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"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" 

 
 

1                                          
                     .     

  أَشهد أَنْ 2    هدحو و اللَّه  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه   
دمحا منيِّدس و  هآل ابِهحأَصو  عمأَجني. 

3 دعا بآ أَمونَ، فَيملسا الْمهقُونَ !أَيتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا .قَالَ اللَّه :    

                         .  

4 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT 
dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.  

5 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kepimpinan di dalam Islam mempunyai pengertian yang amat luas,  termasuklah pemimpin dalam 
institusi keluarga, pemimpin masyarakat dan juga pemimpin negara. Semakin luas bidang kepimpinan 
kita maka semakin beratlah  tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. 

6 

 
Hadis daripada Abdullah bin Umar r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud; 
 

"Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap orang yang 
dipimpinannya. Seorang ketua adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada rakyatnya, seorang 
lelaki adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap isterinya, seorang isteri adalah pemimpin dan 
bertanggungjawab keatas harta suaminya, seorang hamba adalah pemimpin dan bertanggungjawab 
keatas milik tuannya". (Riwayat Al-Bukhari) 

7 
 
Di dalam sejarah kepimpinan Islam, Rasulullah s.a.w adalah merupakan pemimpin umat Islam 

yang pertama berjaya membentuk sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawarah. Sekalipun 
penduduk Madinah mempunyai berbagai-bagai suku kaum dan bangsa, namun dengan kebijaksanaan 
dan keadilan Rasulullah s.a.w mereka dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.  

8 

 
Keadilan Rasulullah s.a.w sebagai seorang pemimpin amat terserlah dalam banyak perkara. Ini 

berdasarkan beberapa riwayat yang sahih antaranya hadis daripada Saidatina Aisyah r.a.bahawa 
Rasulullah s.a.w bersabda; 

 .والَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها

9 
 
”Demi diriku yang berada di bawah kekuasaan-Nya, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri 

nescaya akan ku potong tangannya”. (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)  
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10 

 
Dalam melaksanakan syariat Islam, baginda Rasulullah s.a.w tidak pernah membezakan di 

antara sesama manusia samada ahli keluarganya, kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya mahupun 
golongan yang berpengaruh atau sebaliknya. Baginda senantiasa berlaku adil di dalam semua perkara. 
Corak kepimpinan Rasulullah s.a.w ini telah diikuti oleh para khalifah selepasnya seperti Saidina Abu 
Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan lain-lain lagi sehinggakan kemakmuran di kota Madinah 
dapat terus dikekalkan. Inilah antara bukti yang nyata di mana apabila seseorang pemimpin itu bersifat 
adil maka rumahtangga, masyarakat dan rakyat seluruhnya akan hidup aman sejahtera dan negara 
akan terus makmur dengan mendapat perlindungan daripada Allah SWT. 

11 

 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 

 

Seseorang pemimpin itu hanya akan dianggap sebagai pemimpin yang adil apabila ia dapat 
melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya dengan sempurna. Dua amanah 
utama yang harus dipikul oleh seorang pemimpin di dalam sebuah negara ialah; 

Pertama : Melaksanakan syariat Allah SWT. 
Kedua    : Menggerakkan dan memimpin ke arah kehidupan yang diredhai Allah 

SWT. 

12 
 
Pemimpin yang adil hendaklah sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam 
menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Ini adalah kerana Al-Quran mengandungi 
peraturan Allah SWT yang paling lengkap berbanding peraturan yang dicipta oleh makhluknya. 

13 
 
Firman Allah SWT  dalam surah Al-Maidah ayat 49 ; 

                                          

14 
 
”Dan hendaklah menjalankan hukum antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh 

Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka dan berjaga-jagalah supaya mereka 
tidak memesongkanmu daripada sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu”.  

15 

 
Sememangnya amanah ini merupakan suatu yang amat berat untuk dilaksanakan. Cabaran 

yang akan dihadapi juga amat besar. Ini kerana tidak semua manusia memahami hikmah dan kebaikan 
di sebalik perlaksanaan syariat Allah swt. Malahan tidak kurang juga manusia yang tidak mahu terikat 
dengan peraturan dan hukum hakam yang dianggap menyekat kebebasan mereka. Apatah lagi 
sekiranya pemimpin itu sendiri tidak memahami bidang tugas dan tanggungjawab yang patut 
dilaksanakannya. Maka apabila kelemahan seperti ini berlaku, sudah pasti ianya akan merosakkan 
kesucian agama Islam itu sendiri. 

