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َلَدَ مَْالَْح َللاَحلَ:َائَلقَحالََِْلل َنحنإلنَّ َاألحرحانحاَََْأحْمر ك م ْ  َإَلت  ؤحدُّوا َنحْهللهحاَوحإلذحاَتل َلح
ْمت  َْ َالنَّاَْمَححكح َب حْْيح ََنحنَْسل ََتحْك م واَبلاْلعحْدلل

َ

ََللاَ َلَّإلََهَحلحَإلََنَلَّنحََدَ هَحنحشَْ ،َ ه  ََلَحوحْحدح َلحه  َشحكلْأكح اَدَ مََّم َحَنََّنحََدَ هَحشَْنحَوَح،
َاَحَهَ ل َوَْسَ رحَوَحَهَ دَ ْبَعَح َسَحلَحعَحَ َْلَّسَحوَحَل َلصَحَ ََّهَ للَّ، َم َحنحَدَلي َلى َوَحَدَ مََّا َآلَللَحعَح، َهَلى
ََ.َْْيَحعَلْجَحنحََهَلابَلحَحصَْنحَوَح
َ

َ،َ َب حْعد  َالَْهَحأ ُّنحََآيَحف َحنحرَّا ىَوَحقَْت َحبلََايَحأََّإلَوَحَ َْكَ يَْوصَل،َنَ َوَللاَحقَ ت ََّ!َاَلَنَحوَْمَ لَلسَْمَ ا
َ.َللاَل َاْلم ت َّق ْونح َللا َت حعحاَلحَ:َأَحَف حقحْدَفحازح َآرحن واَات ََّقحالح ق واَاِلََّحاَنحأ ُّهحاَالَّذلأنح

َت  قحاتلهلَوَح وحنحنْ ت  ححقَّ َتح وت نََّإللََّ َْسللم ونحَ.َرََُّلَح
 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
 
Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala 
perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah sama-sama kita berusaha 
menambahkan ilmu dan amal kebajikan kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita 
mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.   
 
Tajuk khutbah pada kali ini ialah:  
 
"KEWAJIPAN MENYERAHKAN AMANAH KEPADA AHLINYA" 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
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Menunaikan amanah adalah satu kewajipan mesti dilaksanakan oleh setiap manusia yang 
mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengakui taat segala perintah-Nya. 
Apakah yang dimaksudkan dengan "amanah"َ ? Amanah adalah perkataan yang berasal 
daripada Bahasa Arab “Al-Amanah”. Dalam bahasa Melayu, amanah adalah sifat jujur, 
bertanggungjawab dan boleh dipercayai.  
 
Manakala, lawan kepada istilah amanah ialah  “khianat” yang juga berasal daripada perkataan 
Arab iaitu “Al-Khiyanah”. Khianat bermaksud perbuatan jahat, menganiaya, memperdaya, 
membelot, menyeleweng dan tidak setia.  
 
Di dalam Islam, urusan pemerintahan dan pentadbiran adalah termasuk dalam amanah besar 
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
dalam surah An-Nisa, ayat 58: 

 

ْمت  َ َنحْهللهحاَوحإلذحاَححكح َإلَلح َللاحَأحْمر ك م ْ َنحنَت  ؤحدُّواَاألحرحانحاتل َمإلنَّ َالنَّاسل ب حْْيح
نلعلمَّاَأحعلظ ك  َ َإلنََّاِلََّح ري اَمبلهلَإلنََّاِلَّحَمحانحََسحليع اَمنحنََتحْك م واَبلاْلعحْدلل َبحصل

 
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu supaya menyerahkan 
amanah kepada orang (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menetapkan 
hukum antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menetapkan hukum dengan adil. 
Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.”  
 
Justeru, kita sebagai umat Islam berkewajipan menyerahkan amanah kepada orang-orang 
yang layak untuk memikulnya.  
 
 
 
Rasulullah Sallallahu ‘Aalahi Wasallam pernah bersabda:    
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َاألَح" َإلضحاعحت  هحاَأَحنحة َفحان َْرحاَْإلذحاَض يلعحتل َمحْيفح : ؟ََللاَلَلَحوَْسَ اَرَحتحظلكلَالسَّاعحةحَ"َقحالح
ََحَلحَإلََكَ رَْألَحاَدَحنَلسَْاَنَ ذَحإَل"َ : الَحقَح  "َرحوحاه َاْلب خحارليََةاعَحالسَََّكَلظَلتَحان َْفَحَهَللَلهَْنحََرْيَلَ
َ

Mafhumnya: "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran (iaitu 
Kiamat)." Sahabat bertanya: Bagaimanakah hilangnya amanah itu wahai 
Rasulullah? Baginda Sallallahu ‘Aalaihi Wasallam pun menjawab: "Jika urusan 
pemerintahan diserahkan kepada orang yang tidak amanah, maka tunggulah saat 
kehancuran."  

