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UNTUK MEMPEROLEH KEJAYAAN DI 

DUNIA DAN DI AKHIRAT, MAKA; 

Bertaqwalah kepada Allah SWT. 

Laksanakan segala perintah 

Allah SWT. 

Tinggalkan segala larangan 

Allah SWT. 



HAYATILAH KHUTBAH YANG 

BERTAJUK; 



AMANAH ADALAH; 

Salah satu sifat yang wajib bagi 

sekelian Rasul. 

Salah satu elemen terpenting 

dalam diri seorang muslim. 

WAJIB ditunaikannya & HARAM 

dikhianatinya. 



NERACA KEIMANAN DAN 

KESEMPURNAAN  

AGAMA SESEORANG; 

Sabda Nabi SAW.; 

 

 

“Tidak sempurna iman bagi orang yang 
tidak amanah dan tidak sempurna agama 

bagi orang yang tidak menepati janji”. 
 



KONSEP AMANAH MENURUT ISLAM  

ADALAH; 

Merasakan kewujudan Allah 

memantau bagi setiap urusan 

yg. dipertanggungjawabkan. 

Bertugas tanpa ada sebarang 

penyelewengan & tipu daya. 



KONSEP AMANAH MENURUT ISLAM  

ADALAH; 

Martabat org. yg. beramanah 

akan terangkat. 

Negara akan makmur sekiranya 

pemerintah beramanah. 



CARA UNTUK MEMBANGUNKAN 

MASYARAKAT YANG BERCIRIKAN 

KEADILAN ADALAH DENGAN; 

Memelihara amanah yg. berikan 

oleh Allah SWT. 

Melaksanakan perintah Allah 

secara amanah. 

Melaksanakan urusan manusia 

secara saksama. 

Merujuk tokoh-tokoh yg. 

beramanah iaitu Para Nabi & 

Rasul. 



RASULULLAH SEBAGAI CONTOH 

PEMIMPIN UMAT MANUSIA; 

Imam Ibn Jarir At-Tabari 

meriwayatkan bahawa; 

“ Sejak usia remajanya lagi kami 
sudah memanggil Muhammad sebagai 

Al-Sadiq Al-Amin”. 



KESAKSIAN SIFAT “AS-SADIQ AL-

AMIN” DALAM DIRI RASULULLAH SAW. 

SEBAGAI SEORANG NABI; 

Abu Sufyan menjawab 

pertanyaan Raja Rom dengan 

berkata bahawa; 

“Rasulullah memerintahkan 

pengikutnya supaya 

bersembahyang, bersikap jujur, 

menahan diri drpd. perkara 

haram, melaksanakan janji & 

menunaikan amanah”. 



KEDUDUKAN INDIVIDU YANG 

BERSIFAT AMANAH ADALAH AMAT 

ISTIMEWA, KERANA; 

Pemilihan pemangku tugas 

Rasulullah dikalangan mereka 

yang bersifat amanah. 

Mampu menggalang-ganti 

tugas kepimpinan Rasulullah 

memelihara Agama & 

mentadbir dunia. 



SUATU KEWAJIPAN YANG 

DIPIKULKAN KE ATAS SETIAP UMAT 

MANUSIA SEJAK AZALI LAGI; 

Ayat 58, Surah An-Nisa’; 

“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”. 

SUATU KEWAJIPAN YANG 

DIPIKULKAN KE ATAS SETIAP UMAT 

MANUSIA SEJAK AZALI LAGI; 

Samb. Ayat 58, Surah An-Nisa’; 



ANTARA KESAN YG. BERLAKU AKIBAT 

DRPD. SIKAP TIDAK 

BERTANGGUNGJAWAB & PECAH 

AMANAH ADALAH; 

Mengakibatkan pengagihan 

dana kemudahan asas tidak 

seimbang. 

Kelemahan urus tadbir negara 

akan berleluasa. 



ANTARA KESAN YG. BERLAKU AKIBAT 

DRPD. SIKAP TIDAK 

BERTANGGUNGJAWAB & PECAH 

AMANAH ADALAH; 

Berleluasanya gejala 

keruntuhan akhlak di kalangan 

generasi muda. 

Menambahkan dosa & 

menjatuhkan seseorang ke 

lembah api neraka. 



KERANA MENGABAIKAN 

TANGGUNGJAWAB DAN AMANAH 

ALLAH; 

Sabda Nabi SAW.;  

 
“Cukuplah seseorang itu berdosa apabila 

dia mengabaikan tanggungjawab orang 
yang wajib dinafkahi (tidak amanah)”. 

                          



KITA HARUSLAH BERINGAT & 

BERWASPADA KERANA; 

Ada yang sentiasa 

memerhatikan setiap amalan 

kita tanpa sedikitpun terleka. 

Kita sentiasa menggalas beban 

amanah. 



PETUGAS YG. AMAT PATUH & TAAT 

SETIA; 

Ayat 10-12, Al-Infitar; 

                   

            



PETUGAS YG. AMAT PATUH & TAAT 

SETIA; 

Maksud ayat; 

“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”. 



KITA PERLU SEDAR BAHAWA; 

Peranan Agama hendaklah 

menjadi sangat penting. 

Undang-undang sahaja tidak akan 

mampu membentuk perilaku 

seseorang. 



KITA PERLU SEDAR BAHAWA; 

Adanya manusia yg. sentiasa 

bermuslihat mengelak drpd. 

hukuman. 

Pemisahan antara undang-undang 

& Agama akan menggalakkan 

perbuatan keji & biadab. 



SETINGGI MANAPUN KEBIJAKSANAAN & 

SEKEBAL MANAPUN KEDUDUKAN TETAP 

AKAN DIADILI; 

                   

                  

                        

     



Maksud ayat; 

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)". 
                                     

SETINGGI MANAPUN KEBIJAKSANAAN & 

SEKEBAL MANAPUN KEDUDUKAN TETAP 

AKAN DIADILI; 









































********* 




