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Tingkatkan

-lah 

ketakwaan 

kpd. Allah 

Lakukanlah 

segala 

perintah 

Allah SWT. 

Tinggalkan

-lah segala 

larangan 

Allah SWT. 
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Setiap manusia pasti 

melalui masa atau waktu 

Beruntung bagi yg. 

gunakannya ke arah 

kebaikan 

Kerugian bagi yang 

gunakannya dengan sia-

sia 6 



Ia umpama mata 

pedang yang akan 

memotong kita 

Pandai uruskannya, 

bahagia hidup di 

dunia dan di akhirat 
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“ Maka adakah patut kamu menyangka 
bahawa Kami hanya menciptakan  (dari tiada 
kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang 

hikmah pada ciptaan itu?.Dan kamu (menyangka 
pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami ” 

                

            
 

 
 

“ Maka adakah patut kamu menyangka 
bahawa Kami hanya menciptakan  (dari tiada 
kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang 

hikmah pada ciptaan itu?.Dan kamu (menyangka 
pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami ” 8 



Susunlah masa secara teratur 

Manfaatkan masa dengan bijak 

dan berkesan 

Tetapkan jadual harian bahagikan 

masa berehat, tidur, makan minum 

dan sebagainya 
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“Tidak berganjak kaki setiap hamba pada hari 
kiamat (dipadang mahsyar)  sehingga ditanya 

tentang empat perkara: Tentang umurnya 
kemana dihabiskan. Tentang masa mudanya 

kemana digunakannya. Tentang harta dari mana 
diperolehinya dan kemana dibelanjakannya. 

Tentang ilmunya apa yang diperbuat 
dengannya” 

 
        (Riwayat at-Tirmizi) 

“Tidak berganjak kaki setiap hamba pada hari 
kiamat (dipadang mahsyar)  sehingga ditanya 

tentang empat perkara: Tentang umurnya 
kemana dihabiskan. Tentang masa mudanya 

kemana digunakannya. Tentang harta dari mana 
diperolehinya dan kemana dibelanjakannya. 

Tentang ilmunya apa yang diperbuat 
dengannya” 

 
        (Riwayat at-Tirmizi) 11 



• Jangan bertangguh untuk 

melaksanakan hak, amanah dan 

tanggungjawab 

• Jangan bertangguh untuk 

melaksanakan amal ibadah dan 

hukum Syarak 

• Jangan bertangguh untuk 

menyebar, memperjuang dan 

mempertahankan Islam 
12 



Golongan 

pertama, 

yang berjaya 

mengambil 

kepentingan 

masa 

Golongan 

kedua, 

membiarkan 

masa berlalu 

tanpa amal 

soleh & 

ketaatan 

13 
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“Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal soleh, dan mereka 
pula berpesan-pesan dengan kebenaran 

serta berpesan-pesan dengan sabar” 

“Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal soleh, dan mereka 
pula berpesan-pesan dengan kebenaran 

serta berpesan-pesan dengan sabar” 

15 



• Kerugian 

bagi manusia 

yang tidak 

manfaatkan 

masa 

taatkan Allah 

& Rasul-Nya 

• Rugi kerana 

membiarkan 

masa berlalu 

tanpa 

membimbing 

manusia dan 

menghayati 

Islam 16 



Beriman dan bimbing diri ke arah 

kebaikan dan mencegah 

kemungkaran 

Melakukan kebaikan manfaatkan 

diri, keluarga dan manusia lain 

Menyeru & mengajak orang lain 

supaya hidup dalam kebenaran 

berasaskan Syariat Allah 

Bersabar menyampaikan Syariat 

Allah dan ketika hadapi ujian serta 

kesulitan hidup 17 



Nikmatilah kehidupan 

kurniaan Allah untuk 

mencipta 

kecemerlangan 

Masa hendaklah 

diuruskan dengan 

sebaik-baiknya 
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“Rebutlah lima perkara sebelum datangnya 
lima perkara; Masa hidup  sebelum mati; Masa 

sihat sebelum sakit; Masa lapang sebelum 
sibuk; Masa muda sebelum tua; Masa kaya 

sebelum miskin” 
 

(Riwayat Imam Muslim dan at-Tirmizi) 
 

“Rebutlah lima perkara sebelum datangnya 
lima perkara; Masa hidup  sebelum mati; Masa 

sihat sebelum sakit; Masa lapang sebelum 
sibuk; Masa muda sebelum tua; Masa kaya 

sebelum miskin” 
 

(Riwayat Imam Muslim dan at-Tirmizi) 
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Hidup adalah untuk 

mentaati Allah & lakukan 

perkara-2 bermanfaat 

Sihat adalah untuk 

memudahkan beribadah & 

buat kebaikan 
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Masa lapang untuk 

tingkatkan amalan ibadah, 

kerjaya & tambah ilmu 

Masa muda bertenaga untuk 

hadapi cabaran & membina 

kecemerlangan 
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Masa kaya berpeluang 

beribadah dan lakukan 

kebaikan seperti haji, zakat 

sedekah, wakaf dll. 
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“Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat 
ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan 

kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam 
keadaan malu dan hina, sambil merayu): "Wahai 
Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar 
dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami 

ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia 
supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik; 

sesungguhnya kami sekarang telah yakin” 
 

(as-Sajadah: 12) 

“Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat 
ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan 

kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam 
keadaan malu dan hina, sambil merayu): "Wahai 
Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar 
dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami 

ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia 
supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik; 

sesungguhnya kami sekarang telah yakin” 
 

(as-Sajadah: 12) 25 
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Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 
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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. 

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. 

36 



Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
murahkanlah 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, 
murahkanlah 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. 

37 



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 yang melampau dan 
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 yang melampau dan 
Qadyani serta lain-lain fahaman. 

38 



Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 

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. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 

dengan ganjaran pahala yang berkekalan 
hingga ke hari akhirat. 

39 



Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 

Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 
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