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UNTUK MEMPEROLEH 
KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN 

AKHIRAT, MAKA ;  

Bertaqwalah 
kepada Allah 
SWT. dengan 

sebenar-benar 
taqwa 

Jauhilah segala 
larangan Allah 

SWT. 

Laksanakanlah 
segala perintah 

Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ;  
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SESUNGGUHNYA ; 

Nyawa adalah tanda 
hidupnya manusia & 

berpeluang 
meneruskan 
kehidupan 

Tiada nyawa maka 
berakhirlah episod 

kehidupan 

Memberi dan 
mencabut nyawa 

adalah hak mutlak 
Allah 

Kuasa & kehendak 
Allahlah yang  
memendek & 

memanjangkan 
umur seseorang 6 



PERJALANAN HIDUP SEBAGAI  
SEORANG MANUSIA ; 

Ayat 70, An-Nahl ; 
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PERJALANAN HIDUP SEBAGAI  
SEORANG MANUSIA ; 

Maksud ayat ; 

“Dan Allah yang menciptakan kamu (dari tiada 
kepada ada); kemudian ia menyempurnakan tempoh 

umur kamu; (maka ada di antara kamu yang 
disegerakan matinya), dan ada pula di antara kamu 
yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang 

lemah (peringkat tua bersifat kebudak-budakan), 
sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu 

yang telah diketahuinya; Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Kuasa” 

“Dan Allah yang menciptakan kamu (dari tiada 
kepada ada); kemudian ia menyempurnakan tempoh 

umur kamu; (maka ada di antara kamu yang 
disegerakan matinya), dan ada pula di antara kamu 
yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang 

lemah (peringkat tua bersifat kebudak-budakan), 
sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu 

yang telah diketahuinya; Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Kuasa” 
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BERSYUKURLAH KEPADA ALLAH 
KERANA ; 

Menghidupkan kita melalui nyawa 
yang diberikan 

Dapat menikmati indahnya 
kehidupan dan menggunakan 
segala nikmat kurniaan Allah 

Dapat mengelakkan diri daripada 
perbuatan & tindakan yang boleh 

menghilangkan nyawa 
9 



BERDASARKAN LAPORAN 
KESELAMATAN JALANRAYA 

BAHAWA ; 

2
0

1
5

 

Lebih 6 ribu orang mati akibat 
kemalangan jalanraya 

18 kematian sehari / 1 kematian 
setiap 1 jam 20 minit 

4,203 kematian bagi penunggang 
motosikal & 30% berbangsa Melayu 
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MIMBAR MENEGASKAN DAN 
MENGAJAK PARA JEMAAH 

AGAR ; 

Tidak melakukan perbuatan menimbulkan 
mudharat & berisiko tinggi yg. membawa maut 

Berusaha memelihara nyawa & tidak 
menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan 
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PERINGATAN & TEGAHAN  
ALLAH SWT. ; 

Ayat 195, Al-Baqarah ; 

 …        

        

 …        
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PERINGATAN & TEGAHAN  
ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 

“…dan janganlah kamu sengaja 
mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya 
kebinasaan; dan baikilah (dengan sebaik-

baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; 
kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-

orang yang berusaha memperbaiki amalannya” 
 

“…dan janganlah kamu sengaja 
mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya 
kebinasaan; dan baikilah (dengan sebaik-

baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; 
kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-

orang yang berusaha memperbaiki amalannya” 
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SEDARKAH KITA BAHAWA  
JALANRAYA ADALAH ; 

Kemudahan awam sebagai 
penghubung dari  satu tempat ke 
satu tempat 

Bukan tempat untuk kita 
menunjukkan kehebatan dan 
keberanian ketika memandu 

Tanggungjawab kita 
menjadikannya sebagai medan 
yang selamat, bukannya 
kecelakaan 14 



FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI 
PUNCA UTAMA KEMALANGAN 

ADALAH ; 

