
 Khutbah Jumaat  23 November 2012:  “Elakkan Gejala Pembaziran Waktu” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

1 
 

"ELAKKAN GEJALA PEMBAZIRAN 
WAKTU” 

 

               ا وانَ لَنأَب
 عآئرالش  ِللْفَض 

 .  
شرِيك لَه    واللَّه وحده     أَشهد أَن

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه
مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  

نيعمأَج.  
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !أَيها الْمسلمونَما بعد، فَيآ أَ

قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
 :             

     .  
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bersama-sama membangunkan taqwa di segenap aspek 

kehidupan, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah 

Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Yakinlah bahawa hanya 

dengan taqwa segala urusan kita di dunia akan dibantu dan 

dipermudahkan, sementara di akhirat kita bakal berbahagia dengan 

maghfirah, rahmat dan keredhaan Allah SWT. Sesungguhnya insan 

bertaqwa adalah orang yang berjaya mengisi ruang hidupnya dengan 

perkara yang memberi pulangan kebaikan untuk kehidupannya di dunia 

mahupun di akhirat.  
 

Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah “Elakkan Gejala 
Pembaziran Waktu”. 

 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Masa atau waktu adalah sesuatu yang dipandang tinggi oleh Islam. 

Kepentingannya jelas dilihat di dalam al-Quran bila Allah SWT sering 

bersumpah dengan masa ketika memulakan surah-surah al-quran;  ِ ر صْ َ ع ْ ال َ              و

:   Demi masa,  ِ ر ْ َج ف ْ ال َ ى ,Demi waktu Fajar   :     و َ ح الضُّ َ  Demi waktu   :    و

Dhuha,   ِ ل ْ ی َّ الل َ   .Demi waktu Malam dan sebagainya   :      و
 

Tentu sekali semua detik waktu yang disebut di dalam al-Quran ini 

mengandungi maksud yang penting sehingga Allah SWT bersumpah 

dengannya. Padanya juga ada hikmah yang besar bagi hamba-hamba 

Allah yang dapat menghayatinya. Namun ramai manusia mengabaikan 

kepentingan waktu di sepanjang kehidupan mereka.  
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Hadis daripada Ibnu Abbas R.A bahawa Rasulullah S.A.W. 

bersabda:  

نِعوبغم انتمينٌ فيا كَثهِمّاسِ الصالن نم ةُ رح
 .والْفَراغُ

 

“Dua nikmat yang ramai manusia sering lalai dengannya; sihat dan 

waktu lapang”.                             (Riwayat al-Bukhari) 

 

Benarlah sabda baginda. Kita sering leka dan membuang masa. 

Kerisauan terhadap gejala membazir masa dalam masyarakat kita 

semakin jelas kelihatan khususnya di musim cuti persekolahan. Ramai 

para pelajar dan remaja leka dan membuang masa tanpa sebarang aktiviti 

berfaedah sepanjang cuti. Cuba perhatikan apakah yang mereka lakukan. 

Apakah ia aktiviti bermanfaat atau hanya membazir masa? Antara aktiviti 

mereka ialah melepak bersama rakan-rakan sepanjang hari, merambu 

dengan dengan motosikal tanpa tujuan, menghadap internet dan 

bersembang di laman sosial berjam-jam lamanya, berhibur, dan bergaul 

bebas antara remaja lelaki dan wanita tanpa batasan.  
 

Apakah pengisian masa sebegini wajar dijadikan budaya? Di 

manakah nilai waktu dalam kehidupan kita? Mengapakah kita gagal 

mengisi masa dengan tepat dan sempurna? Kenapa kita terus 

membazirkannya tanpa rasa rugi atau berdosa? 

Sebenarnya semua ini berpunca dari kurangnya kesedaran ibu bapa 

dan remaja sendiri tentang kepentingan menghargai waktu. Justeru, mari 



 Khutbah Jumaat  23 November 2012:  “Elakkan Gejala Pembaziran Waktu” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

4 
 

kita lihat mengapa Islam sangat menitik beratkan persoalan menghargai 

waktu, sebagaimana berikut : 
 

Pertama      : Masa dan waktu adalah sesuatu yang amat berharga. 

Setiap detik yang telah dibazirkan berlalu tidak mungkin 

dapat diganti atau dibayar dengan apa jua pun untuk 

mengembalikannya. Ingatlah, kegagalan mengisi masa 

dengan sesuatu yang bermanfaat bermakna kita telah 

membuang sesuatu yang sangat berharga yang tiada 

ternilai harganya. 
 

