
 

 

 

 

 

PERUTUSAN MAULIDUR RASUL 1443H 

YAA DATO’ MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN DPMS., SMS., AMN 

KETUA HAKIM SYARIE 

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR 

 

 

 بسم هللاا الرحمن الرحيم الحمد هللاا رب العلمين.

 .بعدوعلى اله وصحبه أجمعين. أما  . والصالة والسالم على رسوله األمين

 

1. Bersyukur ke hadrat Allah SWT di atas limpah perkenan-Nya dapat kita bersama 

menyambut Maulidur Rasul bagi tahun 1443 Hijriah. Sambutan ini dianjurkan sebagai 

medium untuk meningkatkan kefahaman agama bagi orang Islam selain menjana 

kecintaan terhadap junjungan besar Baginda Rasulullah SAW.  

 

2. Imam Mutawalli Sha'rawi di dalam kitab Ma'idat al-Fikr al-Islamiyyah menyatakan 

bahawa "Jika setiap kejadian yang tidak bernyawa sekalipun, bergembira dengan 

kelahiran baginda (s.a.w) dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira malahan semua 

binatang pun bergembira dan semua malaikat pun bergembira dan semua jin Islam 

bergembira di atas kelahiran baginda (s.a.w), kenapa kamu menghalang kami daripada 

bergembira dengan kelahiran baginda (s.a.w)?"  

 

Kelahiran Nabi adalah rahmat 

3. Kelahiran dan perutusan Baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu nikmat 

dan rahmat kepada seluruh alam sebagaimana firman Allah dalam surah al Anbiyak ayat 

107:  

 وما أرسلناك اال رحمة للعالمين

Bermaksud :  

“Dan tidaklah kami utuskan Engkau (Muhammad) melainkan 

sebagai rahmat ke seluruh alam”  



 

4. Keimanan kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu daripada Rukun Iman yang perlu 

diyakini. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW wajar untuk sentiasa mengenang 

perjuangan Baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Hasil 

perjuangan dakwah Baginda Rasulullah SAW dan pengorbanan sahabat-sahabat 

Baginda, maka kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam pada hari ini.  

 

5. Tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini iaitu 'Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti” 

amat bertepatan dengan realiti kehidupan rakyat Malaysia yang terdiri daripada 

masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Semasa zaman Nabi Muhammad SAW 

lagi, masyarakat majmuk yang bersatu atas kepelbagaian telah wujud.  

 

6. Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiulawal tahun gajah dan menjadi kelaziman kita 

menyambut Maulidur Rasul pada setiap tahun bagi menzahirkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah menggalas 

tugas untuk menyebarluaskan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Baginda kerana 

Rasulullah SAW diutuskan di dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia 

selaras dengan sabda Baginda SAW: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak mulia."  

 

YA Tuan/Puan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekelian 

 

Pemimpin yang bijaksana dan mampu melihat jauh ke masa hadapan. 

 

7. Sunnah memaparkan Rasulullah dengan kualiti akhlak mahmudah sebagai role 

model dalam kehidupan. Tiga kualiti kehebatan Baginda SAW menyebabkan Islam 

tersebar ke seluruh dunia iaitu mampu melihat jauh ke masa hadapan, kebijaksanaan 

sebagai negarawan dan kemahiran sebagai pentadbir serta kebijaksanaan memilih 

pemimpin pelapis untuk mendelegasi kerja tadbir. Inilah kualiti yang perlu ada pada kita 

yang merupakan pemimpin pada ketika ini. Kualiti ini boleh dicapai dengan cara melihat 

kepimpinan dan tadbir urus yang dilaksanakan oleh Baginda semasa hayatnya.  

 

8. Kepimpinan adalah melibatkan keupayaan seseorang pentadbir atau pengurus di setiap 

peringkat pengurusan untuk mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan 

setiap sumber organisasi supaya saling berperanan atau masing-masing berfungsi ke arah 

pencapaian objektif yang telah ditentukan. Kepimpinan juga melibatkan usaha 

meransang pekerja bawahan untuk berperanan supaya matlamat dapat dicapai, 



menentukan visi dan hala tuju organisasi dipatuhi dan menjadi penghubung atau juru 

bicara organisasi. Justeru itu, kepimpinan yang berkualiti oleh seorang pemimpin dapat 

mempengaruhi orang bawahannya ke arah gerak kerja yang cemerlang. Maka contoh 

pemimpin yang berwibawa dan patut dicontohi hanya ada pada pimpinan junjungan besar 

Nabi Muhammad s.a.w.  

