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Abstrak 
 

 
 
Wacana penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang Pluralitas agama yang 

dikembangkan dan diperluas oleh kaum Liberal dewasa ini semakin jauh dari apa yang 
telah dikaji oleh para ulama dan ahli tafsir di masa lalu. Bagi para pendukung paham 
liberal, berkembangnya konflik yang terjadi pada umat islam maun pun antar umat 
beragama di sebabkan oleh kurangnya sikap toleran, dan kerukunan hidup antar umat 
beragama hanya bisa terwujud jika setiap orang bisa bersikap pluralis dalam memahami 
perbedaan pendapat, baik dalam hal aqidah maupun kepercayaan. Namun sayangnya, 
pluralisme yang dimaksud di sini bukanlah “agree in disagreement”, tapi memandang 
bahwa semua agama, baik samawi maupun agama-agama besar lainya adalah benar. Hal 
ini tidak terlepas dari fakta bahwa semua ajaran agama memang mengarah dan 
mengajarkan kepada kebaikan. 

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mencoba mengungkap pandangan 
kaum liberal terhadap ayat-ayat tentang pluralitas agama, khususnya dalam konsep 
perbedaan syariat dari berbagai macam agama, keselamatan bagi seluruh pemeluknya, 
kebebasan beragama, dan pernikahan antar agama . Di mana, peneliti hendak merujuk 
pada tafsiran para ulama-ulama salaf tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan 
Pluralitas agama dan keterangan mereka tentang hadits yang berhubungan dengannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Tafsir Maudhu’i, untuk 
menghimpun ayat-ayat Al-quran mengenai pluralitas agama, khususnya mengenai hal-
hal yang telah tersebut diatas. Adapun metode yang dipakai peneliti adalah metode 
deskriptif; yakni, peneliti akan memaparkan pendapat kaum Liberal tentang pluralitas 
agama. Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode analisis-kritis, yang akan 
memaparkan masalah pluralitas agama menurut kaum Liberal dan mengkritisinya sesuai 
dengan Al-quran, Hadits, dan pendapat ulama-ulama Salaf.   

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa argumen kaum Liberal mengenai 
Pluralitas agama banyak kekurangan dan terlalu memaksakan kehendak. Penafsiran 
mereka terhadap ayat-ayat Pluralitas agama yang berkenaan dengan masalah-masalah di 
atas ternyata jauh dari pemahaman ulama salaf al-salih. Keterangan mereka terhadap 
kebenaran Syari’at Agama-agama selain Islam, adanya keselamatan bagi semua pemeluk 
agama tanpa beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kebebasan beragama menurut 
merka kurang mendasar. Karena, terbukti bahwa agama-agama non-Islam mengajarkan 
konsep ketuhanan yang berbeda jauh dari konsep tauhid dalam agama Islam. Islam 
mengajarkan toleransi dalam beragama, menghormati syari;at yang dijalankan agama 
non-Islam dan tidak mencampuri akan konsep pemahaman serta konsep ketuhanan 
menurut mereka, tetapi tidak dalam taraf membenarkan agama selain Islam. Karena 
dalam perspektif Al-Qur’an satu-satunya agama hanyalah Islam itu sendiri, baik secara 
nilai, sosiologis dan geografis dari mana gama Islam itu sendiri pertama kali turun. 
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  فكرة جتريدية
  

 
 

ة عمـا بعيـد تفسري اآلدلة القرآنية على التعددية الدينية الىت نشرها ووسعها الليرباليون اليومقضية  أصبحت
نقصـان التسـامح والتعــايش بـني اإلسـالم واألديــان  وعنــد الليرباليـني. واملفسـرون الصـاحلونهـا علمـاء الســلف حبـث عن

األمـــة املتـــدينون متســـاحمني ومتعايشـــني إال بفهـــم تعـــدد اآلراء عقيـــدة  ولـــن يكـــون . األخـــرى يـــؤدي إىل وقـــوع الصـــراع
، "Agree in Disagreement"ومـن األسـف، لـيس معـىن التعدديـة هنـا االتفـاق يف االخـتالف . كانـت أو دينيـة

