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 " WAKAF SIMPANAN AKHIRAT" 

 

                   

                           

                    . 
  

شرِيك لَه    واللَّه وحده     أَشهد أَن
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأاوحبِهص  
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, 
 

Dalam kesempatan hidup hari ini, marilah sama-sama kita 

mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

melaksanakan segala perintah-Nya serta meninggalkan segala larangan-

Nya. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT 

ialah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya. 
 

Khutbah pada kali ini bertajuk “WAKAF SIMPANAN AKHIRAT”. 
 

Antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah ialah nikmat Islam dan 

nikmat iman adalah yang paling utama. Dengan nikmat itu, nikmat-nikmat 

yang lain menjadi bernilai dan berharga di sisi Allah SWT. Maka 

sewajarnya kita menzahirkan rasa syukur kepada-Nya.  
 

Firman Allah SWT dalam Surah Ibrahim ayat 7: 

                      

                 
 

  “Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberitahu: “Demi 

sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku 

kepada kamu, dan demi sesungguhnya! Jika kamu kufur ingkar, 

sesungguhnya azabku amatlah pedih”. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah kita nikmati 

semasa di dunia ini kerana sekiranya kita hendak menghitung nikmat 

Allah, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini jelas 
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menunjukkan bahawa Allah SWT tidak pernah berkira-kira dengan nikmat 

dan kurniaan-Nya kepada kita.  
 

Daripada Asma R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 

أَنفقي والَ تحصي فَيحصي اُهللا علَيك، والَ 
كلَياُهللا ع يوعي فَيوعت. 

 

“Sumbangkanlah, janganlah engkau berkira-kira sangat agar Allah 

tidak berkira-kira pemberian-Nya kepadamu, dan janganlah engkau 

melonggok-longgokkan hartamu tanpa menyumbangkannya agar Allah 

tidak bakhil kepadamu”. 

  (Muttafaqun ‘Alaih) 
 

Oleh itu, sebagai seorang Islam yang berusaha mendapatkan 

keredhaan daripada Allah SWT pastinya sanggup mengorbankan apa jua 

harta yang dimiliki dan dicintai ke jalan Allah SWT. Dalam erti kata lain, 

amalan menginfaqkan harta akan meletakkan seseorang pada darjat yang 

mulia kerana pengorbanan merupakan kebaktian yang besar sebagai 

seorang hamba kepada penciptanya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 92: 

                          

                
 

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan 

kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa 
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yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 
 

Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam 

kitab Sahihnya, seorang sahabat nabi SAW, Abu Talhah RA, sejurus 

mendengar ayat ini, beliau pun berkata kepada Rasulullah s.a.w.: 
 

“Sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah hartaku di 

Bairuha dan sesungguhnya hartaku di Bairuha itulah yang kuwakafkan ke 

jalan Allah SWT”.  
 

Kemudian nabi s.a.w pun memuji tindakkannya dan terus baginda 

menggalakkan Abu Talhah supaya mewaqafkan hartanya itu. 
 

Sidang jumaat yang di rahmati Allah, 
 

 Kita sedar bahawa sikap manusia secara umumnya tidak terlepas 

dari kongkongan nafsu terutamanya untuk mengejar kekayaan di dunia.  

Ini merupakan fitrah manusia yang sememangnya suka kepada harta 

dunia serta sanggup bekerja siang dan malam untuk mengumpul harta 

tersebut. Tetapi alangkah baiknya jika ia mewaqafkan harta itu dengan 

ikhlas kerana Allah SWT semata-mata, maka itu adalah yang lebih baik 

baginya.  
 

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 272; 
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“Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang baik (halal) akan 

disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) 

kamu (itu pula) tidak dikurangkan”. 
 

Justeru itu, Perbadanan Wakaf Selangor telah menggerakkan 

pelbagai usaha meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman serta 

kepentingan berwakaf kepada masyarakat umum. Selain memberi 

galakan dan membantu masyarakat untuk mewakafkan harta mereka, 

Perbadanan Wakaf Selangor juga berusaha membangunkan tanah-tanah 

wakaf serta mengurus dan menyelenggara harta wakaf tersebut dengan 

sebaik mungkin. 
 

Demi menjayakan usaha-usaha ini, pelbagai kaedah yang 

ditawarkan bagi memudahkan orang ramai untuk melaksanakan ibadah 

wakaf ini tanpa mengira pangkat dan darjat. Antara kaedah yang 

disediakan oleh Perbadanan Wakaf Selangor adalah seperti  berikut;  
 

Pertama     : Berwakaf dengan wang tunai ataupun cek ; minimum RM 

10.00  dan tanpa ada had maksimum. 
 

Kedua        : Berwakaf dengan potongan gaji; hanya serendah RM 

5.00 sahaja. 
 

Ketiga        : Berwakaf dengan cara auto debit; potongan melalui 

akaun bank. 
 

Keempat : Berwakaf dengan menggunakan emas. 
 

Dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan, Perbadanan Wakaf 

Selangor telah berjaya mengutip wakaf tunai sebanyak 2 juta ringgit bagi 

tahun 2011 dan meningkat kepada 4 juta ringgit pada tahun 2012. 

Manakala pada tahun ini, sehingga bulan mac 2013, Perbadanan Wakaf 
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Selangor telah berjaya mengutip sebanyak 1 juta ringgit. Ini menunjukkan 

masyarakat semakin sedar akan kelebihan dan kepentingan berwakaf. 

Selain itu juga, terdapat pembangunan yang telah diuruskan oleh pihak 

Perbadanan Wakaf Selangor antaranya Masjid Tengku Ampuan Jemaah, 

Bukit Jelutong, Shah Alam dan Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum di Hulu 

Langat. 

Sehubungan dengan itu, pewakaf juga boleh memanfaatkan resit 

wakaf yang dikeluarkan oleh pihak Perbadanan Wakaf Selangor dan 

berhak mendapatkan pelepasan cukai pendapatan bagi individu sebanyak 

7 peratus dan bagi syarikat sebanyak 10 peratus. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Mimbar jumaat pada hari ini menyarankan agar ibadah wakaf ini 

dapat disuburkan kembali dan dibudayakan dalam masyarakat. Oleh itu, 

rebutlah peluang keemasan ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada 

Allah SWT dengan berwakaf mengikut kemampuan masing-masing. 

Sesungguhnya harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. 
 

Justeru, mana-mana pewaris ataupun mana-mana pihak adalah 

diharamkan untuk menuntut kembali harta yang telah diwakafkan tersebut. 

Bahkan harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihadiahkan dan diwarisi 

oleh sesiapaun. Sekiranya waris-waris pewakaf mengambil semula harta 

yang diwakafkan ini bererti menyekat pahala atau ganjaran yang diterima 

oleh pewakaf. Orang yang menuntut semula harta yang telah diwakafkan 

dianggap sebagai orang yang tamak, bakhil dan menyangkakan akan 

mendapat keuntungan daripada harta tersebut bahkan sebaliknya adalah 

merugikan diri mereka sendiri kerana harta tersebut akan dikalungkan 

ditengkuknya pada hari khirat kelak. 
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Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 180; 

                       

                             

           
 

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda 

yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahan-Nya 

menyangka, bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia  

adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan (diseksa) dengan 

apa  yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya berpesan dengan diri saya dan sidang jemaah yang dirahmati 

Allah SWT sekalian, untuk sama-sama berlumba-lumba membuat 

kebaikan dengan mewakafkan harta dengan kemampuan yang ada dan 

ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan amal soleh. 

Salah satunya dengan melaksanakan ibadah wakaf untuk menambah 

tabungan akhirat kita sebelum kita kembali kepada Allah SWT. Oleh yang 

demikian, harta yang di wakafkan akan kekal disisi Allah SWT dan 

manakala harta yang disimpan akan habis begitu sahaja.  
 

Kesimpulan daripada khutbah tersebut adalah; 
 

Pertama    : Harta yang telah diwakafkan adalah hak mutlak Allah 

SWT. 
 



Khutbah Jumaat  31 Mei  2013:  “Wakaf Simpanan Akhirat” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

8 
 

Kedua       : Setiap harta yang telah diwakafkan haram dituntut oleh 

sesiapapun termasuk warisnya. 
 

Ketiga       : Setiap orang yang berpendapatan tetap hendaklah 

memotong sekurang-kurangnya RM5 untuk 

meningkatkan tabungan Wakaf Selangor. 

 

             

                           

                     

                        

                      

                     

                             

     

 

“Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan) 

harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah 

(dengan menjalankan perintah-Nya). Dan (ingatlah) sesiapa yang  

melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan 
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belanjankanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. 

(Kalau tidak) ia pada saat itu akan merayu dengan berkata “ Wahai 

tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau melambatkan (kedatangan ajal 

mautku) ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat 

bersedakah dan dapat pula menjadi orang-orang yang salih. Dan 

(Ingatlah!) Allah tidak akan sekali-kali akan melambatkan kematian 

seseorang (atau sesuatu yang bernyawa) apabila sampai ajalnya, Dan 

Allah amat mendalam pengetahuan-Nya mengenai segala yang kamu 

kerjakan”.            

                                                                            (Al-Munafiqun : 9-11)                                        
                                                                                                  

, آن  ولَكُم لي بارك اُهللا
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  




يلأَقُولُ قَو    رفغتأَسو  يل ميظاَهللا الْع
لَكُمرِ وآئسلالْ ونيملسم  ،اتملسالْمو

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر 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   وينِِمِ اليّاِهللا،  .د ادبا عفَي ،دعا بأَم
قَالَ اُهللا تعا. اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ : 

                          

               .  
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الْمرسلني وارض  سيِّد  هم صلِّ وسلّمللَّاَ
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.   
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح هنم اتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح.  
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

 وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
فَظَ بِعحأَنْ ت فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عي

ملكنا الْمعظَّمِ لَةَ 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
للَّهم أَطلْ عمرهما اَ. 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 هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 


