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: ال حقائّ ّل1ال ح ْمد ّ َ ّلِل
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
(Surah Al-Ahzab 21)2

ﳎﳏ

Maksudnya: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan
baik) bagi akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya (pada
waktu susah dan senang).
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, iaitu dengan melakukan segala
suruhan dan meninggalkan segala larangan-Nya, mudah-mudahan kehidupan kita diberkati
oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah
bertajuk: “KEPIMPINAN RASULULLAH SAW; TELADAN SEPANJANG ZAMAN”.

Sidang Jumaat yang dimuliakan,
Berbicara soal kepimpinan, tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang mampu menandingi
kepimpinan Rasulullah SAW. Kita mungkin boleh menyenaraikan beberapa tokoh pemimpin
dunia yang sepanjang hidupnya berbakti memimpin masyarakat, akan tetapi kepimpinan
Rasulullah SAW itu, lebih unggul melebihi segenap aspek kehidupan malah seluruh alam ini
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turut merasai kewibawaannya. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah kami utuskan engkau
(Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Surah al-Anbiya’: 107).

Sidang Hadirin yang dimuliakan,
Keunggulan kepimpinan Baginda SAW berjaya dibuktikan dengan lahirnya sebuah
tamadun Islam yang begitu hebat dalam sejarah. Bermula dari negeri tandus yang berpasir
dan berbukit bukau namun ia sesudahnya berubah menjadi pusat pentadbiran yang pernah
memimpin 2/3 dunia Islam dengan kepimpinan berkaliber hasil gagasan Baginda SAW.
Seorang penulis barat bernama Michael H Hart, melalui karyanya “100 Tokoh Paling
Berpengaruh Di Dunia” telah menobatkan Baginda SAW sebagai manusia nombor 1 paling
berpengaruh dalam sejarah dunia sekali gus menjadi pemimpin agung sepanjang zaman.
Pengiktirafan ini bukan sekadar dinilai dari sudut keberjayaan Baginda membuka sebuah
empayar malah lebih dari itu pembangunan modal insan turut mendapat pemerhatian
penulis.
Untuk itu, buat mereka yang ingin mencari sumber kehidupan yang baik serta ingin
mencorakkan kehidupan berprestij tinggi, haruslah menjadikan kehidupan Rasulullah SAW
sebagai ikutan seperti mana firman Allah SWT yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi.

Sidang Jumaat yang dikasihi,
Ketahuilah, kehidupan Baginda SAW memiliki cakupan yang begitu luas dalam aspek
kepimpinan yang boleh diteladani oleh semua lapisan masyarakat. Sekiranya anda seorang
anak muda, remaja, suami, ayah, rakan, pemimpin organisasi atau pemimpin negara
sekalipun, anda berpeluang menjadi watak-watak tersebut dengan karakter dan peribadi
yang hebat sekiranya anda menelusuri serta mencontohi keperibadian Baginda SAW
sewaktu menjalani watak-watak berikut dalam episod sirahnya. Oleh itu, khatib ingin
mengajak sidang jumaat sekalian serta diri ini, agar mencontohi kepimpinan Baginda SAW
melalui EMPAT aspek kepimpinan:
PERTAMA MEMIMPIN DIRI GAYA RASULULLAH.
Sebelum bercita-cita memimpin orang lain, seharusnya kita terlebih dahulu memimpin diri
sendiri, kerana orang yang gagal memimpin dirinya nescaya dia juga tidak mampu
memimpin yang lain. Rasulullah SAW memimpin dirinya dengan membersihkan hati kerana
hati umpama raja yang sekiranya ia baik maka baiklah seluruh anggota badan. Betapa ramai
manusia yang mengabaikan serta gagal memahami soal kepentingan pembersihan hati lalu
2

Khutbah Jumaat 22 Oktober 2021: “KEPIMPINAN RASULULLAH SAW; TELADAN SEPANJANG ZAMAN”

[Jabatan Agama Islam Perak]

akhirnya setiap tindakan yang dilakukan terselit padanya penyakit hati yang memberikan
implikasi negatif. Selain itu, ilmu juga berperanan sebagai penyuluh yang menerangi
kehidupan. Baginda SAW mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu dengan Jibrail AS
seperti firman Allah SWT (Surah an-Najm: 5).

