Khutbah Jumaat 07 Rejab 1437H bersamaan 15 April 2016M

HARGAI DIRI,
JUNJUNG PERINTAH ILAHI
Oleh: JHEAINS

               
           
(Surah Fatir, ayat 10)

SAUDARA MUSLIMIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Bertakwalah kepada Allah SWT pada setiap masa dengan mengerjakan segala suruhan-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya semakin kita menjadi insan yang bertakwa, semakin
banyak keberkatan akan melimpah ke dalam hidup kita sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam
firman-Nya:

             
    
Yang bermaksud: “Dan (Tuhanmu berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu beriman, serta
bertakwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah
berkatnya dari langit dan bumi…” (S. Al-A’raaf: 96).
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SIDANG JEMAAH YANG MULIA,
Marilah kita sedari bersama bahawa kita adalah makhluk bernama manusia yang dijadikan Allah SWT
sebagai sebaik-baik kejadian ciptaan-Nya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

              
      
Yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). Kemudian (jika dia panjang umur sehingga
tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat
orang yang rendah, Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala
yang tidak putus-putus.” (S. At-Tiin: 4-6).
Sehubungan itu, wajib bagi manusia menghargai dan mensyukuri status fitrahnya sebagai sebaik-baik
makhluk ciptaan Allah SWT. Caranya ialah dengan mematuhi perintah Allah SWT selain menjauhi
segala perkara yang boleh mencampakkan dirinya ke dalam kehinaan dan kemurkaan-Nya.
Perbanyakkan amal soleh yang disuruh oleh Allah SWT dan jauhi segala perkara yang dilarang-Nya.
Dengan kata lain, segala apa jua yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini harus berada dalam
lingkungan keredaan Allah SWT serta bernilai ibadah. Ini selaras dengan penciptaan kita di dunia ini
yang hanya untuk menyembah serta mengabdi diri kepada Allah SWT selaku Pencipta dan Pentadbir
seluruh alam.
Firman Allah SWT:

      
Maksudnya: “Tidak Aku jadikan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (S. AzZariyat: 56).
Oleh hal yang demikian, setiap manusia hendaklah menghayati dan menterjemahkan tujuan
penciptaannya di dunia ini, iaitu mengabdi diri kepada Allah SWT. Mengabdi dalam erti kata
menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, teguh di atas tauhid dan menunaikan
segala titah perintah-Nya seperti mendirikan solat lima waktu, memberi zakat, berpuasa di bulan
Ramadan, menunaikan haji dan sebagainya. Perlaksanaan kewajipan ini merupakan satu bentuk
penzahiran rasa kehambaan di samping sebagai wasilah untuk mencapai darjat takwa sekali gus
memperolehi perhatian, rahmat, maghfirah dan berbagai ganjaran dari Allah SWT.
MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH,
Sesungguhnya mati itu adalah benar, kenikmatan dan seksa di alam kubur adalah benar, pertanyaan
Munkar dan Nankir adalah benar.
Demikianlah antara rangkap talkin yang dibacakan kepada si mati sesudah dikebumikan. Ia secara
langsung memberi peringatan kepada yang masih hidup bahawa tiada seorang pun yang akan terlepas
daripada menghadapi mati.
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Malaikat maut akan sentiasa mendapatkan sesiapa saja yang masa hidupnya akan berakhir di dunia
ini. Jika masanya itu sudah tiba, maka tiada sesiapa pun dapat melarikan atau melepaskan diri
daripada maut sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Quran:

…          
Yang bermaksud: “Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu (bila sampai ajal),
sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh...” (S. An-Nisaa': 78).
Oleh itu, setiap orang perlu tahu dan mahu menghargai dirinya dengan bersedia untuk menghadapi
saat kematian. Kematian yang menoktahkan kelazatan kehidupan di dunia serta gerbang pertama
menuju akhirat tidak seharusnya dilihat sebagai suatu yang ngeri dan menakutkan. Sebaliknya,
kematian itu harus ditanggapi sebagai peringatan dan ibrah untuk menjauhkan diri dari perbuatan
maksiat, melunakkan hati yang keras dan mengikis kebanggaan terhadap dunia kerana hakikatnya
kehidupan dunia adalah bersifat sementara. Kehidupan akhirat jua yang kekal abadi.
JEMAAH JUMAAT YANG MULIA,
Diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Abdullah bin Umar mendatangi majelis Rasulullah yang
sedang berkumpul bersama para sahabat. Seorang sahabat Ansar di antara mereka bertanya, “Wahai
Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan pemurah itu?”
Baginda menjawab, Orang yang paling rajin mengingat kematian serta paling baik persiapannya dalam
menghadapinya. Itulah orang cerdas yang akan memperoleh kehormatan di dunia dan kemuliaan di
akhirat kelak.” (HR Al-Hakim, At-Thabrani dan At-Tirmizi).
Justeru, marilah kita tarbiah diri kita dan ahli keluarga kita supaya sentiasa insaf dan mengingati mati
dengan membuat persiapan menghadapinya. Untuk ini, mari kita mematuhi perintah Allah SWT,
beramal soleh, bersifat dengan sifat mahmudah, beristighfar serta menjauhi perbuatan yang dilarang
yang boleh mencemarkan maruah diri sebagai makhluk yang terbaik ciptaan Allah SWT.
Sesungguhnya, hanya amal soleh yang akan menjadi teman sejati si mati. Ini dijelaskan oleh
Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud:
“Tiga perkara yang akan mengiringi jenazah ke kubur; hartanya, keluarganya dan amalnya. Harta dan
keluarganya akan meninggalkannya dan yang tinggal hanyalah amalannya.” (HR Al-Bukhari).
SAUDARA MUSLIMIN YANG DIKASIHI ALLAH SWT,
Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, sedangkan sejahatjahat manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi jahat kelakuannya. Atas hakikat itu, semoga
hendaknya kita tidak dilalaikan oleh urusan dunia sehingga lupa membuat persiapan bekalan untuk
mengadap Allah SWT. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
"Rebut lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin,
lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua dan hidup sebelum mati". (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi)
Sehubungan itu, marilah kita berusaha sedaya upaya melakukan yang terbaik dalam menjunjung
perintah Allah dan Rasul-Nya untuk meraih balasan syurga dan menjauhi azab neraka. Maka, marilah
beribadat dengan memperbanyakkan amal soleh semasa sihat sebelum ditimpa penyakit. Hulurkanlah
sedekah semasa masih berharta sebelum papa.
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Berzikirlah sewaktu masih mempunyai kelapangan sebelum dilanda kesibukan urusan dunia.
Berusahalah mencari keperluan dunia dan akhirat semasa masih muda dan bertenaga sebelum tua
dan uzur.
Pendek kata, beramallah semasa masih hidup kerana ia adalah bekalan Berharga menuju akhirat.
SIDANG JEMAAH YANG BERBAHAGIA,
Sebagai kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mengingati hari kematian yang lambat laun akan
menemui kita. Dengan mengingatinya, kita akan lebih menyedari terhadap asal kejadian dan
kemungkinan yang dihadapi selepas saat kematian nanti.
Oleh sebab itu, hargailah dan perliharalah diri daripada azab neraka dengan meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala amalan yang diperintahkan oleh
Allah SWT dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang dan dibenci-Nya. Demikian juga, jangan
bertangguh-tangguh untuk bertaubat kepada Allah SWT dengan memohon keampunan daripada-Nya
atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan. Sesungguhnya Allah sangat menganjurkan manusia
supaya bertaubat dan memohon keampunan daripada-Nya, sebagaimana firman-Nya:

           
Yang bermaksud: “Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan (mendapat) syurga
yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.” (S.
Ali-Imraan: 133).

ﻢﹺﻴﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ﺍﳊﹶﻜ ﻭﺎﺕ ﺍﻵﻳﻦ ﻣﻪﻴﺎ ﻓﻢ ﺑﹺﻤ ﺎﻛﹸﺇﹺﻳﻨﹺﻲ ﻭﻔﹶﻌﻧﻢﹺ ﻭﻴﻈ ﺍﻟﻌﺁﻥﻲ ﺍﻟﻘﹸﺮ ﻓﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻲ ﺍﷲُ ﻟﻙﺎﺭﺑ
ﺮﹺﺎﺋﺴﻟ ﻭﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻲ ﻟﻢﻴﻈ ﺍﷲَ ﺍﻟﻌﺮﻔﻐﺘﺍﺳ ﻭﻢﻴﻠ ﺍﻟﻌﻊﻴﻤ ﺍﻟﺴﻮ ﻫﻪ ﺇﹺﻧﻪﺗﻼﻭ ﺗﻜﹸﻢﻨﻣﻲ ﻭﻨﻞﹶ ﻣﻘﹶﺒﺗﻭ

ﻴﻦ ﺒﹺﺎﺋﺎﺓﹶ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﻧﻳ ﻭﻦﺮﹺﻳﻔﻐﺘ ﺍﳌﹸﺴﺯﺎ ﻓﹶﻮ ﻓﹶﻴﻩﻭﺮﻔﻐﺘ ﻓﹶﺎﺳﺎﺕﻨﻣﺍﳌﹸﺆ ﻭﻦﻨﹺﻴﻣﺍﳌﹸﺆ ﻭﺎﺕﻤﺴﻠ
 ﺍﳌﹸ ﻭﲔﻤﺴِﻠﺍﻟﹸﻤ

Diedar oleh:
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NOTA: Teks khutbah ini mengandungi potongan ayat-ayat al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Mohon jaga dengan cermat dan
tidak disepahkan.
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