ــا علـــى حـــق ـــدف وتـــأمر . بـــل هـــذه الرؤيـــة أن األديـــان مساويـــة كانـــت أم وضـــعية كلهـ ــر إىل أن األديـــان  بغـــض النظـ
  .      وفباملعر 

بناء على هذه املسألة، يقوم الباحـث بكشـف آراء الليرباليـني علـى التعدديـة الدينيـة، وخصوصـا يف مفهـوم 
ويعــود الباحــث يف حبثــه إىل . الشــرائع املتعــددة مــن األديــان، وجنــاة متــدينيها، واحلريــة يف الــدين، والــزواج بــني األديــان

مـــاء الســـلف الصـــاحل لآليـــات القرآنيـــة املتعلقـــة باآليـــة علـــى ويســـتخدم الباحـــث تفاســـري عل. ضـــوء الكتـــاب والســـنة
  .التعددية الدينية وشروحهم األحاديث النبوية املتعلقة به أيضا

فيستخدم الباحث يف هـذا البحـث مـنهج التفسـري املوضـوعي جلمـع اآليـات القرآنيـة علـى التعدديـة الدينيـة 
ــــىت مت ذكرهــــا أعالهــــا ــول األمــــور ال احــــث املــــنهج الوصــــفي لطــــرح آراء الليرباليــــني علــــى ويســــتخدم الب. وخصوصــــا حــ

مث جيــري الباحـــث باســتخدام املـــنهج التحليلــي النقـــدي أيضــا لطـــرح آراء الليرباليــني علـــى التعدديـــة . التعدديــة الدينيـــة
 . الدينية، مثّ يأيت الباحث بعد ذلك بتحليل هذه اآلراء و بالنقد عليها

تفســـريهم . التعدديـــة الدينيـــة ال تقـــوم علـــى حجـــة صـــحيحةمـــن هـــذا البحـــث، تظهـــر آراء الليرباليـــني عـــن 
اآليات القرآنية على التعدديـة الدينيـة الـىت هلـا عالقـة بـاألمور املـذكورة أعالهـا بعيـد عمـا فّسـره وفهمـه علمـاء السـلف 

اهللا ومــن ّمث رأيهــم عــن صــحة الشــرائع الدينيــة غــري اإلســالم، وجنــاة املتــدينني بعــدم اإلميــان مبحمــد صــلى . الصــاحلون
ــــة ــدة . عليــــه وســــلم، واحلريــــة الدينيــــة عنــــدهم خمطئ ــودة غــــري اإلســــالم ال تقــــوم بتعلــــيم العقيــ ألّن مجيــــع األديــــان املوجــ

ّم كّفـار ومشـركون إلنكـارهم اهللا تعـاىل وقتـل أنبيائـه  . التوحيدية الصحيحة وال سيما بزيادة اخلرب الظاهر من القرآن أ
 اإلســالم، وال ينجــو كــلّ أتبــاع هــذه األديــان يف اآلخــرة، وليســت احلريــة فلــذلك ال تصــح الشــرائع الدينيــة غــري. كثــريا

 .الدينية معتربة بصحتها وبعدم الدعوة إيل متدينيها
  
  

 





  ث
 

  تقرير لجنة مناقشة الرسالة
  

الــدين  كليـةيف   (S1)درجـة الليسـانس للحصــول علـى أجـرت جلنـة مناقشـة الرسـالة 
  :املناقشة يف ,)مقارنة األديان( أصول الدينقسم  اإلسالميّ 

  ٢٠١٣يوليو  ١١الخامس، :   والتاريخ اليوم
  :وقررت أن الطالب

  أسف أمر اهللا فؤادى:     اإلسم
  H000100007:   رقم التسجيل

ّ  الدراسة:     الكلية   ةاإلسالمي
  )مقارنة األديان( ينأصول الدّ :     القسم

ــي:     نوانالع ـــــة فــــ ـــة القرآنيـ ــــة األدلـــ ــ ـــة الديني ــيرها التعدديـــ ـــ ـــد  وتفسـ ـــ عن
ة( الليبراليين ّ   )دراسة نقدي

