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MUHASABAH UNTUK KEBERKATAN USIA 
(27 Disember 2019M / 30 Rabiulakhir 1441 H) 

 

هِ عَلَى ِإْحسَانِهِ وَالشُكْرُ لَهُ عَلَى  َمْدُ لِل َّ ُ اَلح ه  وَْْد َُُ تَوْفِيْقِهِ وَِإْمتِنَانِهِ، وََأشْهَدُ َأْن لا َّ ِإلَهَ ِإلا َّ الل َّ
دًا عَبْد ُُُ  ا، وََأشْهَدُ َأن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ ٌ مَقَامًا وََأْحسَُن نَدِي ًّ َ خَيْر َ مَْن هُو يَْك لَهُ، شَهَادَة لاَشَرِ

 َ ُ ه ُ مَوْلا َُ ُ َسي ِدُ الَأنَاِم، بَعَثَه يَْن وَرَُسولُه اهِرِ ِ الط َّ ِيًا وَمُعَل ِمًا، وَعَلَى آلِه ادِيًا وَمُْرِشدًا وَمُرَب 
ابِعِيْنَ وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.  وََأْصحَابِهِ وَالت َّ

ِتَْقوَى الل َّ  اَي ب هَ، ُأْوِصيْكُْم وَِإي َّ قُوا الل َّ هِ، اِت َّ ا بَعْدُ، فَياَ عِبَادَ الل َّ ِ َأم َّ قُوْنَ.هِ وََطاعَتِه ََ امُُت َّ  ، فَقَدْ فَا
 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۉ  ې  ې    ۉڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 ې  ې  

  
 

Sidang Jemaah yang dikasihi, 

Marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan mempertingkatkan ketaqwaan 

kepada Allah SWT, menjunjung akan segala titah perintahNya dan menjauhi 

segala laranganNya. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk 

kebaikan di dunia dan di akhirat.  

 

Mimbar jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk: 

“MUHASABAH UNTUK KEBERKATAN USIA” 
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Sidang Jemaah yang dirahmati Allah, 

Sesungguhnya kehidupan di dunia ini amatlah singkat berbanding kehidupan 

abadi di akhirat, maka sudah pasti kita perlu menyusun langkah supaya dapat 

memanfaatkan setiap saat serta umur yang dianugerahkan oleh Allah SWT 

dengan melakukan sebanyak-banyak amal soleh untuk mencapai 

keredhaan-Nya. Adakah kita sedar sebenarnya usia kita ini adalah modal, 

sama seperti modal untuk menjalankan sesuatu perniagaan. Tanpa modal 

kita tidak dapat menjalankan perniagaan bagi meraih keuntungan. 

 

Ketika berdoa kita seringkali memohon kepada Allah SWT agar dipanjangkan 

usia, namun terkadang kita lupa untuk memohon keberkatan usia agar 

sentiasa dalam ketaatanNya. Apalah gunanya umur yang panjang, tetapi 

berterusan bergelumang dalam noda dan dosa. Dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi RHM daripada Saidina Abu Bakar RA:  

اَأن َّ رَجُلاً قَاَل: يَا رَُسوَل الل هِ  ُ وَحَ خَيْرٌ؟  سِ َأي ُ الن َّ  نَ سُ قَاَل : مَْن َطاَل عُمُر ُُ
 َ اعَم ُ  سِ لُهُ. فََأي ُ الن َّ ٌّ؟ قَاَل : مَْن َطاَل عُمُر ُُُ وََساءَ عَمَلُه  .شَر 

 
Maksudnya: “Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi 

Muhammad SAW, “Siapakah manusia yang baik?” Maka Nabi SAW 

menjawab: “Orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Lalu 

ditanya lagi: Siapakah seburuk-buruk manusia? Maka Nabi SAW menjawab: 

Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya.” 

 

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahawasanya setiap insan yang 

mengaku beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhirat tidak boleh 

mensia-siakan usia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Usia atau umur 
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tersebut perlulah diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti 

melakukan amal soleh dan menuntut ilmu.    

 

Sidang Jemaah yang dimuliakan Allah, 

Usia adalah amanah besar yang mesti dipelihara dan dimanfaatkan dengan 

kebaikan dan amal soleh. Fitrah manusia cenderung mencintai harta dan 

kesenangan dunia, juga mengimpikan usia yang panjang. Bahkan semakin 

bertambahnya usia seseorang, keinginan terhadap harta dan hidup lama di 

dunia semakin bertambah. Sedarlah bahawa kematian itu adalah sesuatu 

yang pasti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 

RHM daripada Anas Bin Malik RA, Nabi SAW:    

 ِ يَْكبَرُ مَعَهُ اثْنَاِن؛ ُحب ُ امَُاِل وَُطوُْل عُمُر ُِ بُْن آدَمَ وَ  يَْكبَرُ ا

Maksudnya: “Semakin berusia Anak Adam, semakin membesar bersama (di 

jiwanya) dua perkara: Cintakan Dunia dan Panjang Umur.” 

 

Seseorang yang dikurniakan Allah dengan usia yang panjang hendaklah 

berwaspada dan jangan hanyut dibuai dengan nikmat dunia sehingga 

mensia-siakannya. Sedangkan kurniaan usia yang panjang itu adalah ujian 

daripada Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surah Fatir 

ayat 37: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ

  ېئ  

Maksudnya: “Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan 

masa yang cukup untuk berfikir dan beringat pada-Nya bagi sesiapa yang 

suka berfikir dan beringat? Dan kamu pula didatangi oleh Rasul (Kami) yang 
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memberi amaran, oleh itu rasailah azab seksa kerana orang-orang yang 

zalim itu tidak akan beroleh apa pun pertolongan.” 

