
KEWAJIPAN MENGUNDI 

DALAM PILIHANRAYA









ORANG YANG DIBERI PETUNJUK DAN RAHAMAT ALLASWT 

AKAN TERUS;

Tinggalkan

larangan

Allah SWT

Bertakwa Laksanakan

perintah

Allah SWT



KEWAJIPAN MENGUNDI 

DALAM PILIHANRAYA



SISTEM POLITIK HARI INI ADALAH;

Konsep khalifah 

dan pilihanaraya

Hak rakyat memilih

pemimpin

Kewajipan setiap rakyat

menyertai pilihanraya

Urusan umat diputuskan

mengikut undang-undang

Sistem demokrasi

berasaskan prinsip syura



Ayat 38, al-Shura;

KEUTAMAAN SYURA ATAU BERMESYUARAT;

“...dan urusan mereka dijalankan

secara bermesyuarat sesama mereka...”.



SISTEM KEPIMPINAN YANG DITERIMA SYARAK ADALAH;

Konsep perwakilan dengan memilih

wakil di Dewan Undangan Negeri 

dan Dewan Rakyat atau Parlimen

Sistem perwakilan berdasarkan Sunnah 

Nabi secara qauliyyah (perkataan) 

dan fi’liyyah (perbuatan)

Pemilihan wakil yang boleh

melaksanakan kuasa politik umat Islam

Memilih individu Islam 

atau selainnya yang diyakini akan

menjaga Islam dan umatnya



BEBERAPA NASIHAT SYARAK BUAT PARA PENGUNDI ADALAH;

Berkewajipan keluar mengundi

Memilih calon yang 

bermanfaat bagi kebaikan kita, 

agama dan negara

Memilih pemimpin yang layak, 

terjamin kemaslahatan dan 

terhindar kerosakan



Kaedah fiqh;

PILIHAN YANG UTAMA;

“Menolak kemudaratan itu lebih utama

daripada mendapatkan maslahah”.



BEBERAPA NASIHAT SYARAK BUAT PARA PENGUNDI ADALAH;

Wajib memilih

pemimpin beriman, 

berilmu dan berakhlak



Ayat 2, al-Talak;

PERSAKSIAN YANG AKAN DIPERTANGGUNGJWABKAN;

“...dan hendaklah kamu (yang menjadi

saksi) menyempurnakan persaksian itu

kerana Allah semata-mata...”.



BEBERAPA NASIHAT SYARAK BUAT PARA PENGUNDI ADALAH;

Jangan memilih

pemimpin yang 

melakukan maksiat

Jangan pilih pemimpin yang 

memusuhi Allah, Rasulullah SAW 

dan orang-orang beriman



ANTARA KAEDAH DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADALAH;

Pilih yang 

paling layak

Pilih yang 

bertawakkal

Pilih yang 

mampu memikul

tanggungjawab

Pilih yang 

komitmen dengan

kewajipan agama

Pilih yang tinggal

perkara-perkara

Haram dan syubhah



ANTARA KAEDAH DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADALAH;

Pilih yang kurang

bahayanya antara

dua orang yang 

berbahaya



PILIH YANG KURANG MUDARAT;

Peringatan kaedah fiqh;



“Apabila bertembungnya dua

mafsadah, maka dipelihara (ditolak)

mudarat yang paling besar dengan

melakukan mudarat yang lebih ringan.”

Maksud kaedah fiqh;

PILIH YANG KURANG MUDARAT;



ANTARA KAEDAH DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADALAH;

Tidak dibenarkan

memilih calon yang 

tidak layak

Elakkan diri terpengaruh

dorongan fanastisme, hubungan

keluarga atau ada kepentingan



SEORANG PEMIMPIN ISLAM ADALAH WAJIB;

Berjuang membela rakyat

Mensejahterakan

rakyat
Menguruskan keperluan

dan kehendak rakyat

Sentiasa berhemah, 

berhikmah, adil dan 

saksama

Menjadi pelindung

dan pembela rakyat

yang lemah

Memimpin rakyat

kepada kebenaran dan 

menegakkan syariat



PEMIMPIN YANG ZALIM AKAN;

Memudarat dan 

membinasakan

rakyat dan 

negara

Tidak beramanah, 

memusushi Allah, 

Rasul dan Syariat

Islam



Maksud Ayat;

AKIBAT SALAH PILIH PEMIMPIN;

“Apabila diserahkan urusan kepada orang

yang bukan ahlinya, maka tunggulah

berlakunya kiamat.”

(Riwayat al-Bukhari).



KITA AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIPERSOALKAN 

SEKIRANYA;

Memilih pemimpin

yang zalim

Melantik pemimpin

yang tidak jujur dan

tidak beramanah



Menurut Hasan al-Basri;

SIFAT PEMIMPIN YANG ADIL;

“Imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap

yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang

rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah,

membela tiap-tiap yang teraniaya dan

melindungi tiap-tiap yang susah.”



SESEORANG PEMIMPIN ITU MESTILAH;

Adil dan 

tidak fasiq

Mempunyai

sejarah hidup dan 

akhlak baik

Orang yang 

berilmu dan faham 

syariat Islam

Dapat menjadi

tauladan yang baik, 

dicontohi dan 

dihormati



MENGUNDI ADALAH SATU KEWAJIPAN UNTUK;

Membentuk pemerintahan

yang bertanggungjawab

Melaksanakan perundangan

dan permuafakatan

Menjamin kemakmuran

rakyat dan negara

Memilih wakil rakyat atau

parlimen yang tepat dan layak



Berdasarkan kaedah fiqh;

MENYEMPURNAKAN SUATU KEWAJIPAN;

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan

melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib.”



BEBERAPA TAUSIYYAH SEBAGAI RENUNGAN KITA 

ADALAH;

KITA WAJIB KELUAR MENGUNDI 

UNTUK MENENTUKAN MASA DEPAN 

ISLAM, NEGARA DAN UMAT

JANGAN LANTIK PEMIMPIN YANG TIDAK 

AMANAH TIDAK BERUPAYA MENJAGA ISLAM 

DAN SYARIATNYA, MEMINTA-MINTA JAWATAN 

DAN TIDAK ADIL

PILIHLAH PEMIMPIN YANG 

MEMPERTAHANKAN ISLAM SEBAGAI 

AGAMA PERSEKUTUAN



PERSIAPAN KITA UNTUK MENENTANG 

MUSUH ALLAH SWT;



Maksud Ayat;

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh

yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat

kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang

lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan

itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh

yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya;

sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu

belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan

balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya.

(Al-Anfal : 60).

PERSIAPAN KITA UNTUK MENENTANG MUSUH ALLAH SWT;















Marilah sama-sama kita bertakwa

kepada Allah SWT dengan melakukan

ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan

diri daripada perbuatan keji dan

maksiat.



















Ya Allah! Kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf harta melalui

Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan

harta pada Tabung Infak Jariah Umat Islam

Selangor (TIJARI) dan kepada anak-anak yatim

melalui Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).



Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang

menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar

menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami

termasuk dalam golongan yang mengabaikan

tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara

kami daripada kehancuran disebabkan

perbuatan rasuah.



Serahkan tanggungjawab memimpin negara

kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur

serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran

dan melaksanakan keadilan berlandaskan

syariat. Jadikanlah Ya Allah masjid dan surau di

Negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman,

mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan

ummah.












