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“MENCARI KEBERKATAN MASA” 
 

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
  أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ  

 هدحو واللَّه    ادمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكش
هدبوع لُهوسرو بِحيبه وخيلُلاللَّه ،هفَ ملِّص ولِّسم 

لَعى سيدنا محٍمد ولَعى آله وصبِحالْ هميامني 
  .ينرِهطَمالْ

تقُواْ اللَّه، أُوصيكُم ا !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
تالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيقُونَو .قَالَ اللَّه

 :                   

        . 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Marilah kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah 

dengan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala 

laranganNya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-

hambaNya yang mendapat rahmat dan kasih sayang serta perlindungan 

Allah S.W.T. 
 

Pada kesempatan Jumaat, hari yang mulia ini marilah sama-sama kita 

menghayati khutbah yang bertajuk: “MENCARI KEBERKATAN MASA” 
 
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Sekalian, 
 

Allah S.W.T bersifat adil terhadap setiap hambaNya. Setiap daripada 

kita dianugerahkan oleh Allah 24 jam sehari semalam. Tempoh masa 

ataupun waktu ini bergantung kepada insan tersebut untuk menguruskan 

perihal kehidupan mereka. Masa merupakan umur insan. Ia akan terus 

berjalan seiring dengan umur insan. Umur setiap kita akan terus bertambah 

dari hari ke sehari. Tiada makhluk yang dapat menghalang kedatangan 

waktu dan masa. Demikian juga, tiada siapa pun yang dapat menahan ia 

pergi. Entah berapa banyak diari yang dicatatkan, entah berapa banyak 

sanjungan yang diberikan, entah berapa banyak kejian yang dilontarkan, 

dengan berlalunya waktu, ia menjadi sejarah dan kenangan. Demikianlah 

perjalanan waktu dan masa adalah keajaiban ciptaan Allah S.W.T.  
 

Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Asr’ ayat 1-3 : 
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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.” 
 

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahawa manusia yang hidup di 

dunia ini akan kerugian. Apa yang dapat menyelamatkan mereka adalah 

apabila mereka penuhi ciri-ciri yang disebutkan; iman, amal soleh dan 

berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Hal yang demikian 

bererti, kehidupan ini belum sempurna jika sekadar beriman dan beramal, 

tetapi hendaklah memperjuangkan tuntutan iman dan amal dengan 

melakukan peringatan, dakwah, seruan kepada kebenaran dengan penuh 

kesabaran. Kebenaran ialah apa yang telah diajarkan oleh Allah dan 

RasulNya dan hendaklah bersabar dalam menempuhi perjuangan 

menegakkan kebenaran itu. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Sekalian, 
 

Rasulullah S.A.W adalah individu yang sangat menitikberatkan soal 

kepentingan menguruskan masa dalam kehidupan. Baginda S.A.W pernah 

berpesan  kepada kita supaya memanfaatkan masa dengan sebaik mungkin. 
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Hadis daripada Abdullah Ibnu Abbas R.A bahawa Rasulullah SAW telah 

bersabda:  

رمك شبابك قَبلَ ه:اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ
 ، لَ فَقْرِكقَب اكنغو ، كقَملَ سقَب كتحصو ،

كتولَ مقَب كاتيحو ، كلغلَ شقَب اغَكفَرو 
 

“Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara, iaitu masa 

mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum 

kemiskinanmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum 

kematianmu.” 

          (Riwayat Al-Hakim) 
 

Berdasarkan hadis di atas, jelas memberikan gambaran kepada kita 

semua bahawa setiap saat yang berlalu dalam kehidupan kita itu adalah 

amat berharga. Oleh yang demikian seorang Muslim hendaklah memberi 

perhatian yang serius terhadap masa dan menggunakannya semaksima 

mungkin untuk mencapai cita-cita dan matlamat kebahagian hidup di dunia 

dan akhirat.  
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Banyak faktor yang menyebabkan manusia leka dan lalai dalam 

menguruskan masa. Antara faktor kegagalan kita dalam menguruskan masa 

dengan sebaiknya ialah: 
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1. Tidak memahami matlamat kehidupan di dunia. 
 

Faktor ini merupakan faktor utama kegagalan manusia 

menguruskan masa mereka dengan sebaiknya. Mereka kurang 

memahami bahkan tidak memahami tujuan penciptaan dan matlamat 

mereka hidup di muka bumi ini. Hal yang demikian mungkin disebabkan 

kedangkalan mereka dalam memahami agama ditambah dengan 

kelalaian yang hanya mengejar ganjaran dan habuan keduniaan 

semata-mata sehingga buta nilai-nilai keagamaan.  
 

Firman Allah S.W.T dalam surah Az-Azaariyat ayat 56 : 
 

                
 

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.” 
                   

2. Sikap malas dan sambil lewa. 

 

Sikap seperti ini amat dikeji oleh Islam. Manusia yang mempunyai 

sikap seperti ini tidak akan maju dan berkembang dalam kehidupannya. 

Nabi saw ada mengajarkan kita suatu doa supaya terhindar daripada 

sikap-sikap yang buruk seperti ini dalam sepotong hadis yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah saw bersabda: 
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م وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه نزالْحو مالْه ن
والْعجزِ والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ وضلَعِ 

 الدينِ وغَلَبة الرجالِ
 

 

“Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada dukacita dan rasa sedih, 

daripada lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil dan daripada bebanan 

hutang dan penindasan orang”. 