16 

 
Islam telah meletakkan asas bahawa jawatan sebagai pemimpin tidak diberikan kepada orang 

yang tidak mempunyai kelayakan sebagai pemimpin. Apatah lagi sekiranya ia meminta atau berusaha 
mendapatkan jawatan tersebut dengan tipu helah. Sikap seperti ini hanya akan menjadikan jawatan 
pemimpin itu sebagai bahan rebutan yang akhirnya akan menimbulkan aktiviti-aktiviti tidak sihat seperti 
rasuah, fitnah, penyelewengan dan sebagainya. Negara pula akan menjadi kacau bilau sekiranya orang 
seperti ini dilantik menjadi pemimpin kerana keinginannya hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. 

17 

 
Justeru, dalam kepimpinan sesebuah negara, kemakmuran atau kemunduran negara adalah 

bergantung kepada baik atau buruknya pentadbiran pemimpin itu. Apabila pemimpin itu melaksanakan 
amanah kepimpinan dengan adil maka akan makmurlah negara tetapi sekiranya pemimpin itu tidak 
melaksanakan amanah tersebut dengan adil maka akan robohlah negara dan hancurlah umatnya.  
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18 
 
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud ; 

 

 ”Sesungguhnya telah dihancurkan kaum yang sebelum kamu, apabila orang-orang yang 
dipandang mulia mencuri maka mereka dibiarkan tetapi apabila orang-orang yang dipandang hina 
mencuri maka mereka dihukum pula”.                                                         (Sahih Bukhari) 

19 

 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 

 
Setiap pemimpin telah diberikan amanah oleh Allah SWT agar menjalankan hukum yang telah 

ditetapkan dengan seadil-adilnya. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 58 yang bermaksud; 
 

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada 
ahlinya (yang berhak menerimanya). Apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah 
menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu telah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat”. 

20 

 
Para ulama tafsir menyatakan bahawa maksud ayat yang telah disebutkan ini ditujukan khusus 

kepada para pemimpin (umara’). Suruhan berlaku adil ini bukan sahaja kepada sesama umat Islam 
tetapi juga merangkumi keseluruhan masyarakat berbilang kaum dan agama yang bernaung di bawah 
pemerintahan pemimpin tersebut. Sesungguhnya keadilan adalah merupakan hak bagi setiap insan 
tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. 

21 

 
Sebagai contoh dalam sesebuah pemerintahan, peraturan Islam telah menetapkan bahawa  

apabila orang-orang kafir yang ingin bernaung dan berlindung di bawah pemerintahan Islam, maka 
haram bagi kita memeranginya. Bahkan mereka juga hendaklah diberikan hak yang sama sebagaimana 
masyarakat Islam yang lain. Oleh kerana itu, umat Islam pada hari ini sewajarnya mencontohi sifat adil 
yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 
sebagai seorang pemimpin. 

22 
 
Apa yang berlaku dalam dunia hari ini, terdapat di kalangan pemimpin yang tidak berlaku adil di 

dalam menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Mereka gagal menunaikan amanah daripada 
Allah dan rasulnya tatkala mana mereka tidak melaksanakan syariat Allah SWT di atas muka bumi ini. 

 
 
Bahkan mereka mengkhianatinya pula dengan mencipta peraturan-peraturan yang tidak berlandaskan 
kepada syariat-Nya.  

23 
 
Akibatnya berbagai-bagai kejahatan dan kejadian jenayah yang berlaku tidak dapat diselesaikan. 

Justeru, kemakmuran yang diharapkan juga tidak dapat dicapai.  

24 
 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27 ; 

                                 

25 
 
”Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, 

serta (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah (yang diserahkan kepada) kamu, sedangkan 
kamu mengetahui (dosanya)”. 

