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1

“KEWAJIPAN MEMILIH PEKERJAAN YANG HALAL” 
 
 

1 
                               

         

2 
  أَشهد أَنْ    هدحو واللَّه  لَه رِيكش ،هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو . 

 اَللَّهم صلِّ وسلّم وبارِك   دمحا منيِّدلَىسعو هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج.  

3 
 .أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ اتقُواْ اللَّه، ، !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ

قَالَ اللَّه :                              .   

4 
 
Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 
   

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan 
melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.  

5 

 
Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 
 

Islam amat menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha mencari rezeki sebagai memenuhi 
tuntutan dan tanggungjawab kehidupan di dunia ini.  
Firman Allah SWT  dalam surah At-Taubah ayat ke 105 ; 

                             

             

6 
 
Maksudnya ;  “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin 
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

7 

 
Pekerjaan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu ibadat yang akan dihitung oleh Allah SWT di hari 
akhirat kelak. Firman-Nya di dalam surah Az-Zalzalah ayat ke 7 – 8 ; 

                           
 
Maksudnya; “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, nescaya dia akan melihat 
(balasan)nya.  Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, nescaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula”. 
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8 

 
Apa sahaja pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini pasti tidak akan terlepas 

daripada perhitungan Allah SWT. Mereka akan dipersoalkan satu demi satu sehingga jelaslah semua 
pekerjaan yang mereka lakukan di dunia ini. Sekiranya mereka melakukan pekerjaan yang baik lagi halal 
maka akan berbahagialah mereka di hari perhitungan kelak. Sebaliknya bagi mereka yang melakukan 
pekerjaan jahat dan haram maka keadaan mereka akan menjadi hina dan tercela pada hari tersebut. 

9 

 
Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 
 

Syariat Islam telah membahagikan jenis pekerjaan kepada dua bahagian iaitu pekerjaan yang 
halal dan pekerjaan yang haram. Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, bahawa perkara yang halal itu 
ialah setiap perkara yang diharuskan dan diberi keizinan oleh syarak untuk melakukannya. Manakala 
perkara yang haram pula ialah yang ditegah oleh syarak sekira-kira ia akan mendapat balasan buruk di 
akhirat, bahkan ada kalanya di dunia ini lagi.  

10 

 
Sememangnya sesuatu pekerjaan itu sama ada halal atau haram, selagi mana ianya dilakukan 

dengan bersungguh-sungguh pasti akan mendatangkan hasil   yang  lumayan.  Bahkan  tidak  dinafikan  
juga,  dalam   keadaan  ekonomi pada hari ini yang masih tidak stabil, manusia sanggup melakukan apa 
sahaja demi mendapatkan wang ringgit dan harta kekayaan. Namun sebagai seorang yang beriman, kita 
seharusnya memikirkan tentang dosa dan pahala serta kesan buruk akibat daripada sikap tidak berhati-
hati memilih sesuatu pekerjaan. Janganlah kita hanya memikirkan keuntungan dunia samata-mata, 
sedangkan pada hakikatnya keuntungan yang kita perolehi itu tidak membawa sebarang keberkatan 
bahkan sebaliknya akan mendatangkan bencana pula di hari akhirat kelak.  

11 

 
Dalam  sebuah hadith Rasulullah s.a.w. bersabda : 

َذخ)رواية البخاري.( 
 

Bermaksud: “Akan datang suatu zaman ke atas umatku di mana seseorang itu tidak peduli dari 
usaha apakah harta yang dimilikinya itu sama ada secara halal atau pun haram”.           

12 

 
Allah SWT tidak akan melepaskan hamba-Nya daripada siksaan di hari akhirat kelak sekiranya harta 
benda yang dimilikinya ketika di dunia diusahakan daripada pekerjaan yang tidak halal. Oleh kerana itu, 
sebagai seorang yang beriman kita tidak seharusnya melakukan pekerjaan di premis-premis arak, judi, 
pelacuran dan sebagainya yang salah di sisi syariat. Bekerja di premis-premis seperti ini hanya akan 
mendatangkan sumber pendapatan yang tidak mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Hasil usaha yang 
tiada  keberkatannya   ini   sudah   pasti    akan     memberikan    banyak    kesan   buruk  di dalam   
kehidupan kita sama ada di dunia ini mahupun di akhirat nanti.  

13 

 
Rasulullah s.a.w. bersabda ; 

فَا  
( Riwayat Tarmizi). 

 

Maksudnya; ”Setiap daging yang tumbuh dari pekerjaan  yang haram, maka neraka itu lebih utama 
baginya”. 
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14 

 
Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 
 

Oleh kerana pekerjaan yang halal dan baik itu merupakan suatu ibadat, maka Allah SWT telah 
menyediakan beberapa ganjaran kebaikan kepada umatnya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai 
suatu dorongan kepada umat Islam agar memilih pekerjaan yang halal dan diredhai oleh Allah SWT. 
Antaranya ; 
 

1.  Kita akan mendapat penghidupan yang baik dan diberkati oleh Allah SWT. Firman-Nya 
dalam surah An-Nahl ayat ke 97 yang bermaksud;  

15 
”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalam keadaan 
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan. 

