








KITA AKAN TERUS DIBERI PETUNJUK, DINAUNGI RAHMAT 

DAN REDA ALLAH SWT APABILA;

Menjauhi

larangan

Allah SWT

Bertakwa

kepada Allah 

SWT
Melaksanakan

suruhan

Allah SWT



PEMIMPIN DAN ILMU



Maksud Ayat;

AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB;

“Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah

pemimpin dan setiap kamu akan

dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya.”

(Hadis Muttafaq Alaih).



TANGGUNGJAWAB KEPIMPINAN SETIAP PEMIMPIN ATAU 

PENGURUS ITU ADALAH;

Peranan dan fungsinya yang 

ditegaskan oleh Islam

Urusan yang telah diamanahkan

Satu ujian yang menentukan

kedudukan dan pencapaian

di sisi Allah



SATU UJIAN DAN PERCUBAAN DARIPADA ALLAH SWT;

Ayat 14, Yunus;



Maksud Ayat;

“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”.

SATU UJIAN DAN PERCUBAAN DARIPADA ALLAH SWT;



PERSIAPAN YANG PERLU SEBAGAI SESEORANG PEMIMPIN ITU ADALAH;

Pastikan pengurusan kepimpinan

mendapat penilaian terbaik di sisi

Allah SWT

Lengkapkan diri dengan persiapan

ilmu pengetahuan

Mempunyai kemahiran teknikal dan pengurusan

Meletakkan diri sebagai salah seorang

manusia yang hidup bermasyarakat



Maksud Ayat;

ADA SYARATNYA!;

“Hendaklah kamu belajar menjadi faqih

sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin”.

(Riwayat Al-Bukhari).



MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN ILMU SEBELUM MENJADI PEMIMPIN 

ADALAH KERANA;

Suatu kejahilan itu mengakibatkan

kehancuran dan kemusnahan

Kepimpinan sebenar adalah

mengurus manusia dan alam ini

dengan ilmu berpandukan syariat Allah



PEMIMPIN YANG DIPERLUKAN OLEH UMAT ISLAM ADALAH;

Menguasai ilmu agama dan 

ilmu-ilmu kepimpinan atau

politik

Mendampingi dan mendapat

nasihat daripada orang-orang 

agama

Sentiasa mengamalkan

ilmu-ilmu agama dan politik



FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN KEHANCURAN ALAM INI;

Ayat 19, Qaaf;



Maksud Ayat;

“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).

FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN KEHANCURAN ALAM INI;



MENGUNDANG BAHAYA MEMILIH PEMIMPIN YANG JAHIL;

Ayat 19, Qaaf;



Maksud Ayat;

“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).

MENGUNDANG BAHAYA MEMILIH PEMIMPIN YANG JAHIL;



GENERASI AWAL ISLAM MEMILIH PEMIMPIN DALAM KALANGAN;

Orang berilmu dan memahami

tanggungjawab agamanya

Orang yang paling alim dalam

kalangan para sahabat

Orang yang adil dalam memahami

urusan dan hukum hakam Islam



KETERLIBATAN SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH KETIKA DAHULU 

DALAM BIDANG ILMU ADALAH;

Mendampingi ulama dan 

cintakan ilmu-ilmu agama

Selalu menjadi khatib dan imam di 

Masjid Alaeddin Kuala Langat

Telah menulis kitab, 

antaranya “Pohon Agama”



SESEORANG PEMIPIN MUSLIM ITU HENDAKLAH;

Mengawal dan menghayati ilmu dalam kehidupan

Memahami ilmu tauhid, fekah dan akhlak

Sentiasa menjaga dan mengutamakan solat

Menjaga akhlak, menjauhi perbuatan

fitnah dan amalan rasuah

Menjadi contoh dan dihormati oleh rakyat



TAUSIYYAH DARIPADA KHITBAH INI ADALAH;

PEMIMPIN HENDAKLAH MENUNTUT DAN 

MENGAMALKAN ILMU-ILMU FARDHU AIN 

DAN FARDHU KIFAYAH

JANGAN JADI PEMIMPIN YANG 

SESAT DAN MENYESATKAN

SETIAP KEPIMPINAN ITU AKAN 

DIPERSOALKAN DI AKHIRAT KELAK



SIFAT SESEORANG PEMIMPIN YANG BERILMU 

DAN BERIMAN KEPADA ALLAH;



Maksud Ayat;

“Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan

mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya

mereka mendirikan sembahyang serta memberi

zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta

melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang

mungkar dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan

segala urusan.”

(Al-Hajj : 41)

SIFAT SESEORANG PEMIMPIN YANG BERILMU 

DAN BERIMAN KEPADA ALLAH;















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).



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.












