








UNTUK MEMPEROLEHI KESELAMATAN DAN TERHINDAR 

DARIPADA KEMURKAAN DAN AZAB ALLAH, MAKA;

Tinggalkan

larangan Allah

Tingkatkan ketakwaan

Laksanakan perintah

Allah





KEHADIRAN BULAN SYAWAL YANG MULIA INI MEMBERI PELUANG 

KEPADA KITA UNTUK;

Menziarahi

sanak saudara

Mengeratkan

hubungan

kekeluargaan

Menjaga hubungan

silaturahim



JAMINAN SYURGA BAGI YANG MEMELIHARA SILATURAHIM;

“Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang sesuatu yang boleh

memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka.”

Rasulullah berkata: “Sungguh dia telah diberi taufik” atau “Sungguh

telah diberi hidayah, apa tadi yang engkau katakan?" Individu itu

mengulangi pertanyaannya. Kemudian baginda SAW menjawab;

“Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan

sesuatu pun, mendirikan solat, membayar zakat dan engkau

menyambung silaturahim.” Setelah individu berkenaan pergi, Nabi

Muhammad SAW bersabda; “Jika dia melaksanakan apa yang aku

perintahkan tadi, pastilah dia masuk syurga.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Abu Ayub al-Ansari meriwayatkan; 



MELALUI AMALAN ZIARAH, AKAN;

Menautkan

hubungan

silaturahim

Menjadikan

kemesraan

Menzahirkan

sikap

prihatin

Menghilangkan

prasangka

buruk

Memperolehi

banyak

nikmatnya



GALAKAN MEMULIAKAN TETAMU;

Ayat 24-26, al-Dzariyat;



Maksud Ayat;

“Adakah telah sampai kepadamu (Wahai Muhammad)

cerita tentang tetamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang

dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya

lalu memberi salam dengn berkata: “Salam sejahtera

kepadamu”. Ibrahim menjawab: “Salam sejahtera kepada

kamu” (sambil berkata di dalam hati) mereka ini adalah

orang-orang yang tidak dikenali”. Maka dia pergi dengan

diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya

daging anak lembu gemuk. Lalu dihidangkannya kepada

mereka.”

GALAKAN MEMULIAKAN TETAMU;



SIKAP MEMULIAKAN BOLEH DITUNJUKKAN DENGAN;

Segera menghidangkan

makanan dan minuman

Menyediakan hidangan terbaik

Mendekatkan makanan

kepada tetamu

Bercakap dengan

lemah lembut



APABILA ADA TETAMU YANG DATANG MENZIARAHI 

KITA, MAKA;

Bersyukur dan 

bergembiralah

Rebutlah peluang

untuk menambah

pahala
Sambut dengan

hati terbuka
Layan tetamu

dengan sebaiknya

dan berhemahTunjukkan sifat

belas ihsan

terhadap tetamu



ADAB-ADAB YANG PERLU DIFAHAMI APABILA INGIN 

BERTAMU KE RUMAH ORANG, ANTARANYA;

Memilih waktu yang

sesuai untuk menziarahi

Elakkan bertandang

waktu orang berehat

atau tidur

Dapatkan persetujuan

tuan rumah untuk

diziarahi

Minta keizinan tuan rumah

apabila menggunakan

barangnya



AMBILLAH PELUANG KEHADIRAN SYAWAL PADA KALI 

INI UNTUK;

Menghidupkan amalan

ziarah menziarahi

Saling memahami dan meraikan

adab-adabnya yang dituntut



Maksud Ayat;

TANGGUNGJAWAB ORANG-ORANG BERIMAN;

“Sesiapa yang beriman kepada Allah dan

hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan

tetamunya.”

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).



PESANAN KHATIB PADA PENGAKHIRAN KHUTBAH INI 

ADALAH SEPERTI BERIKUT;

AMALAN ZIARAH MENZIARAHI 

ADALAH AMALAN SUNNAH 

YANG DITUNTUT

JAGALAH ADAB DAN HAK BERTAMU 

UNTUK MEMELIHARA KEHARMONIAN

JANGANLAH BERAKHLAK BURUK 

KETIKA KUNJUNG MENGUNJUNG



ADAB KETIKA MELAKUKAN ZIARAH;



Maksud Ayat;

“Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa

(yang berhak memberi izin) maka janganlah

masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi

izin dan jika dikatakan kepada kamu "baliklah",

maka hendaklah kamu berundur balik; cara yang

demikian adalah lebih suci bagi kamu dan

(ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan apa yang

kamu lakukan.”

(Surah al-Nur : 28).

ADAB KETIKA MELAKUKAN ZIARAH;















Marilah sama-sama kita bertakwa

kepada Allah SWT dengan melakukan

ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan

diri daripada perbuatan keji dan

maksiat.



















Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf harta melalui

Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan

harta pada Tabung Infak Jariah Umat Islam

Selangor (TIJARI) dan kepada anak-anak yatim

melalui Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).