 

9. Seperti mana yang kita sedia maklum Rasulullah s.a.w merupakan seorang pemimpin 

yang berakhlak mulia dan diiktiraf sebagai ketua yang berintegriti. Baginda s.a.w sentiasa 

bersikap adil terhadap segala urusan pentadbirannya tidak kira di dalam hal ehwal negara, 

agama, dan keluarga sekalipun. Jadi contoh teladan melalui kepimpinan Rasulullah s.a.w 

amat perlu kita ikuti sebagai bimbingan ke arah menjadi pemimpin yang adil. Tidak kira 

apa jua bidang yang akan dipimpin oleh seorang yang dilantik menjadi pimpinan, maka 

pemimpin itu perlulah memikul tanggungjawab yang berat untuk membela nasib orang 

bawahan mereka dan memimpin ke arah jalan diredhai Allah.  

 

10. Islam amat menitikberatkan tentang aspek kepimpinan sehinggakan Rasulullah s.a.w 

menganjurkan agar dilantik seorang pemimpin walaupun dalam sekumpulan yang kecil 

sepertimana sabda Baginda s.a.w yang bermaksud: “Apabila tiga orang keluar 

bermusafir, maka hendaklah dilantik seorang daripadanya sebagai ketua”  

 

11. Pada prinsipnya setiap manusia adalah pemimpin. Pemimpin yang berjaya adalah 

seseorang yang mengetuai dirinya sendiri, keluarga, organisasi atau pertubuhan, 

meneraju membuat perubahan ke arah mencapai matlamat yang ditentukan. 

Tanggungjawab ini bukan mudah kerana banyak cabaran dan ujian yang akan dihadapi. 

Peranan penting seorang pemimpin ini pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW 

dalam sabda Baginda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Tiap-

tiap seorang dari kamu adalah pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab kepada 

orang-orang yang berasa di bawah jagaannya. Seorang ketua negara bertanggungjawab 

ke atas rakyatnya dan akan disoal oleh Allah akan kepimpinannya. Seorang isteri 

bertanggungjawab di rumahnya dan akan disoal berkenaan tanggungjawabnya, seorang 

anak bertanggungjawab ke atas harta bapanya dan dia juga akan disoal, begitu juga 

seorang hamba atau yang bekerja dengan majikan, setiap kamu adalah pemimpin dan 

bertanggungjawab kepada apa yang dipimpin”.  

 

12. Bagi membicarakan soal kepimpinan sudah pasti akan hanya merujuk kepada 

kepimpinan Rasulullah S.A.W sebagai teladan dan contoh yang terbaik sebagaimana 

firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Ahzab ayat 21: 



 

ا َ  َكثِير ً۬ َ َوٱۡليَۡوَم ٱأۡلَِخَر َوذََكَر ٱَّللَّ  ل َِمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱَّللَّ
ًٌ۬ ِ أُۡسَوةٌ َحَسنَة  لَّقَۡد َكاَن لَكُۡم فِى َرسُوِل ٱَّللَّ

 

"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah S.A.W itu contoh ikutan 

yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) allah dan (balasan 

baik) hari akhirat, serta ia pula banyak menyebut dan mengingati Allah".  

 

YA Tuan/Puan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekelian 

 

Pemimpin yang berintegriti dan akauntabiliti. 

 

13. Berdasarkan teladan gaya kepimpinan Rasulullah S.A.W, terdapat perkaitan yang kuat 

antara kepimpinan yang beramanah dengan keimanan kepada Allah s.w.t, menghayati 

sunnah Rasulullah s.a.w dan berakhlak mulia. Penghayatan kepada prinsip-prinsip 

tersebut mampu mendekatkan pemimpin dengan orang yang dipimpinnya dan 

mengadakan hubungan yang harmoni di semua peringkat. Gaya kepimpinan yang 

sebegini akan menyebabkan semua pihak menghormati dan menyanjungi pemimpin 

berkenaan.  

 

14. Menurut perjalanan sirah hidup Rasulullah s.a.w, sebelum dari kerasulannya pemimpin 

Quraish pernah memberi gelaran ‘al-Amin’ kerana ketinggian sifat integriti dan 

akauntabiliti Baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Di 

dalam menerapkan teladan sikap kepimpinan Rasulullah s.a.w, maka sikap jujur serta 

amanah di dalam memimpin amat diperlukan bagi sesetiap pemimpin agar pimpinannya 

mencapai kejayaan. Demikian juga dalam pekerjaan, seorang ketua perlulah menanam 

sikap amanah di dalam gerak kerja mereka.  