Kedua         : Masa adalah usia kita. Usia kita pula adalah modal hidup 

yang telah ditentukan kadarnya. Ia perlu diisi untuk 

menentukan kejayaan hidup kita di dunia dan di akhirat 

kelak.  
 

Tidakkah kita sedar hakikat ini? Seharian yang kita 

abaikan tanpa sebarang ilmu, kerja, amal ibadah atau 

apa juga kebaikan bererti ia telah dibiar lenyap pergi 

memamah usia kita. Inilah yang akan mengundang 

penyesalan yang tiada kesudahan di akhirat kelak. 

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mukminun ayat 99 

dan 100:  
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“Kesudahan golongan yang ingkar itu apabila 

sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, 

berkatalah dia, “Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku 

(hidup semula di dunia); Supaya aku mengerjakan amal-

amal yang soleh yang telah aku tinggalkan”. Tidak! 

Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu 

hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan, 

sedangkan di hadapan mereka ada dinding (penghalang 

mereka ke dunia) sehingga hari mereka dibangkitkan 

semula”. 
 

Ketiga       : Masa adalah nikmat yang akan dihisab dan 

dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita akan dipersoalkan 

terhadap perlakuan kita di setiap detik yang dilalui.  
 

Hadis daripada Abu Barzah al-Aslamiy R.A bahawa 

Rasulullah S.A.W. bersabda; 

لُ قَدما عبد يوم الْقيامة حتى  تزوال
يف رِهمع نأَلَ عسي نعو اها أَفْنم

يف هلْمعام  نأَي نم هالم نعلَ وفَع
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يفو هبساكْتفَقَ امأَن همجِس نعو ه
يفال امأَبه.  

 

“Tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang 

hamba pada hari Kiamat sehingga dia ditanya tentang 

umurnya pada apa dia habiskan, tentang ilmunya 

apakah telah dia amalkan, tentang hartanya dari mana 

dia  perolehi dan ke mana dia belanjakan dan tentang 

tubuh badannya pada perkara apa dia gunakan”.   

                                                          (Riwayat at-Tirmidzi) 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Setelah menyedari kepentingan waktu dan realiti pembaziran waktu 

yang berlaku, marilah kita susuri langkah-langkah berikut bagi memastikan 

setiap detik waktu dimanfaatkan sebaiknya: 
 

Pertama       : Rancang dan susun aktiviti seharian.  
 

Inilah langkah mula dan yang paling utama. Ibu 

bapa boleh membantu anak-anak untuk menjadualkan 

aktiviti mereka. Muatkan waktu untuk membaca, 

menghafaz al-Quran dan mengulangkaji, di samping 

menonton televisyen dan bermain sepanjang musim cuti. 

Berikan hak yang seimbang pada minda, rohani dan 

jasmani anak-anak. Tanpa pengisian bermanfaat, anak-

anak pasti akan terlibat dengan pembaziran waktu. Inilah 
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yang pernah diingatkan oleh Imam Asy-Syafie 

Rahimahullah Taala : 

 بِالْحقِّ نفْسك تشغلْ لَم وإِذَا"
  ".شغلَتك بِالْباطلِ

 

“Jika kamu tidak membuat dirimu sibuk dengan 

perkara kebenaran, ia pasti akan menjadikan kamu sibuk 

dengan kebatilan”. 
 

Kedua        : Menyediakan sasaran-sasaran yang perlu dicapai 
dalam tempoh bercuti.  

 

Ini perlu dibuat agar setiap anak menghargai waktu 

dan sibuk mengejar sasarannya. Maka tiadalah masa 

yang terbuang dengan sia-sia. Contohnya mensasarkan 

hafazan juzuk Amma dan Surah-surah tertentu, 

memperbaiki bacaan solat dan menyertai kursus bahasa 

dan sebagainya dalam tempoh bercuti. 
 

Ketiga : Isi masa hujung minggu untuk bersama anak-anak. 
 

Ganjari kepatuhan mereka dengan bawa mereka 

menziarahi sanak saudara, bersiar-siar atau bercuti. 

Sekurang-kurangnya adakan majlis makan bersama-

sama mereka. Didik anak-anak untuk menunaikan solat 

berjamaah di masjid bersama kita. Inilah pengisian waktu 

berkualiti yang perlu dijayakan agar anak-anak benar-

benar rasa dihargai dan dikasihi. Dengan kasih sayang 
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ini, jiwa anak-anak subur dan gagah untuk bangun 

mencipta kejayaan dan kecemerlangan. 
 

