


      







Lakukanlah segala suruhan 

Allah SWT. 

Tingkatkan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. 

Tinggalkan segala larangan 

Allah SWT. 

UNTUK MEMPEROLEH RAHMAT, 

KASIH SAYANG & PERLINDUNGAN 

ALLAH, MAKA; 



HAYATILAH KHUTBAH YANG 

BERTAJUK ; 



Merupakan umur insan yang 

berjalan seiring. 

Anugerah Allah 24 jam sehari 

kepada kita. 

Kedatangannya tiada siapa dapat 

menghalang.  

PERJALANAN WAKTU DAN MASA 

ADALAH 

Pemergiannya tiada siapa dapat 

menahan. 



                    

                

                    

KEPENTINGAN PENJAGAAN MASA; 

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 sabar.” 

KEPENTINGAN PENJAGAAN MASA; 

Maksud ayat ; 



Berdakwah menegakkan 

kebenaran adalah amalan yg. 

penting setelah beriman. 

Manusia akan selamat sekiranya 

beriman, beramal soleh & 

berpesan dgn. kesabaran. 

Islam menyeru supaya kita 

bersabar dlm. perjuangan 

menegak kebenaran. 

ANTARA PENGAJARAN DARIPADA AYAT 

1-3, SURAH AL-ASR ADALAH ; 



TUNTUTAN MENITIKBERATKAN 

SOAL PENGURUSAN MASA DALAM 

KEHIDUPAN ; 

Sabda nabi SAW. ; 

:

 

 



TUNTUTAN MENITIKBERATKAN 

SOAL PENGURUSAN MASA DALAM 

KEHIDUPAN ; 

Sabda nabi SAW. ; 

“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) 



Seseorang muslim hendaklah 

memberi perhatian yang serius 

terhadap masa. 

Setiap saat yang berlalu dalam 

kehidupan adalah amat berharga. 

Memaksimakan masa demi cita-

cita dan matlamat hidup kita. 

ANTARA PENGAJARAN DARIPADA 

HADIS TERSEBUT ADALAH; 



Gagal memahami agama & buta 

nilai-nilai keagamaan. 

Tidak memahami matlamat 

kehidupan dunia. 

Hanya memikirkan soal ganjaran 

dan habuan dunia semata-mata. 

ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA 

DALAM MENGURUSKAN MASA ADALAH ; 

PERTAMA ; 



TUJUAN PENCIPTAAN MAKHLUK  

DI MUKA BUMI INI; 

                    

 “Dan (ingatlah) Aku tidak 
menciptakan jin dan manusia 

melainkan untuk mereka menyembah 
dan beribadat kepadaKu.” 

 

Ayat 56, Az-Dzariyat ; 



Manusia seperti ini tidak akan 

maju & berkembang. 

Sikap malas dan sambil lewa. 

ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA 

DALAM MENGURUSKAN MASA ADALAH; 

KEDUA ; 



DOA UNTUK HINDARKAN DIRI 

DARIPADA BERSIKAP BURUK; 

 

Sabda Nabi SAW. ; 



DOA UNTUK HINDARKAN DIRI 

DARIPADA BERSIKAP BURUK; 

“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) 

 

Maksud Hadis ; 



Sikap yang amat dicela oleh 

Nabis SAW. 

Sikap suka bertangguh dan 

buang masa. 

ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA 

DALAM MENGURUSKAN MASA ADALAH ; 

KETIGA ; 



TEGAHAN MENANGGUH-

NANGGUHKAN KERJA ; 

"                                               
                                .".. 

Sabda Nabi SAW. ; 



TEGAHAN MENANGGUH-

NANGGUHKAN KERJA ; 

“Apabila kamu berada pada waktu 
petang, janganlah kamu menanti pagi 
dan apabila kamu berada di pagi hari 
janganlah kamu menanti petang”. 

                              (Riwayat Al-Bukhari) 

Maksud Hadis ; 



PERANAN KITA SEBAGAI INDIVIDU 

MUSLIM ADALAH ; 

Bermujahadah melawan tabiat 

buruk dalam diri sendiri. 

Tidak membiarkan diri 

diperhambakan oleh hawa 

nafsu. 



IMAN DAN TAQWA DAPAT MEMBUKA 

JALAN MEMPEROLEH KEBERKATAN ; 

                   

                    

                    

         

Ayat 96, Al-A’raf ; 



IMAN DAN TAQWA DAPAT MEMBUKA 

JALAN MEMPEROLEH KEBERKATAN ; 

“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.” 

Maksud ayat ; 



Tempoh masa yg. berkat amat 

berbeza dgn. yg. tiada keberkatan. 

Menitikberatkan soal barakah 

yang bermaksud bertambah & 

berkembang. 

Keberkatan umur yg. diberikan 

oleh Allah hanya kpd. insan yg. 

dikehendakinya. 

ANTARA PENGAJARAN DARIPADA  

AYAT 96,  

SURAH AL-A’RAF ADALAH ; 



Isikanlah ia dengan amalan yang 

berfaedah dan jangan mensia-

siakannya. 

Hargailah ia kerana sekali ia 

pergi, nescaya tidak akan kembali 

lagi. 

Uruskanlah ia dengan sebaik 

mungkin kerana ianya umur kita. 

MENGAKHIRI KHUTBAH INI, MAKA 

MASA ITU ADALAH IBARAT SUATU 

NYAWA, JUSTERU ; 



PERJALANAN HIDUP BAGI SETIAP 

MANUSIA; 

             

                           

                         

      

A’UZUBILLAH……. 



PERJALANAN HIDUP BAGI SETIAP 

MANUSIA ; 

 
“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) 

Maksud Ayat ; 
 

“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) 
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