 

15. Seorang pemimpin yang berwibawa juga mengambil berat hal ehwal orang bawahannya 

sebagaimana kepimpinan Rasulullah SAW yang mengasihi umatnya sehingga 

dipengakhiran hayat Baginda. Malahan, Rasulullah SAW juga menyelamatkan umatnya 

dari azab Allah SWT sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 

“Kita (umat Muhammad) adalah yang terakhir (datang ke dunia) tetapi yang terdahulu 

(diadili) pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk syurga, padahal 

mereka diberi kitab lebih dahulu daripada kita sedangkan kita sesudah mereka”.  

 

16. Sikap ambil berat seorang ketua terhadap orang bawahannya juga dapat meningkatkan 

perasaan muhibbah di antara wargakerja yang akan timbul melalui sikap ambil berat dan 



kasih sayang yang diterapkan dalam pimpinan. Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 

124:  

 

ُهنَّ ۞  ت ً۬ فَأَتَمَّ ـٰ ۥ  بَِكِلَم َم َربُّهُ ـۧ ا َۖوإِِذ ٱۡبتَلَٰىٰٓ إِۡبَرٲِه يَّتِى ۖ َقاَل إِن ِى َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِمام ً۬   ۖ قَاَل َوِمن ذُر ِ

ِلِمينَ  ـٰ  قَاَل اَل يَنَاُل َعۡهِدى ٱلظَّ

 

Bermaksud: 

“Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa Kalimah 

(suruhan dan larangan), maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. (Setelah itu) 

Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku melantikmu menjadi imam (Pemimpin ikutan) bagi 

umat manusia”. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata: “(Ya Tuhanku!) 

Jadikanlah juga (apalah jua kiranya) dari keturunanku (pemimpin-pemimpin ikutan)”. 

Allah berfirman: “(Permohonanmu diterima, tetapi) janjiKu ini tidak akan didapati.”  

 

 

YA Tuan/Puan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekelian 

 

10 ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang perlu dicontohi oleh kita semua untuk menjadi 

pemimpin yang terbaik. 

 

Menjadi diri sendiri 

 

17. Nabi Muhammad SAW bersifat introvert. Kurang bercakap lebih banyak mendengar. Ini 

berbeza dengan sifat pemimpin yang ekstrovert biasanya banyak bercakap tetapi kurang 

mendengar. Baginda SAW seorang yang sentiasa bersederhana dalam apa jua keadaan. 

Hari ini kita gemar meniru cara orang lain dalam pelbagai aspek. Untuk mencontohi 

Rasulullah SAW, kita perlu sentiasa menanam dalam pemikiran kita untuk menjadi yang 

terbaik.  

 

Sentiasa bercakap dengan visi 

 

18. Rasulullah SAW sentiasa bercakap dengan visi dan misi masa hadapan. Visi utama 

baginda SAW ialah hari akhirat dan banyak legasi ditinggalkan sebelum wafat. 

Rasulullah SAW meletakkan visi yang mempunyai hala tuju, tujuan dan motivasi yang 

sangat jelas. Kita sebagai pemimpin kepada diri sendiri, keluarga, organisasi dan 

masyarakat perlu meneladani kepimpinan melalui visi dan misi ini agar kepimpinan kita 

menjadi jelas dan berwawasan. 



 

 

Bercakap benar dan tidak hipokrit 

 

19. Rasululllah SAW selalu bercakap benar sebelum menjadi nabi dan rasul. Oleh itu, kaum 

Quraisy di Makkah mempercayai baginda SAW. Oleh itu, perbaiki diri kita dengan 

berpandukan al-Quran dan sunah. Jangan hanya pandai bercakap, tetapi tugasan dan 

tanggungjawab tidak dilaksanakan. Rasulullah SAW mempunyai nilai intergriti terbaik 

melalui akhlaknya sebagaimana disebut dalam Surah Al-Ahzab, ayat 21 iaitu 

 

َ  َكثِْيًرا   ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْليَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَِّمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه  لَقَْد َكاَن لَكُْم فِْي َرسُْوِل ّٰللاه

 

Bermaksud: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 

 

Utamakan pencapaian dan bersifat rendah hati 

 

20. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Ketika bapa saudara Rasulullah 

SAW meminta untuk berhenti berdakwah, baginda SAW bersabda: “Wallahi, demi Allah, 

seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku 

ini, nescaya aku tidak akan menghentikan dakwahku ini hingga Allah memenangkannya 

atau aku binasa.” Untuk mencapai matlamat, jangan mudah mengalah dan bersifat 

rendah hati. Ketua yang berasa diri hebat dan sombong akan berhenti belajar, tiada 

inovatif dan tidak melihat perkembangan semasa untuk berubah ke arah lebih baik. 

