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اللُُأَ ْكبَ ْرُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
ُ
اللُُأَ ْكبَ ْرُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
ُ
اللُُأَ ْكبَ ْرُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
ُ
َّاسُبِالتَّ ْكبِ ِْْيُ،
اتُالن ُِ
َص َو ُُ
اللُُأَ ْكبَ ُْرُ َماُتَ َعالَ ُْ
ُ
ت ُأ ْ
احُالْ َكبِ ِْْيُ،
الصبَ ُِ
اءُِ ُْ
الس َم ُِ
تُأَبْ َو ُُ
َّح ُْ
ُ
فُ َىٰ َذاُ َّ
ابُ َّ
اللُُأَ ْكبَ ُْرُ َماُتَ َفت َ
تُ َعلَْي نَاُ َر ْْحَُةُا ِإللَُِٰوُالْ َعلِيُُالْ َق ِديْ ِرُ،
اللُُأَ ْكبَ ُْرُ َماُتَنَ َّزلَ ُْ
ُ
فُ َىٰ َذاُالْيَ ْوُِمُالْ ُمنِ ُِْْيُ.
يُِ ُْ
بُالْ ُم ْسلِ ِم ْ َُ
تُقُلُ ْو ُُ
اللُُأَ ْكبَ ُْرُ َماُتَ َق َاربَ ُْ
ُ
اللُُأَ ْكبَ ْرُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
ُ
اْلَ ْم ُُد
اللُُأَ ْكبَ ُْرَُ ُ،و ُِ
اللُُأَ ْكبَ ْرُ ُ،
اللُُ َو ُ
َُلُإِلَُٰوَُإَُِّلُ ُ
للُ ْ
لُ
َّص ِديْ ِقَ ُ ،وأ َْر َش َد ُى ُْم ُإِ َُ
لل ُالَّ ِذ ُْ
اَ ْْلَ ْم ُُدُُِ ُِ
ي ُأ ََم َُّد ُأ َْولِيَاءَُهُ ُبِالت َّْوفِْي ِقَ ُ ،وأَ ْْلََم ُه ُْم ُُ َكلِ َم ُةَ ُ ْ
اْلَقُ ُ َوالت ْ
ت ُ ِِبَأ ُ َحبَانَاُ،
َْحَ ُدُهُُ َعلَى ُالن ْع َمُِة ُالَِّ ُْ
ض ُِح ُ ََمَ َّج ٍُة ُ َوطَ ِريْ ٍقَ ُ،و َج َعلَ ُه ُْم ُبَِر ْْحَتُِِو ُ َخْيَُُر ُأ َُّم ٍُة ُ َوفَ ِريْ ٍقُ ،أ ْ
أ َْو َ
َنُ
كُلَوَُ ُ،وأَ ْش َه ُُدُأ َُّ
اللُُ َو ْح َدُهُُ ُلَُ َش ِريْ َُ
تُ ِِبَاُ َى َدانَا.أَ ْش َه ُُدُأَ ُْنَُُلُإِلَُٰوَُإِ ُلَُّ ُ
َوأَ ْش ُكُرُهُُ َعلَىُالْ ِملَُِّةُالَِّ ُ
سي َدنَاُ َُم َّم ًداُعب ُدُهُورسولُُوُ.اَل ٰلّه َُّمُصلُُوسل ُمُوبا ِرُْكُعلَىُسي ِدنَاُ َُم َّم ٍُدُوعلَىُآلِِ
ص ْحبُِِوُ
و
ُ
ُ
و
َ ََ
ََ
َ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
َوَم ُِنُ ْاىتَ َدىُ ِِبَ ْديُِِوُ.
ادُ ِ
اعتُِِوُ.
اللَُأ ُْو ِص ُْيُنَ ْف ِس ُْيُ َوإِيَّا ُك ُْمُبِتَ ْق َوىُ ُِ
اللُ،اِتَّ ُق ْواُ ُ
أ ََّماُبَ ْع ُدُ،فَيَاُ ِعبَ َُ
اللُ َوطَ َ
Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah, di pagi Aidilfitri yang penuh dengan keberkatan ini,
marilah kita zahirkan rasa syukur ke hadrat ilahi. Maha Suci Allah
yang telah mengurniakan kepada kita bulan Ramadhan untuk
dan

keimanan

telah

menyuburkan
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yang

Bulan

dinikmati.

ketakwaan. Bulan yang menanamkan kekuatan kepada kita untuk
beribadah, dan memupuk nilai cintakan kedamaian dan keihsanan.
Mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima sebagai amal soleh
olehNya, amin ya Rabbal ’Alamin. Pada hari ini, khatib akan
menyampaikan khutbah yang bertajuk “Ketaqwaan Dan Ilmu
Mendepani Era Teknologi Masa Kini”.

