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“TANGGUNGJAWAB MUSLIM TERHADAP 
AMANAH” 

 

                     

                        

                         

     

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    لَه رِيكش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمأَج. فَي ،دعا بونَآ أَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
اللَّه :             

      . 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

Marilah kita sama-sama bertaqwa kepada Allah, dengan melaksanakan 

segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dengan 

demikian, mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. 
 

Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk: 

“TANGGUNGJAWAB MUSLIM TERHADAP AMANAH". 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
 Amanah merupakan salah satu sifat yang wajib bagi sekalian rasul. 

Sifat amanah juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam setiap diri 

seorang muslim. Manakala hukum menunaikan amanah adalah wajib, 

sedangkan mengkhianatinya adalah haram. 
 
Hadis daripada Anas Bin Malik R.A bahawa Rasulullah SAW bersabda : 
 

الَ إِميانَ لمن الَ أَمانةَ لَه، والَ دين لمن الَ 
لَه دهع  

 

“Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak 

sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji”. 

                           (Riwayat Ahmad) 
 
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
 

Dalam Islam, amanah memiliki makna yang memenuhi satu pengertian 

bahawa setiap orang merasakan Allah sentiasa menyertainya dalam setiap 

urusan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Maksudnya seseorang itu 
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melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya tanpa melakukan sebarang 

unsur-unsur penyelewengan dan tipu daya.  
 
Allah mengangkat martabat orang yang melaksanakan amanah. 

Manakala hubungan antara manusia dengan manusia akan kekal terjaga, 

selama mana amanah tersebut  terpelihara. Begitu juga dalam sesebuah 

negara, jika pemerintah sebagai pemegang amanah menjaga baik 

kemaslahatan rakyatnya, maka negara akan makmur dengan program-

program yang berteras kebajikan. 
         
Kondisi sedemikian menunjukkan bahawa salah satu cara untuk 

membangunkan masyarakat bercirikan keadilan adalah orang-orang yang 

selalu memelihara amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Justeru, 

kita sama sekali tidak boleh lupa untuk merujuk kepada tokoh yang paling 

amanah dalam sejarah manusi iaitu para Nabi dan Rasul ’Alaihimus Salam. 
 
Merekalah contoh yang seharusnya menjadi tokoh-tokoh pegangan 

kita. Mereka bukan sahaja menjalankan perintah Allah secara amanah, 

bahkan juga melaksanakan urusan manusia secara saksama. Maka, tidak 

hairanlah apabila Allah SWT memaparkan banyak kisah-kisah mereka 

diceritakan dalam Al-Quran sebagai model umat sepanjang zaman. 
 

Sifat mulia pada diri Rasulullah sebagai contoh pemimpin umat 

manusia, amat terserlah dalam banyak perkara. Antaranya periwayatan yang 

dinaqalkan oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari bahawa Abu Jahal dan Walid Bin 

Al-Mughirah pernah berbincang mengenai keperibadian Rasulullah. Maka 

Abu Jahal berkata, “ Sejak usia remajanya lagi kami sudah memanggil 

Muhammad sebagai Al-Sadiq Al-Amin”.   
 



            Khutbah Jumaat  21  Februari 2014:  “Tanggungjawab Muslim Terhadap Amanah” 
                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

4 
 

Sifat ”Al-Sadiq Al-Amin” yang bersinar pada diri Rasulullah turut 

menjadi kesaksian pemimpin empayar terbesar ketika itu. Dalam dialog Raja 

Rom dengan Abu Sufyan, bahawa Raja Rom bertanya kepada Abu Sufyan, 

“Apa yang diperintahnya (Rasulullah) kepada kaum kamu?”, jawab Abu 

Sufyan, “Dia memerintahkan kami bersembahyang, bersikap jujur, menahan 

diri dari perkara haram, melaksanakan janji dan menunaikan amanah”.  
 

Mendengar jawapan Abu Sufyan tersebut, Raja Rom pun berkata, “Itu 

adalah sifat seorang Nabi”. 
 
 Jelas sekali amanah itu adalah sifat istimewa bagi para pemangku 

risalah sehinggakan ia turut menjadi ‘qudwah’ para pengganti selepas 

Rasulullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan lain-lain lagi. 

Mereka inilah yang menggalang-ganti tugas kepimpinan Rasulullah SAW 

dalam memelihara agama dan mentadbir dunia dengan amanah. 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 

 
Amanah tidak boleh dipandang remeh, ia merupakan suatu kewajipan 

yang telah dipikulkan kepada setiap umat manusia sejak azali lagi. 

Sebagaimana firman Allah yang dibaca pada muqaddimah tadi iaitu ayat 58, 

surah An-Nisa’ yang bermaksud :  
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala 

jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila 

kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu 

menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) 

itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. 

Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat”. 
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Sebagai contoh, jika kepincangan berlaku dalam pentadbiran sesebuah 

kerajaan, ia akan mengakibatkan pengagihan dana kemudahan asas menjadi 

tidak seimbang dan kelemahan urus tadbir akan berleluasa. 
 

