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UNTUK MENJADI GOLONGAN YANG 
BENAR-BENAR BERIMAN KEPADA 

ALLAH, MAKA ; 

Tingkat-
kanlah 

ketaqwaan 
kepada 

Allah SWT. 

Laksana-
kan 

segala 
perintah 

Allah SWT. 

Tinggal-
kan 

segala 
larangan 

Allah SWT. 

4 



TAJUK KHUTBAH ; 
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PERISTIWA PENTING BERLAKU DI 
PADANG ARAFAH ADALAH ; 

Penyampaian Khutbah 
terakhir Rasulullah 
SAW. dikenali 
khutbatul Wada’ 

Pesanan Rasulullah 
dengan penuh 
perasaan & peringatan 
kpd. umat masa kini 
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ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

 
Larangan membunuh & 
mengambil harta orang 
tanpa hak 

Islam memuliakan dan 
mempertahankan  nyawa 
dan harta umatnya 

PERTAMA ; 
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KESUCIAN DARAH DAN HARTA  
UMAT ISLAM ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“Sesungguhnya darah dan harta kamu, 
semua itu adalah haram ke atas kamu 

sebagaimana kesucian hari kamu ini (hari 
Arafah) pada bulan ini (Zulhijjah) dan di 

negeri yang suci ini (Arafah)” 
 

               (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

“Sesungguhnya darah dan harta kamu, 
semua itu adalah haram ke atas kamu 

sebagaimana kesucian hari kamu ini (hari 
Arafah) pada bulan ini (Zulhijjah) dan di 

negeri yang suci ini (Arafah)” 
 

               (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
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APA YANG BERLAKU HARI INI  
ADALAH ; 

1 

•Nyawa dan harta umat Islam 
tidak lagi menjadi satu 
kemuliaan 

2 
•Betapa ramai umat Islam yang 

berbunuhan dan merompak 

3 

•Banyaknya berlaku perampasan 
harta, penipuan, pemerasan, 
manipulasi dan lain-2 
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ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

 

Kewajipan meninggalkan 
tradisi dan amalan jahiliyyah 
pembunuhan & riba’ 

Amalan riba’ adalah 
sangat zalim kerana 
mengambil hak orang lain 

KEDUA ; 
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PENGHARAMAN RIBA’ ; 

Ayat 278, Al-Baqarah ; 
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PENGHARAMAN RIBA’ ; 

Maksud Ayat ; 

“Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman” 

 

“Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman” 
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SISTEM BERTERASKAN RIBA’ YANG 
BERLELUASA HARI INI ADALAH ; 

Telah menjadi teras ekonomi 
dalam kehidupan individu 

masyarakat 

Penerapan sistem riba’ yang 
tanpa rasa berdosa dan takut 

kepada Allah SWT. 

Masyarakat tidak 
menghiraukan ancaman Allah 

dan Rasul-Nya 
13 



ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

 

Berwaspada dengan 
gangguan syaitan dan 
kewajipan menjaga 
agama 

Syaitan sentiasa mengajak 
menusia ke arah kejahatan, 
permusuhan dll. 

KETIGA ; 
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MEMANG DASAR, SIKAP DAN 
PERANGAI SYAITAN BEGITU ; 

Ayat 168-169, al-Baqarah ; 
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MEMANG DASAR, SIKAP DAN 
PERANGAI SYAITAN BEGITU ; 

Ayat 168-169, al-Baqarah ; 

“...dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; kerana 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu. Sesungguhnya 
syaitan itu hanya menyuruh kamu 

berbuat jahat dan keji, dan mengatakan 
terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui” 

“...dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; kerana 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagimu. Sesungguhnya 
syaitan itu hanya menyuruh kamu 

berbuat jahat dan keji, dan mengatakan 
terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui” 16 



UNTUK MELAWAN GODAAN SYAITAN, 
MAKA; 

