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UNTUK MEMPEROLEH KEJAYAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT 

MAKA;

Laksanakan

perintah

Allah

Tingkatkan

keimanan dan 

ketakwaan

Tinggalkan

larangan

Allah





ORANG YANG BERFIKIRAN WARAS DAN SIHAT AKAN 

MEMPERTIKAIKAN TANGGAPAN;

Semua agama 

adalah sama

Agama wahyu

dengan yang 

diciptakan itu

sama

Agama yang 

menyeru mentaati

dan mengesakan

Allah itu sama

dengan agama 

yang sebaliknya



PEMIKIRAN SESAT DIKENALI PLURALISME AGAMA 

SERING BERUSAHA UNTUK;

Menyamaratakan

semua agama
Mendokong gagasan

bahawa semua

agama itu benar

Menyamakan

kebenaran agama 

yang mensyirikkan

Allah dengan Islam



PEMIKIRAN SESAT PLURALISME AGAMA SUDAH TENTU;

Meragukan

umat manusia

lebih-lebih lagi

umat Islam

Memberikan kebebasan

memilih mana-mana 

agama yang disukai

untuk dianuti

Pengabdian diri

kepada Tuhan boleh

dilakukan menerusi

mana-mana agama



GOLONGAN YANG MENGANUT PEMIKIRAN SESAT SERING 

MENCETUSKAN ISU-ISU;

Penubuhan

Suruhanjaya Antara

Agama (IFC) 

Kebebasan beragama, 

kongsi perayaan dan 

acara keagamaan
Menuntut

penggunaan

kalimah Allah

Kewujudan ajaran

sesat kerajaan

langit Ayah Pin



PEWARTAAN FATWA SELANGOR PADA 31 JULAI 2014 

MENETAPKAN BAHAWA FAHAMAN PLURALISME AGAMA;

Adalah sesat dan 

menyeleweng

Penganut fahaman ini

hendaklah segera

bertaubat dan kembali

kepada Islam

Perlu ditolak supaya

umat Islam tidak

tergelincir dan sesat



ISLAM ADALAH SATU-SATUNYA AGAMA; 

Yang benar

Wahyu daripada

Allah SWT

Diredai dan diterima

oleh Allah SWT



AGAMA YANG DIREDAI OLEH ALLAH SWT;

Ayat 3, Al-Maidah;



Maksud Ayat;

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan

bagi kamu agama kamu, dan Aku telah

cukupkan nikmat-ku kepada kamu, dan

Aku telah redakan Islam itu menjadi

agama untuk kamu..”

AGAMA YANG DIREDAI OLEH ALLAH SWT;



WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM;

Sabda Nabi SAW;



Maksud Hadis;

“Islam adalah engkau menyembah Allah dan

tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya,

mendirikan solat, mengeluarkan zakat yang

wajib dan berpuasa Ramadhan”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM;



SEGALA-GALANYA MENJADI SIA-SIA DAN AMAT RUGI;

Ayat 85, Ali ‘Imran;



Maksud Ayat;

“Dan sesiapa yang mencari agama

selain agama Islam, maka tidak akan

diterima daripadanya, dan ia pada hari

akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.”

SEGALA-GALANYA MENJADI SIA-SIA DAN AMAT RUGI;



PASTIKAN DIRI SERTA AHLI KELUARGA TETAP 

BERPEGANG TEGUH DENGAN ISLAM, KERANA;

Islam satu-satunya agama 

yang benar, diterima dan 

diredai Allah SWT

Agama-agama selain Islam 

ditolak dan segala amalannya

tidak diterima oleh Allah SWT



SIKAP TOLERANSI ISLAM TERHADAP PENGANUT AGAMA 

LAIN ADALAH;

Bertepatan amalan Rasulullah SAW 

yang dipraktikkan sejak

1400 tahun yang lalu

Suri teladan yang terbaik dalam

soal toleransi agama sebagaimana

yang ditunjukkan oleh Nabi SAW 



MENUNJUKKAN SIKAP TOLERANSI DALAM BERAGAMA 

ADALAH;

Bukan bermakna perlu

menyamaratakan semua agama

Dengan berbuat baik

dan berlaku adil kepada

yang berlainan agama



TIADA LARANGAN BERUAT BAIK DAN BERLAKU ADIL;

Ayat 8, Al-Mumtahanah;



Maksud Ayat;

“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat

baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang

tidak memerangi kamu kerana agama (kamu),

dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung

halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi

orang-orang yang berlaku adil.”

TIADA LARANGAN BERUAT BAIK DAN BERLAKU ADIL;



HANYA ISLAM SAHAJA AGAMA 

YANG BENAR DAN DIREDAI 

OLEH ALLAH SWT

TOLAKLAH PEMIKIRAN SESAT 

YANG INGIN SAMARATAKAN 

SEMUA AGAMA

BERPEGANG TEGUHLAH 

DENGAN ISLAM DAN 

AMALKAN SEGALA AJARANNYA

BEBERAPA PENGAJARAN DAN PENGHAYATAN 

DARIPADA KHUTBAH INI ADALAH;



MEMATUHI ISLAM 

SECARA KESELURUHANNYA;



“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah

kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi)

secara keseluruhan segala hukum-hukumnya;

dan janganlah kamu menurut jejak langkah

Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi

kamu yang terang nyata.”

(Surah al-Baqarah : 208).

MEMATUHI ISLAM 

SECARA KESELURUHANNYA;















Sekali lagi khatib ingin mengingatkan

supaya sama-sama kita sentiasa

bertakwa kepada Allah SWT dengan

mengawasi diri dan keluarga kita

daripada perbuatan keji dan maksiat.

Dalam masa yang sama kita terus

berdoa agar seluruh negara kita

sentiasa dirahmati dan dilindungi

daripada segala bentuk ancaman

serta penularan wabak covid 19.



Mudah-mudahan kita tergolong dalam

kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar

ketika menempuh segala penyakit yang

menimpa, berdisiplin dengan sentiasa

mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas

apa yang berlaku, berhati-hati dan beringatlah

selalu walau kita diberi kebebasan untuk

bergerak. Ini kerana Negara masih memerangi

wabak Covid-19 ini demi keselamatan diri kita

serta masyarakat keseluruhannya.



Bagi yang terkesan dengan

wabak ini, janganlah mengambil

jalan mudah dengan memudarat

dan menyakiti diri sendiri. Kita

mestilah berjiwa besar, sabar dan

kuat mental serta fizikal

berasaskan keimanan yang

mantap.



Marilah sama-sama kita

memperbanyakkan selawat ke atas

junjungan besar Nabi Muhamad

SAW kerana perintah Allah dalam

firmanNya :



















Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha

Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu

yang telah mengurniakan rahmat dan

keberkatan kepada negeri ini yang terus

sejahtera dan maju, serta rakyatnya

bersatu padu, dibawah naungan dan

pimpinan raja kami sebagai Ketua Agama

Islam di negeri ini.



Ya Allah, jadikanlah kami ini

hamba-hambaMu yang sentiasa

meninggikan kalimah dan

AgamaMu. Hindarilah kami dari

kelompok dan golongan yang

suka mencela, mencaci dan

menghina AgamaMu



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) dan

kepada anak-anak yatim melalui Yayasan

Islam Darul Ehsan (YIDE).












