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Sidang jemaah yang dimuliakan,
Marilah kita meningkatkan tahap ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan
konsisten melaksanakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.
Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang yang bertakwa di akhirat
kelak.
Alhamdulillah diangkat lafaz syukur ke hadrat Allah SWT yang telah mengurniakan
kita kesihatan dan ketabahan hingga berjaya menyempurnakan ibadah puasa sepanjang
Ramadan. Berpuasa menguji kekuatan jasmani, keutuhan minda dan keteguhan rohani.
Ibadat puasa telah menyemai nilai disiplin, membimbing insan mengawal nafsu. Manusia
sering tergelincir ke lembah hina disebabkan gagal mengawal tuntutan nafsu hingga
tenggelam dalam sifat tamak, bersifat haloba, bersifat riak, bersifat sombong dan
melakukan pembaziran. Segala kerosakan dan kebinasaan berlaku berpunca dari kegagalan
mengawal tuntutan hawa nafsu yang tidak terkawal. Allah SWT berfirman dalam surah
Yusuf ayat 53:
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Maksudnya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena
sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang
diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang”.
Semoga pelbagai ibadah wajib dan sunat yang dilakukan sepanjang Ramadan
1443H, di samping berperanan membersihkan rohani, turut membantu dalam usaha
peningkatan tahap kesihatan jasmani. Ramadan bulan mulia melaksanakan ibadah,
bermula dengan ihsan Ilahi, diakhiri dengan kemerdekaan yang dilimpahi keampunan
menjelang Syawal. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah Aidil Fitri yang
bertajuk “Kebesaran Aidil Fitri, Syawal Dirai”.
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Sidang jemaah yang dihormati,
Hari ini kita menyambut 1 Syawal, Hari Raya Aidil Fitri, hari yang dianugerahkan
Ilahi kepada para hamba-Nya yang berjaya melalui dugaan mengawal nafsu selama
sebulan. Islam mensyariatkan ummah menyambut Aidilfitri lantaran bagi melahirkan
perasaan gembira atas kurniaan-Nya yang melimpah ruah. Kalimat ‘fitri’ bermaksud fitrah,
iaitu kejayaan manusia kembali kepada fitrah yang asal, dilahirkan bersih daripada dosa
dan noda, lalu Allah SWT menganugerahkan satu hari istimewa sebagai tanda kemenangan
setelah menempuhi sebuah ujian.
Rasulullah SAW menyeru agar Aidil Fitri dijadikan sebagai platform untuk
mengeratkan perpaduan sesama umat Islam. Baginda mengisytiharkan Aidil Fitri sebagai
hari kedamaian, hari kegembiraan penuh dengan keriangan. Hakikatnya setelah hampir dua
tahun kita tidak bergerak bebas lantaran ancaman wabak COVID-19. Maka tahun ini
kerajaan telah memberikan kelonggaran peraturan dan ketetapan Standard Operating
Procedure (SOP). Selaut kesyukuran kita lafazkan dan hendaknya sambutan hari raya yang
disambut dengan melengkapkan tuntutan sambutan seperti mana yang dihuraikan dalam
kitab Durratun Nasihin:
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“Bersungguh-sungguhlah kamu semua pada Hari Raya Aidil Fitri dengan bersedekah dan
amalan-amalan yang baik, yang bagus daripada solat, zakat, tasbih, tahlil kerana sesungguhnya
hari ini Allah SWT mengampuni dosa kamu, mengabulkan doa mu dan melihat kamu semua
dengan kasih sayang.”
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Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian.
Aidil Fitri yang disambut dengan riang gembira perlu berlandaskan syariat dan
ajaran Islam bagi menentukan ianya dikira sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Hiasi
sambutan dengan memperbanyakkan amalan bersedekah, terutama bagi mereka yang telah
dilimpahkan dengan pelbagai keistimewaan nikmat dan kesenangan rezeki. Ringankan
tangan untuk menghulurkan bantuan kepada fakir miskin, limpahkan kasih sayang dan
perhatian kepada anak yatim, muliakan orang tua kita yang semakin uzur dimamah usia,
tunaikan zakat harta dan zakat fitrah.
Menunaikan kefarduan zakat ialah Rukun Islam yang berada di kedudukan kedua
selepas kefarduan solat menandakan kedua rukun ini saling melengkapi dan tidak boleh
dipisahkan. Ibadat solat berperanan menjaga hubungan manusia dengan Al-Khaliq,
pencipta-Nya, manakala zakat pula berperanan menjaga hubungan sesama manusia.
Justeru itu, difardukan kepada setiap orang menunaikan zakat fitrah sekali setahun
setibanya Aidil Fitri.
