








SEDIAKANLAH SEBAIK-BAIK BEKALAN UNTUK AKHIRAT 

NANTI DENGAN;

Meninggalkan

larangngan-Nya

Tingkatkan

keimanan dan 

ketakwaan Melaksanakan

Suruhan-Nya





PEMIMPIN BERINTEGRITI ADALAH;

Berperanan

membina

Menampilkan norma dan 

piawaian tingkahlaku terbaik

Memacu negara untuk mencapai

matlamat negara mampan, stabil, 

dihormati dan beridentiti

Tingkahlaku

Manusia

Masyarakat 

Negara 



INTEGRITI ADALAH;

Mematuhi

Sifat yang ada dalam diri

Nabi Muhammad SAW

Mendokong maksud teras 

nilainya iaitu, siddiq, amanah, 

tabligh dan fatanah

Prinsip beragama

Nilai dan norma sejagat

Etika yang kuat



CONTOH IKUTAN YANG BAIK;

Ayat 21, al-Ahzab;



Maksud Ayat;

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada

diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,

iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan

(keredaan) Allah dan (balasan baik) hari

akhirat, serta dia pula menyebut dan

mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa

susah dan senang)”

CONTOH IKUTAN YANG BAIK;



NILAI INTEGRITI ADALAH;

Komponen pelengkap pembentukan

negara bahagia, aman makmur

dan sejahtera

Berlandaskan nilai-nilai Islam

Berpaksikan kekuatan akidah, 

syariah dan akhlak



NILAI AMANAH DAN IKHLAS SESEORANG PEMIMPIN ITU ADALAH;

Mendukung kepentingan rakyat

Seimbangkan pembangunan negara 

di sudut spritual dan fizikal

Tidak menjadi perosak dan pengkhianat

kepada rakyat dan negara

Tidak rakus merebut kekayaan semata-mata



ANTARA PAPARAN KISAH YANG MENCERMINKAN KEJUJURAN 

PARA NABI DAN RASUL;

Ayat 26, al-Qasas



Maksud Ayat;

“Salah seorang di antara perempuan

yang berdua itu berkata: Wahai ayah,

ambillah dia menjadi orang upahan

(mengembala kambing kita), sesungguhnya

sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja

ialah orang yang kuat, lagi amanah.”

ANTARA PAPARAN KISAH YANG MENCERMINKAN 

KEJUJURAN PARA NABI DAN RASUL;



AYAT 21, SURAH AL-AHZAB MEMBAWA MAKSUD;

NABI MUSA ALAIHISSALAM

Kuat tubuh badan

Orang yang beramanah

Bertanggungjawab terhadap tugasan

Seorang yang berintegriti



SESEORANG PEMIMPIN ITU HENDAKLAH BERSIFAT AMANAH DAN 

IKHLAS KERANA;

Pemimpin perlu membimbing

masyarakat dan negara ke arah

kebaikan

Manfaat dan kebaikan juga 

untuk seluruh masyarakat

Pengamalan kedua-dua sifat

tersebut amat dititik beratkan

oleh Islam



LARANGAN MENGKHIANATI AMANAH;

Ayat 27, al-Anfal;



Maksud Ayat;

LARANGAN MENGKHIANATI AMANAH;

“Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu mengkhianati (amanah)

Allah dan Rasul-Nya dan (janganlah) kamu

mengkhianati amanah-amanah kamu,

sedang kamu mengetahui (salahnya).”



PEMIMPIN YANG TIADA NILAI INTEGRITI, KEJUJURAN DAN 

AMANAH, AKAN;

Menjerumuskannya dalam aktiviti

kemunafikan dan kemaksiatan

Merosakkan kehidupan

bermasyarakat dan agama



PENDERHAKAAN DAN MAKSIAT YANG BERLELUASA AKAN 

MENGHANCURKAN SESEBUAH NEGARA;

Ayat 16, AL-Isra’;



Maksud Ayat;

PENDERHAKAAN DAN MAKSIAT YANG BERLELUASA 

AKAN MENGHANCURKAN SESEBUAH NEGARA;

“Dan apabila sampai tempoh Kami hendak

membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami

perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang

melampau dengan kemewahan di antara mereka

(supaya taat), lalu mereka menderhaka dan

melakukan maksiat padanya; maka berhaklah

negeri itu dibinasakan, lalu kami

menghancurkannya sehancur-hancurnya.”



SESEORANG PEMIMPIN ITU HENDAKLAH;

Meneladani akhlak para Nabi dan Rasul 

sepertimana dinyatakan dalam al-Quran 

dan sirah Rasulullah SAW

Menjadikan sifat jujur dan amanah

itu sebati dalam diri

Berbudi bahasa, berakhlak mulia

dan boleh dipercayai

Bersifat jujur dan amanah pada 

diri sendiri dan orang lain



TIADA TEMPAT DALAM SYURGA BAGI PEMIMPIN YANG MENIPU;

Ayat 19, Qaaf;



Maksud Ayat;

TIADA TEMPAT DALAM SYURGA BAGI PEMIMPIN 

YANG MENIPU;

“Tidaklah seorang pemimpin memimpin

masyarakat Muslimin lalu meninggal dunia

dalam keadaan dia menipu, Allah

mengharamkan syurga baginya.”

(Riwayat al-Bukhari).



ANTARA BEBERAPA PENGAJARAN DARIPADA 

RUMUSAN KHUTBAH INI ADALAH;

PEMIMPIN HENDAKLAH JUJUR, 

AMANAH DAN IKHLAS 

PEMIMPIN YANG KHIANAT MENIPU DAN 

SALAH GUNA KUASA AKAN DIBENCI OLEH 

RAKYAT DAN DIKUTUK OLEH ALLAH SWT

ROSAK PEMIMPIN MAKA ROSAKLAH AGAMA

JAUHILAH AMALAN TIDAK BERMORAL

BERPEGANGLAH KEPADA PRINSIP AGAMA 

DAN NILAI ETIKA SEJAGAT



AMARAN ALLAH SWT;



Maksud Ayat;

AMARAN ALLAH SWT;

“Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan

petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya

kehidupan yang sempit dan Kami akan himpunkan dia

pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Wahai

Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam

keadaan buta, padahal aku dahulu melihat? Allah

berfirman: Demikianlah keadaannya! Telah datang ayat-

ayat keterangan Kami kepadamu, lalu engkau melupakan

serta meninggalkannya dan demikianlah engkau pada hari

ini dilupakan serta ditinggalkan.”

(Surah Taha : 124-126).















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. Maka adalah dilarang ahli-ahli politik

berucap di masjid dan surau di negeri ini.