 

Mendahulukan orang lain 

 

21. Rasulullah SAW sangat prihatin dengan ummahnya sebagaimana dalam hadis yang 

diriwayatkan Bukhari dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mendahulukan tetamu, 

kemudian sahabatnya, Abu Hurairah RA untuk minum susu. Ketua yang prihatin akan 

mendahulukan pekerjanya untuk ganjaran dan kebajikan sebelum dirinya. Ini akan 

menambahkan kepercayaan orang bawahan terhadap ketua tersebut.  

 

 

 



Cepat buat keputusan 

 

22. Rasulullah SAW bijak dan cepat membuat keputusan berdasarkan sebahagian maklumat 

yang diperoleh. Contohnya, sebelum Perang Badar, Rasulullah mengambil keputusan 

atas maklumat pengintip ke tempat musuh. Hari ini, ada majikan yang mementingkan 

laporan dan analisis yang lengkap hingga lambat bertindak. Kita tidak begitu berdaya 

saing jika terlalu banyak maklumat, tetapi tidak bergerak. Kita hendaklah mendapatkan 

maklumat ringkas dan tepat untuk buat keputusan dan maju ke hadapan. 

 

Bersegera 

 

23. Bekerja keras dan cepat, berkongsi data dan maklumat boleh mewujudkan kesegeraan 

dalam bertindak. Apabila Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah SWT, 

baginda akan segera kongsikan dengan keluarga dan pengikutnya. Baginda SAW 

bersikap telus menyampaikan mesej tersebut dengan jelas. 

 

Menjaga hubungan dengan orang terawal. 

 

24. Rasulullah SAW mengambil berat para sahabat terutamanya Abu Bakar RA. Ketika 

Baginda SAW menceritakan peristiwa Israk Mikraj, ketika itu Abu Bakar RA 

membenarkan berita dari langit itu sehingga digelar as-Siddiq. Untuk membina legasi, 

kebiasaannya ketua dan ideanya dilihat tidak logik. Namun dengan adanya sokongan 

pengikut yang pertama, kedua dan seterusnya, ideanya akan mula berkembang dan 

berjaya. 

 

Sentiasa memberi latihan 

 

25. Rasulullah SAW sentiasa mengajar dan mendidik para sahabat. Sebagai ketua, ambil 

peluang bersama staf berkongsi maklumat dan membimbing mereka tidak mengira masa. 

Pemimpin yang baik bukan dinilai pada bilangan pencapaian, tetapi berapa ramai ketua 

yang dilahirkan. 

 

Pemangkin semangat dan kekuatan 

 

26. Rasulullah SAW mendapat sokongan dan kekuatan daripada isterinya, Siti Khadijah RA 

ketika menerima wahyu pertama. Baginda SAW ditenangkan oleh isterinya Aishah RA 

ketika berhadapan dengan tekanan dalam berdakwah. Antara perkara yang boleh 



memberikan semangat dan kekuatan kepada seorang pemimpin adalah sokongan 

keluarga, sokongan dari pasukan dan mentor yang boleh membimbing. 

 

27. Semoga sambutan Maulidur Rasul kali ini akan mengetuk rasa sedar agar kita sentiasa 

berusaha memperbaiki akhlak dan meneguhkan jatidiri sebagai seorang pemimpin terbaik 

selaras dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama 

menghidupkan sunnah Baginda, perbanyakkan selawat dan berusaha untuk mengikuti 

akhlak mulia Baginda kerana sesungguhnya Rasulullah adalah contoh teladan yang 

terbaik selaras dengan firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud 

bahawa “Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat iaitu memberi segala 

penghormatan dan kebaikan kepada Nabi (Muhammad SAW), wahai orang-orang yang 

beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan 

penghormatan yang sepenuhnya." 

 

Sekian, Wabillahi taufiq wal-hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

12 Rabiulawal 1443H 

 


