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UNTUK 
MEMPEROLEH 

KEBAHAGIAAN & 
RAHMAT ALLAH DI 
DUNIA & AKHIRAT, 

MAKA ; 

Tingkatkan

-lah 

ketaqwaan 

kepada 

Allah SWT. 

Laksanakan

-lah segala 

perintah 

Allah SWT. Tinggalkan 

segala 

larangan 

Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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MATI ADALAH, DAPAT DIFAHAMI 
SEBAGAI ; 

Terpisahnya 

nyawa 

daripada 

badan 
 

Ketentuan 

Allah yg. tidak 

terlepas 

drpdnya 

Ketentuan 

yg. dirasai 

bagi setiap 

yg. hidup 
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PASTI DATANG & SETIAP YANG BERNYAWA 
AKAN MENEMUINYA ;  

Ayat 78, An-Nisa’ ; 
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PASTI DATANG & SETIAP YANG BERNYAWA 
AKAN MENEMUINYA ;  

Maksud Ayat ; 

“ Di mana jua kamu berada, kematian akan 
mendapatkan kamu (bila sampai ajal), 
sekalipun kamu berada didalam bintang-
bintang yang tinggi lagi kukuh ” 

“ Di mana jua kamu berada, kematian akan 
mendapatkan kamu (bila sampai ajal), 
sekalipun kamu berada didalam bintang-
bintang yang tinggi lagi kukuh ” 
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HIDUP & MATINYA SETIAP ORANG 
ITU ADALAH : 

Ujian Allah bagi 

menentukan org. 

yg. terbaik 

amalannya 

Tidak bererti 

berakhir 

segala-

galanya tanpa 

ada 

perhitungan 
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HIKMAH DI SEBALIK BERLAKUNYA  
KEHIDUPAN & KEMATIAN ; 

Ayat 2, Al-Mulk ; 
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HIKMAH DI SEBALIK BERLAKUNYA  
KEHIDUPAN & KEMATIAN ; 

Maksud Ayat ; 

“ Dialah yang menciptakan adanya mati dan 
hidup untuk menguji kamu, siapakah antara 
kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha 

perkasa (dalam melakukan pembalasan 
terhadap orang derhaka) lagi maha 

pengampun (bagi orang yang bertaubat) 

“ Dialah yang menciptakan adanya mati dan 
hidup untuk menguji kamu, siapakah antara 
kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha 

perkasa (dalam melakukan pembalasan 
terhadap orang derhaka) lagi maha 

pengampun (bagi orang yang bertaubat) 
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AL-QURAN & HADIS MENJELASKAN  
BAHAWA ; 

Penentuan ajal bagi setiap 

yg. bernyawa 

Kehadiran malaikat Izrail 

utk. mencabut nyawa 

seseorang 

Dunia, harta dan segala-

galanya tidak bermakna 

lagi apabila ajal telah tiba 12 



KETIKA MENGHADAPI KEMATIAN, 
PASTINYA ; 

Perasaan gerun & 

penyesalan bagi yg. 

tidak beriman 

Perasaan bahagia & 

gembira bagi yang 

beriman kepada Allah 

SWT. 13 



MASIH BERPELUANG SEBELUM  
TERLAMBAT ; 

Ayat 26-29, Al-Qiyaamah ; 
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MASIH BERPELUANG SEBELUM TERLAMBAT ; 

Maksud Ayat ; 

“Sedarlah (jangan mengutamakan dunia dan 
melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang 
hendak mati) apabila rohnya sampai kepangkal 

kerongkong dan orang yang hadir disisinya heboh) 
berkata: “Siapakah yang dapat menawar jampi 

(dan mengubatinya)?. Dan dia sendiri yakin, 
bahawa sesungguhnya saat itu ialah saat 

perpisahan. Betis akan bertaut satu sama lain 
(lantaran kesakitan menghadapi mati). (Maka) 

kepada tuhanmulah pada waktu itu, engkau dibawa 
(untuk menerima balasan)” 

“Sedarlah (jangan mengutamakan dunia dan 
melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang 
hendak mati) apabila rohnya sampai kepangkal 

kerongkong dan orang yang hadir disisinya heboh) 
berkata: “Siapakah yang dapat menawar jampi 

(dan mengubatinya)?. Dan dia sendiri yakin, 
bahawa sesungguhnya saat itu ialah saat 

perpisahan. Betis akan bertaut satu sama lain 
(lantaran kesakitan menghadapi mati). (Maka) 

kepada tuhanmulah pada waktu itu, engkau dibawa 
(untuk menerima balasan)” 15 



PERNAHKAH KITA AMBIL KESAH & 
FIKIRKAN BAHAWA ; 

Kematian 

itu 

merupakan 

permulaan 

bagi alam 

akhirat 

Perkiraan 

waktu di 

akhirat 

sangat 

berbeza 

berbanding 

di dunia 

Tiada 

tempoh 

masa 

tertentu 

berada di 

alam kubur 

16 



ALAM KUBUR MENDATANGKAN 
PENGALAMAN BARU KEPADA 

MANUSIA UNTUK ;  