Jagalah kewajipan 
beragama dengan 

memelihara Agama, 
nyawa, akal, keturunan 

dan harta menurut 
Maqasid Syar’iyyah 

17 



ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

Larangan mengharamkan apa yg. 
dihalalkan & menghalalkan apa yg. di 

haramkan 

Persoalan halal dan haram adalah 
hak Allah 

Islam mengharamkan perkara 
yang memudharatkan kepada 

manusia 

KEEMPAT ; 
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GOLONGAN YANG TIDAK 
DIREDHAI DAN DISUKAI OLEH 

ALLAH SWT. ; 

Ayat 87, Al-Maidah ; 
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GOLONGAN YANG TIDAK 
DIREDHAI DAN DISUKAI OLEH 

ALLAH SWT. ; 

Maksud Ayat ; 

“ Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu haramkan apa-apa yang 
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, 

dan janganlah kamu melampaui batas, 
kerana sesungguhnya Allah tidak suka 
kepada orang-orang yang melampaui 

batas ” 

“ Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu haramkan apa-apa yang 
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, 

dan janganlah kamu melampaui batas, 
kerana sesungguhnya Allah tidak suka 
kepada orang-orang yang melampaui 

batas ” 
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ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

Kewajipan memuliakan wanita 
(Isteri) 

Islam memerintahkan para suami 
bersikap lemah lembut kepada 

Isteri 

Memukul dengan tujuan mendidik 
tetap dengan cara yang baik 

KELIMA ; 
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SPESIFIKASI ORANG YG. 
DIKATEGORIKAN SEBAGAI PALING 

BAIK DIKALANGAN UMAT MANUSIA ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“ Orang yang paling baik di antara kalian 
adalah yang paling baik kepada isterinya 
dan aku adalah yang paling baik di antara 

kalian kepada isteriku” 
 

         (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi) 

“ Orang yang paling baik di antara kalian 
adalah yang paling baik kepada isterinya 
dan aku adalah yang paling baik di antara 

kalian kepada isteriku” 
 

         (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi) 
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ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

Kewajipan berpegang 
teguh kepada Al-Quran 
dan As-Sunnah 

KEENAM ; 
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ANTARA INTIPATI PENTING 
PESANAN KHUTBATUL WADA’ 
RASULULLAH SAW. ADALAH ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“ Aku tinggalkan kamu dua perkara, 
kamu tidak akan sesat selama mana 

kamu berpegang dengan kedua-duanya, 
iaitu kitab Allah (al-Quran) dan 

sunnahku ” 
 

  (Riwayat Imam Malik) 

“ Aku tinggalkan kamu dua perkara, 
kamu tidak akan sesat selama mana 

kamu berpegang dengan kedua-duanya, 
iaitu kitab Allah (al-Quran) dan 

sunnahku ” 
 

  (Riwayat Imam Malik) 24 



KEWAJIPAN SEBAGAI UMAT ISLAM YANG 
BERIMAN ADALAH; 

Menjadikan Al-Quran sebagai kitab 
bacaan dan rujukan utama dalam 
hidup 

Berusaha dengan sedaya upaya 
meluangkan masa utk. diri dan 
keluarga 

Jadilah orang yang  membaca Al-
quran dan beramal dengannya 
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PELUANG UNTUK MENDAPAT 
SYAFAAT PADA  

HARI AKHIRAT KELAK ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“Bacalah al-Quran maka sesungguhnya 
al-Quran akan datang pada hari Kiamat 

memberi syafaat kepada orang yang 
membacanya dan beramal dengan isi 

kandungannya “ 
 
(Riwayat Muslim) 

“Bacalah al-Quran maka sesungguhnya 
al-Quran akan datang pada hari Kiamat 

memberi syafaat kepada orang yang 
membacanya dan beramal dengan isi 

kandungannya “ 
 
(Riwayat Muslim) 26 



ANTARA INTIPATI PENTING PESANAN 
KHUTBATUL WADA’ RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

Kewajipan patuh & taat kepada 
pemimpin yg. berpegang teguh dgn. 