Selaku warga tentera yang mempunyai keprihatinan yang tinggi, seharusnya kita
telah banyak mengambil iktibar dari ibadat puasa. Antaranya memahami erti perjuangan
dan pengorbanan dalam mencari keredaan Allah SWT dan mencapai tahap takwa tertinggi.
Ketika berpuasa, kita mampu untuk berjuang melawan tuntutan hawa nafsu yang
merupakan antara musuh utama dalam pembentukan keperibadian Muslim unggul. Kita
harus meningkatkan usaha bagi menjadikan puasa sebagai bulan untuk mendidik jiwa dan
memperkukuhkan jati diri dengan semangat pengorbanan yang tinggi. Jika kita dapat
mengadaptasi semangat perjuangan dan roh pengorbanan yang hebat ini dalam profesion
ketenteraan yang kita dokong selama ini, nescaya kita mampu menyumbang ke arah
melahirkan sebuah angkatan yang kredibel dan versatil.
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Sidang jemaah yang dihormati sekelian.
Masih segar dalam ingatan di waktu Syawal yang lalu, kita mendengar pesanan
takwa daripada Khutbah Aidil Fitri di kediaman masing-masing. Tanpa kita sedar, sudah
lebih dua tahun kita telah melalui perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sejak
kali pertama dijalankan di seluruh negara bermula 18 Mac 2020 yang lalu dan kini kita
telah pun beralih ke Fasa Endemik bermula pada 1 April 2022. Umat Islam khususnya di
negara kita ini sudah pastinya telah terdidik dengan arahan pematuhan norma baharu
terutamanya khususnya berkaitan SOP ketika menjalankan ibadah di masjid dan surau.
Walaupun pada fasa endemik ini banyak larangan dan ketetapan yang telah dilonggarkan,
namun ia bukanlah tiket untuk kita mengabaikan segala pematuhan SOP yang seakan telah
sebati dalam kehidupan harian kita.
Berdasarkan statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia,
seluruh warganegara telah cakna dan ambil peduli berkenaan pengambilan imunisasi
COVID-19 yang mana masih sedang dijalankan di seluruh negara dan semoga ikhtiar ini
diharap akan memberikan sinar baharu bagi membebaskan negara kita daripada penularan
wabak ini. Mari kita renungkan firman Allah SWT menerusi surah Asy-Syuara’ ayat 80
dan 81:

Maksudnya: “ dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang
akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali)”.
Oleh itu, disamping kita berikhtiar mencari penawar segala penyakit, kita juga
hendaklah memelihara tahap keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT dengan
meletakkan segala kenikmatan dan ujian yang melanda, segalanya dalam genggaman dan
pengetahuan Allah SWT.
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Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah.
Ujian dan musibah yang telah kita tempuhi sebelum ini, kisah suka dan duka, ianya
merupakan tanda kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Pandemik ini telah banyak
mengubah norma kehidupan dan aktiviti harian sepatutnya semua itu akan membangkitkan
kesedaran kita bahawa segala nikmat hanyalah sementara dan berbentuk pinjaman sematamata.

Buat sahabat, rakan taulan yang berada dalam zon ujian dan kesukaran, ingatlah
bahawa rahmat Allah SWT sentiasa dekat dengan hamba Nya yang bersabar. Disebut
dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah RA, bahawa Baginda Nabi  ﷺpernah bersabda
yang bermaksud:
“ Sungguh mengagumkan urusan seorang Mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara
adalah baik baginya. Dan tidak lah didapati seorang pun hal tersebut melainkan
pada diri seorang Mukmin. Jika dia merasakan kesenangan maka dia bersyukur.
Dan itu lebih baik baginya. Jika kesusahan menerpanya maka dia bersabar. Dan
itu adalah lebih baik baginya.”.
(Riwayat Muslim)
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Para Tetamu Syawal yang dirahmati Allah SWT.
Mengakhiri khutbah, marilah kita meraikan hari kemenangan ini dengan
memperbanyakkan syukur dan memuji Allah SWT. Atas izin-Nya, kita berjaya melepasi
ujian fizikal, mental dan rohani selama sebulan dalam bulan Ramadan. Maka kejayaan
menempuh ujian ini bersama gandaan ibadah dan mujahadah. Kemenangan kita mengawal
nafsu tidak dicemarkan dengan perkara maksiat dan perbuatan yang melalaikan. Semoga
kita keluar dari Madrasah Ramadan ini sebagai graduan yang istiqamah dengan setiap
amal kebaikan yang kita laksanakan semasa Ramadan. Firman Allah SWT dalam surah
An-Nahl ayat 114:
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Maksudnya: “ Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman) dari apa yang
telah dikurniakan Allah SWT kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik dan
bersyukurlah akan nikmat Allah SWT, jika benar kamu hanya menyembah-Nya
semata-mata”.
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