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“JANGAN BERPUTUS ASA” 

21 ZULKAEDAH 1442H / 2 JULAI 2021 

َمْدُ لِل ّٰهِ الْقَآئِِل:  اَْلح

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ٢العنكبوت:  چھ     ھ  

 َ هُم َّ َأشْهَدُ َأْن لَا ِإلَه ُ وَرَُسولُهُ، الل َّ دًا عَبْدُه يَك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ ُ لَا شَرِ ا اللهُ وَحْدَه ِإل َّ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ َأْجمَعِينَ وَمَْن تَبِعَهُم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِ  ِ وََسل ِم عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ يِْن. َصل 

ا بَعْدُ، فَيَا عِ  قُونَ.َأم َّ ِتَْقوَى اللهِ فَقَد فَازَ المـُت َّ قُوا اللهَ ُأوِصيكُم وَنَْفسِي ب  بَادَ اللهِ ات َّ
SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN, 

Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan 

kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. 

Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk: “JANGAN BERPUTUS 

ASA”. 

 

Khatib juga ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar sentiasa mematuhi garis 

panduan dan SOP pencegahan penularan wabak Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh 
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pihak berkuasa. Jangan pernah alpa dan leka, kerana setiap kealpaan itu akan membuka 

ruang berlakunya jangkitan wabak. 

 

Bagi yang telah mendaftar dan mendapat janji temu suntikan vaksin Covid-19, pastikan 

anda hadir ke Pusat Pemberian Vaksin (PPV) pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 

Manakala bagi yang belum mendaftar pula, segeralah berbuat demikian kerana ini adalah 

antara ikhtiar kita untuk menyekat penularan wabak berbahaya ini di samping mencapai 

tahap imuniti berkelompok atau herd immunity. 

 

SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH, 

Hakikat kehidupan di dunia ini ialah suatu persinggahan sementara dalam perjalanan kita 

menuju ke dunia yang kekal abadi. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini dibentangkan 

dengan bermacam bentuk ujian yang bertujuan untuk menguji dan menilai setiap hamba-

Nya. Tiap-tiap manusia itu pasti akan diuji sama ada dengan perkara-perkara yang tidak 

disukainya, mahupun perkara-perkara yang disukai. Allah SWT berfirman dalam Surah al-

A’raaf ayat 168: 

ہ    ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ  ں  ںچ 

  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

Maksudnya: “Dan Kami pecah-pecahkan mereka berpuak-puak (yang bertaburan di 

merata-rata) dunia ini. Antara mereka ada yang soleh dan antaranya juga yang tidak 

demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala 

bencana yang buruk, supaya mereka kembali (bertaubat)”. 

 

Allah SWT juga berfirman dalam Surah al-Ankabuut ayat 2 yang dibacakan pada awal 

khutbah tadi yang bermaksud: 

  

“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: 

"Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?” 
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SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN, 

Dalam situasi hari ini, kita semua sedang diuji dengan wabak Covid-19 yang masih belum 

reda. Ada sebahagian kita diuji dengan jangkitan wabak, kehilangan pekerjaan, kematian 

orang tersayang, hilang sumber pendapatan, kerugian dalam perniagaan dan pelaburan, 

dan bermacam lagi ujian yang dihadapi yang menyebabkan mereka mengalami 

kemurungan, kecewa, putus asa dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka 

mengambil tindakan di luar batas agama dan kemanusiaan. 

 

Ketahuilah, wahai saudaraku! Sesungguhnya Allah SWT tidak menetapkan sesuatu, 

melainkan padanya terkandung hikmah, kebaikan dan rahmat bagi hamba-Nya. Ibnu al-

Qayyim rahimahullah berkata, “Andai kata kita mampu menggali hikmah Allah yang 

terkandung dalam ciptaan dan urusan-Nya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah (yang 

akan kita dapati). Namun, akal kita sangatlah terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, 

dan ilmu semua makhluk akan sia-sia (tidak ada ertinya) jika dibandingkan dengan ilmu 

Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia (tidak bermanfaat) di bawah sinar matahari 

(yang terang). Dan ini pun hanya gambaran sahaja, yang sebenarnya tentu lebih dari 

sekadar gambaran ini”. 

 

SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH, 

Sebagai umat Islam, kita diajar untuk menghadapi segala bentuk ujian dengan kesabaran 

dan akal yang rasional. Kegagalan menguruskan emosi dan perasaan akan 

menjerumuskan seseorang kepada tindakan luar kewarasan akal manusia. Kesempitan 

hidup yang dialami oleh sebahagian orang telah menyumbang kepada peningkatan kes 

kemurungan, tekanan mental dan bunuh diri. Statistik kes bunuh diri yang dicatatkan pada 

tahun lalu meningkat kepada 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Lebih 

membimbangkan lagi apabila sebanyak 366 kes bunuh diri dilaporkan kepada pihak Polis 

Diraja Malaysia bagi tiga bulan pertama tahun ini. 

 

Saudaraku! Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dugaan, cabaran dan 

rintangan. Kita sebagai orang yang beriman, dituntut untuk sentiasa bersangka baik, 
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berfikiran positif, dan tidak mudah berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah SWT 

berfirman dalam Surah al-Zumar ayat 52 – 54: 

  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱڱ  ڳ    ڳ      ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ چ

       ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

       ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ          ۆ          ۆ   ۇ     ۇ  ڭڭ

 چ  ى  ى  ې  ې  ې

Maksudnya: “(Mengapa mereka mendakwa demikian), tidakkah mereka mengetahui 

bahawa sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, 

dan Dia juga yang menyempitkannya? Sesungguhnya yang demikian mengandungi 

keterangan-keterangan yang jelas bagi orang-orang yang percayakan (ilmu dan 

kebijaksanaan Allah). Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai hamba-hamba-Ku yang 

telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan 

maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah 

mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi 

Maha Mengasihani."Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta 

berserah bulat-bulat kepada-Nya, sebelum kamu didatangi azab; kerana sesudah itu 

kamu tidak akan diberikan pertolongan.” 

