberikan jalan keluar, jika kita bertakwa. 

Dan kita yakin bahawa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan, jika kita patuh kepada Allah SWT. 

 

 

 



Keluargaku yang dirahmati Allah, 

Marilah kita berdoa, semoga Allah mengeluarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam 

secara umum dari segala bala’, musibah, wabak, kenaikan harga barangan, kemungkaran, keburukan, 

kekejian, pelbagai kesukaran dan kesusahan. 

Amin ya Rabbal ‘alamin. 

ْسَتْغفُِر اهلَل ِِلْ َولَُكمْ 
َ

َذا َوأ قُْوُل قَْوِِلْ هَٰ
َ

اُه ُهَو الَْغُفْوُر   ، فَاْسَتْغفُِرْوهُ  ، أ إِن
 الراِحيْمُ 

 AquuLu Qaulii HaaZa Wa Astaghfirullah-HaLii Walakum, FastaghfiruuHu, Innahu Huwal-GhofuuRur-Rahim  

 

Selepas habis khutbah pertama khatib hendaklah duduk sebentar. 
 
Bagi khatib yang membaca khutbah dalam keadaan duduk hendaklah 
diam buat seketika 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khutbah ke dua 

 هللاُ اَْكََبْ هللاُ اَْكََبْ  هللاُ اَْكََبْ  هللاُ اَْكََبْ  هللاُ اَْكََبْ هللاُ اَْكََبْ هللاُ اَْكََبْ   
Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! 

 

  هللاُ اَْكََبْ َكِبْيًا َوْاحلَْمُد هلِل َكِثْْيًا  
Allahuakbar kabiraw walhamdulillahi kasiiraa 

 

 َوُسْبَحاَن هللِا بُْكَرًة َوَأِصْيلً 
Subhanallahi bukrataw wa asiilaa 

 

 اَل اَِلَه ِااله هللاُ َوهللاُ اَْكََبْ 
Laa ilaha illaallahu wallahu akbar 

 

 هللاُ اَْكََبْ َوهلِل ْاحلَْمُد 
Allahuakbar walillahil-hamd 

 

. ٍد َوَعَلى ألِِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعْْيَ َلُم َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمه  َاحْلَْمُد هلِل َوالصهَلُة َوالسه
Alhamdulillahi wassolatu wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala alihi wasohbihi ajmain 

 

  اَمها بَ ْعَد : ََي أَي َُّها النهاُس اات هُقوا هللا.
Amma ba’ : Ya Ayyuhan-nas Ittaqullah 

 



 قال هللا تعاَل ََي اَي َُّها الهِذْيَن آَمنُ ْوا ات هُقْوا هللَا َحقه تُ َقاتِِه َوالَ ََتُْوُتنه ِإاله َوأَ نْ ُتْم  
 ُمْسِلُمْوَن. 

Qolallahu Taala Ya Ayyuhallazina Aamanut-taqullaha Haqqo Tuqotih Walaa Tamutunna illaa Wa antum muslimun 

 

ُهْم َوْااَلْمَواتِ . ْسِلَماِت ااَْلَْحَياِء ِمن ْ
ُ

ْسِلِمْْيَ َوامل
ُ

ْؤِمَناِت َوامل
ُ

 اَلهلُهمه اْغِفْر لِْلُمْؤِمِنْْيَ َوامل
Allahummaghfirli mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahyaa’i minhum wal amwatt.  

 

نْ َيا َحَسَنًة َوِِف ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النهاِر.    رَب هَنا آتِناَ ِِف الدُّ
Rabbana Aatinaa fiddunya Hasanah Wafil Aakhirati hasanataw waqinaa ‘Azabannar. 

 

  رَب هَنا ظََلْمَنا اَنْ ُفَسَنا َواإْن َلَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرََحَْنا لََنُكْوَننه ِمَن ْاخلَاِسرِْيَن.
Rabbana zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana watarhamna lanakuu-nanna minnal khoshiriin 

 

َهى َعِن اْلَفْحشآِء    ِعَباَدهللِا! ِإنه هللَا ََيُْمُر َِبْلَعْدِل َوْاإِلحْ َساِن َوإِيْتآِء ِذي اْلُقْرىَب َويَ ن ْ
ُرْوَن  ْنَكِر َواْلبَ ْغي يَِعُظُكْم َلَعلهُكْم َتذَكه

ُ
 َوامل

‘Ibaadallah! Innallaha ya’muru bil ‘adli wal ihsan wa ‘itaa ‘izilqurba wayanha ‘anil fahsyaa’i wal munkari wal baghy 

ya’izzukum la’allakum tazakkaruun 

 

 َواذُْكُروا هللَا اْلَعِظْيَم يَْذُكرُْكْم َواْشُكُرْوُه َعلَى نَِعِمِه يَزِدُْكْم َوَلذِْكُر هللِا َأْكََبْ 
Wazkurullahal Aazima yazkurkum washkuruhu ‘ala ni’amihi yazidkum walazikrullahi akhbar 

 

ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.   َواّلِلّه
Wallahu ya’lamu maa tasna’uun 

 



Marilah kita berdoa agar ALLAH mengampuni dosa kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat: 

Ya ALLAH! ampunilah kaum muslimin dan muslimat, samada yang masih hidup ataupun yang telah 

mati.  

Ya ALLAH! ampunilah dosa kami dan ibubapa kami. 

 Ya ALLAH Engkau itu Maha Pemaaf dan suka kepada kemaafan, maafkanlah semua. Wahai Tuhan 

Kami, janganlah Engkau ambil tindakan jika kami terlupa atau tersilap. Wahai Tuhan Kami! 

Janganlah bebankan kami dengan apa yang kami tidak mampu.  

Ya ALLAH! berkatilah keluarga kami, kukuhkanlah kasih sayang antara kami, jadikanlah kami sentiasa 

berpegang dengan agamaMU. 

 Ya ALLAH! bimbinglah kami kepada akhlak yang baik, tiada yang dapat membimbing kami kepada 

hal itu melainkan Engkau. 

 Ya ALLAH! jauhilah kami daripada akhlak yang buruk, tiada yang dapat menjauhkan kami dari hal itu 

melainkan Engkau. 

 Ya ALLAH! Lindungilah kami dan negara kami daripada bencana kemusnahan dan kerosakan. 

Bimbinglah kamipara pemimpin kami agar menjadi hambahambaMU yang soleh  

 

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin      

 

 هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب هللاُ َأْكََب 
Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar 

 

 اَل اَِلَه ِااله هللاُ َوهللاُ اَْكََبْ 
Laa ilaha illaallahu Wallahu Akbar    

 

 هللاُ َأْكََبْ َوّلِلِه ْاحلَْمدُ 
Allahuakbar walillahil-hamd 

 

Maka Tamatlah Khutbah Pada Hari Tersebut 
Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha, Maaf Zahir & Batin 

 