[Hadis riwayat al-Bukhari] 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
 
Merujuk kepada ayat al-Quran tersebut, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
memerintahkan supaya orang yang memerintah sesebuah negara agar mentadbir dengan adil, 
terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah 
iaitu dengan memilih pemimpin yang layak untuk memikul tanggungjawab tersebut.    
 
Hal ini bermaksud bahawa perintah amanah itu ditujukan terhadap manusia secara 
menyeluruh. Amanah bagi rakyat adalah memilih pemimpin yang baik, manakala amanah 
bagi pemimpin adalah berlaku adil kepada semua rakyat di bawah tanggungjawabnya. 
 
Kemudian pada ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kita mentaati 
pemimpin sebagaimana disebutkan dalam surah yang sama iaitu surah an-Nisa, ayat 59:  

 
ِل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا   اللَّ  َأِطيُعوا   آَمُنوا   الَِّذينَ  َأي َُّها يَا  ِمنُكم   اأَلم رِ  َوُأو 

 
Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu mentaati Allah, 
dan hendaklah kamu mentaati Rasul dan orang yang memimpin di kalangan 
kamu."  
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Dengan memilih pemimpin yang mentaati Allah dan Rasul lagi bersifat amanah, maka 
datangnya kewajipan rakyat untuk mentaati pemimpin itu.  
  
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Pilihan raya merupakan satu kaedah memilih pemimpin yang akan menjalankan urus tadbir 
kerajaan dalam amalan demokrasi di negara ini. Pilihan raya memberikan hak kebebasan 
kepada setiap individu yang menjadi warganegara ini dengan cara yang sah untuk dipilih dan 
memilih, diundi dan mengundi sesiapa yang dirasakan layak untuk menjadi anggota badan 
perundangan sama ada ahli dewan rakyat di peringkat persekutuan atau ahli dewan negeri 
bagi peringkat negeri. Mereka bertanggungjawab untuk menentukan dasar yang akan 
dilaksanakan di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan yang dipimpinnya.  
 
Justeru, menjadi tanggungjawab kita untuk memilih pemimpin yang amanah menjaga harta 
negeri dan negara, membawa dasar dan keputusan yang mengutamakan kebajikan rakyat, 
berlaku adil untuk semua tanpa mengira kaum serta menawarkan dasar ekonomi yang lebih 
baik tanpa perlu membebankan rakyat dengan pelbagai jenis kenaikan harga barang, cukai 
yang tinggi dan pelbagai hutang.  
 
Kita bertanggungjawab untuk menolak pemimpin yang mengkhianati amanah, 
menyalahgunakan kuasa untuk mengaut kekayaan dari harta negara, membuat keputusan 
yang tidak menguntungkan rakyat, sebaliknya rakyat dibebani dengan pelbagai jenis kenaikan 
harga barang, cukai-cukai barang dan perkhidmatan yang tinggi serta dibebani dengan 
pelbagai jenis hutang.   
 
Namun, amat mendukacitakan dalam suasana ketika ini, pelbagai insiden yang berlaku 
menunjukkan kepada kita betapa pertarungan dalam pilihan raya dilihat tidak seimbang dan 
berat sebelah. Rakyat tidak mendapat maklumat yang adil dari kedua-dua belah pihak untuk 
memilih dan menilai kualiti calon-calon yang akan memimpin. Sebaliknya, media sama ada 
di televisyen dan akhbar-akhbar utama hanya melaporkan kebaikan pihak tertentu sahaja 
dalam masa yang sama terus menuduh dan memfitnah, menyebarkan perasangka buruk dan 
memburuk-burukkan pihak tertentu sahaja tanpa memberi ruang kepada pihak yang 
dituduh, difitnah dan diburukkan memberikan penjelasan dan penerangan yang sebenar 
melalui media yang sama. Media juga dikuasai serta dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu 
meraih keuntungan dan sokongan politik dengan cara yang amat jijik dengan melaga-lagakan 
masyarakat dengan memutar-belitkan kenyataan-kenyataan pihak tertentu agar masyarakat 
melihat individu-individu tersebut sebagai jahat dan tidak berakhlak. Oleh itu, mimbar 
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mengajak sidang jumaat sekalian untuk menjadikan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala ini 
sebagai panduan apabila di hidangkan dengan laporan-laporan media tersebut, Firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala di dalam surah Al-Hujurat ayat - 6: 
 

يَأُي َُّها الَِّذي َن َءاَمُنوا ِإن  َجاءَُكم  فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا َأن  ُتِصي ُبوا َقوًما ِبََهاَلٍة 
ِبُحوا َعَلى َما فَ َعل ُتم   َنَاِدِميَ فَ ُتص 

Maksudnya ; “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang 
fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara 
yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.” 
 
