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 “KEPENTINGAN MASA DALAM 
KEHIDUPAN MANUSIA” 

 

   :              

                    

        

شرِيك لَه    وه وحدهاللَّ    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشلِّ  ووص ماَللَّه .لُهوسرو

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَ!أَمملسا الْمهأَي  ،قُواْ اللَّهتا

قُونَ. قَالَ أُوتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو يكُمص
اللَّه :                  

        . 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah. 
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Marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketaqwaan kita terhadap Allah 

S.W.T. dengan sedaya upaya melakukan segala perintah-Nya dan meninggalkan 

segala larangan-Nya. Mudah mudahan kita tergolong dalam golongan orang-

orang yang muttaqin. 
 
Pada hari yang mulia ini marilah kita sama-sama mendengar dan 

menghayati khutbah  bertajuk “KEPENTINGAN MASA DALAM KEHIDUPAN 
MANUSIA”.  
 

Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setiap manusia pasti menemui dan 

melalui masa  atau waktu dalam kehidupannya seharian. Maka beruntunglah 

mereka yang menggunakan masa untuk perkara-perkara kebaikan dan rugilah 

mereka yang menggunakannya  untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah dan 

sia-sia.   Pepatah arab ada mengatakan: “ Bahawa masa itu umpama mata 

pedang, jika kita tidak memotongnya nescaya ia akan memotong kita”. Kata-kata 

ini menunjukkan betapa pentingya masa dalam kehidupan manusia. Allah S.W.T 

adalah pencipta masa dan telah menetapkannya sebanyak 24  jam atau 1440 

minit dalam sehari semalam  tidak lebih dan tidak kurang. Terpulanglah kepada 

kita untuk mengurus dan menggunakanya bagi  mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 
 

Sidang Jumaat Yang Berbahagia. 
 

Buat masa ini, kita dapati ramai manusia yang mengabai dan tidak 

memikirkan peredaran masa  atau waktu yang dilaluinya  dalam 

kehidupannya dan mereka hidup dalam kadaan leka dan  sia-sia. Golongan 

seperti ini telah ditegur oleh Allah S.W.T. melalui firman-Nya dalam surah al- 

Mu’minun ayat 115 :  
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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”. 
  

Oleh itu pengurusan masa seharian dalam kehidupan kita amat penting 

dan perlu disusun secara teratur agar masa dapat diurus  dan dimanfaatkan 

dengan bijak dan berkesan. Oleh itu dalam kehidupan kita seharian, sedar 

atau tidak, sebenarnya kita telah menetapkan jadual harian, dengan 

sendirinya kita tahu masa kita untuk melakukan sesuatu, seperti masa 

bekerja, berehat, tidur, makan minum,  dan sebagainya. 
 

Sidang  Jumaat Yang Dirahmati Allah. 
 
Ketahuilah bahawa masa adalah amanah dari Allah S.W.T, setiap 

amanah merupakan tangungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah S.W.T. 

di akhirat  kelak.  
 
Hadis daripada Muaz Bin Jabal RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
 

لَن تزولَ قَدما عبد يوم الْقيامة حتى يسأَلَ 
: وعن عمرِه فيما اَفْناه، عن لٍعن اَربعة خصا
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عو ،الَها أَبميف ابِهبأكش ناَي نم هالم نستب ه
. لَ بِهماذَا عم هلْمع نعو ،فَقَها أَنميفو 

 

“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). 
 
 Dalam usaha mengurus masa dalam kehidupan kita seharian, marilah 

kita mengamalkan tiga cara sebagai panduan kita : 
 

1. Jangan bertangguh dalam melaksanakan hak, amanah dan 

tanggungjawab dan jangan bertangguh dalam melaksanakan 

tugasan yang diamanahkan.   
 

2. Jangan bertangguh dalam melaksanakan amal ibadah, juga jangan 

bertangguh dalam melaksanakan hukum syarak. 
 

3. Jangan bertangguh dalam menyebarkan islam dan jangan 

bertangguh dalam soal memperjuang dan mempertahankan islam. 
 

Sidang Jumaat yang berbahagia,  
 

Sesungguhnya masa tetap akan berlalu dan meninggalkan kita dan 

tidak akan kembali. Masa yang berlalu akan meninggalkan dua golongan. 

Golongan yang pertama ialah golongan yang berjaya, kerana mengambil 

kepentingan masa dalam hidupnya, manakala golongan kedua ialah 
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golongan yang sentiasa dalam kerugian, kerana membiarkan masa berlalu 

tanpa digunakan untuk amalan soleh dan ketaatan terhadap Allah SWT. 