ِ ُو،ُاَللُُأَ ْكب ر،ُاَللُُأَ ْكب ر،اَللُُأَ ْكب ر
ُُُاْلَ ْم ُد
ْ ُلل
َ َْ ُ َْ ُ َْ ُ

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,
Pada hari ini, umat Islam di seluruh dunia, dari pelbagai bangsa
dan peringkat usia, bersama-sama melafazkan takbir, tahmid, dan
tasbih sebagai tanda mengagungkan kebesaran Allah azza wajalla.
Zikir yang dilafazkan itu juga menandakan satu kejayaan dalam
melaksanakan perintah Allah subhanahu wata‟ala iaitu ibadah
puasa terutamanya, dan mengawal serta mendidik nafsu. Ia juga
menandakan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wata‟ala
yang telah menganugerahkan kesempatan untuk kita menikmati
rahmat di bulan Ramadhan dan seterusnya menuai hasilnya
dengan kegembiraaan merayakan Idulfitri pada hari ini.
Gema takbir, dengan memuji Allah subhanahu wata‟ala ini amat
menggetarkan jiwa, perasaan dan emosi kita, kerana sambutan
Idulfitri

yang

ditetapkan

oleh

Islam,

dimulakan

dengan

mentauhidkan Allah subhanahu wata‟ala. Mimbar yakin sambutan
di seluruh negara pada hari ini akan dipenuhi dengan amalanamalan yang baik, dan mengikut pedoman ajaran Islam, tiada yang
menghina, tetapi semuanya memuliakan Islam; menghormati dan
2

tidak mencemarkan cahaya Ramadhan yang baru saja berlalu, dan
seterusnya memuliakan dan mensyukuri bulan Syawal yang yang
baru menjelma ini.

ِ ُو،ُاَللُُأَ ْكب ر،ُاَللُُأَ ْكب ر،اَللُُأَ ْكب ر
ُُُاْلَ ْم ُد
ْ ُلل
َ َْ ُ َْ ُ َْ ُ

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,
Marilah kita berfikir sejenak, mengimbas kembali, mutiara-mutiara
hikmah yang telah kita perolehi, daripada bulan Ramadhan yang
baru kita lewati.
Ingatkah kita, betapa kita sanggup bersabar dalam melaksanakan
ketaatan, menahan rasa lapar, dahaga dan perasaan, demi
melaksanakan ibadah puasa yang merupakan satu tuntutan?
Ingatkah kita, betapa kita menjadi orang yang lebih berjaga-jaga,
dalam tingkah laku dan tutur bicara, agar tidak melakukan sesuatu
maksiat yang boleh menyebabkan ibadah rosak dan binasa?
Pada masa yang sama, kita juga telah memakmurkan rumahrumah Allah, menghidupkan malam-malamnya dengan solat sunat
tarawih, witir, tahajjud dan tadarus Al-Quran. Bahkan lebih dari itu,
kita juga dapat menyaksikan ramai daripada kita yang telah tampil,
membantu mereka yang memerlukan dan berada dalam kesulitan,
dengan apa jua yang termampu untuk diberikan.
Sesungguhnya, Ramadhan telah mendidik kita untuk lebih bersedia
dan

redha

menanggung

sedikit-sebanyak

kepayahan,

demi

memastikan segala perintah Allah subhanahu wata‟ala dan Rasul
junjungan, sallallahu alaihi wasallam dapat dilaksanakan. Kita
menjadi lebih bersedia dan bersemangat, bagi melaksanakan
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ibadah yang wajib mahupun yang sunat, seperti solat fardhu dan
solat sunat, serta zakat yang wajib dan sedekah yang sunat. Malah
sepatutnya juga kesungguhan untuk berkorban dan berkhidmat,
dengan penuh ikhlas bagi mengangkat martabat dan maruah
negara serta umat, semakin subur dalam hati sanubari kita sebagai
umat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga halnya dalam menjauhkan diri daripada maksiat, juga
perkara-perkara yang makruh atau dibenci oleh syarak seperti
merokok, berkelahi, mengumpat, dan mendedahkan aurat. Semua
ketaatan dan kebaikan ini dilakukan dengan penuh taat, walaupun
terpaksa mengorbankan kesenangan diri sama ada dari segi
perasaan, tenaga, dan harta benda, mahupun masa rehat.
Inilah hasil madrasah Ramadhan. Inilah natijah ketakwaan. Ia
bukan sahaja membawa kita lebih dekat kepada Allah subhanahu
wata‟ala tetapi juga menjadikan kita lebih mesra sesama insan.
Inilah bentuk ketakwaan yang kita inginkan, sesuai dengan firman
Allah subhanahu wata‟ala dalam Surah Ali-Imran, ayat 133-134 :
 