 أصــول الـــدين قســم مــن (S1)الليســانس جنــح يف مناقشــة رســالته العلميــة واســتحق درجــة 
 .)مقارنة األديان(

  
 الثايناملمتحن                األول املمتحن

 

  )M.Ag ،ز.ه. شراف الدين(                 )M.Agيات، اشمس الهدالدكتور (
  

  الثالث املمتحن
  
  

  )M.Agسيف الدين زهري، (



  ج
 

  إقرار
  

  ملوقع أدناه،أنا ا
  أسف أمر اهللا فؤادى:     االسم

  H000100007:   رقم التسجيل
  الدين اإلسالميّ :     الكلية
  )مقارنة األديان( أصول الدين:     القسم

عند  وتفسيرها األدلة القرآنية على التعددية الدينية:   موضوع الرسالة
ّة( الليبراليين   )دراسة نقدي

  
دي مل يســبق نشــره أو كتابتــه للحصــول أقــر بــأن هــذا البحــث عمــل أصــيل يل وحــ

. ءا مــن الرسـائل اجلامعيــة األخــرىز علـى أيــة درجـة علميــة يف أيـة جامعــة، كمــا أنـه لــيس جـ
وإذا ثبت يوما ما أن هذا البحث منتحل، أنا مستعد لقبول أية عقوبات أكادميية حسب 

  .ما تنصه لوائح اجلامعة
  

  ٢٠١٣يوليو  ١١سوركارتا، 
  
  

  مقدم البحث،
  
  

  أمراهللا فؤادىأسف 
  



  ح
 

  الكریم والحدیث النبوي من ھدي القرآن
  

ا ْلنَ زَ أَنـْ َك  وَ ْ لَي اَب  إِ قِّ  اْلِكتَ َصدِّقًا بِاْحلَ ا مُ ِمَ ْنيَ  ل َ هِ  بـ ْ َدي َ نَ  ي اِب  مِ ِكتَ ا اْل ِمنً ْ ي هَ مُ هِ  وَ ْ ي  فَاْحُكمْ  َعَل

مْ  هُ نـَ يـْ ا بـَ َ لَ  مبِ ُ  أَنـْزَ َال  اللَّه تَّبِْع  وَ ُهمْ  تـَ َ اء ا َأْهوَ كَ  عَمَّ َ نَ  َجاء قِّ  مِ ُِكلٍّ  اْحلَ ا ل نَ ْل نُْكمْ  َجعَ ً  مِ َعة  ِشرْ

اًجا هَ نـْ مِ وْ  وَ َل َ  وَ ُ  َشاء ُكمْ  اللَّه َل عَ ً  َجلَ ً  أُمَّة اِحَدة ِكْن  وَ َل وَُكمْ  وَ ُل بـْ َ ي ِ ا ِيف  ل ُقوا َآتَاُكمْ  مَ ِب اِت  فَاْستَ رَ يـْ  اْخلَ

َىل  ُكمْ  اللَّهِ  ِإ ُ ِجع رْ ا مَ يعً بِّئُُكمْ  َمجِ نَ يـُ ا فـَ َ تُمْ  مبِ ي ُكنْ ِ ُفونَ  هِ ف ِ ل تَ   َختْ

  )٤٨/ ٥: املائدة(

  

نَّ  نُوا الَِّذينَ  ِإ مَ الَِّذينَ  َآ وا وَ النََّصارَى َهادُ الصَّابِئَِني  وَ ْن  وَ نَ  مَ مَ مِ  بِاللَّهِ  َآ وْ اْليـَ آلِخرِ  وَ َعِملَ  ْا  وَ

ا ً مْ  َصاِحل هُ َل ُهمْ  فـَ ِمْ  ِعنَْد  َأْجرُ ِّ َال  رَ فٌ  وَ ِهمْ  َخوْ ْ ي َال  َعَل نُونَ  ُهمْ  وَ زَ    َحيْ