ﭐﱖﱗﱘﱙ
Maksudnya: Wahyu itu (disampaikan) diajarkan kepadanya oleh (Jibrail) yang amat gagah
kuat.
KEDUA MEMIMPIN KELUARGA GAYA RASULULLAH
Kepimpinan kekeluargaan yang ditunjukkan oleh Baginda SAW boleh dicontohi oleh seorang
ayah ataupun suami. Umum mengetahui bahawa Baginda SAW merupakan sebaik-baik
contoh di dalam melayani keluarganya. Sebuah hadith Riwayat Imam at-Tirmidzi dalam
Sunannya bahawa Nabi SAW bersabda “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik
terhadap isterinya dan aku adalah yang paling baik terhadap isteri ku”.
Antara layanan baik yang dimaksudkan di sini ialah, menzahirkan perasaan cinta dan
kasih sesama pasangan. Seorang suami haruslah menunjukkan kasihnya terhadap isteri
sama ada dari percakapan mahupun perbuatan. Selain tidak berkasar apatah lagi memukul
isteri, Baginda juga memimpin ahli keluarganya dengan syariat agama dan membantu para
isterinya melakukan pekerjaan rumah tangga. Sekiranya ada di kalangan kita yang
beranggapan bahawa membantu isteri di rumah itu menjatuhkan maruah maka sedarlah
bahawa keegoan kita sebenarnya yang perlu dilunturkan. Ambillah peluang untuk bermesra
dengan isteri dengan memberikan hadiah kepadanya, mengucapkan terima kasih, memohon
maaf sekiranya tersalah dan mendidik anak-anak bersama.
KETIGA MEMIMPIN ORGANISASI GAYA RASULULLAH
Memimpin sesebuah organisasi bukan perkara yang mudah, kerana pemimpin perlu sentiasa
berperanan sebagai pelindung dalam mendepani segala kemungkinan cabaran dan krisis
yang bakal tiba. Baginda SAW menyifatkan pemimpin sebagai perisai, sepertimana hadith
Riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya
seorang imam (penguasa) itu (bagaikan) perisai kepada orang-orang yang berperang di
belakangnya dan juga berlindung dengannya”.
Dapat kita fahami bahawa seorang ketua haruslah memiliki kekuatan fizikal dan
ketabahan yang tinggi. Ini kerana ketua berkemungkinan orang pertama yang menerima
kesusahan terlebih dahulu selain bersedia mengorbankan diri demi melindungi orang
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bawahan. Hal ini dibuktikan melalui peranan Baginda SAW yang turut menyertai peperangan
melawan musuh yang mengakibatkan kecederaan dan kesakitan. Ini menunjukkan bahawa
seorang ketua tidak patut hanya berpeluk tubuh dan membiarkan orang bawahannya
berjuang sendirian sebaliknya ketua perlu menjadi orang paling hadapan dan sensitif dalam
hal ehwal ahlinya.
KEEMPAT MEMIMPIN MASYARAKAT GAYA RASULULLAH
Menjadi pemimpin masyarakat perlu didasari dengan keupayaan yang holistik melibatkan
soal kemampuan tubuh badan, ilmu pengetahuan, sikap warak, amanah dan takwa.
Kegagalan dalam memikul amanah kelak mengakibatkan penyesalan yang besar pada hari
akhirat. Baginda SAW memberi amaran bahawa jawatan adalah amanah yang tidak patut
dibangga-banggakan sebaliknya ia perlu diterajui oleh orang yang benar-benar mempunyai
autoriti.
Hadith Riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya bahawa Nabi SAW bersabda: “Wahai Abu
Dzar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah dan kepimpinan itu adalah amanah, dan
nanti pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil
dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepimpinan”. Hal
ini mengajarkan bahawa pentingnya melantik pemimpin yang betul agar prinsip keadilan
dapat dijulang setinggi-tinggi
Demikianlah secebis dari contoh-contoh tauladan Baginda SAW dalam aspek kepimpinan
yang boleh kita teladani dalam kehidupan seharian. Baginda yang diutus sebagai Rasul
terakhir telah pun menunjukkan contoh kepimpinan menjadi teladan sepanjang zaman.