 
   
 
 
  
  
   
  
  
 
  
   
  
 
        
     
  
  
    

   
 
 
      
     
 
 
            
   
 
 
  
 
   
 

 
 
   
  

Maksudnya : “Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari
Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Iaitu) Orangorang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
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mahupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan”.

ِ ُو،ُاَللُُأَ ْكب ر،ُاَللُُأَ ْكب ر،اَللُُأَ ْكب ر
ُُُاْلَ ْم ُد
ْ ُلل
َ َْ ُ َْ ُ َْ ُ

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,
Madrasah Ramadhan telah menyediakan ruang dan peluang yang
begitu luas untuk kita mencapai ketenangan hati dan minda. Melalui
madrasah Ramadhan, kita dididik agar berusaha menjadi seorang
yang sabar, berfikiran panjang dan tidak mudah untuk melenting,
berkelahi dan sebagainya. Begitu juga, kita diajar agar sentiasa
menjaga tuturkata dan tingkahlaku, dengan mengelakkan diri
daripada mengumpat, memfitnah, dan seumpamanya ,termasuklah
menipu.
Selain itu, kita juga dididik supaya sentiasa bersyukur atas kurniaan
yang diberikan oleh Allah subhanahu wata‟ala kepada kita setelah
merasai sendiri kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh
golongan yang kurang bernasib baik berbanding kita. Seterusnya,
jiwa kita disemai dan disuburkan dengan perasaan kasih dan
sayang kepada orang lain.
Semua sifat dan sikap yang baik ini, kita perolehi semasa
menghadiri madrasah Ramadhan, melalui ibadah puasa, solat
sunat tarawih dan witir, sedekah, bacaan al-Quran dan al-hadis,
mengikuti majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Apabila sifat-sifat ini
ada pada seseorang itu, maka jadilah dia seorang yang tenang
minda dan jiwanya.
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Ketenangan minda dan jiwa adalah anugerah yang amat berharga
bagi seseorang insan. Orang yang tenang jiwa dan mindanya akan
menjalani

kehidupan

yang

sejahtera

dan

bahagia,

bahkan

kebahagiaan yang sama turut tersebar dan dirasai oleh orang lain.

ِ ُو،ُاَللُُأَ ْكب ر،ُاَللُُأَ ْكب ر،اَللُُأَ ْكب ر
ُُُاْلَ ْم ُد
ْ لل
َ َْ ُ َْ ُ َْ ُ

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Idulfitri bererti merayakan kemenangan, iaitu kemenangan ke atas
godaan dan nodaan hawa nafsu, membolehkan kita kembali
kepada jati diri sebagai hamba Allah subhanahu wata‟ala yang
ketaqwaannya jitu, hamba Allah subhanahu wata‟ala yang cintakan
hukum Allah, hamba Allah subhanahu wata‟ala yang cintakan alQuran, cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintakan
saudara seIslam, cintakan masjid, cintakan ilmu pengetahuan,
cintakan segala bentuk kebaikan dan akhlak yang mulia dalam
kehidupan.
Justeru, kita sebagai umat Islam, mesti terus menjadikan usaha
menuntut ilmu pengetahuan, kemahiran dan pembaikan diri secara
berterusan, di samping mengukuhkan daya kepimpinan, sebagai
satu budaya dalam kehidupan, terutamanya dalam era ekonomi
digital yang sedang dihadapi oleh negeri dan negara pada masa
kini dan akan datang. Mudah-mudahan segala sifat yang baik dan
terpuji ini akan terus subur dan mekar dalam diri setiap daripada
kita, amin.
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ِ ُو،ُاَللُُأَ ْكب ر،ُاَللُُأَ ْكب ر،اَللُُأَ ْكب ر
ُُُاْلَ ْم ُد
ْ ُلل
َ َْ ُ َْ ُ َْ ُ

