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 " MENCAPAI KEREDHAAN ALLAH DALAM 

PEKERJAAN" 
 

                   

                           

                      .  
شرِيك لَه    واللَّه وحده     أَشهد أَن

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه
مّلسو    يِّدسدمحا من و   هآل َأابِهوحص  

نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا
. أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

قَالَ اللَّه :           

        . 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah sama-sama kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah 

dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan jauhi lah segala larangan -

Nya. Mudah-mudahan kita semua akan memperolihi keberkatan hidup 

didunia dan mendapat rahmat dan keampunan-Nya sewaktu di akhirat 

kelak. 
 

Khutbah pada kali ini mendorong kita untuk berusaha “MENCAPAI 
KEREDHAAN ALLAH DALAM PEKERJAAN”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sesungguhnya Islam mewajibkan keatas setiap ummatnya supaya 

berusaha dan bekerja bagi mendapatkan kurniaan dan kelebihan yang 

Allah sediakan dimuka bumi samada di daratan mahupun di lautan. 

Bekerja dan berusha adalah suatu kewajiban kerana ia merupakan 

tanggungjawab bagi mendapatkan sumber rezeki yang menjadi 

kelangsungan kepada kehidupan manusia.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-’Araf, ayat 10, 
 

                              
              

 

“Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu (dan memberi 

kuasa) di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) 

penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu 

bersyukur”. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Bekerja atau beramal adalah suatu bentuk ibadah jika dilaksanakan 

mengikut aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran 

Allah SWT merungkaikan beriman dan beramal adalah asas kepada 

mendapat ganjaran pahala di akhirat selain mendapat habuan untuk 

menyara kehidupan didunia. Adalah amat penting kepada kita supaya 

sentiasa mempertingkatkan iman disamping mempergiatkan amal dan 

usaha mencari rezeki. Kita tidak boleh memperkukuhkan iman dengan 

meninggalkan amal kebajikan atau sebaliknya  memperbanyak amal tanpa 

menghiraukan kepentingan beriman.  
 

Dari Ibnu Umar RA, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, 

 الَبِ لُمع الَ، ولٍمع الَبِ ـنميإِ لُبقْي الَ
 .انميإِ

 

“Tidak diterima iman tanpa amal dan sebaliknya tidak diterima 

amalan tanpa iman”.                                                     (Riwayat at-Tabrani) 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Islam amat tegas dalam memastikan  iman seseoraang sentiasa 

terpelihara hatta dalam perkerjaan untuk  mencari rezeki atau nafakah.  

Seseorang itu tidak harus tenggelam dalam usaha mencari dan mencapai 

keperluan kehidupan duniawi semata-mata tanpa memikirkan  keperluan 

untuk kehidupan ukhrawi. Bahkan Islam menyeru manusia supaya 

sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia dan memelihara 

 ا
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hubungan dengan alam sekitar dan bertanggungjawab dalam pekerjaan. 

Islam melarang manusia  membuat kerosakan dimuka bumi yang penuh 

dengan keindahan   kurniaan  Allah untuk makhluk sejagat.  Sikap 

mementingkan diri seperti tamak haluba, mengaut keuntungan berlebihan 

dengan menindas pekerja,  melakukan kerosakan kepada alam sekitar 

walau dengan apa jua alasan adalah dikira sebagai  membuat kerosakan  

yang mana ianya adalah ditegah oleh Allah swt yang menciptanya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Qasas ayat 77, 

                   

                    

                     

          
 

“Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah 

kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah 

engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; 

dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah 

berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmat-Nya yangmelimpah-

limpah); dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; 

sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang yang berbuat 

kerosakan”. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Islam telah menggariskan prinsip yang jelas berkaitan dengan 

pekerjaan yang dihitungkan bagi amalan orang yang beriman, Antaranya 

ialah; 
 

1. Niat dan tujuan kerja itu mestilah untuk beribadah kepada Allah. 
 

2. Kerja yang dilakukan tidak pula bercanggah dengan hukum syarak 
 

3. Pekerjaan yang tidak mendatangkan mudharat kepada diri sendiri, 

kehidupan makhluk lain dan alam sejagat. 
 

4. Kerja yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh 
 

5. Kerja yang dilakukan tidak menghalang seseorang untuk 

menunaikan ibadah yang diperintahkan Allah. 
 

Justeru, pekerja yang mengutamakan ganjaran pahala selain  mahu 

meraih keridhaan Allah perlu disertakan dengan niat ikhlas kepada Allah 

semata-mata. Kerja yang dilakukan bukan kerana Allah adalah sia-sia dan 

hanya mendapat ganjaran duniawi sahaja.  
 

