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 "PEMIMPIN DAN ILMU" 
 

1 
                        

                      .     

2 
دهأَن أَش       هدحو و اللَّه  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه
مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل ابِهحأَصو   نيعمأَج. 

3 
قَالَ اللَّه. اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ !ونَأَيها الْمسلمأَما بعد، فَيآ 

 :                             .  

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan dan menjauhi 
segala larangan-Nya demi kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga dengan 
kesungguhan meningkatkan ketaqwaan, kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat 
dan redha Allah SWT. 

5 

Hadis daripada Ibnu Amr R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَالَ كُلُّكُم. 
 

“Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan 
dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya.” (Hadis Muttafaq Alaih) 

6 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Islam menegaskan tentang peranan dan fungsi setiap manusia sebagai pemimpin dan 
pengurus bagi segala urusan yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan adalah amanah meletakkan 
seseorang manusia itu sebagai calon ujian yang akan ditentukan kedudukan dan pencapaiannya di 
sisi Allah SWT . 

7 

Firman Allah SWT dalam surah Yunus, ayat 14: 

                          

8 
“Kemudian Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) khalifah-khalifah di bumi 

menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya Kami melihat apa pula corak dan bentuk 
kelakuan yang kamu akan lakukan”. 

9 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Demi memastikan pengurusan dan kepimpinan yang mendapat penilaian yang terbaik di sisi 
Allah SWT, serta menyelamatkan kita dari kecelakaan di akhirat, kita hendaklah melengkapkan diri 
dengan persiapan sebagai pemimpin. Persiapan yang paling diperlukan adalah ilmu pengetahuan, 
khususnya, ilmu yang berkait dengan peranan sebagai seorang pemimpin. Kita tidak sekadar 
mempunyai kemahiran teknikal dan pengurusan yang berkaitan dengan bidang kita sahaja. Ini kerana, 
kesudahannya kelak, kita bukan disoal oleh majikan, rakyat, ketua, juruaudit. Bahkan kita akan disoal 
oleh Allah yang mencipta kita dan yang meletakkan kita dengan tugas-tugas tertentu sebagai salah 
seorang manusia yang hidup bermasyarakat. 
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10 

Khalifah Umar bin al-Khattab telah mengingatkan kita tentang perlunya ilmu sebelum menjadi 
pemimpin. Beliau menegaskan: 

وفَقَّهتودوسلَ أَنْ تاا قَب. 
“Hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin”. (Riwayat Al-Bukhari) 

11 
Keperluan mempersiapkan diri dengan ilmu ini bukan sekadar untuk menjayakan kepimpinan 

dan manfaat umat sahaja. Bahkan, kita lebih kerap diingatkan tentang kehancuran dan kemusnahan 
yang berlaku adalah natijah daripada kejahilan manusia yang menjadi pemimpin. 

12 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; 

إِذَا وسد اَْألمر إِلَى غَيرِ  :قَالَ ،كَيف إِضاعتها :قَالَ ،الساعةَ رِاَْألمانةُ فَانتظ عتفَإِذَا ضيِّ
هلرِ ،أَهظتةَ فَاناعالس. 

13 

“Apabila amanah dipersia-siakan, tunggulah saat kehancuran (hari kiamat)!” Badwi itu 
bertanya lagi: “Bagaimanakah amanah itu dipersia-siakan?” Jawab baginda: “Apabila diserahkan 
urusan kepimpinan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak), maka tunggulah saat kehancuran 
(hari kiamat)”.                (Riwayat al-Bukhari) 

14 

Dalam hadis yang lain pula, baginda mengingatkan kita tentang bahaya terhadap ummah 
apabila mempunyai pemimpin yang jahil.  

 
Daripada Abdullah ibnu ‘Amru ibnu Al-‘Ash R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 

ادبالْع نم هزِعتنا ياعزتان لْمالْع قْبِضالَ ي اِء ،إِنَّ اللَّهلَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي نلَكى  ،وتح
 .اأَضلُّوا وا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوفَسئلُو ،سا جهاالًاتخذَ الناس رُءو ،إِذَا لَم يبقِ عالما

15 

“Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari (dada) hamba-
hambanya. Tetapi Dia mencabut ilmu dengan mencabut (nyawa) para ulamak. Hingga bila sudah 
tidak ditinggalkan sesiapa lagi yang alim (berilmu), manusia melantik orang-orang jahil menjadi 
pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka membuat keputusan tanpa ilmu. Mereka sesat dan 
menyesatkan orang lain pula”.             (Riwayat Al-Bukhari) 

16 

Untuk menjadi pemimpin dan pengurus sesuatu perkara, manusia memerlukan ilmu. Seorang 
suami, perlu mengetahui ilmu tentang tanggungjawab suami, yang akan dipersoalkan oleh Alllah. 
Seorang pekerja perlu mengetahui kemahiran tentang kerjanya, juga hubungannya dengan agama. 
Kerana dia akan disoal oleh majikannya, juga oleh Allah SWT. Seorang pengurus syarikat perlulah 
mengetahui selok belok perniagaannya. Bukan lembaga pengarah sahaja yang akan menyoalnya, 
bahkan Allah SWT juga akan menyoalnya kerana Allah SWT lah yang telah mengurniakannya 
kedudukan sebagai pengurus.  

