








UNTUK MEMPEROLEHI KEBAHAGIAAN DAN KEREDHAAN 

ALLAH, MAKA;

Tinggalkan

larangan Allah

Bertakwalah

kepada Allah

Tunaikan suruhan

Allah



KAMPUNG HALAMAN BAGI SEBAHAGIAN BESAR 

MANUSIA ITU ADALAH;

Tempat dilahirkan

dan dibesarkan

Tempat yang 

sentiasa dirindui

Suasana kehidupannya

yang harmoni

Pengalaman hidup yang indah

dalam suasana yang tenang



UNTUK MERASAI KEGEMBIRAAN DAN KENIKMATAN 

KETIKA BALIK KE KAMPUNG, SESEORANG ITU AKAN;

Membawa bekalan

yang mencukupi

Memastikan segala

keperluan tidak

tertinggal



IKTIBAR BALIK KAMPUNG



KEBERADAAN KITA DI MUKA BUMI INI HANYALAH;

Menumpang sementara

dan tidak kekal

Seketika dan akan

meninggalkan untuk balik

ke kampung yang kekal abadi



BAGI YANG MERASAI PENYESALAN KERANA TIDAK 

MEMBAWA BEKALAN MENCUKUPI, MAKA;

Lantas meyakini betapa

perlunya bekalan yang sebenar

Lantas membuat rayuan

agar ditangguhkan kepulangan

Merasai penyesalan kerana 

rayuannya hanya sia-sia



SUDAH DITENTUKAN OLEH ALLAH;

Ayat 10-11, Al-Munafiqun;



Maksud Ayat;

“Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau

lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang

sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan

dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh.

Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali akan melambatkan

kematian seseorang apabila sampai ajalnya dan Allah

Amat Mendalam Pengetahuan-Nya mengenai segala

yang kamu kerjakan.”

SUDAH DITENTUKAN OLEH ALLAH;



TIADA LAGI PELUANG DAN KESEMPATANNYA;

Ayat 12, Al-Sajadah;



Maksud Ayat;

“…Wahai Tuhan kami, kami telah melihat

dan kami telah mendengar, maka

kembalikanlah kami (ke dunia) supaya kami

dapat melakukan amal soleh, sesungguhnya

kami telah percaya dan yakin.”

TIADA LAGI PELUANG DAN KESEMPATANNYA;



PERSOALANNYA;

Cukupkah bekalan balik

kampung kita yang kekal abadi

Bertambahkah bekalannya

sementara masih

berpeluang ini?

Atau kita akan membawa

beban dosa-dosa untuk

menempah azab dan seksa



AKIBAT TABIAT SUKA MENGATA ORANG, MENGUMPAT 

DAN MENCACI, MAKA;

BAKALAN AMALNYA 

HABIS KERANA;

Membayar hutang yang bertambah

Menanggung hutang orang lain



ORANG YANG MUFLIS SELEPAS MATI;



ORANG YANG MUFLIS SELEPAS MATI;



“Tahukah kamu sekalian, siapakah dia muflis

(bangkrap) itu? Para sahabat menjawab: Di kalangan

kami, muflis itu adalah seorang yang tidak mempunyai

dirham dan harta benda. Nabi bersabda: Muflis dalam

kalangan umatku ialah seseorang yang kelak di hari

qiamat datang lengkap dengan membawa pahala

ibadah solatnya, puasanya dan zakatnya. Namun, dia

juga membawa dosa berupa makian pada orang ini,

ORANG YANG MUFLIS SELEPAS MATI;



menuduh yang ini, memakan harta orang ini,

menumpahkan darah yang ini, serta memukul orang

ini. Lalu diberikanlah kepada orang ini sebahagian

pahala kebaikannya, dan juga kepada yang lain

sebahagian pahala kebaikannya. Maka apabila

segala kebaikannya sudah habis, sebelum semua

dosanya dapat diselesaikan,

ORANG YANG MUFLIS SELEPAS MATI;



maka diambil pula dosa-dosa mereka itu

semua lalu ditimpakan kepada dirinya.

Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.”

(Riwayat Muslim).

ORANG YANG MUFLIS SELEPAS MATI;



INGATLAH!;

Dunia tempat

bercucuk taman

Akhirat untuk

memetik hasil

Buat baik

sebagai bekalanBekalkan

ketakwaan

kepada

Allah

Kerjakan

suruhan Allah

Tinggalkan

larangan

Allah



PELUANG BAGI YANG BERAKAL;

Ayat 197, Al-Baqarah;



Maksud Ayat;

“Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan

adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah

kamu membawa bekal dengan secukupnya,

kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu

ialah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai

orang yang berakal.”

PELUANG BAGI YANG BERAKAL;



TEMAN SETIA SEHINGGA AKHIRAT;



“Mayat itu akan diiringi oleh tiga perkara,

yang dua akan kembali sedang yang satu terus

menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya,

hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya

akan kembali, sedang amalnya akan terus tetap

bersamanya.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

TEMAN SETIA SEHINGGA AKHIRAT;



ANTARA PERINGATAN DAN PENGAJARAN DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH;

BUATLAH PERSIAPAN PERBANYAKKAN 

BEKALAN UNTUK KEHIDUPAN DI AKHIRAT

PENYESALAN DISAAT KEMATIAN 

ADALAH SIA-SIA

JAUHI PERBUATAN YANG MENGHAPUS 

PAHALA DAN MENANGGUNG DOSA 

ORANG LAIN

BERTAKWALAH DENGAN MEMATUHI 

PERINTAH DAN MENINGGALKAN 

LARANGAN ALLAH



JADILAH ORANG-ORANG YANG 

BEROLEH KEMENANGAN;



Maksud Ayat;

“Wahai orang-orang yang beriman!

Bertakwalah kepada Allah (dengan mengerjakan

suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya);

dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan

memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari

amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan

(sekali lagi diingatkan): Bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan-

Nya akan segala yang kamu kerjakan.

JADILAH ORANG-ORANG YANG BEROLEH KEMENANGAN;



AKAN DIHISAB OLEH ALLAH SWT;

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-

orang yang telah melupakan (perintah-perintah)

Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan

(amal-amal yang baik untuk menyelamatkan) diri

mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik –

derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli

Syurga; ahli Syurgalah orang-orang yang beroleh

kemenangan (mendapat segala yang diingini).

(Surah al-Hasyr : 18-20).















Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya

sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah

SWT dengan mengawasi diri dan keluarga kita

daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam

masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh

negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi

daripada segala bentuk ancaman serta penularan

wabak covid 19.



















Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan

harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan

Tabung Infak Jariah Umat Islam Selangor

(TIJARI) dan kepada anak-anak yatim melalui

Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).