 

Menurut Sheikh Sayyid al-Tantawi dalam kitabnya Tafsir al-Wasith, ayat ini 

menjelaskan bagaimana Allah SWT memberi teguran dan amaran kepada 

insan-insan yang terus lalai dengan kehidupan dunia sedangkan usia mereka 

itu sebenarnya mampu untuk mencari kebenaran.  

 

Hadirin yang dikasihi sekalian, 

Sebelum tahun 2019 melabuhkan tirainya, marilah kita semua merenung dan 

bermuhasabah terhadap segala amalan kita sepanjang tahun ini. Adakah ia 

layak untuk dipersembahkan di hadapan Allah swt? Adakah amalan kita 

selama ini mampu melepaskan diri daripada azab kubur dan kesengsaraan 

di padang mahsyar kelak?  

 

Kebanyakan manusia mengeluh kerana sibuk dengan kerjaya dan masalah 

dunia sehingga tidak dapat merasai manisnya ibadah, tidak khusyuk dalam 

solat dan malas melakukan ibadah dan kebajikan. Penyakit-penyakit ini perlu 

diubati segera dan salah satu caranya adalah dengan bermuhasabah. 

Amalan muhasabah juga akan membantu seseorang Muslim untuk 

merencana perancangan lebih baik supaya apa dihajati akan mudah untuk 

dilaksana. Saidina Umar al-Khattab RA pernah berkata:  

اس   هَا الن َّ ْ  !َأي ُّ ْ حَاِسب وا َأنْف سَك ْم قَب حَاَسب وا؛ وَزِن وا َأنْف سَك ْم قَبَْل َأْن ت وْزََن عَلَي  ك مْ َل َأْن ت 

Maksudnya: “Hisablah diri sebelum kamu dihisab dan timbanglah amalan 

sebelum kamu ditimbang kelak pada hari akhirat”. 
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Kata-kata ini mengisyaratkan kepada kita bahawa amalan bermuhasabah 

perlu diterapkan dalam budaya hidup setiap muslim melalui penilaian, 

mengambil iktibar peristiwa silam dan seterusnya bertaubat serta berazam 

untuk terus mara dalam menentukan kejayaan dalam hidup. Tambahan pula, 

peristiwa yang telah berlalu adalah pengalaman yang mampu menginsafkan 

seseorang terhadap kesilapannya di samping menjadi pengajaran berguna 

dalam mendepani cabaran hidup. 

 

Sidang Jumaat yang berbahagia, 

Sebagai kesimpulannya, beberapa pengajaran penting yang dapat diambil 

dari khutbah pada minggu ini adalah: 

 

Pertama: Usia adalah amanah besar yang mesti dipelihara. Ia harus 

dimanfaatkan dengan pelbagai kebaikan dan ketaatan serta amal soleh. 

 

Kedua: Usia manusia yang baik dinilai pada keberkatannya yang terhasil dari 

amal solehnya. 

 

Ketiga: Amalan bermuhasabah mampu menginsafkan seseorang terhadap 

kesilapannya di samping menjadi pengajaran berguna dalam mendepani 

cabaran hidup. 

 

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita sama-sama merenungi 

firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 96: 

 ڃ ڃ ڃ چ چ  
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ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 
Maksudnya: “Demi sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) akan dapati 

mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya) 

melebihi tamak orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka 

suka sekiranya dia boleh hidup seribu tahun, padahal umur yang panjang 

sedemikian tidak dapat melepaskan dari azab Allah. Dan ingatlah Allah 

sentiasa melihat apa yang mereka lakukan”. 

اكُمْ بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ اْلحَكِ  ِم، يْ بَارَكَ الل  هُ لِيْ وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
هُ  لَ مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ مِيعُ الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ َأقُوْلُ قَوْلِيْ هذَا وََأْستَغْفِرُ الل  هَ الْعَظِيْمَ لِْي  هُوَ الس َّ

ِ امْمُْسلِمِيْنَ وَامْمُْسلِمَاِت وَامْمُؤْمِنِيْنَ وَامْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَات،  ئِر وَل َكُْم وَلِسَا
 ُ هُ هُوَ الْغَفُوْر ِحيْمُ. فَاْستَغْفِرُْو ُُ ِإن َّ  الر َّ
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KHUTBAH KEDUA 

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َُ دِ  ،رَب ِ الْعَام لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْد ُُُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَْْد َُُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل  هَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ َأمَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا أن َّ الل  هَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه

لَاةِ  ِيمِ  بِالص َّ ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه ُ تَعَالَى:وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل  ه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َُ بْرَاهِيْمَ فِي الْعَام ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

 ُ هُم َّ عَِن اْلخ اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ ةِ لُفَاءِ الر َّ حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  ا الت َّ ِ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  .ينَ مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَم

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ   وَامُُْسلِمَاِت وَامُُؤْمِنِينَ وَامُُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باو ُ دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ُ الد ِيْن ال مُصْ سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَ  طَََ  بْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ   ُسلْطَان َْاِج َأْحمَد َشا ُ ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  امُرحوم بِالل  ه َشا ُ ا
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باو ُ دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو ْاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ِ الَهُ وَرَعَايَا ُُ مَِن امْمُؤْمِنِينَ وَ امْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاء َُُ وَوََُرَاء َُُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

 َ هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَامْمُْسلِمِيْنَ ، وَد م ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ
 وَاخْذُْل مَْن خَذََل امْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ارِ.ر  َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُو ُُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُو ُُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا  الل  هَ الْعَظِيْم
 وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، 

 

 

 

 

 


