
 1 

 

 ريِْرْحالَت ُبْزِح فـهمن ممبنرتس
   

 هـ 2020 ديسيمرب 11برساماءن  م 1442 ربيع األخر 25
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

 ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڌ  ڎ

 (153ايات: امعنألا) 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد اهلل  ،واهاي اورغ يغ برإميان"مقصود: بر

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان 

برإميان كفد اهلل دان  جيك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

سبحانه  اهلل كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله 

 سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغن وتعاىل

 مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث

 دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة مندافت كيت
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 تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. خريةاد

 . حزب التحرير فهمن ممبنرتس

  

 غي ايسو ايضلباف مليهت تفاين، كيت دا خريأمت 

 مساكني سوده اسالم اومت عقيدة دفك اخنمن مليبتكن

 الرين ،غوييلثم غي فهمن كموخنولن رتيفس دسربكن براني

 اين كسموا. ثايضسبا دان سست اجرن ،بارت ميكرينف

 ثايا سيتف را،ضس نغد ينغدتا دان غدبندو تيدق ثسكريا

 اكن دان غسساور عمالن فن ترهادقكروس ممباوا بوليه

 تضوغضم اكن ثاخري غي اسالم مشاركت بلهكن ممخه

 سبحانه اهلل فرمان. سنديري ايت اسالم اضام كسوخني

 امعناأل ةسور دامل تادي خطبة ولاد دباخكن غي وتعاىل

 :برمقصوديغ  153 ايات

 غي (اسالم امضا) جالنكو اينله ثوهغضدان بهاوا سسو"

 نلهغجا دان ،ثمنوروت كامو هندقله مك لوروس، بتول

 كران اسالم، دري ينءال غي) ۲جالن منوروت كامو

 جالن دري كامو برايكن منخراي ايت (ينءال غي) ۲جالن

 كامو ايفكامو سو رينتهكنف اهلل لهوايت دمكني نغد. اهلل

 ."برتقوى
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 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 دبنرتس دان دهيندري رلوف غدان اجرن ي فهمنانتارا  

 اكنفمرو اداله التحريرحزب . حزب التحرير فهمن اياله

 ْياِنَهْبن الَنِيالّد ُيِقَت شيخ اوليه دتوبوهكن غي رقنض سبواه

 دمليسيا ترسبار موال اين رقنض. 1953 تاهون دف لسطنيفد

 تيدق غي رتوبوهنفن اكفمرو دان يضال 1990 تاهون سجق

فد  . دنضري جوهر،كيت اراضدن دفرتبر تيدق دان صح

 اينقمن 47 سيكشن اوليهمنجالنكن كواس يغ دبريكن 

 جاوتنكواس ،2003 (جوهر ريضن) اسالم اضام نتدبريانف

 سلطان مليا مها غي دولي ركننف اتس جوهر ريضن فتوى

 مبيلغم غي حزب التحرير فهمن بهاوا اتاكنثم تله جوهر

حزب  اسسفغ ياءيت ْياِنَهْبن الَنْيتقي الدِّ شيخ ميكرينف

 غياهلي السنة واجلماعه  نغافض نغد هغضبرخ ادالهالتحرير 

 ريضدن اسالم مشاركت عمالن دان نغافض ترس منجادي

 اسالم ددنيا اراضن قكنثكب سالءين دنضري جوهر، .جوهر

 .مسا غي ىفتو لواركنغم جوض تله دمليسيا ۲ريضن دان
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 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 نغد نغبرتنتا غيحزب التحرير  فهمن نغليويفث انتارا 

 قضاء بهاوا رخايف مريك ايالهاهل السنة واجلماعه  عقيدة

 ربواتنفيوناني دان  فلسفهمبيل دري اهلي اان قدر دد

 سبحانه اهلل قدر دان قضاء نغد ثنغهوبو اد تيدق ماءنسي

 اتكنغم نغد نيب عصومنكم رتيكايفمم مريك. وتعاىل

 فهمن. نيب منجادي سفسل ثها ايت نيب ثمعصوم بهاوا

 كسسنت دان ةهداي بهاوا اتكنغم ضجوحزب التحرير 

 مريك. ماءنسي دري يفوتعاىل تتا سبحانه اهلل دري بوكن

 دان َهةُمَتَشاِب ةصفبر غالقرءان ي ۲ايات تأويل كريغيغم

 يضبا. برالكو سيتف قبور عذاب بهاوا ميقيين حرام مندعوا

 تيدق يفتتا سهاج رخايأيفد بوليه ثها قبور عذاب مريك

 حديث برسومربكن ثها اي كران ثبرالكو يقني نغد

 .داحآ

 فهمن والف هقف سودوت دري نغليويفث انتارا مانكاال 

 بوليه سهاج افسسيا بهاوا اتاكنثمحزب التحرير 

 براجتهاداونتوق  نكقكالي اسالم ددامل كنغسد. براجتهاد

حزب . كتت تغسا غي ۲شرط برداسركن اداله ايت
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 بيبس وانيتا دان لالكي قوم ثانتارا براجتهاد التحرير

