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Khutbah Jum’at 

 

Hikmah Kematian 
Oleh. Dr. Mulyanto Abdullah Khoir 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   
َهُد َأنح الَ إَِلَه إِ  َسُن َعَماًل. َأشح ُلوَُكمح أَيُُّكمح َأحح ََياَة لِيَ ب ح َت َواْلح ُدِ هلِل الَِّذى َخَلَق الحَموح َمح َدُه الَ  َأْلح الَّ هللاُ َوحح

لُُه. أَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّمح َوََبرِكح َعلَ  ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َحاِبِه  َشرِيحَك َلُه َوَأشح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأصح ى نَِبيَِّنا ُُمَمَّ
يحَن.  ِم الدِِّ َساٍن ِإََل يَ وح  َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح

ُذ َِبهلِل ِمنَ  َوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َحيحُث قَاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاََل، أَُعوح ِسيح بِتَ قح ِصيحُكمح َونَ فح يحطَاِن  ِعَباَد هللِا، أُوح الشَّ
 الرَِّجيحِم:

نَ  ِلُموح سح ُتنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح مُّ  ََي أَي َُّها الَِّذيحَن آَمُنوا ات َُّقوا هللاَ َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوح
ُهمَ  َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح ا  ا رَِجااًل َكِثيً ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نَ فح

َرحَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليحُكمح َرِقيًبا   َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلح
َماَلُكمح َويَ غحِفرح َلُكمح ذُ  ِلحح َلُكمح أَعح ِطِع اَّللََّ نُوَبُكمح َوَمنح يُ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًدا ُيصح

زًا َعِظيًما  َوَرُسوَلُه فَ َقدح فَاَز فَ وح
رِ  ٍد َصلِّى هللا َعَليحِه َوَسلَِّم، َوَشرِّ احْلُُموح ُى ُُمَمِّ ِى َهدح َدح َ اْلح َِديحِث ِكَتاُب هللِا، َوَخيح َدَق اْلح ُُمحَدََثُُتَا،   فَإنِّ َأصح

َعٍة َضالََلًة، وَُكلِّ  َعٌة وَُكلِّ ِبدح دوَُكلِّ ُُمحَدثٍَة ِبدح ا بَ عح  . َضالَلَِة ِف النِّاِر. أَمَّ
 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Keagungan dan kemuliaan hanyalah milik Allah semata. Kita memuji dan 

mengagungkan dengan sepenuh keikhlasan dan kesungguhan. Shalawat dan salam 

tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah 

menempuh jalannya. Amien. 

Saya wasiatkan kepada jama’ah Jum’at sekalian, marilah kita selalu mendekat kepada 

Allah dengan sedekat-dekatnya. Menjadi manusia yang paling bertakwa sebagai bekal 

yang menyelamatkan kita di akherat kelak. 
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Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Di tengah pandemi ini, hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Berita yang 

datang secara tiba-tiba, kadang mengejutkan dan menyesakkan hati ditinggal orang-

orang yang dikasihinya. 

Kematian adalah saat yang paling berbahaya bagi manusia karena mereka harus 

mengakhiri perjalanan hidup dunia dan menuju perjalanan hidup yang kekal yaitu 

kampung akherat. 

Kematian merupakan awal perpindahan dari alam nyata yang dirasakan manusia 

menuju alam ghaib yang akan dijalankannya melalui kehidupan baru yang diawali 

setelah terpisahnya ruh dengan jasad. Kehidupan baru yang sangat berbeda dengan 

kehidupan di dunia. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Saat kematian datang, seseorang akan melihat malaikat dan akan mendengar dari 

mereka kalimat-kalimat yang telah ditetapkan Allah SWT  kepadanya yaitu kalimat 

kenikmatannya abadi atau kebinasaannya yang abadi. Semuanya tergantung amalnya 

saat di dunia. 

Semua yang dikumpulkan manusia sebagai hasil jerih payahnya siang malam sepanjang 

hidupnya semua akan berpisah darinya. Manusia akan memandangnya dengan perasaan 

takut, menyesal, putus asa dan bimbang karena harus berpisah dengan semua yang 

dikumpulkannya dengan susah payah. 

Penyesalan, musibah, malapetaka akan bertambah jika ternyata dia termasuk orang 

yang mengingkari akherat, angkuh, sombong dan menentang Allah SWT. 

Kematian akan memisahkan seseorang dengan umurnya. Umur panjang tidak ada apa-

apanya dibandingkan dengan ribuan tahun yang akan dialaminya di Padang Mahsyar,  

kehidupan kekal yang tiada akhir. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kita harus mampu mengambil hikmah dari peritiwa pandemi ini, juga mengambil 

hikmah dari peristiwa kematian. Ada beberapa hikmah dari peristiwa kematian ini: 

PERTAMA: 

Di dalam kematian ada tanda-tanda kesempurnaan bagi kekuasaan dan 

keagungan Allah SWT yang mengatur fase-fase kehidupan makhluk-Nya. 