17 

Apatah lagi bila perkara yang diuruskan itu berkait dengan urusan orang ramai, urusan agama 
dan lain-lain, tentulah lebih besar lagi keperluan ilmu dan kefahamannya. Lantaran itu hendaklah kita 
takut dan bimbang, dan berusaha supaya tidak tergolong di kalangan pemimpin yang sesat dan 
menyesatkan seperti dinyatakan dalam hadis Rasulullah s.a.w tadi. 

18 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sejarah telah mencatatkan bahawa generasi awal Islam telah memilih pemimpin mereka di 
kalangan orang yang berilmu dan memahami tanggungjawab agamanya. Lihatlah kepada para 
khulafa’ al-rasyidin yang mengganti Rasulullah s.a.w memimpin umat. Mereka adalah orang-orang 
yang paling alim di kalangan para sahabat. Demikian juga khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal 
dengan keadilannya itu, beliau juga seorang alim yang sangat memahami urusan dan hukum hakam 
Islam.  
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19 

Dalam sejarah kita di negeri Selangor, sultan juga bukan sekadar mendampingi ulama’ dan 
cinta kepada ilmu agama. Mereka juga berkecimpung dengan ilmu agama, malah baginda juga 
terlibat secara langsung menjadi khatib dan imam. Contohnya Sultan Alauddin Sulaiman Shah, sultan 
Selangor yang ke 6 telah menulis 2 buah kitab “Pohon Agama” yang dijadikan buku teks di sekolah-
sekolah agama ketika itu.  

Ini menggambarkan kecintaan baginda kepada ilmu dan tahap keilmuan baginda dalam Islam. 
Sejarah juga merakamkan bahawa baginda sering menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah hari raya 
di atas mimbar Masjid Alaeddin Kuala Langat. 

20 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Setiap umat Islam wajar mempersiapkan dirinya dengan ilmu agama, ilmu kepimpinan Islam 
serta ilmu-ilmu yang berkaitan bidang dan kerjaya yang dilakukan. Jika seorang sultan yang 
memimpin negeri masih berkesempatan untuk mendalami ilmu agamanya, mengapa kita tidak 
mencari peluang untuk melengkapkan diri kita pada zaman ini, zaman yang menyediakan segala 
kemudahan dan teknologi canggih untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada bahan-bahan 
bacaan, kuliah pengajian, mahupun capaian media baru seperti internet dan sebagainya.  

21 

Kesimpulannya, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil iktibar daripada khutbah 
pada hari ini.  
 

Pertama    : Bahawa pemimpin adalah amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan 
Allah. 

Kedua       : Bahawa seorang pemimpin bukan sahaja mahir dalam kepimpinannya tetapi 
perlulah berusaha untuk mendalami ilmu agamanya. 

Ketiga        : Sesungguhnya setiap muslim bertanggungjawab menjana kepimpinan yang 
amanah terhadap generasi yang akan datang. 

22 

              

                               

             

23 

“Sesungguhnya Kami telah mulakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi 
serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak 
dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka  

 

24 

persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada 
padanya) sanngup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka 
melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan”.    (Al-
Ahzab : 72)                                                                                               

25 

يات من  ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه . لأَقُولُ قَوي     رفغتأَسو

هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع ميحالر رفُوالْغ وه.
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KHUTBAH KEDUA 
 

 من الطَّيِِّبات، أَشهد أَنْ اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا    هدحاُهللا و  
لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

26 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدس و  هآل بِهحصو ِب مهبِعت نمإِو    ِموي
 .الدّينِ

27 

قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بنَ  أَمقُوتالْم فَاز اقَالَ اُهللا . فَقَدعت :              
                    .  

28 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   هـَّات سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج. 

(Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan 
redhailah jua para sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.) 

29 

موات، إِنك حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
  .يب الدعوات ويا قَاضى الْحاجاتسميع قَرِيب مجِ

(Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih 
hidup atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi 
hampir, serta sentiasa memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan 
segala permohonan 

30 

   الْعظْمىوصفَاتك  مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang 
bersifat amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang 
agung) 

31 

الص كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاينِنِ عيفَظَ بِعحالأَنْ تج ،ةانِيدم َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجسلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-
Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

32 

قيْفكنِم
  ف ىِف 

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada Duli 
Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

33 

ةيفنِّكبِمكَم        يظَّفن
 

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 

34 
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Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

ْغّبل 
(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya). 

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan 
kami rahmat dan nikmat.. 

35 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 36 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah 
perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami 
dengan budi pekerti yang mulia.. 

37 

Kembalikanlah kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir 
besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian Negeri 
kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. 

38 

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana 
yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  39 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta 
dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada 
kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 

40 

                                    . 
(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.) 

41 

                            .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd 
azab api neraka.) 

42 

عباد اِهللا،                                       
           

43 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع  ،كُمزِده يلفَض نم هأَلُواسو  كْرلَذو كُمطعي
  .اِهللا أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

44 

 
 


