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“PENJELASAN TENTANG KONSEP 
KALIMAH ALLAH” 

 

                

                      

                            

                       .  
 

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    لَه رِيكش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأوحابِهص  
نيعمأَج.  

اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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 :             

     . 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan hati yang suci 

murni, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sentiasa 

mendapat keampunan dan rahmat Allah SWT.  
 

Marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk: 

“Penjelasan Tentang Konsep Kalimah Allah”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kalimah Allah yang merupakan 'lafaz al-jalalah' iaitu gelaran tertinggi 

dan paling mulia yang digunakan oleh umat Islam untuk merujuk kepada 

Allah. Dalam al-Quran, kalimah Allah termaktub lebih daripada 20 ribu kali. 

Manakala dalam solat 5 waktu pula, kita menyebut kalimah Allah 

sebanyak 425 kali. Ia digelar sebagai ism al-zat iaitu kata nama yang 

melambangkan secara langsung zat Allah SWT yang Maha Agung. 

Namun, sensitiviti umat Islam amat tersentuh apabila kalimah Allah 

seakan dipermainkan oleh mereka yang bukan beragama Islam. 
 

Tidak dinafikan sesetengah agama juga mendakwa kalimah Allah 

digunakan sebagai panggilan kepada nama Tuhan mereka. Perkara ini 

bukanlah sesuatu yang baru dan mengejutkan dalam agama Islam. Al-
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Quran sendiri pernah merakamkan konflik ini sebagai iktibar atau 

pengajaran untuk umat Islam dan bukan Islam.  
 

Ketika surah al-Ikhlas diturunkan, ia membicarakan persoalan konflik 

tentang siapakah sebenarnya Allah yang dinyatakan oleh agama selain 

Islam. Adakah ia benar dan tepat dengan konsep ’Allah’ sebagaimana 

yang dituturkan oleh mereka yang bukan Islam? Imam Ibnu Kathir, 

seorang ulama’ tafsir telah menukilkan kata-kata ’Ikrimah mengenai sebab 

turunnya ayat ini, iaitu: 
  

Ketika orang Yahudi mengatakan: “Kami menyembah ’Uzair anak 

Allah”. Orang Nasrani pula mengatakan: “Kami menyembah al-Masih 

(Nabi Isa a.s.) anak Allah”. Orang Majusi pula mengatakan: “Kami 

menyembah matahari dan bulan”. Orang Musyrikin pula mengatakan: 

“kami menyembah berhala”.  
 

Lalu Allah SWT menurunkan surah al-Ikhlas dari ayat 1 hingga 4 

sebagai wahyu kepada Rasulullah s.a.w. : 

                          

                     

 

 “Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha 

Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon 

sebarang hajat. Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Dan 

tidak ada sesiapa pun yang setara dengan-Nya”. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sesuatu yang diakui, sebelum kedatangan Islam, masyarakat 

Jahiliyyah menggunakan kalimah Allah, tetapi ketika itu ia digunakan dari 

sudut bahasa sahaja. Kalimah Allah yang tertera di dalam Bible versi Arab 

adalah disebabkan sesetengah Kristian Arab (seperti di Mesir, Syria dan 

lain-lain) yang wujud sebelum kedatangan Islam meyakini konsep Unity 

(Keesaan Allah). Ia berbeza sama sekali dengan konsep Trinity (tiga 

dalam satu) seperti mana doktrin kebanyakan penganut Kristian pada hari 

ini. 
 

Allah SWT berfirman dalam surah al-Ma’idah, ayat 73: 

                           

                   

                     
  

 

“Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

"Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan". Padahal tiada 

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan 

jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu 

orang-orang yang kafir antara mereka akan dikenakan azab seksa yang 

pedih”. 
 

Merujuk kepada ayat ini, adakah kita redha untuk menyatakan 

bahawa Allah itu merupakan salah satu daripada tiga Tuhan? Sudah pasti 
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kita sebagai umat Islam tidak redha malah yakin bahawasanya Allah itu 

Maha Esa. Dalam masa yang sama, mereka yang mengakui Allah itu 

adalah satu daripada tiga Tuhan, maka kekufuran adalah jelas terhadap 

dirinya. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Setelah kedatangan Islam, kalimah Allah kemudiannya menjadi 

nama khusus yang merujuk kepada sifat-sifat Allah iaitu Yang Maha Esa. 