Al-Quran 

Kepimpinan yang stabil adalah 
aspek penting dalam Islam 

Tanpa pemimpin maka undang-
undang rimba akan ditegakkan 

KETUJUH ; 
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KEWAJIPAN MENTAATI PEMIMPIN ; 

Ayat 59, An-Nisa’ ; 

            

       … 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah 
kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan 
orang-orang yang berkuasa antara kamu...” 

            

       … 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah 
kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan 
orang-orang yang berkuasa antara kamu...” 28 



KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN YANG 
DIMAKSUDKAN ADALAH ; 

Kewajipan 
mendengar dan 

taat kepada 
pemimpin selagi 

mana tidak 
menyuruh kepada 
perkara-perkara 

maksiat 
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ANTARA PENGAJARAN KHUTBATUL 
WADA’ UNTUK DIJADIKAN PEDOMAN 

ADALAH ; 

•Umat Islam wajib 
menunaikan hak iaitu 
hak Allah SWT., Rasul-
Nya & manusia 

PERTAMA ; 

•Umat Islam wajib 
berurus niaga dengan 
institusi kewangan yg. 
patuh Syariah 

KEDUA ; 
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ANTARA PENGAJARAN KHUTBATUL 
WADA’ UNTUK DIJADIKAN PEDOMAN 

ADALAH ; 

•Umat Islam wajib 
beramal soleh demi 
kebaikan di dunia dan 
akhirat 

KETIGA ; 

•Umat Islam hendaklah 
menjaga kesucian 
Agama Islam dan 
ajarannya 

KEEMPAT ; 
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RAHMAT DISEBALIK UTUSAN 
RASULULLAH DAN KITABULLAH BAGI 

SEKELIAN UMAT ; 

A’UZUBILLAH……. 
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RAHMAT DISEBALIK UTUSAN 
RASULULLAH DAN KITABULLAH BAGI 

SEKELIAN UMAT ; 

Maksud Ayat ; 

“ Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-
orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi 

Muhammad SAW) dari bangsa mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang 

membuktikan keesaan Allah da kekuasaan-Nya), dan 
membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta 

mengajarkan mereka kitab Allah (al-Quran) dan hikmah 
(pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum 

Syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan 
Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata “ 

 
(al-Jumuah - 2) 

“ Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-
orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi 

Muhammad SAW) dari bangsa mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang 

membuktikan keesaan Allah da kekuasaan-Nya), dan 
membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta 

mengajarkan mereka kitab Allah (al-Quran) dan hikmah 
(pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum 

Syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan 
Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata “ 

 
(al-Jumuah - 2) 33 
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Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 

43 



Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami 
dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah 
jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, 
kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada bala 
bencana dan ujian-Mu yang berat supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami 
dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah 
jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, 
kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada bala 
bencana dan ujian-Mu yang berat supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 
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Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami menurut 

ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan 
peliharalah kami daripada amalan dan 
akidah yang menyeleweng  dan sesat 
seperti fahaman syiah yang melampau 
dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 

Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami menurut 

ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan 
peliharalah kami daripada amalan dan 
akidah yang menyeleweng  dan sesat 
seperti fahaman syiah yang melampau 
dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 
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Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir dan miskin serta mereka yang 

mewakafkan dan menginfakkan harta 
untuk Tabung Amanah Pembangunan 

Islam Selangor dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir dan miskin serta mereka yang 

mewakafkan dan menginfakkan harta 
untuk Tabung Amanah Pembangunan 

Islam Selangor dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 
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Demikian juga ya Allah, 
tambah dan luaskanlah rezeki 

orang yang mewakafkan 
hartanya, terimalah wakaf 

mereka dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari 

akhirat. 

Demikian juga ya Allah, 
tambah dan luaskanlah rezeki 

orang yang mewakafkan 
hartanya, terimalah wakaf 

mereka dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari 

akhirat. 
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