  )٦٢/ ٢: البقرة(
  

 سعيد عن بشر، أيب شعبة، عن عن عدي، أيب ابن حدثنا: قال بشار، بن حممد حدثنا

 عاش إن نفسها على فتجعل مقالتا، تكون املرأة كانت: قال عباس ابن عن جبري، بن

 ندع ال: فقالوا األنصار، أبناء من فيهم كان النضري بنو أجليت فلما. وده أن ولد هلا

  الغي من الرشد تبني قد الدين يف إكراه ال:"ذكره تعاىل اهللا أنزلف! أبناءنا

 )٣. ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جـ(



  خ
 

  اإلهداء
  

  إلى والدّي 
  

احملبوبني احملرتمني الذين ربياين من أول يوم شهدت أنه ال إله إال اهللا، بكل صرب مها 
 وجهدمها

  
  وإىل

  وبني القائمني بالتحيات واإلرشادات والتعليمات بأنواع العلوم النافعةأساتذيت الكرام احملب
  
  وإىل

أهلي وإخواين وأخوايت وأصدقائى األحباء السعداء الذين شجعوين وساعدوين ودفعوين 
  يف كتابة هذه الرسالة وإمتامها داعيا إىل اهللا أن يغفر هلم الذنوب

  
  وإىل

د الدكتور مشس اهلدايات، ّ    M.Agفضلية السي

 M.Agز، .والسيد شراف الدين ه

ايتها   الذان بذال جهدمها وعناءمها إلشراف هذه الرسالة إىل 
  بالنصيب األوفر فيما أطمع فيه من ثواب اهللا ورضوانه ماأشكرك
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  كلمة شكر وتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أنفســنا احلمــد هللا رب العــاملني حنمــده ونســتعينه ونســتغفريه ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور 

ومن سيئات أعمالنـا مـن يهـده اهللا فـال مضـل لـه ومـن يضـلله فـال هـادي لـه وأشـهد أن ال 

  .إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

أما بعد، فربمحة اهللا ونصره ومعونته متت كتابة هذا البحث، ويتقـدم جبزيـل الشـكر 

  وعظيم التقدير إىل كل من له إسهام وأخصهم بذكر،

  .بتزويد الطلبة خري الزاد كلية الدين اإلسالمي الذي قام عميدفضيلة  .١

  .M.Agيات امشس اهلد الدكتور )مقارنة األديان( أصول الدين برمنج رئيسفضيلة  .٢

و الســيد شــراف الــدين  M.Ag يات، امشس اهلــدفضــيلة املشــرف الســيد الــدكتور  .٣

M.Ag ى كتابـة للتوجيـه املتواصـل واإلشـراف التـام علـ ماوقو هاجهده بذال الذان

 .هذه الرسالة

ــة ســـــوراكرتا ومكتبـــــة جامعـــــة دار الســـــالم  .٤ ــ ّ دي ـــة حممّ ـــية جلامعــ رئــــيس املكتبـــــة الرئيســ

ة لتزويد الكتب احملتاجة إليها إلمتام كتابة هذه الرسالة ّ  .اإلسالمي

  

 



  ذ
 

أسأل اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يبارك هلم يف عمـرهم وعملهـم وأن ميـتعهم يف 

  .اآلخرة واهللا ويل التوفيق وهو خري املستعان الدنيا ويكرم مثواهم يف

  م ٢٠١٣يوليو  ١رم األول، حتريرا باحل

  الباحث

  

  )أسف أمراهللا فؤادي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  ر
 

BIODATA PENULIS 

Nama    : Asep Amrullah Fuady  

Tempat, Tanggal lahir  : Kab Semarang, 10 Februari 1989 

Alamat    : Karang Bolo Desa Lerep, Ungaran, Semarang  

No. Hp    : 085799969681 

Riwat Pendidikan   :  

- SDN Ungaran 01 (1997-2001) 

- Pondok Modern Darussalam Gontor (2001-

2007) 

- Institut Studi Islam Darussalam (2008-2010) 

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam (Ushuluddin) 