Justeru, menjadi tanggungjawab kita untuk menyiasat dan menyelidik kandungan berita 
tersebut dengan tidak hanya mendengar berita yang dilaporkan oleh sebelah pihak sahaja agar 
kita tidak ditipu, tertipu dan terperangkap dengan laporan media yang berat sebelah. 
 
Kita juga bertanggungjawab untuk menolak budaya politik samseng, perbuatan memeras 
ugut, mencederakan orang awam, menyebarkan fitnah video lucah dan sebagainya yang 
dilakukan oleh golongan yang tidak berpegang dengan ajaran Islam. Sekali pun mereka 
mengaku memperjuangkan bangsa, agama dan negara.      
 
Sebagai Umat Islam, kita mesti menolak golongan yang mengamalkan budaya politik yang 
kotor dan jelek ini daripada mencemarkan keharmonian di negeri yang kita cintai ini.      
 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Mengundi dalam pilihanَraya adalah kewajipan yang mendatangkan kebaikan dan menolak 
kemudaratan dalam sesebuah negara. Ini adalah pendapat para ulamak Islam yang terkemuka 
di antaranya, al-Syeikh Prof. Dr.Yusuf al-Qaradhawi, al-Syeikh Said Hawwa, al-Syeikh Dr. 
Ali as-Sobuni, al-Syeikh Dr.Faisal Maulawi, al-Syeikh Dr.Abdul Karim Zaidan, Dr.Salman 
Audah dan ramai lagi.  
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Hukum mengundi dalam pilihan raya adalah sama dengan hukum memberi penyaksian yang 
terdapat perhitungan dosa dan pahala. Firman Allah SWT: 
 

 وحنحقليم واَالشَّهحادحةحَِللََّل
 
Maksudnya: "..dan hendaklah kamu tegakkan penyaksian itu kerana Allah."  (Surah al-
Talaq : 2)  
  
Hal ini termasuk memberikan hak kepada orang yang berhak, menunaikan janji mengikut 
kadar kemampuan, bersifat adil dan saksama, bercakap benar dan melakukan ihsan kepada 
masyarakat. 
  
Menurut al-Syeikh Dr.Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya "Min Fiqh al-Daulah"; bahawa 
Islam menganggap penyertaan seseorang dalam pilihan raya dan pungutan suara adalah serupa 
dengan memberi penyaksian bahawa calon yang dipilih adalah baik dan membawa dasar 
pentadbiran yang baik.  
 
Ini bermakna, jika seseorang itu sengaja mengundi calon dari golongan yang tidak berakhlak 
dengan akhlak Islam, menyeleweng serta menyalahgunakan dana awam, mengkhianati 
amanah, mengamalkan rasuah dan bersikap tidak adil dalam melaksanakan , maka dia akan 
menanggung dosa atas undi yang diberikannya. Apatah lagi menyokong seseorang calon 
hanya kerana habuan wang ringgit.    
 
Menurut pandangan al-Qardhawi lagi, sesiapa yang memberikan undinya kepada seorang 
calon kerana alasan kaum kerabat atau sekampung, atau kerana berharap dapat mengambil 
manfaat keduniaan semata-mata apabila calon itu terpilih kelak, maka dia telah menentang 
perintah Allah dalam ayat al-Quran di atas. 
  
Manakala sesiapa yang tidak menunaikan kewajipannya dalam pilihan raya iaitu tidak keluar 
menunaikan kewajipan untuk mengundi sehingga golongan yang membawa dasar yang baik, 
jujur dan berakhlak mulia tewas dan golongan yang tidak layak mendapat kemenangan, maka 
dia juga telah menentang perintah Allah dalam memberi kesaksian dan menanggung dosa atas 
kecuaianya.  
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Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :   
 

إلذحاَرحاَد ع وا اءَ  َالشُّهحدح أحْمبح  وحلَح
 

Maksudnya: "Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil." (Al-Baqarah: 282) 
 

ٌَ اَفحإلنَّه َآِثل تحْكت م واَالشَّهحادحةحَوحرحْنَأحْكت ْمهح َُ ق حْلب هوحلَح  
 

Maksudnya: "Dan janganlah kamu menyembunyikan penyaksian dan sesiapa 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang berdosa 
hatinya." (Al-Baqarah: 283) 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada para pemimpin hendaklah digunakan sebaik 
mungkin bagi melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta sentiasa berlaku adil 
dalam memimpin negara. 
 