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Hari Raya Idilfitri adalah hari untuk bergembira dan bersyukur atas
kurniaan Allah subhanahu wata‟ala. Hari Raya adalah hari untuk
mengukuhkan lagi erti persaudaraan, ukhuwwah dan perpaduan
kita. Pada masa yang sama, marilah juga kita berkongsi keceriaan
Aidilfitri bersama mereka yang kurang bernasib baik. Jadilah
anggota masyarakat yang prihatin dan mengambil berat kepada
jiran tetangga, sahabat handai serta sanak saudara.
Justeru, mimbar menyeru marilah sama-sama kita menghidupkan
suasana Aidilfitri ini dengan amalan ziarah-menziarahi, kunjungmengunjungi dan menghubungkan silatur rahim terutama sekali
terhadap kedua ibu bapa kita dengan memohon kemaafan atas
segala kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukan sama
ada yang disedari ataupun yang tidak disedari. Dengan demikian,
jiwa kita dapat merasai ketenangan dan kebahagiaan yang sejati.
Saiyiduna Abdullah bin Salam radhiallahu anhu meriwayatkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud :
“Wahai umat manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan,
hubungkanlah silaturahim, dan dirikanlah solat (malam) ketika
orang sedang tidur, nescaya kamu akan memasuki syurga
dengan kesejahteraan.”
(Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan al-Hakim)
Selari

dengan

cahaya

Ramadhan,

serta

keinsafan

yang

dibangkitkan, maka mimbar ingin menyeru agar kita memulihkan
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dan mengukuhkan hubungan sesama kita dengan mendalami
persefahaman dalam kalangan kita, meningkatkan rasa kasih
mesra dan persaudaraan sesama Islam, mengukuhkan rasa
timbang rasa dan saling menghomati sesama manusia, membuka
hati kerelaan dan keikhlasan maaf-memaafi, bantu-membantu di
kalangan kita dan sesama masyarakat majmuk serta berazam terus
menyumbang

kepada

kestabilan

dan

keselamatan

dalam

masyarakat dan negara.
Untuk mencapai semua ini kita perlu bersederhana dalam apa jua
tindakan, sentiasa mengutamakan harmoni dan kesejahteraan,
serta mengelakkan sifat-sifat bongkak, sombong dan melampau.
Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Ingatlah wahai
muslimin dan muslimat sekalian, bahawa amalan ibadat kita tidak
akan diterima oleh Allah subhanahu wata‟ala sekiranya kita hanya
mementingkan diri sendiri dan tidak menghormati hak-hak orang
lain. Ambillah kesempatan pada hari yang mulia ini untuk samasama kita mewujudkan persefahaman antara kita. Mudah-mudahan
dengan cara ini hidup kita sentiasa berada dalam keberkatan.
Semoga negeri dan negara kita sentiasa dalam suasana harmoni
dan aman damai. Mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita
menghayati firman Allah subhanahu wata‟ala dalam surah alHujuraat, ayat 10:

ِ َالش ْيط
ِ ِأَعُوذُ ب
َّ الل ِم َن
الرِج ْي ِم
َّ ان
ْ
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Maksudnya : Sebenarnya orang yang beriman itu adalah
bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang
bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu
beroleh rahmat.