Kalimah seperti solat, contohnya, dari segi bahasa adalah doa dan telah 

digunakan oleh orang Arab sejak sebelum kedatangan Islam lagi, ia 

kemudian menjadi istilah yang merujuk khusus kepada apa yang 

dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Oleh itu, kita tidak boleh mengatakan 

orang bukan Islam juga melakukan solat hanya kerana mereka berdoa di 

rumah ibadah mereka. 
 

Perkara yang paling penting, semua pihak perlu jelas bahawa nama 

Allah telah menjadi nama khas bagi Tuhan umat Islam. Perlu dibezakan 

antara kalimah Allah dari sudut bahasa yang telah wujud sejak zaman 

Jahiliyyah dengan kalimah Allah yang menjadi istilah atau nama khas 

semenjak kedatangan Islam. Jika diperhatikan kalimah tauhid - la ilaha 
illa Allah. Ia tidak bermakna - tiada Tuhan melainkan Tuhan, tetapi 

membawa maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Oleh kerana itu,  para 

sarjana Islam tidak bersetuju untuk menggantikan kalimah Allah dengan 

perkataan God dalam Bahasa Inggeris.  
 

Umat Islam perlu melihat apa yang berlaku di sebalik persoalan 

kalimah Allah ini. Jika dilihat dengan teliti isu ini dengan isu-isu yang 

berbangkit sebelumnya, kita akan dapat melihat hubungan dan kaitannya. 
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Contohnya, isu pluralisme agama yang giat dipromosikan untuk 

mempengaruhi minda umat Islam dengan menerapkan doktrin bahawa 

semua agama itu adalah sama.  
 

Mari kita renung dan fikir sejenak, apa perasaan kita apabila mereka 

yang bukan Islam menamakan atau menaikkan papan tanda di rumah 

ibadah mereka dengan nama ’Rumah Allah?’ Kesan daripada itu, tidakkah 

kita bimbang anak-anak kecil kita akan beranggapan bahawa tiada 

perbezaan antara agama Islam dan agama-agama yang lain?  

Lebih jauh daripada itu, kita tidak mahu melihat dalam sesebuah keluarga, 

bapanya seorang Islam, ibunya beragama Kristian dan anaknya kelak 

bebas untuk memilih agama mana yang ingin diikuti. Na’uzubillahi min 

zalik...semoga Allah sentiasa memelihara diri, keluarga dan keturunan 

kita. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Tindakan membiarkan pihak bukan Islam menggunakan kalimah 

Allah bukanlah satu toleransi tetapi satu penggadaian hak dan kedaulatan. 

Ia adalah satu kerugian yang besar dan kelemahan yang nyata sekiranya 

umat Islam membiarkan penganut agama lain mendangkalkan konsep dan 

istilah penting dalam Islam.  
 

Perkataan Allah, solat, tauhid, rasul, bahkan istilah Islam itu sendiri 

membawa makna yang tersendiri. Kalimah-kalimah ini telah menjadi 

bahagian penting dari sudut pandangan Islam. Jika ia dikaburkan, maka 

sudah tentu akan memberi kesan kepada pemikiran dan aqidah umat 

Islam.  
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Bagi sesiapa yang ingin memahami persoalan ini, perlu sedar 

bahawa beberapa istilah keagamaan tertentu telah menjadi ‘milik’ umat 

Islam. Sebarang tindakan meng-‘import’nya boleh dianggap sebagai 

penyalahgunaan dan pencabulan terhadap agama Islam. Istilah-istilah 

keagamaan mesti dihormati, sama ada ia datang daripada agama mana 

sekalipun. Toleransi mungkin berlaku jika wujud penghormatan terhadap 

penganut agama lain.  
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Dalam usaha untuk merungkai permasalahan berhubung isu ini, 

Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: 
 

1.      Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama 

dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan 

dengan agama-agama bukan Islam yang lain. 
 

2.      Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang 

terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau 

penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat 

mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam 

Perlembagaan Persekutuan. 
 

Bagi Negeri Selangor, terdapat peruntukan undang-undang 

berkaitan isu ini iaitu melalui Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan 

Perkembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988. Seksyen 9, enakmen 

tersebut menyatakan kesalahan berhubung dengan penggunaan 

perkataan-perkataan dan perbahasan tertentu yang bersumber Islam yang 

disenaraikan di Bahagian 1 dalam Jadual. Antaranya adalah kalimah 

Allah, Rasul, Iman, Kaabah, Haji dan Solat. Ia juga termasuk apa-apa 
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perkataan terbitan atau variasinya, untuk menyatakan atau 

memperihalkan sesuatu fakta, kepercayaan, idea, konsep, perbuatan, 

aktiviti, perkara atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu ugama 

bukan Islam. 
 