Allah SWT berfirman: 

ُلحُقوَم. َوأَن حُتمح ِحيَنِئٍذ تَ نحظُرُ  َرُب إِلَيحِه ِمنحُكمح َوَلِكنح اَل تُ بحِصُروَن.فَ َلوحاَل ِإَذا بَ َلَغِت اْلح  وَن. َوََنحُن أَق ح



3 |8-Hikmah Kematian 
 

Maka kenapa tidak (kalian cegah) ketika nyawa di kerongkongan. Padahal kalian 

melihatnya (sakaratul maut itu). Dan kami lebih dekat kepada kamatian itu namun 

kalian tidak melihatnya.. (QS. Al Waqi’ah [56]: 83-85). 

 

KEDUA: 

Kematian adalah ujian bagi hamba-hamba-Nya untuk mengetahui siapa yang taat 

dan siapa yang bermaksiat. 

Allah SWT berfirman: 

َسُن َعَماًل ۚ ُلوَُكمح أَيُُّكمح َأحح ََياَة لِيَ ب ح َت َواْلح  َوُهَو الحَعزِيُز الحَغُفورُ  الَِّذي َخَلَق الحَموح
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang 

lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al Mulk [67]: 

2). 

 

KETIGA: 

Kematian menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia di dunia tidak kekal.  

Manusia hanyalah sebagai khalifah yang diutus untuk mengatur dan memakmurkan 

kehidupan dengan aturan dan syare’at-Nya. Tidak ada yang kekal, mereka saling 

menggantikan satu dengan yang lainnya. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

KEEMPAT: 

Dalam kematian terdapat kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan terwujud 

kecuali dengan kematian. 

Jika tidak ada kematian, maka manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dalam 

hidupnya, tidak akan ada kebaikan di muka bumi, tidak akan ada kelapangan rezeki bagi 

mereka, pastilah tempat tinggal, kota, pasar, serta jalan akan menjadi sempit. 

 

KELIMA: 

Kematian membebaskan orang yang beriman dari kehidupan sempit dan penuh 

kesulitan, kebencian dan kesakitan di dunia. 

Kematian akan membawa mereka kepada kenikmatan yang abadi, kesenangan yang 

tidak akan putus, dan kebahagiaan yang tidak akan ada habisnya. Orang beriman berada 

di surga, di bawah naungan pohon-pohon yang menghijau, taman-taman yang indah 

bersama dengan teman-teman karib dan orang yang mereka cintai. 

 

 



4 |8-Hikmah Kematian 
 

KEENAM: 

Kematian akan menjadikan jiwa mencapai derajat keyakinan, mengetahui 

kebenaran bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diciptakan Allah untuk suatu 

tujuan yang jelas, beribadah dan mengabdi kepada-Nya. 

Karena itu, bagi orang yang hatinya keras, tidak percaya dengan kematian hendaknya 

segera bertaubat dan kembali kepada-Nya.  

Segera menghadiri majelis-majelis ilmu yang dipenuhi dengan nasehat, peringatan, 

ancaman, kisah-kisah orang shaleh. Memperbanyak mengingat kematian, karena yang 

menghancurkan segala kenikmatan, pemisah kebersamaan serta penyebab anak-anak 

menjadi yatim adalah kematian. 

Juga menyaksikan orang-orang shaleh menghadapi sakaratul maut. Berarti melihat 

proses sakaratul maut. Menyaksikan saat-saat ruh dicabut dan membayangkan apa yang 

akan terjadi setelah kematian. Sehingga menjadi motivasi baginya untuk memelihara 

kesucian jiwa dari berbagai bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan. 

َتحح ا مَّ ه ُ اَللَّ  مَ لنِِّ اَواَبحواَب  َواَبحواَب الحََبَكاةِ   يحِ َعَليحنا اَب حَواَب الحَ  ف ح َحِة َواَبحواَب الصِِّ  ةِ زحِق َواَبحواَب الحُقوَّ َواَبحواَب الرِِّ ِة عح
الَ  َ  َمةِ َواَبحواَب السِّ َِتَك َيَ اَرحَحَم الرِِّْحِ يح  . ِبَرْحح

 

Khutbah Kedua: 

رَِج النَّاَس ِِبَا ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل الن ُّ  ُد َّللَِِّ الَِّذيح أَن حَزَل َعَلى َعبحِدِه آََيٍت بَ يَِّناٍت لُِيخح َمح رِ َاْلح َهُد َأنح  .وح  الَ  َوَأشح
لُهُ  ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ ِبِه َوَسلََّم. أَي َُّها   .إَِلَه ِإالَّ هللاُ َوَأشح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصحح اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّ

ا النَّاُس، اِ  َن. أَمَّ ِلُموح ُتنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح ُمسح دُ ت َُّقوا هللَا َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوح  . بَ عح

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Di khutbah yang kedua ini, sekaligus menegaskan dari khutbah yang pertama tentang 

hikmah kematian, bahwa banyak hikmah dari setiap peristiwa, termasuk kematian. 