         (Riwayat Al-Bukhari) 
 

3. Sikap suka bertangguh dan membuang masa.  

Sikap seperti ini turut dicela dan dikeji oleh Baginda nabi S.A.W.  
 
Hadis daripada Abdullah Ibnu Umar R.A bahawa Rasulullah SAW telah 

bersabda:  
 

 َالَف 
 الَفَ

 
“Apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu 

menanti pagi dan apabila kamu berada di pagi hari janganlah kamu 

menanti petang”. 

       (Riwayat Al-Bukhari) 
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Kesemua tabiat buruk tersebut mestilah dihadapi oleh kita dengan penuh 

mujahadah melawan diri sendiri. Orang yang bermujahadah tidak akan 

membiarkan dirinya diperhambakan oleh hawa nafsu, sebaliknya dialah yang 

mengawal hawa nafsunya. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

Manusia sering memohon kepada Allah agar diberikan umur yang 

panjang. Namun, umur yang panjang sahaja tidak mencukupi sekiranya tidak 

disusuli dengan amal ketaatan dan mendapat keberkatan atas anugerah 

umur yang dikurniakan Allah. Dalam Islam terkandung istilah berkat atau 

barakah. Al-Quran berulang-ulang kali menyebut tentang keberkatan. 

 

 Firman Allah S.W.T dalam surah Al-A’raf ayat 96 : 
 

                        

              

            
 

 
“Dan (Tuhan berfirman lagi): sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta 

bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) 

yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. tetapi mereka 

mendustakan (Rasul kami), lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa 

disebabkan apa yang mereka telah usahakan.” 
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Ayat ini menyebut soal keberkatan. Barakah membawa maksud 

bertambah atau berkembang. Maka barakah adalah penambahan atau 

kelangsungan kebaikan atau kurniaan Allah kepada sesuatu. Jika Allah 

berkati masa kita bererti berlaku penambahan dan kebaikan. Maka sejam 

yang diberkati tentu berbeza dengan sejam yang tidak diberkati. Setahun 

yang diberkati sudah tentu berbeza dengan setahun yang tidak diberkati.  
 

Oleh yang demikian, kita akan mendapati insan-insan yang berkhidmat 

untuk kemaslahatan manusia, Allah memberkati umur mereka. Hasil yang 

dikeluarkan dan jasa yang ditaburkan kadang-kala tidak dapat dilakukan oleh 

orang lain walaupun jika berikan masa yang berganda. Inilah keajaiban dan 

keberkatan umur yang diberikan oleh Allah kepada insan-insan yang 

dikehendakiNya. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Mengakhiri  khutbah  pada hari ini, maka ketahuilah bahawa masa adalah 

umur kita. Ia ibarat suatu nyawa yang akan kita bawa ke mana-mana. 

Justeru: 

 

1. Hargailah masa semampu yang mungkin kerana sekali ia pergi, maka 

tidak akan kembali lagi, walaupun sekali. 
 

2. Isilah masa dengan amalan-amalan yang berfaedah dan janganlah 

mensia-siakannya. 
 

3. Uruskanlah masa dengan sebaik mungkin kerana ianya adalah umur 

kita. 
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“Dan katakanlah (Wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala 

Yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang 

beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang 

nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa Yang kamu telah 

kerjakan.” 

   (Surah At-Taubah : 105) 

 

 

 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



أَقُولُ قَويل    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب. دهأَن  أَش    هدحواُهللا و  

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

و  ِبحصوه ِبِإ مهبِعت نمو   
تقُواْ اللَّه فَقَد أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا .ِمِ الدّينِيو
نَ فَازقُوتا. الْمعقَالَ اُهللا ت :           

                      

    . َامّلسلِّ وص مللَّه   يِّدس 
ماللَّه ضارو نيلسرالْم نع ابِهحأَص هتابقَرو 

نيعمأَج هـَّات  اغْفر اَللَّهم .وأَزواجِه وذُرِّي

نيملسلْمل و اتمِلسالْمواتنمؤالْمو ننِيمؤالْم 



            Khutbah Jumaat  14 Mac 2014:  “Mencari Keberkatan Masa” 
                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

12 
 

، إِنك سميع قَرِيب  واَألمواتمنهم  اَألحياِء
اَللَّهم إِنا  .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيمجِ

و أَلُكسبِيِّنبِن كلُ إِلَيسوتان ك أَلُكسننِ، ويم
نسالْح كآئمىبِأَس ىظْمالْع كفَاتصو  َفَظحأَنْ ت

 ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيبِع
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ جال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم 
 .لعزيز شاه احلاجين عبد اح الدّسلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري  ، مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شرف الدّين ادريس شاه  شاه ابنِ السلْطَان
رمك يا حٍ وعافية بِمنِّك وكَاحلاج فى أَمنٍ وصال
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عمرهما مصلحينِ  أَطلْ اَللَّهم .كْرامِواِإل لِِالْجالذَا
نيظَّفولْمالْبِِِال لو ةيعالرو امهدِقَاصغْ مّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو. 
                         

         .          

                .  ادبع
 ، اِهللا                 

                     
              

  

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

م لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا ت. 
 

JAIS/Syida** 
27.02.2014 