Sabda Rasulullah s.a.w, 
 

مالُ بِإِنمالنِّا اَألعموإن اتيرِِ كُلِّا لىءٍٍام ا م
  .نوى

 

 ا
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“Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dilakukan berdasarkan niat. Dan 

sesungguhnya amalan seseorang itu akan dinilai berdasarkan apa yang 

diniatkan”.                     (Riwayat Al-Bukhari) 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Selain niat, pekerjaan yang dilakukan hendaklah pekerjaan yang 

tidak bercanggah dengan perintah syarak. Dewasa ini ramai dikalangan 

umat Islam yang mengaku bekerja dengan niat kerana Allah, namun kerja 

yang dilakukan jelas bertentangan dengan syariat Allah seperti bekerja 

ditempat perjudian, kelab malam, ditempat pengeluaran dan penjualan 

minuman keras, kerja mengambil upah sebagai pemeras ugut, bekerja 

sebagai tukang pukul, bekerja ditempat yang terlibat dengan riba,  bekerja 

ditempat urut walaupun berlesen dan seumpamanya. Pekerjaan yang 

dinyatakan tidak mungkin menjadi ibadah kepada Allah kerana ianya jelas 

bertentangan dengan tuntutan syarak.  
 

Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, 
 

“Manusia yang paling rugi pada hari kiamat ialah orang yang 

menerima upah (rezeki) dari hasil sumber pekerjaan yang haram, yang 

membawa mereka masuk neraka”.                 (Riwayat al-Tirmidzi) 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Terdapat  segolongan pekerja yang berkerja bersungguh-sungguh 

dengan niat yang baik. Namun pada hakikatnya mereka juga dikira rugi 

kerana tertipu dengan hasutan syaitan apabila dalam masa bekerja  

sanggup menerima rasuah dan penyalahgunaan kuasa,  mengadu dumba 

sesama pekerja,  meniupkan perasaan hasad dengki dan pelbagai sifat 

mazmumah. Tidak kurang juga yang dapat menunaikan tanggungjawab 
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sebagai pekerja dengan cemerlang namun gagal dalam memelihara 

tuntutan syarak yang lebih utama iaitu menunaikan solat lima waktu, 

menjaga aurat berpakaian serta memelihara batas-batas pergaulan antara 

lelaki dengan wanita di tempat kerja. Mereka yang demikian berangan-

angan untuk mendapat pahala dalam pekerjaan tetapi hakikatnya mereka  

tertipu dengan angan-angan kosong.  
 

Allah SWT berfiman dalam surah Hud ayat 15, 

                       

                       

 

“Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan 

kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh 

al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil 

usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun 

padanya”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Satu hakikat yang tidak dinafikan oleh kita semua bahawa apa jua 

pekerjaan yang baik mengikut hukum syarak yang dilakukan akan dinilai 

oleh Allah SWT sebagai kebaikan yang dijanjikan dan akan menerima 

balasan yang baik jua daripada Allah. Sebaliknya apa jua amalan atau 

kerja yang dilakukan bertentangan dengan hukum syarak akan mendapat 

balasan azab seksaan dari Allah , demikianlah janji-Nya. Oleh itu kita 

semua adalah  bertanggungjawab di hadapan Allah dan akan dihitung 

segala amalan dan pekerjaan  yang dilakukan didunia yang fana ini.   
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Oleh itu marilah kita berusaha untuk mempastikan segala amalan 

dan pekerjaan yang kita lakukan benar-benar mengikut hukum syarak dan 

layak mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, mendapat 

keampunan dan keredhaan-Nya di akhirat kelak.  
 

 

 

 

             

                            
                         

            
 

 

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): “Beramallah kamu (akan 

segala yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya serta orang yang 

beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib 

dan yang nyata, kedian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu 

telah kerjakan”. 

         (At-Taubah : 105) 
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, آن  ولَكُم لي بارك اُهللا
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه وه فُوالْغيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس
 و  بِهحصو  مهبِعت نمو

بِإِ   ويِنيّاِهللا،  .ِمِ الد ادبا عفَي ،دعا بأَم
اقَالَ اُهللا تع. اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ : 

                          

               .  
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الْمرسلني وارض  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
وأَزو هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه هـَّات اجِه وذُرِّي

نيعمأَج.   
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح.  
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

 وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت

معظَّمِ ملكنا الْلَةَ وِقَايتك الصمدانِية، جال
، سلْطَان شرف الدّين ادريس سلْطَان 

ين ح الدّشاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ  .عبد العزيز شاه احلاج
مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

دهىِّ علول  ،  ِنباه اري شأَم
شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان

حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ عمرهما . كْرامِواِإللِِ الْجالذَا

د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  

  
  

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.   
 
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 
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Engkau redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu 

yang berat supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, 

menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, 

lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan 

kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                    
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع ،كُمزِدي هلفَض نم هأَلُواسو  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 