16 2. Kita juga akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT apabila     bertemu dengan-Nya 
di hari akhirat kelak.  

17 
Perkara ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Toha ayat 75 yang bermaksud ;  

 

”Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, dan telah beramal saleh, 
maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh darjat yang tinggi (mulia)”. 

18 3. Ganjaran besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang baik ialah penghidupan di syurga beserta rezeki yang melimpah-ruah. 

19 
Ini bersesuaian dengan Firman Allah SWT  dalam surah Al-Mukmin ayat ke 40 yang bermaksud ;  

  
“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan 
sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang 
saleh baik laki-laki mahu pun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan 
masuk syurga, mereka diberi rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung”. 

20 

 
Demikianlah beberapa ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT kepada umat Islam apabila 

mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh 
syariat Islam di dunia ini. Sekalipun pekerjaan yang tidak halal ini menyediakan ganjaran dunia yang amat 
lumayan, namun kita sebagai umat Islam hendaklah menyedari bahawa ganjaran yang disediakan oleh 
Allah SWT  itulah yang kekal abadi.  

21 

 
Firman Allah SWT dalam surah Al-A’raf ayat ke 10 ; 

                          
Maksudnya ; “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan 
bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amatlah sedikit kamu bersyukur”. 

22 

 
Muslimin yang dirahmati Allah SWT., 
 
Sesungguhnya Islam tidak pernah melarang umatnya memiliki harta kekayaan. Malahan mereka amat 
digalakkan untuk mencari kekayaan dengan pekerjaan yang halal. Apatah lagi sekiranya harta 
kekayaannya itu digunakan pada perkara-perkara kebaikan seperti zakat, infaq, wakaf, bersedekah, 
menolong umat Islam yang lain, menafkahkannya pada jalan Allah dan lain-lain lagi.  

Oleh kerana itu, untuk mendapatkan kekayaan, umat Islam mestilah berusaha dan bekerja. 
Manakala pekerjaan yang dipilih itu pula mestilah pekerjaan yang halal agar kekayaan yang bakal dimiliki 
akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. 
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23 
  أَعوذُ        

                             

   

24 
 
Maksudnya ; “Dan  tidak  ada  suatu  binatang  melata (makhluk yang bernyawa) pun di bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat  berdiam  binatang  itu dan tempat  
penyimpanannya,  semuanya   tertulis di dalam Kitab yang nyata (Luh mahfuz)”.       (Surah Hud : 6 ) 

25 

 ياُهللا ل كاراب نم هيا فبِم اكُمإِيو نِىفَعنمِ، ويظالْع آنبِالْقُر لَكُمو ِكْرّالذو ِاتي
  .وته إِنه هو السمِيع العليمالْحكيمِ، وتقَبلَ منِّى ومنكُم تال  اَهللا رفغست يل لَكُمو  ِرآئسلو  ،ؤلْم 

ؤلْم ،رفغتفَاس ميحالر رفُوالْغ وه هإِن.  
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KHUTBAH KEDUA  
 

الطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدمأَنْ اََلْح دهأَش ،ات   هدحاُهللا و   كرِيش
لَههدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

26 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدسو  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  ِينّمِ الدو27 .ي 
قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا باقَالَ اُهللا . أَمعت :                         

           .  
28 

Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan redhailah jua para 
sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.  29 
Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup atau yang 
telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi hampir, serta sentiasa 
memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan segala permohonan. 

30 

 وصفَاتك الْعظْمى مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang bersifat 
amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang agung) 

31 

 الج ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاينِنِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صالسلْطَان شرف الدّين ادري

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-
Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

32 

    قيْف   كنِم     
  ف ىِف 

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada Duli 
Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

33 

ةيفنِّكبِمكَمنيظَّف 
(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ya 
Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, kakitangan, dan 
rakyat serta menjamin keamanan Negara.) 

34 

ْغّبل 
(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya).  

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan kami 
rahmat dan nikmat..  

35 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 36 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan 
kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi 
pekerti yang mulia.. 

37 
Bimbinglah generasi kami ke jalan yang lurus lagi diredhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti 
banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian.. 38 
..Kami beroleh kesejahteraan dan negeri kami akan bertambah makmur dan rakyatnya mendapat keampunan.  39 

                                    . 
(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa. ) 

40 

                            .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd 
azab api neraka.) 

41 

عباد اِهللا،                                         

         42 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع  ،كُمزِدي اسهولفَض نم هأَلُو  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
 43  .أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

 
 

 
 

 
 
 
 
 