حَب حركح للا ّ ِْل حولح ُْك َّبلْق ْر حء ّان الْ حع ّظ ْ ّْي حون حف حع ّ ِْن حوا ََّي ُْك ّب حما ّف ْي ّه ّم حن ْال آ حَّي ّت حو ّال ْك ّر الْ حح ّك ْ ّْي
للا الْ حع ّظ ْ حْي
 َأق ْول قح ْو ّ ِْل ه ححذا حو َأ ْس حت ْغ ّفر ح.الس ّم ْيع الْ حع ّل ْ ِْي
َ حوتح حقبَ حل ّم ّ ِْن حو ّمنْ ُْك ّت حَل حوتحه ِان َه ه حو
ّ ات حوالْم ْؤ ّم ّن ْ حي حوالْم ْؤ ّمنح
ّ ّ ِْل حولح ُْك حو ّل حسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ حي حوالْم ْس ّل حم
ات ْ َال ْح حيا ّء ّم ْْن ْم حو ْ َال ْم حو ّات
.فح ْاس حت ْغ ّفر ْوه ان َه ه حو الْغحف ْور َالر ّح ْْي
ِ
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Khutbah Kedua

 َأ ْشهحد َأ ْن حل ا ح حل الَ للا حو ْحدح ه حل. َ ّالي حج حعلحنحا ّم حن الْم ْس ّل ّم حي حو حر حزقحنحا ّم حن ا َلط ّي حبات5الْ حح ْمد ّ َ ّلِل
ِّ ِح
6دنح محمد
ّ
ّح
َ  اللَه َم حص ّل حو حس ْل عحل حس ّي ح. حو َأ ْشهحد أ َن حس يّدح نح م حح َمدً ا حع ْبده حو حرس ْول،َشيْ حك حل
ّ  فح حيا ّع حبا حد، َأ َما ب ح ْعد.صا ّب ّه َأ ْ حْج ّع حي
حوعح حل أ ّ ّل حو َأ ْ ح
.الصا ّد ّق ْي
للا! ّات َق ْوا ح
َ  حوك ْون ْوا حم حع7للا
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah,
Amat mendukacitakan Nabi SAW kini tidak lagi mendapat tempat sebagai ikon.
Menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan agar anak-anak kita sentiasa memiliki
keterujaan terhadap Baginda SAW serta menjadikan Baginda sebagai contoh ikutan
dalam kehidupan. Anak-anak mencerminkan tarbiah kita. Sekiranya mereka tidak melihat
Baginda SAW sebagai contoh ikutan, ia bermakna kitalah yang kurang memberikan
pendedahan. Pepatah Melayu mengatakan “melentur buluh biarlah dari rebungnya”.
Muslimin yang dimuliakan,
Mimbar menyeru para jemaah agar istiqamah berpegang teguh kepada aqidah
Islamiah berteraskan ahli Sunnah Waljamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW,
sahabat dan tabi’in, hingga ke hari ini.

ﭐ8ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ّ  اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ حي حوالْم ْس ّل حم.ص ّب ّه حو حس ّ ْل
ْ اللَه َم حص ّل عح حل حس ّي ّدنح م حح َمد حوعح حل أ ّ ّل حو ح
ات
ّ حوالْم ْؤ ّم ّن ْ حي والْم ْؤ ّمنح
 حو َأ ْص ّل ْح حذ حات بحيْْنّ ّ ْم حو َأ ّل ْف ب ح ْ حي قل ْوِبّ ّ ْم حوا ْج حع ْل ّ ِْف قل ْوِبّ ّ م ْاليْ حم حان،9ات
ِ
وصا حۏير ْو حس
ً  خص، حو حالو حَب حء، اللَه َم ا ْدفح ْع حعنَا ال حب حَل حء. حوثح ّب ْْت ْم عح حل ّم َ َّّل حرس ْو ّل للاﷺ،حوالْ ّح ْْكح حة
 حو حعن، حعن ب ح ح ّلنح ه ححذا خ َحاص ًة، حما حظه ححر ّم ْْنحا حو حما ب ح حط حن، حوال ّف ح حت، حوا ّمل حح حن، حوالغ ححَل حء، الكورونح
.حسائّ ّر ب ْ حلان عحا َم ًة
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Ya Allah, berilah kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Jauhilah kami dari
seksa azab api neraka.
Ya

Allah,

berkatilah

hamba-hamba Mu

yang melaksanakan tuntutan zakat dan

menghulurkan wakaf, kurniai mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan
jiwa mereka. Jauhkanlah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran serta dihindari
mereka daripada kefakiran yang berpanjangan.
Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah Mu ke atas Raja kami, Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum
Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan
Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata.

ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ّ فح حيا ّع حبا حد
،للا

 حو ْاشكر ْوه عح حل،للا الْ حع ّظ ْ حْي ي ح ْذك ْر ُْك
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فح ْاذكر ْوا ح
ّ  حو ح ّل ْكر، حو ْاسأَل ْوه ّم ْن فح ْض ّ ِّل ي ْع ّط ُْك،ّن حع ّم ّه يح ّزد ُْْك
. حوللا ي ح ْع حل حما ت ْحصنحع ْو حن،للا َأ ْك حَب
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