Tahun 2010 pada saat ini sedang dalam proses menyelesaikan tugas akhir di 

Fakultas tersebut dengan judul  ــة الدينيــة زتفســريها عنــد  يفاألدلــة القرآنيــة ّ التعددي

)دراســة نقديــة(اللرباليــني  . Di bawah bimbingan DR. Syamsul Hidayat, M. Ag  

sebagai pembimbing  I dan  Drs. Syarafuddin HZ, M. Ag, sebagai  pembimbing 

II. 
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  محتويات البحث

  عند الليبراليين وتفسيرها التعددية الدينية األدلة القرآنية في

  

  أ  ......................... ................................  فكرة جتريدية إندونيسيا

  ب  ...........................................................  فكرة جتريدية عربية

  ت  .............................................................  التصحيحرسالة 

  ث  .....................................................  تقرير جلنة مناقشة الرسالة

  ج  ........................................................................  إقرار

  ح  ..............................................................  من هدي القرآن

  خ  .......................................................................  إهداء

  د............................................................  ر وتقديركلمة شك

  ر  .......................................................  لباحثاحلقائق النفسية ل

  ز  ..............................................................  حمتويات البحث

  ١  ........................................................  المقدمة: الباب األول

 ١  ............................................................. خلفية البحث. أ



  س
 

 ٧  ............................................................  حتديد املسألة. ب

 ٧  ...........................................................  أهداف البحث. ج

 ٧  ..............................................................  أمهية البحث. د

  ٨  .......................... ................................  األحباث السابقة. ه

 ٩  .....................................................  اإلطار النظري للباحث. و

 ١١ ...........................................................  منهج البحث. ز

 ١٤ .....................................................  تنظيم كتابة البحث. ح

  ١٦  .....................................................  ةالليبرالي: الباب الثاني

  ١٦  ............................................................  مفهوم الليبرالية

  ١٦ .......................... ................................  الليربالية تعريف. أ

 ٢٠ .....................................................  تاريخ نشأة الليربالية. ب

 ٢٥ ....................................  ليرباليني-أسباب كون الغربيني علمانيني. ج

 ٢٦ ..............................  التذكار احملزن حنو تاريخ الدين املسيحي. ١       

 ٢٧ ....................................  مشكلة نصوص الكتاب املقدس. ٢       

 ٢٨ ....................................................الهوت املسيح. ٣       



  ش
 

  ٣٠ ..........................................  اإلسالمية وبراجمهاليربالية التفكري . د

 ٣٠ ...........................................  ليربالية التفكري اإلسالمية. ١       

 ٣٣ .....................................................  برامج الليربالية. ٢      

  ٣٣ .........................................  يف العقيدة اإلسالمية). أ

  ٣٥ ...........................................  يف القرآن الكرمي). ب

  ٣٦ ........................................يف الشريعة اإلسالمية). ج

  ٣٨  ..............................................  التعددية الدينية: الباب الثالث

  ٣٨  ......................................................  التعددية الدينيةمفهوم 

  ٣٨ ....................................................  تعددية الدينيةال تعريف. أ

 ٤٠ .............................................  تاريخ نشأة اللتعددية الدينية. ب

  ٤٢ ......................................  مناهج تفسري أنصار التعددية الدينية. ج

 ٤٣ .................................................  التفسري املوضوعي. ١       

 ٤٤ ..................................................  التفسري التحليلي. ٢       

  ٤٥ ..................................................  تفسري هرمانيتكا. ٣       

  ٤٧  .  ..التعددية الدينية عند الليبراليين والنقد عنها األدلة القرآنية في: الرابعالباب 

دف واحدق. أ   ٤٨ ...........................................  ضية تعدد الشرائع 



  ص
 

 ٥٧ ......................................  جناة املتدينني من غري اإلسالم قضية. ب

  ٦٦ ...................................................  احلرية يف التدينقضية . ج

  خاتمة البحث: الخامسالباب 

 ٧٤ ............................................................  نتيجة البحث. أ

  ٧٥ ............................................................  االقرتاحات. ب

  ٧٧ ...............................................................  االختتام. ج

  ٧٨ ............................................................  مصادر البحث

 