Dalam hal ini marilah kita merenung dan meneliti  firman Allah SWT dalam 

surah al-Asr ( surah masa). Surah yang menjadi amalan kita ketika menutup 

sesuatu majlis atau perjumpaan, tetapi malangnya surah ini hanya tinggal 

bacaan dibibir sahaja, dan masih jauh dari segi penghayatan atau amalan 

dalam kehidupan seharian.  

 

                  

                

      
  

“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”. 
 
Surah ini menjelaskan kepada kita bahawa kebanyakan manusia hidup 

dalam kerugian kerana tidak manfaatkan masa yang dilalui dalam kehidupan di 

dunia dengan sebaik-baiknya.  Surah ini juga mengambarkan  bahawa manusia 

yang tidak menfaatkan masa dengan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah S.W.T 

dan Rasul-Nya adalah dari golongan orang yang rugi kerana membiarkan masa 

berlalu tampa dimanfaatkan untuk saling nasihat menasihati dan membimbing 

manusia untuk menghayati islam sebagai sistem hidup yang sempurna. Dan 

surah ini juga menjelaskan empat golongan manusia yang  beruntung: 
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1. Orang yang memiliki iman yang dapat membimbing dirinya kearah 

kebaikan dan mencegah dari melakukan kemungkaran. 
 
2. Orang yang melakukan perbuatan yang baik dan bermenfaat pada diri, 

keluarga dan manusia keseluruhannya. 
 
3. Orang yang menyeru atau mengajak orang lain supaya hidup dalam 

lunas-lunas kebenaran yang berasaskan syariat Allah S.W.T.. 
 
4. Orang yang bersabar dalam menyampaikan syariat Allah dan bersabar 

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup serta ujian Allah S.W.T.   
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

Sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, marilah kita gunakan peluang 

masa dan nikmat kehidupan yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk kita 

mencipta kecemerlangan hidup di dunia lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. 

Begitu juga masa hendaklah diurus dengan sebaik baiknya seperti pesanan 

tang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
 
Hadis daripada Ibnu Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: 

  

إغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ : حياتك قَبلَ 
كتولَ   ،مقَب غَكفَرو  ،كقَملَ سقَب كتحصو

كمرلَ هقَب كاببشو ،كلغلَ  ، شقَب اكنغو
. فَقْرِك  
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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). 
  
Oleh itu kita perlu ingat dan sedar bahawa; 
 

1. Masa hidup adalah masa untuk mentaati Allah SWT dan melakukan 

perkara-pekara yang bermanfaat  untuk bekalan selepas mati. 
 

2. Masa sihat adalah   masa yang mudah bagi melakukan ibadah kepada 

Allah SWT  dan segala perkara kebaikan. 
 

3. Masa lapang adalah masa yang boleh digunakan untuk 

mempertingkatkan diri sama ada untuk ibadah, kerjaya dan 

menambahkan ilmu. 
 

4. Masa muda adalah masa yang berpotensi, mempunyai tenaga yang 

kuat dan sanggup menghadapi cabaran untuk membina 

kecemerlangan. 
 

5. Masa kaya adalah peluang yang cukup untuk melakukan ibadah atau 

kebaikan yang memerlukan kebendaan seperti ibadah haji, zakat, 

wakaf, derma dan sedekah.  
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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). 
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 ،آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتووهو, إِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو   فغتأَسو يل ميظاَهللا الْع ر
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر ر.م  
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KHUTBAH KEDUA 

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
   أَنأَشهد  .تالطَّيِِّبا   هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
تقُواْ اللَّه فَقَد أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا ِمِ الدّينِ.يو
نَ.  فَازقُوتالْم 

 
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 
 

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 
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umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam yang 

diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. 
 

                

               . َا مللَّه
مّلسلِّ وص    يِّدس ماللَّه ضارو نيلسرالْم عن 

ابِهحأَص هتابقَرو .نيعمأَج هـَّات  وأَزواجِه وذُرِّي
ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 اضييب الدعوات ويا قَسميع قَرِيب مجِ

.اتاجالْح و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتن ك
وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىا

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ  الْعظْمى
ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ وِقَايتك الصمدانِية، جال
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 ين ادريس شاهّالد فرلْطَان شس ،
ين عبد ح الدّاحلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ  العزيز شاه احلاج.
هدمةَ منك، لولىِّ عوالتوفيق، والصّحةَ والسال

،  لْطَاننِ السباه اري شأَم  فرش
حٍ وعافية الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

 أَطلْ اَللَّهم كْرامِ.واِإل لِِالْجالذَابِمنِّك وكَرمك يا 

نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِ عو ةيعالرالو ،د
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  

  
  

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.   
 

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

terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki 
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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.  
 

 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, 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. 
 

Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                         

         .          

                .  ادبع
 ، اِهللا                 
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.
 

JAIS/Nurul** 
10.03.2015 