ات ُ َوالذ ْك ُِر ُالْ َح ِكْي ِمَ ُ ،وتَ َقبَّ َُلُ
ن ُ َوإِيَّا ُك ُْم ُبِاْآليَ ُِ
ان ُالْ َع ِظْي ِمَ ُ ،ونَ َف َع ِ ُ
ف ُاْل ُقْرءَ ُِ
ل ُ َولَ ُك ُْم ُِ ُ
اللُُِ ُ
بَ َارَُك ُ ُ
الس ِمي ُع ُالْعلِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
لُ
يم ُِ ُ
اللَ ُالْ َع ِظ َُ
َستَ ْغ ِفُُر ُ ُ
أ
و
ُ
ا،
ذ
ى
ُ
ُ
ل
و
ق
ُ
ُ
ل
و
َق
أ
ُ
.
ُ
م
ي
ٰ
ُ
َ
َ
ُ
َ ْ
منُ ُ َومْن ُك ُْم ُتالََوتَوُُ ،إنَُّوُ ُ ُى َُو ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ
يُوالْ مسلِم ِ
ِ ِ
ِِ
الرِحْي ُُمُُ.
اتُ،إِنَُّوُُ ُى َُوُالغَ ُف ْوُُرُ َّ
َولَ ُك ُْمُ َول َسائ ُِرُالْ ُم ْسلم َُ َ ُ ْ َ
اْلَ ْم ُُد
للُُأَ ْكبَ ْرَ ُ،و ُِ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
اَ ُ
للُ ْ
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ُ،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َا
ُ.اْلَ ْم ُُد
ُِ ُ َُو،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َ ا،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ْر
ُ َا
ْ ُلل
ُ،ُك ُلَو
َُ ْاللُ ُ َو ْح َدُهُ َُُل ُ َش ِري
ُ ُ  ُأَ ْش َه ُُد ُأَ ُْن َُُّل ُإِلَُٰوَ ُإَُِّل،لل ُ َْحْ ًدا ُُ َكثِْي ًرا ُُ َك َما ُأ ََمَر
ُِ اَلْ َح ْم ُُد
ٰ  ُاَل.َن ُسي َدنَا ُم ح َّم ًدا ُعب ُدُه ُورسولُُو
ُصلُ ُ َو َسل ُْم ُ َعلَ ُٰى ُ َسي ِدنَا ُ ُم َح َّم ٍُد
ُ
ُ
م
ه
ل
ّ
َّ
َ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ُ َ َُّ َوأَ ْش َه ُُد ُأ
ِِوعلَ ُىُآل
ُُ.ي
َُ ْ َِْجَع
أ
و
ُ
ُ
و
ْ َص َحابُِِوُأ
ْ َ ٰ ََ
ِ ُايُبِتَ ْقوى
ِ ُاد
ُِأُو ِصْي ُك ُمُوإ،َُاِتَّ ُقواُالل،الل
ُ.ازُالْ ُمتَّ ُق ُْو َُن
َُ َُفَ َق ُْدُف،الل
ُ
ي
َُ َُفَيَاُ ِعب،أ ََّماُبَ ْع ُد
َّ
َ َ َْ ْ
ُاْلَ ْم ُد
ُِ ُُُِ َُو،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َا
ْ ُلل

Para Tetamu Allah yang dimuliakan!
Marilah kita kunjung-mengunjungi dengan memberi keutamaan kepada
kedua ibubapa kita dan sanak saudara, bersalam-salaman dan bermaafmaafan pada Hari Raya yang mulia ini. Lapangkanlah dada kita untuk
memaafkan kesalahan dan kesilapan saudara-saudara kita.
Sesungguhnya, sambutan hari raya dalam Islam adalah ibadah. Maka kita
hendaklah berusaha supaya kegembiraan dalam berhari raya tidak sesekali
bercampur-aduk

dengan

perkara-perkara

berbentuk

maksiat

dan

pembaziran.
Justeru, dalam keseronokan kita menyambut hari raya dengan berkunjung ke
rumah saudara mara dan rakan taulan, menghadiri rumah terbuka dan
sebagainya perlulah dibatasi oleh landasan syariat. Di mana pergaulan lelaki
dan perempuan mestilah terkawal, batasan aurat hendaklah selari dengan
tuntutan Islam, pakaian yang menjolok mata dan tidak selari dengan
kehendak Islam hendaklah dihindari dan hiburan melampau perlulah dijauhi.
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Marilah kita raikan kegembiraan dengan cara yang sederhana terutamanya
dalam menjamu selera, dan menyediakan juadah untuk rumah terbuka dan
sebagainya.
Akhirnya, setelah bergembira merayakan Idilfitri, sama-samalah pula kita
teruskan semangat Ramadhan yang tertanam di jiwa dengan melaksanakan
puasa sunat enam hari di bulan Syawal sebagaimana yang digalakkan
kepada kita untuk melakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu „alaihi
wasallam yang berbunyi :
))

ُالُ َكا َُنُُ َك ِصيَ ُِامُالد َّْى ُِر
ٍُ ضا َُنُ ُُثَُّأَتْ بَ َع ُوُُبِ ِستُُ ِم ُْنُ َش َّو
َ ص َُامُ َرَم
َ ُ((ُ َم ُْن

Maksudnya : Sesiapa yang berpuasa Ramadhan, dan diikuti dengan enam
hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun.
(Hadis riwayat Imam Muslim)