Berhadapan dengan soalan 

malaikat mungkar & nakir 

Merasai kubur yg. luas & 

nikmat syurga  setelah 

melepasi ujiannya 

Merasai kubur yang sempit & 

seksaan azab neraka apabila 

gagal melepasinya 17 



KEBENARAN AGAMA ISLAM & 
KEADILAN ALLAH SWT. TERHADAP 
HAMBANYA TERBUKTI APABILA ; 

Manusia dibangkit dan 

dihimpunkan di padang 

Mahsyar kelak 

Golongan beriman diberi 

kenikmatan manakala yg. 

ingkar menerima azab 

Allah 

Segala amalan akan 

dihitung & diuji melalui 

Titian Sirat Al-Mustaqim 18 



DIKESEMPATAN & PELUANG YANG 
ADA INI, MAKA MARILAH KITA ; 

Bermuhasabah diri & 

memastikan kerja kuat kita 

adalah utk. bekalan akhirat 

Bekerja dengan niat yang 

betul dan menepati prinsip-

prinsip Syarak 

Menerapkan nilai agama 

dalam pekerjaan & 

istiqamah dalam ibadah 19 



SEBAGAI SEORANG MUSLIM YANG 
BERIMAN MAKA KITA PERLU 

INGAT BAHAWA ; 

• Akhirat adalah tempat meraih 

untung rugi yang hakiki 

• Masa muda, sihat dan lapang 

inilah masa terbaik utk. 

mengumpul bekalan akhirat 

• Jangan sampai menyesal dgn. 

memohon utk. kembali ke dunia 

kerana hendak beramal 
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PENYESALAN YANG TIADA 

GUNANYA ; 

Ayat 12, As-Sajdah ; 
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PENYESALAN YANG TIADA 

GUNANYA ; 

Maksud Ayat ; 

“Wahai tuhan kami, kami telah melihat dan 
mendengar dengan sejelas-jelasnya, maka 
kembalikanlah kami ke dunia supaya kami 

mengerjakan amal-amal yang baik, 
sesungguhnya sekarang kami telah yakin” 

“Wahai tuhan kami, kami telah melihat dan 
mendengar dengan sejelas-jelasnya, maka 
kembalikanlah kami ke dunia supaya kami 

mengerjakan amal-amal yang baik, 
sesungguhnya sekarang kami telah yakin” 
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BUKANKAH SERINGKALI KITA 
DIPERINGATKAN MELALUI 

KHUTBAH JUMAAT TENTANG ; 

Taqwa & dorongan utk. 

membuat persiapan 

menghadapi kehidupan di 

akhirat kelak 

Tanggungjawab menunaikan 

amanah & sedar tentang 

peranan sebagai khalifah Allah 
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PERINGATAN AGAR KITA SENTIASA  
BERTAQWA ; 

Ayat 197, Al-Baqarah ;  
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PERINGATAN AGAR KITA SENTIASA  
BERTAQWA ; 

Maksud Ayat ; 

“Dan berbekallah secukupnya, kerana 
sesungguhnya sebaik-baik bekalan 

adalah takwa, dan bertakwalah 
kepadaku wahai orang yang berakal” 

“Dan berbekallah secukupnya, kerana 
sesungguhnya sebaik-baik bekalan 

adalah takwa, dan bertakwalah 
kepadaku wahai orang yang berakal” 
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MERUJUK KEPADA ISYARAT 
RASULULLAH KETIKA 

MENYATAKAN TAQWA, IA 
MENDORONG KITA ; 

Sentiasa mengingati Allah supaya 

menjadi hamba yang taat kpd. Allah & 

Rasulullah SAW. 

Supaya tidak terpengaruh dgn. harta 

dunia kerana menggelapkan 

pandangan akhirat 

Sedar bahawa harta dunia adalah 

amanah Allah & sebagai alat, bukan 

matlamat 26 



ANTARA PENGAJARAN DAN 
PENGHAYATAN DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH ; 

Ingatlah bahawa saat kematian 

pasti akan tiba & tidak mampu 

menghalangnya 

Berdoalah agar kita dimatikan 

dalam keadaan Husnul Khatimah 

Bersedialah menghadapi kematian 

dengan beramal soleh utk. 

kebahagiaan di akhirat 27 



SEGALA-GALANYA MEMBERI KESAN 

TERHADAP DIRI KITA SENDIRI ; 

A’UZUBILLAH……. 
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SEGALA-GALANYA MEMBERI KESAN 

TERHADAP DIRI KITA SENDIRI ; 

Maksud Ayat ; 

“ Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, 
maka faedahnya adalah untuk dirinya 
sendiri. Sesiapa yang mengerjakan 

kejahatan, maka risikonya akan menimpa 
dirinya sendiri, kemudian kamu akan 
dikembalikan kepada tuhan kamu ” 

 
             (al-Jaasiyah : 15) 

“ Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, 
maka faedahnya adalah untuk dirinya 
sendiri. Sesiapa yang mengerjakan 

kejahatan, maka risikonya akan menimpa 
dirinya sendiri, kemudian kamu akan 
dikembalikan kepada tuhan kamu ” 

 
             (al-Jaasiyah : 15) 29 



30 



31 



********* 



32 



33 



34 



   

 

 

 

   

 

 

 35 



 

 

 

 
36 











 









 
37 







 





 
38 



 

39 



                 

           

              

          

 

                 

           

              

          

 
40 



            

             

              

       

            

             

              

       

41 



  



 

  



 

42 




