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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ُفَِت ُف ْن ِت لت ِت ُف ُفو َئأْئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف ُتَّف سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ َئ ّتيت ُف َن ائحنئ

. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ِئْ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ِئْ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ ا ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُُت ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ اتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ
ُف. َفوَف ِئ َئ

. ُتنئ ْنئ �ئ ُت اِت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ِئى ْئ ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي اَئ

، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ُفو سْل َف اَن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ُنوئى ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّ ْت َئ�َف لئ ُفونا َتَْل ل، ِئ ْتْئا ّئا فْئ
Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-

Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Islam adalah agama tunggal yang diakui oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala

sebagai agama yang diredai. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah

Ali Imran ayat 19:
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کگگگ

Yang bermaksud: Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah
berselisih orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh
ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-
ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Oleh itu, adalah penting kepada umat Islam agar menjaga aqidah mereka

supaya tidak terpengaruh dan terpedaya dengan pemikiran barat yang cuba

memesongkan akidah umat Islam. Mereka menganggap semua agama adalah

sama, golongan ini dikenali sebagai gerakan liberalisme dan pluralisme.

Fahaman Pluralisme adalah pemikiran yang menyamakan semua agama

adalah benar, penganut agama mana pun adalah sama dan semuanya boleh

masuk syurga. Perbezaannya hanya jalannya tetapi matlamat adalah sama iaitu

menuju Tuhan.

Pemikiran pluralisme ini ternyata bertentangan dengan akidah Islam

kerana Allah Subhanahu wa-Ta’ala hanya meletakkan jalan dan cara hidup yang

benar dan diredai di dunia dan akhirat adalah berdasarkan al-Quran dan Hadis.

Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-An’am ayat 153
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Yang bermaksud: Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah!
Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu

dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu
bertakwa.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Allah Subhanahu wa-Ta’ala hanya mengiktiraf Islam sebagai satu-

satunya agama yang diterima disisi-Nya, namun Islam tidak menganjurkan

permusuhan dan kebencian terhadap agama lain.

Oleh itu, umat Islam hendaklah menjaga akidah kita supaya tidak

terpesong dengan pemikiran golongan pluralisme ini kerana mereka meletakkan

agama mereka setaraf dengan agama Islam.

Umat Islam hendaklah menjauhi perkara yang bertentangan dengan

syariat Islam yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad seperti

memulia dan membersihkan berhala di tempat ibadah orang bukan Islam

dengan menyangka ianya tidak bertentangan dengan Islam atas nama Pluralisme

agama iaitu semua agama adalah sama. Sebagaimana Sabda Rasulullah

Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud:

ْن ْف َْن ِت ْفوئ فْئ
ٍد ِتُئون ُئ ْل َئشئ ْن ِئ



Maksudnya: “Barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah
daripada kalangan mereka.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala,

Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam kerana hanya Islam

sahajalah yang dapat menyelamatkan kita dan keluarga kita di dunia dan akhirat.

Janganlah kita mudah terpedaya dengan golongan yang mendakwa sebagai

pejuang kebebasan agama dan hak sama rata kemanusiaan sebaliknya mereka

membawa fahaman sesat dan menyesatkan yang merosakkan aqidah serta

menjatuhkan kemuliaan agama Islam.
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Yang bermaksud: Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan
diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

ْئ ِت ُت فتّ متئا ْن ُف ّل َت َئ ِت ُئ ُئ َئأْئ ، ْت ّ ِت ُئ اَن ّت َئا ُن ُف اَ ِت ْن ُف َئ َئ ِت لف َئ ِئ ِئ
ُف ّ َت ِل اَ َفوئ ُف َتأل ُف، َئ َتائَئ ُفْ َن ِت َئ ِتي ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ُتّ احنئ ُت ُن ّتي َئاَ ِت الّئ
ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ ِت ْئ ّ ِت ُئ َن ا لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ ا ّئ َئ ِت َْئون َفوُف �ئ ْف. ِتّ ُئ اَن



َفوئ ُف َتأل ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت َئامفْن َتنئ ِت ْن َف َئاَن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئاَن َتنئ ِت ِن َف اَن

. ْف ّ ْت ُل اَ ْئُفوِف اَن


