








UNTUK MENDAPAT RAHMAT DAN KASIH SAYANG ALLAH, 

MAKA  ;

Tinggalkan segala

larangan Allah

Tingkatkan ketakwaan

Lakukan segala

suruhan Allah



MENCARI KEBERKATAN MASA



Ayat 1-3, Al-Asr’ Bermaksud;

PERJALANAN WAKTU DAN MASA TERHADAP DUA JENIS MANUSIA;

“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.”



AYAT 1-3 SURAH AL-ASR’ MENEGASKAN KEPADA KITA 

BAHAWA;

Manusia yang tidak rugi adalah

yang beriman, beramal soleh dan 

berpesan-pesan pada kebenaran

dan kesabaran

Sekadar beriman dan beramal

belum tentu sempurna sekiranya

tidak melakukan peringatan, seruan

kebenaran dengan penuh kesabaran



RASUAH ADALAH;

“Rebutlah lima perkara sebelum datang lima

perkara, iaitu masa mudamu sebelum tuamu,

dan sihatmu sebelum sakitmu, dan kayamu

sebelum miskinmu, dan waktu lapangmu

sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum

kematianmu.”

(Riwayat al-Hakim).

Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

MANFAATKAN MASA SEBAIK MUNGKIN;



HADIS TERSEBUT MEMBERI PERINGATAN KEPADA 

KITA BAHAWA;

Setiap saat

yang berlalu

itu adalah amat

berharga
Pengurusan

masa perlu

diberi perhatian

serius dan digunakan

semaksimum

mungkin



ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA DALAM 

MENGURUSKAN MASA DENGAN SEBAIKNYA IALAH;

TIDAK MEMAHAMI MATLAMAT 

KEHIDUPAN DI DUNIA

Tidak memahami tujuan penciptaan

Kedangkalan dalam memahami agama

Hanya mengejar ganjaran dan habuan

keduniaan

Buta nilai-nilai keagamaan



TUJUAN DICIPTAKAN;

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin

dan manusia melainkan untuk mereka

menyembah dan beribadat kepada-Ku.”

Ayat 56, Al-Dzariyat;



ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA DALAM 

MENGURUSKAN MASA DENGAN SEBAIKNYA IALAH;

SIKAP MALAS DAN SAMBIL LEWA

Sikap yang dikeji oleh Islam

Tidak akan maju dan berkembang



DOA UNTUK MENGHINDARKAN DIRI DARIPADA BERSIKAP BURUK;

Doa Nabi SAW dengan lafaz;



“Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu

daripada dukacita dan rasa sedih, daripada

lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil

dan daripada bebanan hutang dan

penindasan orang.”

(Riwayat al-Bukhari).

DOA UNTUK MENGHINDARKAN DIRI DARIPADA BERSIKAP BURUK;

Maksud Doa Nabi SAW;



ANTARA FAKTOR KEGAGALAN KITA DALAM 

MENGURUSKAN MASA DENGAN SEBAIKNYA IALAH;

SIKAP SUKA BERTANGGUH DAN 

MEMBUANG MASA

Sikap yang dicela dan dikeji

oleh Nabi SAW



HIDUP JANGAN SUKA BERTANGGUH;



“Apabila kamu berada pada waktu

petang, janganlah kamu menanti pagi

dan apabila kamu berada di pagi hari

janganlah kamu menanti petang.”

(Riwayat al-Bukhari).

HIDUP JANGAN SUKA BERTANGGUH;



TINDAKAN KITA ADALAH DENGAN;

Bermujahadah melawan

tabiat buruk dalam diri

sendiri

Bermujahadah supaya

tidak diperhambakan

oleh hawa nafsu

Bermujahadah untuk

mengawal hawa nafsu



UMUR YANG PANJANG ADALAH;

Umur yang 

sering dipohon

oleh manusia

Umur yang 

berkat

Umur yang 

disusuli amal

ketaatan

Mendapat

keberkatan atas

anugerah umur

kurniaan

Allah



HILANG KEBERKATAN;

Ayat 96, Al-A’raf;



“Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya

penduduk negeri itu, beriman serta bertakwa,

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;

HILANG KEBERKATAN;



BARAKAH ADALAH MEMBAWA MAKSUD;

Bertambah

atau berkembang

Kelangsungan

kebaikan atau sesuatu

kurniaan Allah

Keberkatan masa 

yang berlaku

penambahan

dan kebaikan



TERDAPAT INSAN-INSAN YANG DIBERKATI UMUR 

MEREKA APABILA;

Banyak 

berkhidmat untuk

kemaslahatan

manusia

Banyak 

menabur jasa

yang tidak dapat

dilakukan oleh 

orang lain



ANTARA CONTOH INSAN YANG DIBERKATI UMUR 

MEREKA ADALAH;

Imam Al-Nawawi

Meninggal dunia 

pada usia 40 tahun

Telah menulis banyak

kitab dalam pelbagai ilmu



MENGAKHIRI KHUTBAH INI, MAKA;

HARGAILAH MASA SEMAMPU 

YANG MUNGKIN

ISILAH MASA DENGAN AMALAN-

AMALAN YANG BERFAEDAH

HARGAI MASA KERANA IA 

UMPAMA PEDANG YANG AKAN 

MEMOTONG KAMU



AKAN DIHISAB OLEH ALLAH SWT;



“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah

kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah

dan Rasul-Nya 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 al-Taubah : 105).

AKAN DIHISAB OLEH ALLAH SWT;

Maksud Ayat;















Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya

sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah

SWT dengan mengawasi diri dan keluarga kita

daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam

masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh

negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi

daripada segala bentuk ancaman serta penularan

wabak covid 19.



Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan

hamba-hamba Allah yang bersabar ketika

menempuh segala penyakit yang menimpa,

berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan

ambillah pengajaran atas apa yang berlaku, berhati-

hati dan beringatlah selalu walau kita diberi

kebebasan untuk bergerak. Ini kerana Negara masih

memerangi wabak Covid-19 ini demi keselamatan

diri kita serta masyarakat keseluruhannya.



Bagi yang terkesan dengan wabak

ini, janganlah mengambil jalan

mudah dengan memudarat dan

menyakiti diri sendiri. Kita mestilah

berjiwa besar, sabar dan kuat mental

serta fizikal berasaskan keimanan

yang mantap.



Marilah sama-sama kita

memperbanyakkan selawat ke atas

junjungan besar Nabi Muhammad

SAW. kerana perintah Allah dalam

firmanNya :



















Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha

Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang

telah mengurniakan rahmat dan keberkatan

kepada negeri ini yang terus sejahtera dan

maju, serta rakyatnya bersatu padu, di bawah

naungan dan pimpinan raja kami sebagai

Ketua Agama Islam di negeri ini.



Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-

hambaMu yang sentiasa meninggikan

kalimah dan AgamaMu. Hindarilah

kami dari kelompok dan golongan

yang suka mencela, mencaci dan

menghina AgamaMu



Ya Allah! Kurniakanlah kepada kami

rezeki yang halal lagi diberkati,

jauhilah kami daripada perbuatan

rasuah dan salah guna kuasa kerana

ini adalah suatu pengkhianatan

kepada amanah yang diberikan.



Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan

harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan

Tabung Infak Jariah Umat Islam Selangor

(TIJARI) dan kepada anak-anak yatim melalui

Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).












