










“ CIRI-CIRI PEMIMPIN 

YANG BAIK”. 





Sabda Rasulullah SAW; 







Ayat 38, Surah Al-Muddasthir; 





Ayat 41, Surah Al-Qasas; 



PERTAMA ; 



Ayat 41, Surah Al-Hajj; 



Maksud Ayat ; 



KEDUA ; 



Ayat 26, Surah Al-Qasas; 



KETIGA ; 



Ayat 103, Surah Al-Baqarah; 



KEEMPAT ; 



Ayat 58, Surah An-Nisa’; 



Maksud Ayat; 



KELIMA ; 



Ayat 128, Surah At-taubah; 



Maksud ayat; 



KEENAM ; 



Sabda Rasulullah SAW.; 



KETUJUH ; 



Sabda Rasulullah SAW.; 

 

“Bahawasanya akan wujud (akan datang) para 

pemerintah yang berbohong dan berlaku zalim. 

Barangsiapa yang membenarkan pembohongan 

mereka dan membantu atas kezaliman mereka, 

maka (mereka) bukan daripada (golongan) kami 

dan aku bukan daripada (golongan) mereka, dan 

dia tidak akan menemuiku di haudh (telaga 

kauthar di akhirat kelak). (Sebaliknya) sesiapa 

yang tidak membenarkan pembohongan mereka 

dan tidak membantu atas kezaliman mereka, maka 

dia daripada (golongan) ku dan aku daripada 

(golongan) nya dan dia akan menemuiku di 

haudh”.                             (Riwayat Imam Ahmad) 

           

                  

            

                       

       

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengambil orang yang menjadikan agama 

kamu sebagai ejekan-ejekan dan permainan di 

kalangan orang yang telah diberikan Kitab sebelum 

kamu dan orang kafir musyrik itu sebagai pemimpin 

dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar 

orang yang beriman”.                      (Al-Maidah : 57) 

 



KELAPAN ; 



Sabda Nabi SAW.; 



Maksud ayat; 



Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa; 



 

“Bahawasanya akan wujud (akan datang) para 

pemerintah yang berbohong dan berlaku zalim. 

Barangsiapa yang membenarkan pembohongan 

mereka dan membantu atas kezaliman mereka, 

maka (mereka) bukan daripada (golongan) kami 

dan aku bukan daripada (golongan) mereka, dan 

dia tidak akan menemuiku di haudh (telaga 

kauthar di akhirat kelak). (Sebaliknya) sesiapa 

yang tidak membenarkan pembohongan mereka 

dan tidak membantu atas kezaliman mereka, maka 

dia daripada (golongan) ku dan aku daripada 

(golongan) nya dan dia akan menemuiku di 

haudh”.                             (Riwayat Imam Ahmad) 

           

                  

            

                       

       

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengambil orang yang menjadikan agama 

kamu sebagai ejekan-ejekan dan permainan di 

kalangan orang yang telah diberikan Kitab sebelum 

kamu dan orang kafir musyrik itu sebagai pemimpin 

dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar 

orang yang beriman”.                      (Al-Maidah : 57) 

 

Sabda Rasulullah SAW. yg bermaksud; 



 

“Bahawasanya akan wujud (akan datang) para 

pemerintah yang berbohong dan berlaku zalim. 

Barangsiapa yang membenarkan pembohongan 

mereka dan membantu atas kezaliman mereka, 

maka (mereka) bukan daripada (golongan) kami 

dan aku bukan daripada (golongan) mereka, dan 

dia tidak akan menemuiku di haudh (telaga 

kauthar di akhirat kelak). (Sebaliknya) sesiapa 

yang tidak membenarkan pembohongan mereka 

dan tidak membantu atas kezaliman mereka, maka 

dia daripada (golongan) ku dan aku daripada 

(golongan) nya dan dia akan menemuiku di 

haudh”.                             (Riwayat Imam Ahmad) 

           

                  

            

                       

       

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengambil orang yang menjadikan agama 

kamu sebagai ejekan-ejekan dan permainan di 

kalangan orang yang telah diberikan Kitab sebelum 

kamu dan orang kafir musyrik itu sebagai pemimpin 

dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar 

orang yang beriman”.                      (Al-Maidah : 57) 

 

Sambungan sabda Rasulullah SAW. 

yg bermaksud; 





 

“Bahawasanya akan wujud (akan datang) para 

pemerintah yang berbohong dan berlaku zalim. 

Barangsiapa yang membenarkan pembohongan 

mereka dan membantu atas kezaliman mereka, 

maka (mereka) bukan daripada (golongan) kami 

dan aku bukan daripada (golongan) mereka, dan 

dia tidak akan menemuiku di haudh (telaga 

kauthar di akhirat kelak). (Sebaliknya) sesiapa 

yang tidak membenarkan pembohongan mereka 

dan tidak membantu atas kezaliman mereka, maka 

dia daripada (golongan) ku dan aku daripada 

(golongan) nya dan dia akan menemuiku di 

haudh”.                             (Riwayat Imam Ahmad) 

           

                  

            

                       

       

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengambil orang yang menjadikan agama 

kamu sebagai ejekan-ejekan dan permainan di 

kalangan orang yang telah diberikan Kitab sebelum 

kamu dan orang kafir musyrik itu sebagai pemimpin 

dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar 

orang yang beriman”.                      (Al-Maidah : 57) 

 



Maksud ayat; 
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