ِ َّ ُيآ ُأَيُّها ُال.َّب
ِالل ُوم ََلئ
ِ
ُّ
ِ
ُصلُّ ْوا ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسل ُم ْوا
ُ
ا
و
ن
آم
ُ
ُ
ن
ي
ذ
ُ
ن
ال
ُ
ُ
ى
ل
ع
ُ
ُ
ن
و
ل
ص
ي
ُ
ُ
و
ت
ك
َ
َ
َ
ُ
َ
ٰ
َ
ُ
ْ
َ َْ َ
َ َ
َ َ َُ ُ إ َُّن
َُْ
ُِاَل ٰلّه َُّمُصلُُوسل ُمُوب.تَسلِيما
ِِركُعلَ ُىُسي ِدنَاُم ح َّم ٍُدُوعلَ ُىُآل
ُ.ص ْحبُِِوُ َو َسل ُْم
و
ُ
ُ
و
ُ
ا
ْ
ٰ
ٰ
َ
َ
ََ
ََ ْ َ َ َ ُ ً ْ ْ
َ َُ َ
ُاء ُ ِمْن ُه ُْم
ُِ ََحي
ُِ َي ُ َواُلْ ُم ْؤِمن
َُ ْ ِات ُ َوالْ ُم ْؤِمن
ُِ ي ُ َوالْ ُم ْسلِ َم
َُ ْ اَل ٰلّ ُه َُّم ُا ْغ ِف ُْر ُلِْل ُم ْسلِ ِم
ْ ات ُاْأل
ِ بُم
ِ بُالدَّعو
ِ واْألَمو
َِ ُك
ِ َاتُوياُق
ُِإ.ات
ِ
َّ
ُ.ات
ُِ اج
اْل
ُ
ُ
ي
اض
ُ
ُ
ي
ج
ُ
ي
ر
ق
ُ
ُ
ع
ي
َس
ُ
ن
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ٌ
َ َ َ
ََ َ ُ ُ ٌ
َْ َ
Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan semua kaum Muslimin dan
Muslimat sama ada yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia.
Ya Allah ampunkanlah secara khususnya dosa-dosa dan kesalahan ibubapa
kami, saudara-mara kami, sahabat handai kami, guru-guru kami dan orang
yang menyayangi kami keranaMu ya Allah. Limpahkanlah kesejahteraan,
kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan di dunia ini
lebih-lebih lagi di akhirat kelak Ya Allah.
Ya Allah, berikanlah taufiq dan hidayahmu kepada kami semua, kepada
pimpinan-pimpinan Islam negara kami khususnya Seri Paduka Baginda Yang
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Dipertuan Agong Malaysia dan juga pimpinan-pimpinan Islam negeri kami
khususnya kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
Ya Allah, Ya Dzal Jalali Wal Ikram! Kabulkanlah doa kami, Terimalah solat
kami, puasa kami, amalan-amalan sunat yang telah kami kerjakan sepanjang
bulan Ramadhan Al-Mubarak, kekhusyukan kami, perhambaan kami dan
sempurnakanlah

segala

kekurangan

yang

ada

pada

diri

kami.

Perkukuhkanlah perpaduan antara kami dan umat Islam seluruhnya Ya Allah,
Ya Akramal Akramin.

ِ ُاد
ِ
ِ اللُيأْم ُرُبِالْع ْد ُِلُواْ ِإلحس
ُِإ.الل
َّ
ُآء
ُِ بُ َويَْن َهىُ َع ُِنُالْ َف ْح َش
َُآءُ ِذىُالْ ُق ْر
ُِ َُ َوإِيْت،ان
ُ
ُ
ُ
ن
ُ
ُ
ب
ع
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ

ُُ ُ َوا ْش ُكُرْوُه،يم ُيَ ْذ ُك ْرُك ْم
َُ اللَُالْ َع ِظ
ُ ُ  ُفَاذْ ُكُروا. ُيَعِظُ ُك ُْم ُلَ َعلَّ ُك ُْم ُتَ َذ َّكُرْو َُن،َوالْ ُمْن َك ُِر ُ َوالْبَ ْغ ِي
ِ علَ ُى ُنِع ِم
ِ
ُاللُ ُيَ ْعلَ ُُم ُ َما
ُ  ُ َو،الل ُأَ ْكبَ ُر
ُِ ُ  ُ َولَ ِذ ْكُُر،ضلُِِو ُيُ ْع ِط ُك ْم
ُْ َاسئَ لُ ْوُهُ ُ ِم ُْن ُف
و
ُ
،
م
ك
د
ز
ي
ُ
ُ
و
ْ
ُ
َْ ْ َ َ ٰ َ
ُ.صنَ ُع ْو َُن
ْ َت

.للُالْ َح ْم ُُد
ُِ ُ َو،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َ ا،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َُا،للُُأَ ْكبَ ُر
ُ َا
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