Oleh itu, seorang pemimpin yang adil tidak akan mengamalkan dasar kronisme, nepotisme, 
rasuah, politik wang, pilih kasih dan penyelewengan dana awam dalam pentadbiran dan 
pemerintahan di bawah pimpinannya.  
 
Rakyat wajib menolak pemimpin yang membolot hasil perbendaharaan negara dan 
membolot harta negara untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sahaja. Inilah yang 
berlaku dalam pemerintahan negeri sebelum ini, golongan yang mengaku menentang rasuah 
rupa-rupanya ibarat ayam jantan yang berkokok sedangkan ekor sendiri berlumuran najis.  
 
Rakyat juga wajib menolak golongan yang mengamalkan politik perkauman sempit dan 
mencetuskan ketegangan antara kaum dan agama. Biarlah apa yang telah berlalu tercatat 
dalam sejarah, kini masanya untuk kita mengorak langkah ke arah politik yang lebih 
berakhlak, matang dan bertamadun. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Rakyat negeri ini menjunjung tinggi kedaulatan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku 
Sultan Selangor sebagai ketua agama dan bersyukur dengan kestabilan politik serta 
pemerintahan negeri yang sedia ada. Kita tidak mahu mengembalikan negeri yang bertuah ini 
kepada era penyelewengan dan pengkhianatan golongan yang mementingkan diri dan 
bersikap angkuh.   
 
Marilah bersama kita membulatkan tekad mempertahankan kesejahteraan, kebajikan dan 
keharmonian  yang sedang kita kecapi hari ini.   
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Pemimpin haruslah peka dengan kehendak rakyat yang mahukan keadilan dan peluang yang 
saksama meliputi bidang sosial, ekonomi dan pendidikan kepada seluruh rakyat.  
 
Berteraskan konsep negara berkebajikan yang menjadi ciri-ciri kerajaan yang 
memperjuangkan keadilan tanpa mengira pangkat, keturunan, warna kulit, miskin, kaya atau 
perbezaan agama menurut prinsip-prinsip maqasid syariah. 
 
Di hujung ayat surah al-Maidah, ayat ke-58 yang kita sebutkan tadi, Allah Ssubhanahu Wa 
Ta’ala mengingatkan kita dengan firman-Nya:  
 

ري امإلنََّاِلَّحَمحانحََسحليع اَ َبحصل
 

Maksudnya: “..Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.”  
 
Ini jelas mengisyaratkan bahawa sesiapa yang tidak menunaikan amanah dari kalangan rakyat 
dan pemerintah akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di akhirat nanti tentang amanah 
yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. 
 
Amanah dalam konteks ini bermaksud bahawa rakyat mesti memilih pemimpin yang betul 
dan para pemerintah mestilah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan tidak 
khianat. Pemimpin tidak boleh bersikap zalim terhadap golongan yang tidak disenanginya.  
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah sekalian, 
 
Marilah kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surah al-Maidah, ayat ke-8 
:  
 

ََيحْكلرحنَّك ْ ََآأَح َوحلح َبلاْلقلْسطل اءح َش هحدح َِللَّل َق حوَّارلْيح َم ون وا َآرحن وا َالَّذلأنح ا نحأ ُّهح
نَح َق حْومَ شح َلللت َّْقوحىَوحات َّق واَاِلَّحَإلنََّاْعدلل واَ،َعحلحىَنحلََّت حْعدلل واََئحآن  َنحقْ كحب  ه وح

بلرٌيَِبلحاَت حْعمحل ونَح خح ََاِلََّح
 
Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu! Kerana keadilan itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan." 
 

 

َوَحَللاَ َبحارحك َاتَلأَحاْلََنَحرَلَهَليَْاَفَلِبلَحَ َْامَ أََّإَلَوَحنلَعَحفَحن َح،َوَحَ َليَْظَلعَحالََْآنَلْكَقَ الَْبلََ َْكَ لَحِلل
ْيع َاْلعحللْي  َ.،ََ َليَْكَلالَْحَكَلمَْالذ َلوَح َالسَّمل وحتحه ،َإلنَّه َه وح ْنك ْ َتلَلح َوحرل ََوحت حقحبَّلحَرلن ل
َ

َ َاْلم ْسللملْْيح َوحلحك ْ َوحللسحائلكل َِلل َ،َوحنحْست حْغفلك واَللاحَاْلعحظلْي ح ا َهحذح َق حْوِلل نحق  ْول 
ْي  .َ َالكَّحل َاْلغحف ْور  َ،َفحاْست حْغفلك ْوه َإلنَّه َه وح َوحاْلم ْسللمحاتل

 

   

 

 

 