26 
 
Terdapat juga sesetengah pemimpin di dunia yang leka mengumpulkan kekayaan peribadi 

sedangkan rakyat terus menerus hidup dalam kesengsaraan. Kebajikan rakyat tidak pernah diambil 
peduli. Akibatnya rakyat merasa bosan dan  
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27 
 
akhirnya bangkit melakukan penentangan disebabkan ketidakadilan pemimpin-pemimpin ini. 

Sesungguhnya inilah hakikat pergolakan yang sedang berlaku di sesetengah negara umat Islam pada 
hari ini yang berpunca daripada sifat tamak sesetengah pemimpin mereka. 

28 

 
Keadaan sebegini sudah tentu akan mengakibatkan kemusnahan yang lebih besar di kalangan 

umat manusia keseluruhannya. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud ;  
 

”Apabila telah hilang amanah maka tunggulah saat kehancurannya. Baginda ditanya lagi; 
Bagaimanakah amanah itu hilang?. Baginda menjawab; Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada 
orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”. (Riwayat Bukhari) 

29 

 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,  
 

 Seorang pemimpin yang adil dalam menjalankan tanggungjawabnya akan mendapat 
perlindungan Allah SWT di hari akhirat kelak. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang tujuh golongan yang tiada perlindungan selain mendapat 
perlindungan Allah antaranya ialah pemimpin yang adil.  

30 

 
Apa yang jelasnya adalah seorang pemimpin yang adil akan mendapat kemuliaan bukan sahaja 

di sisi manusia bahkan juga di sisi Allah SWT. Mereka akan sentiasa mendapat sanjungan di dunia ini di 
atas keadilannya terhadap masyarakat sehingga terjamin keamanan dan kemakmuran negara. Mereka 
juga akan mendapat penghormatan dengan diberikan perlindungan oleh Allah SWT daripada azab 
seksaan.  

31 
 
Sebaliknya pemimpin yang tidak adil pula hanya akan merosakkan kemakmuran di dalam 

sebuah negara. Malahan mereka juga pasti akan mendapat azab seksaan yang amat pedih di hari 
pembalasan kelak. 

32 

 
Antara ciri-ciri utama yang perlu ada bagi seseorang pemimpin adalah; 
 

Pertama : Pemimpin hendaklah mempunyai niat yang ikhlas. 
       Kedua : Pemimpin hendaklah mentaati  Allah dan Rasulnya. 
       Ketiga : Pemimpin hendaklah memahami matlamat perlaksanaan syariat Islam. 
       Keempat  : Pemimpin hendaklah memiliki sifat amanah, memiliki jiwa yang kental dan juga 

sifat-sifat mahmudah yang lain. 

33 

 
Marilah kita bersatu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dengan mendokong 
pemimpin yang adil dan amanah. 
 Marilah kita berdoa setiap waktu supaya Allah mengurniakan pemimpin yang benar-benar 
melaksanakan tuntutan Islam, amanah dan bertanggungjawab. Mudah-mudahan kepimpinan yang 
diasaskan oleh kepimpinan keluarga, masyarakat dan negara dizahirkan dalam kehidupan kita hari ini. 

34 
               

                                   

                               

35 
 
“Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan 

kebenaran kerana Allah, lagi menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap 
sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.  
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36 
 
Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa; 

dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yg 
kamu lakukan”. ( Al-Maidah: 8) 

37 
وتقَبلَ  يات من  ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي

أَقُولُ قَولي . هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم منِّي   غتأَسرِ وآئسلو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رف
هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسالْم ميحالر رفُوالْغ وه.
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KHUTBAH KEDUA 
 

هأَش ،اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدمأَنْ اََلْح د    هدحاُهللا و  
لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

38 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدس و  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ِموي
ّينِالد. 

39 

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

40 

 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.) 

41 

موات، إِنك حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
  .اضى الْحاجاتسميع قَرِيب مجِيب الدعوات ويا قَ

(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.) 

42 

   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) 

43 

، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
 .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.)    

44 

  قيْف  كنِم
  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) 
 
 

45 
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ةيفنِّكبِمكَم        نيظَّف
 

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 
Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

46 

ْ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.. 

47 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 48 
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.. 

49 
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. 

50 
Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat 
sebagaimana yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  51 
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. 

52 

                                    . 
(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.) 

53 

                            .   

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

54 

عباد اِهللا،                                       
           55 

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

 

 
 
 
 


