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ّ َح ََ َّسرِْْ نلِلسِاََّتْحولِلعِْْ ّْْْلِل َح ِنلِلِّشِرّرِْْ لِلَُّستَُْْْلِل َُْ.حِونلِل لِلَّسَتعْْح ُِولِل َُ لِلَّسَتعْْح َّممَْْ لِل َمْْح لِلِّهِ  َاْلح
َه ِدَيّلَّ ِللحَّفالَّ لِلَّسَرَّيلِلضح رلِلِضلََّّل َفالَّ َِّهللالِّل  ِ ّلِلَُّسوِ َئ ِتََّعحَم ِلََ َُّرَّيَْهح

َسحح َّ هللالِّل ََِّإالَّّ ّآلِّاَل َه لِلََّنح ْح لِلَّّسََ َه لِلََّنََّّسوِ َ ََنُّملِلَمًَّ اَّعبح لِل ْح لِل،َّسََ َْنِيَكَّل لِلّالَّ
لِلُ ِللِل  َسَاسلِل

َََِّْجحَُِنَيُّ َح ِب ََِّسََصح  اَلل هلِلمََّّصلِ َّسَسلِ محَّعَلىَّسوِ ِ ََنُّملِلَمٍَّ َّسَعَلىّآِل
ُح لِل،  ََرَّ ّبَْ
َو ِّعَب دَّ َيّبِّهللا،ِّإتَّْقلِّلّفَْ َسلِلسِصوكلِلمحَّسِإَّيَّ اّهللاَّ َِنُِح ّفَ َزّالحملِلَُّْقلِل َِىّهللِا،ّفََْق ح َُّْقح

 

Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan 

melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.  

Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan akhirat. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Sedarkah kita bahawa saban hari musuh-musuh Islam 

berusaha untuk menjauhkan kita daripada pegangan agama. Tujuan 

mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengelirukan, 



melalaikan, dan menerapkan ideologi-ideologi seperti sekularism 

(memisahkan kehidupan dengan agama), liberal (kebebasan hidup 

tanpa agama), pluralisme (menganggap semua agama adalah sama) 

dan sebagainya dalam pemikiran umat Islam. Dalam erti kata yang 

lain, mereka ingin merosakkan pemikiran umat Islam secara 

perlahan-lahan agar umat Islam tidak mahu lagi beribadah seperti 

tidak solat, tidak menutup aurat, tidak berminat membaca al-Quran 

dan amalan Islam yang lain. Dengan itu, lebih mudahlah mereka 

untuk memurtadkan generasi umat Islam akan datang.    

 

Pelbagai cara dan saluran mereka gunakan untuk menjayakan 

agenda ini dengan menyalahgunakan media sosial antaranya 

TikTok, Youtube, Instagram dan lain-lain lagi. Inilah yang 

dinamakan sebagai penjajahan minda atau juga disebut sebagai 

serangan pemikiran atau dalam bahasa Arabnya ( ََوَ زَ غ َ(رَ كَ فَ الَ  

“ghazwul fikr”.  

 

Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Surah al-

Baqarah ayat 120: 

 ْيمالرَّجََِالشَّْيط انََِِمنَ َللَِبََُِعْوذَُأَ 

 ىه مه جهين  ىن من خن  حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱ

  ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه 



َ

Yang bermaksud: "Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda 

kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 

"Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan 

sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah 

pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 

pelindung dan penolong bagimu." 

 

Ayat ini jelas menggambarkan sikap sebenar para musuh 

Islam khususnya Yahudi dan Nasrani yang sejak zaman berzaman 

memusuhi kita. Dalam Perang Salib yang berlangsung selama 200 

tahun, kaum Kristian cuba untuk menghapuskan Islam, tetapi 

mereka tidak berjaya. Malahan, Perang Salib hanyalah 

menyebabkan korban yang tinggi. Maka para cendekiawan 

Kristian mula sedar bahawa peperangan fizikal tidak akan berjaya 

melemahkan Islam, sebaliknya, untuk menjajah atau mengalahkan 

orang Islam adalah dengan cara penjajahan minda.  

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perbuatan-perbuatan 

orang Islam sendiri yang mempersenda atau memperolok-olokkan 

agama Islam seperti menjadikan syariat Islam sebagai bahan lawak 

di pentas-pentas persembahan komedi.  



 

 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 

bermaksud: 

 

 “Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian 

sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika 

mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan 

mengikutinya.” Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah 

mereka itu Yahudi dan Nasrani?” Baginda menjawab: “Maka 

siapakah lagi?”   

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Perkukuhkanlah Aqidah, Syariah dan Akhlak kepada setiap 

ahli keluarga kita dengan melaksanakan solat, membaca al-Quran 

dan ibadah yang lain semoga kita selamat di dunia dan akhirat. 

 

 ْيمالرَّجََِالشَّْيط انََِِمنَ َللَِبََُِعْوذَُأَ 

 ىه مه جهين  ىن من خن  حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱ

ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه   



ِلّحَشَاكَّ هللالِّل ِّّّّفّحَّّسَلكلِلمّحّّّ َُِظوحِم، الح فِّالقلِلنحَءاِنّ ِبَ ّ كلِلمحّ َسِإَّيَّ َُِِنحّ ّّوّحَستََْو ََ ِر َِّ

َسااّح َستََْقبَّلذ ِّآلََّيِتّ َِكوحِم،ّ اْلح ِنّ َسِرَحكلِّلّّلَّكح العَِّّرّنِ حّ ّ َِ هلِل ِإتَّلِلّ لِل،ّ ِتاَلَسَت ّ ِموحعلِلّّمح

َُلِّ ِّحالح ََقلِْل َُْ.حِونلِّلّّللِّلوٌمُّ َسََسح َهَذاّ ِلحّ ِح َُِظوّحّّهللاَّّّقَْ َسلَّّّمَّالح َسِلَع ئِِنّّّكلِلمح،ِلحّ

ّ ِرَِنيح ِلَم ِت،َّسالحملِلؤح ََّسالحملِلعح ِلِمنيح ِرََ ِت،َّّسالحملِّلالحملِلعح ّّؤح َِّفَّّ لِلِّإتَّلِلّهلِل َُْ.حِونلِلسح ّّ سح

الِلّالنَّ ِح  .ِحوحملِّلالحَ.ولِل

 

 