Fatwa yang telah diwartakan pada 18 Februari 2010 serta Enakmen 

Ugama Bukan Islam (Kawalan Perkembangan Di Kalangan Orang Islam) 

yang wujud sejak tahun 1988 ini adalah bertujuan untuk memelihara 

kesucian kalimah-kalimah yang amat sinonim dengan agama Islam. Kita 

tidak mahu kalimah-kalimah seperti ini dipersenda, disalahguna serta 

dihina untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.  
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kesimpulan yang dapat kita ambil pengajaran dalam khutbah hari ini 

adalah: 
 

1.      Melalui kekuatan penghayatan hidup beragama, adalah 

diharapkan umat Islam tidak akan mudah terpengaruh dengan 

pelbagai gerakan dan dakyah musuh Islam seperti Freemason, 

Liberalisme, Pluralisme dan sebagainya.  
 

2.      Menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk 

memastikan kesucian agama Islam tidak tercemar dan 

dipermainkan oleh pihak yang cuba mengambil kesempatan 

dengan mengelirukan umat Islam melalui gerakan yang 

terancang.  
 

3.      Kita bimbang generasi akan datang akan mudah terkeliru dan 

tidak dapat membezakan antara kebenaran yang hak dan 
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kebatilan yang nyata sekiranya penggunaan kalimah Allah ini 

dibenarkan untuk mereka yang bukan Islam. 
 

4.      Marilah kita bersama-sama bermuafakat di bawah panji Islam 

untuk menghentikan sebarang pertikaian terhadap isu ini. 

Perbalahan sesama kita tidak membawa sebarang keuntungan, 

sebaliknya akan mengundang perpecahan dan menjejaskan 

keamanan negeri kita.  
 

5.      Dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa, kita perlu melihat 

jauh ke hadapan. Usah terlalu berpolemik dalam perkara yang 

membawa kerugian kepada kita. Perkara yang lebih penting dan 

utama adalah kita perlu bersatu untuk membina pembangunan 

insan, kekuatan ekonomi dan jaringan sosial sesama Islam. 

Dengan itu, secara tidak langsung kita akan dapat mewariskan 

negeri dan negara yang makmur untuk generasi masa hadapan. 
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“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama 

Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah 

kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), 

lalu Allah menyatukan antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu 

dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu 

orang-orang Islam yang bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi 

jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah 

selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). 

Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya, supaya 

kamu mendapat hidayah-Nya”.                                            

                             (Ali-Imran : 103)                                                             

                                                    
                     

 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
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لأَقُولُ قَوي     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 KHUTBAH KEDUA 
  

 ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
 نا مقَنزرواتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      اُهللا

هدحوو  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش 
لُهوسروو.  

  
  

ملِّ اَللَّهص مّلسو ارِكبو   انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

  .فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ
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قَالَ اُهللا تعا :              

                      

        .  
    

الْمرسلني  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
 اجِهوأَزو هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو

نيعمأَج هـَّات   .وذُرِّي
  

ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  اتمِلسالْمو
ؤالْمو ننِيمؤالْمواتناِء مياَألح  مهنم

، إِنك سميع قَرِيب مجِيب الدعوات واَألموات
اتاجالْح ىا قَاضيأَنْ . و أَلُكسا نإِن ماَللَّه

ملكنا لَةَ جال ،عنايتك الربانِيةبِعينِ تحفَظَ 
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طَان شرف الدّين ، سلْالْمعظَّمِ سلْطَان 
ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

ّين عبد العزيز شاه احلاجالد.  
  

 ماَللَّهأَلُكسا نةَ  إِنحّالصو ،قيفوالتةَ وايالْهِد
أَمري شاه    ،لولىِّ عهد مةَوالسال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج  ابنِ السلْطَان
و لِِالْجالذَايا  ِامكْر. ملْ اَللَّها  أَطمهرمع

د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو . 

 

  

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur 

kehadrat-Mu yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   dan   nikmat,  

sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan 

negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, 

sejahtera dan berkebajikan.   
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, 

terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki 

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa 

kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang 

Engkau redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu 

yang berat supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, 

menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, 

lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan 

kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                  .    
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  ، عباد اِهللا                  

                     

                    
  
  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

عي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا تم لَم. 
 