Kita perlu bertindak segera mengejar waktu yang kian pantas 

meninggalkan kita.  Sudah terlalu banyak waktu yang kita bazirkan 

dengan pelbagai aktiviti yang tidak memberi sebarang manfaat di dunia 

mahupun akhirat. Isikanlah masa dan usia kita dengan pengisian waktu 

dengan usaha-usaha yang membawa kejayaan, kecemerlangan, 

keberkatan dan kebahagiaan. Tambahan pula di akhir zaman ini waktu 

dirasakan semakin singkat dan begitu pantas berlalu. Kita semua 

merasakannya.  
 

Hadis daripada Anas bin Malik RA, bahawa Rasulullah S.A.W. 

bersabda : 

نُ م الساعةُ حتى يتقَارب الزمانُ فَتكُو تقُوال
نُ كَالشهرِ والشهر كَالْجمعة وتكُو السنةُ

كُويمِ ووةُ كَالْيعمالْج ةاعكَالس مونُ الْي
كُوتارِوبِالن ةمرةُ كَالضاعنُ الس.  

 

“Tidak akan berlaku  kiamat sehinggalah masa terasa berdekatan 

(singkat). Satu tahun seperti satu bulan. Satu bulan seperti satu Jumaat 

(satu minggu), satu minggu seperti satu hari, satu hari seperti satu jam, 

dan satu jam seperti sesuatu yang cepat hangus terbakar dengan api”. 

                                                     (Riwayat at-Tirmidzi) 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita mengambil pengajaran dengan mengimbas kembali 

intipati khutbah Jumaat hari ini, antaranya : 

Pertama      : Masa amat berharga, tidak boleh dinilaikan dan diganti 

dengan apa jua sekalipun. Ingatlah, waktu yang telah 

berlalu tiada siapa dapat mengembalikannya. 
 

Kedua         : Islam amat menitik beratkan pengurusan waktu kerana ia 

adalah satu amanah yang akan dipersoalkan. Rancang 

dan susunlah aktiviti berfaedah agar amanah ini dapat 

disempurnakan dengan jayanya. 
 

Ketiga          : Pembaziran waktu dan kegagalan menguruskan masa 

dengan baik akan mengundang kerugian di dunia dan 

penyesalan di akhirat. 
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“Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan 

di bumi tunduk sujud kepada Allah dan (antaranya termasuklah) matahari, 

bulan, bintang-bintang, gunung-ganang, pokok-pokok kayu, binatang-

binatang dan sebahagian besar daripada manusia? Dan banyak pula 

(antara manusia) yang berhak ditimpa azab (disebabkan kekufurannya 

dan maksiatnya). (Ingatlah) sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia 

tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. 

Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkan-Nya”. 

                                                                                          (Al-Hajj : 18) 
 

                                                                            
                     

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
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يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

و ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدما اََلْحقَنزر
اتالطَّيِِّب نأَنْ  .م دهأَش    اُهللاهدحو و  

لَه كرِيوشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، و لُهوسروو. 
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   وي ِِم

 .الدّينِ
  

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :          

                       

          .  
  

َ 
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سيِّد الْمرسلني وارض   للَّهم صلِّ وسلّماَ
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج. 
  

نيملسلْمل راغْف ماَللَّه  و اتمِلسالْمو ننِيمؤالْم
 اتنمؤالْماواو مهنآِء ميح عيمس كإِن ،اتوم

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي . ماَللَّه
مينِ، ونسأَلُك إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا

أَنْ تحفَظَ بِعينِ  وصفَاتك الْعظْمى بِأَسمآئك الْحسنى
لَةَ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

 .عزيز شاه احلاجعبد ال
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري شاه    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  ابنِ
لِِ كَرمك يا ذَا الْجالحٍ وعافية بِمنِّك وأَمنٍ وصال

و ِامكْر . نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرملْ عأَط ماَللَّه
 د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهدوالرعية والْبِِِال

ادشالرو. 
 

  

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur 

kehadrat-Mu yang    melimpahkan  rahmat   dan   nikmat,  sehingga   kami   

dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam 

khususnya negeri Selangor, sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan 

berkebajikan.   
 

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

tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah 

rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran,  suburkanlah 

jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang 

berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, 

persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan 

sentiasa bertambah makmur dan berkat.  
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Ya Allah, bukakanlah hati kami, untuk melaksanakan ibadah zakat 

sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. Berkatilah hidup orang yang 

melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah 

harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada 

kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya di negeri ini, limpahkanlah nikmat iman dan 

kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, terimalah wakaf mereka 

dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                           

         .              

                .  
    

  ، عباد اِهللا              
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كْرلَذو كُمطعي

ونَاِهللا أَكْبعنصا تم لَمعي اللَّهو ر. 
 