Sesungguhnya kepimpinan dalam keluarga juga penting sebagai asas 

yang kukuh sebagai benteng untuk berhadapan dengan berleluasanya gejala 

keruntuhan akhlak di kalangan generasi muda. 
 
Semuanya itu adalah bertitik tolak kepada nilai amanah yang dilaksanakan 

oleh setiap lapisan masyarakat di semua peringkat. Ketahuilah bahawa 

kemungkaran itu bukan sekadar terhad kepada segala jenis perbuatan dosa 

yang dilakukan, tetapi pengabaian terhadap amanah juga merupakan salah 

satu dosa yang menjatuhkan sseorang ke lembah api neraka. 
 
Hadis daripada Abdullah Ibn. Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda:  
 

قُوتي نم عيضا أَنْ يِء إِثْمركَفَى بِالْم 
 

“Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan 

tanggungjawab orang yang wajib dinafkahi (tidak amanah)”. 

                          ( Riwayat Abu Daud) 
 
Sidang jumaat yang dirahmati Allah,  

 
Kita haruslah sentiasa beringat bahawa di kanan dan kiri kita sentiasa ada 

malaikat yang setia memerhatikan amalan kebaikan dan kejahatan kita tanpa 

sedikit pun akan  terleka. Keyakinan itulah nilai takwa yang sewajarnya 

dipupuk oleh setiap individu muslim yang menggalas beban amanah.  
 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Infitar ayat 10-12 :  
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“Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat Yang menjaga dan 

mengawas Segala bawaan kamu, (Mereka adalah makhluk) Yang mulia (di 

sisi Allah), lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu), Mereka mengetahui 

apa Yang kamu lakukan”. 
 

Sidang jumaat yang dirahmati Allah, 
 
Dalam pembangunan Negara, peranan agama adalah terasa sangat 

penting. Hanya dengan undang-undang sahaja tidak mampu membentuk 

perilaku seseorang supaya bersikap amanah. Tetapi ada manusia yang 

dengan kepintarannya tidak pernah kehabisan muslihat untuk melepaskan 

diri daripada hukuman. Dengan adanya pemisahan antara undang-undang 

dan agama, manusia boleh sahaja melakukan perbuatan-perbuatan keji dan 

tidak berakhlak, sekalipun ianya dianggap sah menurut undang-undang. 
 
Sedangkan di dalam Islam, umatnya diajar bahawa urusan amanah tidak 

berakhir di dunia sahaja. Setinggi manapun kebijaksanaannya, sekebal 

manapun kedudukannya, kita tetap akan diadili oleh Allah S.W.T. di akhirat 

kelak. 
 

 

 

 

            



            Khutbah Jumaat  21  Februari 2014:  “Tanggungjawab Muslim Terhadap Amanah” 
                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

7 
 

                

                    

         
 

"Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyangka Allah lalai 

akan apa Yang dilakukan oleh orang-orang Yang zalim; Sesungguhnya ia 

hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari Yang padanya 

terbeliak kaku pemandangan mereka, (kerana gerun gementar melihat 

keadaan Yang berlaku)". 

                                                                      (Surah Ibrahim : 42) 
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, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو    فغتأَسو يل ميظاَهللا الْع ر
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  

  



            Khutbah Jumaat  21  Februari 2014:  “Tanggungjawab Muslim Terhadap Amanah” 
                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

9 
 

KHUTBAH KEDUA  

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

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

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

                           

        . َامللَّه مّلسلِّ وص  يِّدس 
ماللَّه ضارو نيلسرالْم نع ابِهحأَص هتابقَرو 

نيعمأَج هـَّات  اغْفر اَللَّهم .وأَزواجِه وذُرِّي

نيملسلْمل اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو 
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، إِنك سميع قَرِيب  َألمواتوامنهم  اَألحياِء
اَللَّهم إِنا  .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيمجِ

و أَلُكسبِيِّنبِن كلُ إِلَيسوتان ك أَلُكسننِ، ويم
أَنْ تحفَظَ  وصفَاتك الْعظْمى بِأَسمآئك الْحسنى

ننِ عيبِع ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاي
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ جال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم 
 .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدّسلْطَان صال

الْهِدنَ وومِ الْعأَد مةَ اَللَّهحّالصو ،قيفوالتةَ واي
أَمري  ، مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
  

  

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur 

kehadrat-Mu yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   dan   nikmat,  

sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara 

umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera 

dan berkebajikan.   
 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, 

terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki 

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami 

dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang berat 

supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan 

berkat.  
 

 Ya Allah, kami pohon kehadratmu, mantapkanlah pegangan kami 

menurut ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan peliharalah kami daripada 

amalan dan akidah yang menyeleweng  dan sesat seperti fahaman syiah 

yang melampau dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 

 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Berkatilah hidup orang-

orang yang melaksanakan zakat dan menyayangi fakir dan miskin serta 
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mereka yang mewakafkan dan menginfakkan harta untuk Tabung Amanah 

Pembangunan Islam Selangor dengan ganjaran pahala yang berkekalan 

hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                   

                       
                  

  

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

ي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا تم لَمع. 
 