Sikap 
manusia yang 

memandu 
dalam 

keadaan 
kurang 

tumpuan 

Mekanikal 
kenderaan 
yang tidak 

diselenggara 
dengan baik 

Keadaan 
jalanraya yang 
berlopak dan 
merbahaya 

kepada 
pengguna 
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TANGGUNGJAWAB KITA SEMUA 
SEBAGAI PENGGUNA 

JALANRAYA ADALAH ; 

Mematuhi peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan 

Menghormati pemandu-pemandu lain 
dan tidak mementingkan diri sendiri 

Tidak membahayakan diri sendiri dan orang 
lain ketika memandu 
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TANGGUNGJAWAB & PERANAN  
KITA ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh 
membahayakan orang lain” 

 

 

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh 
membahayakan orang lain” 
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MIMBAR MENYERU KEPADA 
PARA JEMAAH DAN UMAT ISLAM 

SUPAYA ; 

PERTAMA ; 

•Hargai nyawa 
yang diberikan 
oleh Allah 

KEDUA ; 

•Beradab & 
bersopan ketika 
berada di 
jalanraya & 
patuh undang-2 
& peraturan 
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MIMBAR MENYERU KEPADA 
PARA JEMAAH DAN UMAT ISLAM 

SUPAYA ; 

KETIGA ; 

•Jangan penting 
diri sendiri, 
sebaliknya 
hormati 
pengguna-
pengguna lain 

KEEMPAT ; 

•Sentiasa 
memohon 
perlindungan 
Allah ketika 
memulakan 
perjalanan 
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PERLINDUNGAN ALLAH AGAR SELAMAT 
& SEJAHTERA DALAM PERJALANAN ; 
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PERLINDUNGAN ALLAH AGAR SELAMAT 
& SEJAHTERA DALAM PERJALANAN ; 

Maksud ayat ; 

“Supaya kamu duduk tetap di atasnya; 
kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu 

apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta 
kamu (bersyukur dengan) mengucapkan: “Maha 
suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan 
ini untuk kami, sedang Kami sebelum itu tidak 

terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya 
kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!" 

 

          

 

“Supaya kamu duduk tetap di atasnya; 
kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu 

apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta 
kamu (bersyukur dengan) mengucapkan: “Maha 
suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan 
ini untuk kami, sedang Kami sebelum itu tidak 

terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya 
kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!" 
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Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa 
Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana 
dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar 

menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi kerana Rasulullah SAW 
diutus untuk menyempurnakan akhlak dan 

sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian 
alam. Pada masa yang sama kita juga disaran 
supaya menjauhi sebarang bentuk fahaman 
sesat dan perbuatan ekstrem yang kesannya 

akan menjejaskan keharmonian, perpaduan dan 
keselamatan ummah dan Negara. 

 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa 
Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana 
dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar 

menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi kerana Rasulullah SAW 
diutus untuk menyempurnakan akhlak dan 

sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian 
alam. Pada masa yang sama kita juga disaran 
supaya menjauhi sebarang bentuk fahaman 
sesat dan perbuatan ekstrem yang kesannya 

akan menjejaskan keharmonian, perpaduan dan 
keselamatan ummah dan Negara. 
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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 

dibawah naungan dan pimpinan raja kami 
sebagai ketua agama Islam di negeri ini. 

 

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 

dibawah naungan dan pimpinan raja kami 
sebagai ketua agama Islam di negeri ini. 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya 
Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah 

amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah 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, 
luaskanlah 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, 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, 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 
serta mewakafkan dan menginfakkan harta 
melalui Perbadanan Wakaf Negeri Selangor 
(PWS) dan Tabung Amanah Pembangunan 
Islam Selangor (TAPIS). Semoga dengan 
amalan ini ya Allah, berkatilah hidup dan 
luaskanlah rezeki kami 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 
serta mewakafkan dan menginfakkan harta 
melalui Perbadanan Wakaf Negeri Selangor 
(PWS) dan Tabung Amanah Pembangunan 
Islam Selangor (TAPIS). Semoga dengan 
amalan ini ya Allah, berkatilah hidup dan 
luaskanlah rezeki kami dengan ganjaran 
pahala yang berkekalan hingga ke hari 

akhirat. 
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