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UNTUK MENJADI ORANG-
ORANG YANG MUTTAQIN, 

MAKA ; 

Tingkatkan 
ketaqwaan 
kpd. Allah 

SWT. 

Kerjakan 
segala 

perintah 
Allah SWT. 

Tinggalkan 
segala 

larangan 
Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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MASA ADALAH MERUPAKAN ; 

Harta 
yang 

paling 
bernilai 

Berlalu 
dengan 
begitu 
pantas 

Mempenga
-ruhi usia 

yang 
semakin 

meningkat 
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MASA ADALAH MERUPAKAN ; 

Dr. Yusof Al-Qardawi menggariskan ; 

Masa itu 
pantas 
berlari 

Pergi 
tidak 
akan 

kembali 

Berlalu 
dan tidak 

boleh 
ditukar 
ganti 

Harta 
yang 

paling 
berharga 
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ANTARA PEPATAH ARAB & 
MELAYU YANG 

MEMBICARAKAN TENTANG 
MASA ADALAH; 

Masa itu 
emas 

Masa ibarat 
pedang, jika 

kita tidak 
memotongnya, 

ia akan 
memotong kita 
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IMAM ASY-SYAFIE TELAH 
MEMBAHAGIAKAN MASA 

KEPADA 3 BAHAGIAN, IAITU ; 

Satu pertiga untuk beribadah 

Satu pertiga untuk berehat 

Satu pertiga untuk bekerja 
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SEBAGAI MANUSIA YANG BERTAQWA 
DAN BERSYUKUR KEPADA ALLAH ;  

Sabda Nabi SAW. ; 

“Salahkah sekiranya aku ingin menjadi hamba 
yang bersyukur” 

 

“Salahkah sekiranya aku ingin menjadi hamba 
yang bersyukur” 
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KITA DIBERI RUANG DAN 
TEMPOH MASA YANG SAMA, 

TETAPI KENAPAKAH? ; 

Merasakan tidak 
cukup waktu untuk 

bekerja dan 
beribadah 

Berbeza dengan 
kualiti masa Nabi 

SAW. dan para 
Sahabat 
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MASA YANG ADA PADA KITA 
ADALAH ; 

Perlu diurus dengan sebaik-
baiknya 

Tempoh masa yang sama sehari 
semalam 

Berperanan melalui pengaturan 
amalan ibadah tertentu 
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MASA ADALAH AMAT 
PENTING  

KEPADA KITA KERANA ; 

Allah banyak bersumpah 
dengan masa melalui 
ayat-ayat-Nya dalam Al-
Quran 

Hidup dalam 
kerugian sekiranya 
tidak memanfaatkan 
masa 
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GOLONGAN YANG TERHINDAR 
DARIPADA KERUGIAN ; 

Ayat 1-3, Al-Asr’ ; 

“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 kesabaran” 
 

“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 kesabaran” 
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JANGANLAH KITA 
MELAKUKAN KERJA-KERJA 
YANG TIDAK BERFAEDAH, 

KERANA ; 
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Mengabaikan masa dengan 

melakukan kerja-kerja yang tidak 

bermanfaat boleh membinasakan diri 

kita sendiri 



TAKRIFAN FIQH AWLAWIYYAT 
YANG DITERAPKAN OLEH DR. 

YUSUF AL-QARDHAWI ADALAH ; 

Memahami keutamaan sebagai 
menetapkan sesuatu pada 

martabatnya 

Tidak mengkemudiankan apa 
yang perlu didahulukan atau 

sebaliknya 

Tidak mengecilkan perkara yang 
besar & membesarkan perkara 

yang kecil 
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3 KONSEP UTAMA DALAM 
MENETAPKAN KEUTAMAAN 
MEMBUAT PERANCANGAN 

KERJA, IAITU ;  

PERTAMA ; 

Perkara-2 Ad-
Dharuriyyat 

adalah sangat 
penting & perlu 

dilaksanakan 
segera 

KEDUA ; 

Perkara-2 Al-
Hajiyyat adalah 

penting & 
sekadar 

memerlukan 
perhatian 
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3 KONSEP UTAMA DALAM 
MENETAPKAN KEUTAMAAN 
MEMBUAT PERANCANGAN 

KERJA, IAITU ;  

KETIGA ; 

Perkara-2 At-
Tahsiniyyat 

adalah kurang 
utama & tidak 

segera 
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KONSEP YANG DITAMPILKAN 
DALAM FIQH AWLAWIYYAT 

TERSEBUT MENITIKBERATKAN 
SOAL ; 

Perkara-
perkara yang 
perlu diberi 
keutamaan 

terlebih 
dahulu 

Setelah 
selesai 
perkara 

utama barulah 
lakukan 
perkara-

perkara yang 
lain 
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JUSTERU, SEBAGAI SEORANG 
MUSLIM, MAKA KITA 

HENDAKLAH ; 

• Menguruskan masa dengan baik 
mengikut keutamaannya 

• Merancang masa dengan 
mengutamakan ibadah fardhu 
berbanding urusan lain 

• Urus masa dengan baik utk. jadikan 
dunia sebagai ladang yang subur di 
akhirat nanti 
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SIKAP MANUSIA YANG  
SERING LALAI ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

“Dua nikmat yang banyak dilupakan 
oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan waktu 

lapang” 
 

“Dua nikmat yang banyak dilupakan 
oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan waktu 

lapang” 
 

21 



ANTARA PENGAJARAN YANG 
DAPAT DIAMBIL  DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH ; 

PERTAMA; 

Peliharalah masa 
kerana ia adalah 

umur bagi 
kehidupan kita 

KEDUA ; 

Kita hendaklah 
bijak menentukan 
kerja-kerja yang 
lebih utama utk. 

dilakukan 
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ANTARA PENGAJARAN YANG 
DAPAT DIAMBIL  DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH ; 

KETIGA ; 

Membazirkan masa & 
umur akan merugikan diri 
kita sendiri di dunia dan 

akhirat 
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PENYESALAN YANG TIADA  
GUNANYA ; 
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PENYESALAN YANG TIADA  
GUNANYA ; 

Maksud Ayat ; 

“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” 

 

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

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah 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, 
luaskanlah 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, 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, Qadyani serta lain-
lain fahaman. 
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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 
(TAPIS) 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 
(TAPIS) dengan ganjaran pahala yang 

berkekalan hingga ke hari akhirat. 
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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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