 

SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH, 

Allah SWT merupakan sebaik-baik tempat untuk kita mengadu dan memohon 

pertolongan. Kita dianjurkan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT pada tiap-tiap 

masa dan keadaan, lebih-lebih lagi apabila kita sedang menghadapi masalah atau 

kesulitan dalam hidup. Antara doa ringkas tetapi bermanfaat yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah SAW untuk diamalkan ketika kita berada dalam keadaan sukar ialah: 
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 َ ً  سَْهَل ِإلا َّ  الَ  هُم َّ لل َّ ا ً  امَا َجعَلْتَهُ سَْهل  اوََأنَْت َتجْعَُل اْلحُزْنَ ِإذَا شئَْت سَْهل
Maksudnya: “Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya 

mudah. Dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki 

pasti ia akan menjadi mudah”. 

 

Wahai saudaraku! Tingkatkanlah kesabaran dan kuatkanlah semangat dalam menempuh 

ujian masing-masing dan janganlah mudah berputus asa dan berburuk sangka dengan 

Allah SWT. Tingkatkanlah usaha dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah 

SWT. Sekiranya perlu, dapatkan nasihat dan bantuan dari kaunselor dan pihak yang 

berautoriti. Ingatlah bahawa, Allah SWT tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia dan Allah 

SWT tidak akan menzalimi hamba-hamba-Nya. Allah SWT Maha Tahu hal yang terbaik 

buat kita. Latihlah diri untuk terus bersangka baik kepada Allah SWT. Bagi yang 

berkemampuan pula, bantulah saudara-saudara kita yang terjejas dan memerlukan 

pertolongan dengan ikhlas. Tingkatkan keprihatinan kepada ahli keluarga, saudara-mara 

sahabat dan jiran-jiran yang memerlukan bantuan dan pertolongan sama ada dari segi 

kewangan, keperluan asas, mahupun bantuan dari segi psikologi dan moral. Mudah-

mudahan urusan kita semua dipermudahkan oleh Allah SWT dan dikeluarkan dari segala 

bentuk kesusahan. Insya-Allah. 

 

Firman Allah SWT: 

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ 

Maksudnya: “Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk 

menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan 

bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai 

(menolong) orang-orang yang sabar” (Surah al-Baqarah ayat 513) 
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اكُمْ بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ْلحَِكيِْم، ا بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلـَكُْم بِالْقُرْآنِ الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِيْ وَِإي َّ

 َ مِيْعُ الْعَلِيْمُ. َأقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وََأْستَغْفِرُ الله لَ مِن ِيْ وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّهُ هُوَ الس َّ لْعَظِيْمَ لِْي ا وَتَقَب َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَا َأْموَاِت، ءِ مِْنهُْم وَالْ وَلـَكُْم وَلِسَائِر

ِحيْمُ.  فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ
 

 

KHUTBAH KEDUA 

 

هِ  َمْدُ لِل َّ ِينَ  اَْلح َم دِ رَب ِ الْعَال 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 ِإلهَ ِإلا َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا قُوا اللهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ ، َأمَرَكُْم وَاعْلَمُوا َأن َّ اللهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه

ِيمِ  كَر ـْ ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ ال لَاةِ وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄچ  :فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،بِالص َّ

 ٦٥الأحزاب:  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ

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 دٍ َكمَا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ ابِعِينَ وَاَابِيِ  لت َّ وَعَِن االص َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ ِ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  .ينَ مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَم
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنهُْم   َأْموَاِت.وَالْ الل َّ

ـَِكـنَا كـباوه دُولِي يڠ مَهَا مُ  لَامَةِ مَل ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الله رِعَايَةُ الد ِيْن الـمُْصطَفَى بِالله 

 ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الـمُْستَعِيْن بالله.  المرحوم َشاه ابْنِ 
ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك كـباوه دُولِي يڠ مَهَا مُ 

يَةْ بِنِْت الـمَرُْحوْم الـمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو يْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسَكنْدَرِ حاجه عَزِ
َاج.الله ُسلْطَان إِ   ْسَكنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً مَالِيزِ رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ

 وََسائِرَ بِلَادِ الْـمُْسلِمِينَ.
هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُْر مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  الل َّ

 عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأَ 
َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَءَ وَالْو هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ الل َّ  مِْنهَا ر

 َ ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ ع ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ َ وَمَا بَطََن، مِْن ب ِ شَْيءٍ ق َك عَلَى كُل  ةً، ِإن َّ دِيْرٍ. ام َّ
ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلَأْسقَاِم، يَا َأْرَحمَ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ الل َّ

اِحمِيْنَ.  الر َّ
 

Ya Allah! Dengan sifat-Mu Yang Maha Pemurah dan Maha Mendengar! Engkaulah yang 
Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepada-Mu agar 
Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit Covid-19 yang sedang melanda 
kami agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepada-Mu jua 
Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. 



Khutbah Jumaat                                                                                      Jangan Berputus Asa 
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Ya Allah! Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan 
solat secara berjemaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua Ya Allah, doa kami mohon 
diperkenan dan diterima. 

 

ِنَا فِي  نَا آت ارِ.رَب َّ نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ  الد ُ
 عِبَادَ اللهِ،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ 

 ٠٩النحل:  چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ  ڎ

ُ  فَاذْكُرُوا ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ُ الله ِ ي عْطِكُْم مِْن فَْضلِه
 وَلَذِكْرُ اللهِ َأْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.