Kematian adalah pelajaran berharga bagi manusia yang masih diberikan kehidupan. 

Kematian akan dapat dan menghampiri siapa saja tanpa mengenal usia, tempat dan 

status sosial. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang-orang yang beriman yang telah 

mempersiapkan bekal sebaik-baiknya.  

Kita memohon kepada Allah agar mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari 

dahsyatnya kematian tersebut. Kita juga memohon agar Allah segera mengangkat 

wabah covid ini. Menjadikan kaum muslimin yang meninggal karena wabah ini 

ditempatkan di tempat yang layak dan mulia sesuai dengan amalan yang dilakukan 

dalam kehidupan di dunia dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, keikhlasan 

dan keteguhan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.  Amien. 
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Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. 

َاِعنا َنا أبْسح تَ َنا َوأَبحَصارِنَ  اللَُّهمَّ َمتِّعح يَ ي ح َعلحُه الوارَث ِمنَّا  وقُ وَّتَِنا َما أحح َعلح ََثَرَن َعَلى َمنح ظََلَمَنا َواجح  َواجح
ََبَ َهَِّنا َواَل ََتحَعلح ُمصيبَ تَ َنا ِف ِديِنَنا َوانحُصرحَن َعَلى َمنح َعاَدانَ  ن حَيا َأكح َلَغ ِعلحِمَنا َوالَ  َوالَ ََتحَعِل الدُّ َوالَ َمب ح

َنا َمنح الَ يَ رحَْحُنَ   . اُتَسلِّطح َعَلي ح

َواِت ِإنََّك ْسَِ  ُهمح َواَْلمح َياِء ِمن ح ِمَناِت اَْلحح َ َواملؤح ِمِنيح ِلَماِت َواملؤح َ َواملسح ِلِميح ِفرح لِلحُمسح يحُب اللُهمَّ اغح يحٌع َقرِيحٌب ُمُِ
َوةِ  عح  الدَّ

 َ ِلِميح َوانَ َنا الحُمسح َ ِفح   اَللَُّهمَّ أَنحِج ِإخح َعِفيح َتضح ُهمح ِمَن  َمكَانٍ  ُكلِِّ الحُمسح رِجح ، اَللَُّهمَّ الحُطفح ِِبِمح َوارحَْححُهمح َوَأخح
َصاِر. يحِق َواْلِح  الضِّ

َرحَحى، اللَُّهمَّ ُكنح َْلُمح َوالَ َتُكنح َعلَ  ُهُم الحَمرحَضى َواْلح ِف ِمن ح َهَداَء َواشح ُهُم الشُّ ، فَإِ اَللَُّهمَّ تَ َقبَّلح ِمن ح نَُّه الَ  يحِهمح
َل َْلُمح َوالَ قُ وََّة ِإالَّ ِبكَ   َحوح

َ و ِفح ُكلِّ مكان و زمان  ِطيح  اَللَُّهمَّ انحُصِر الحُمَجاِهِديحَن ِفح ِفِلسح
ُم. وح ، ََي َحيُّ ََي قَ ي ُّ قِّ َعح َكِلَمتَ ُهمح َعَلى اْلَح ، َواْجح فَ ُهمح دح ُصُفوح يَ ُهمح َوَوحِّ دح َرمح  اللَُّهمَّ َسدِِّ

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َرب َّنَ  ن حَيا َحَسَنًة َوِف اْلح  ا آتَِنا ِف الدُّ
يحن ِم الدِّ َساٍن ِإََل يَ وح ِبِه وَ َمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصحح  َوَصلَّى هللاُ َعَلى نَِبيَِّنا ُُمَمَّ

ُد هلل َربِّ الحَعاَلمِ  َمح َواَن َأِن اْلح َ َوآِخُر َدعح  يح
ُنح 

شآِء َواحمل َهى َعِن احلَفحح َساِن َوِإيحتآِء ِذي احلُقرحىَب َويَ ن ح ِل َواحإِلحح َكِر َواحلبَ غحي  ِعَباَد هللِا، ِإنَّ هللاَ ََيحُمُر َِبحلَعدح
ُه َعلَى نَِعِمِه  ُكُروح َن َواذحُكُروا هللَا احلَعِظيحَم يَذحُكرحُكمح َواشح ُروح ََبح يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ ُر هللِا َأكح  يَزِدحُكمح َوَلذِكح

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

  

 

 