 افتن رمحم بوكن وانيتا منخيوم هاروس دان نغتا برجابت

 ثايا رقنض سودوت دري ايت، دفدر سالين. برزنا مقصود

 ماننأك اسالم، اومت ادوانفرف دفك اخنمن منجادي بوليه

 اونتوق تعصوب تراللو مريك ثانتارا ارا،ضن كسالمنت دان

 مندعوا غضسهي مريك فهمنمغيكوت  خليفه قكنضمن

 حكومغم مريك. كفور اراضن ايضسبا ماجو اسالم اراضن

خارا  ايضسبا راي كراجاءن ماللوءي فيليهن خارا ممبنتوق

اداله ساله ساتو دوسا  خليفهنتيق مل لنضاضك دان كفور يغ

 جك يغرافد هاروس نيفميمف غسأور مريك يضتربسر. با

حزب  ۲فهمن يضال قثبا دان اسالم حكوم ملكنغم تيدق

 .دغن اجرن اسالم سبنر هغضبرخ غي التحرير

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

حزب  فهمن ممبنرتس دان غممبندو يضبا ايت، اوليه 

 ميكرينفاين دري تروس ماسوق دان مراخوني  التحرير

 جاوتنكواس مك جوهر، ريضدن اسالم اومت عقيدة دان

 اجرن اتاو فهمن بهاوا مموتوسكن تله جوهر ريضن فتوى

 غبركمب دري ثنكسلوروه هضدخ رلوف حزب التحرير
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 منيمبولكن بوليه اي كراندارالتعظيم  جوهر ريضدن

خالروان، ككلريوان، كسامرن دان منجادي اخنمن ك

 سرتا ماننأك اسالم، اومت ادوانفرف ،اضام توهنأكو دفك

 سخارا اد سام اسالم غاور ۲مان. اراضن كسالمنت

 دفدر هضدت دان غدالر اداله ولنفبركوم اتاو نغورءرساف

حزب  اجرن دان فهمن كنغمبغم دان يبارثم مال،غم

 مالكوكن غي اف. سسيادارالتعظيم جوهر ريضدنالتحرير 

 غي اجرن مالكنغم صيفتكند اداله سبوترت ركاراف

 مبيلاد بوليه داناهلي السنة واجلماعه  نغافض نغد هغضبرخ

 بركواتكواس غي ۲غاوند كنقونتوارف برداسركن تيندقن

 .جوهر ريضدن

 فتوى حرميتغم رلوف ضجو اين ريضدن اسالم اومت 

 جوهر ريضن فتوىه جاوتنكواس اولي دكلواركن تله غي

 ۲مان ابيالفا" بهاوا اتاكنثم غي (1)49 يكشنش اميانضسبا

 هندقله ايت فتوى مك دمعلومكن، اتاو دسياركن تله فتوى

 جوهر ريضدن براد غي اسالم غاور ۲فتيا يكتغم

 فثكواجي منجادي هندقله دان ثاضام اجرن ايضسبا

 ايت، فتوى نغد فضغدان بر مماتوهي اونتوق اضام دسيسي



 8 

 جاوتنكواس اوليه كخوالني تفمندا تله دي جك مالءينكن

 ."شرع حكوم برداسركن فتوى

 

 فسيك لكنغضمني هندقله ضاومت اسالم جو 

 يكوتغم ديري لقكنيغم دان غسساور دفك تعصوب

. رامايفاليغ يغ  نغنداف نغد بربيذا ثنغنداف غي ۲وروض

 افتن خممبا نغد ثها اسالم الجريفمم دري ايلقكن

 تولياه مميليقي غي ۲وروض دفدر علمو الجريلهف. وروضبر

 فهمن االضر دان سجوه ريضن اسالم امضا جمليس دري

 يهقف دفك عدروجو هندقله لريوكنغم غي بارو اجرن دان

 اجرن كبنرن دان كصحيحن ممستيكن يضبا برواجب

 .ترسبوت

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم ايت، سرتووج 

 وهضت فضغبر سنتياس رضا سكالني مجاعه اراف ورثم نيغاي

اهلي السنة  نغافض برلندسكن غسالم يا اجرن نغد

 بنتوق غسبار غهالغم دان منولق هندقله كيت. واجلماعه

اهلي  نغافض دفدر فغيمثم دان هغضخبر غي فهمن يبارنفث

 فهمن ثصخصو كيت ككاوسن ماسوق السنة واجلماعه
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ماريله كيت مثليديق دان ممهمي سسواتو . حزب التحرير

سوكوغن  مرب يغ صحيح سبلوم ممربيوماللوءى س فهمن

اتاو سيمفاتي سوفايا تيدق ترجروموس كلمبه كسسنت 

ايات  يوسف ةوتعاىل دامل سور سبحانهاهلل  فرمان .مريك

108: 

  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ

 ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ

 

 اكو جالنكو، اينله: "(حممد واهاي)برمقصود: كاتاكنله 

 اضام دفك ثعموم ماءنسي روثم منوروتكو، غي ۲غاور دان

 دان. اتث جلس غي بوقيت دان نغكرتا برداسركن نغد اهلل

 دان اعتقاد االضس دري) اهلل سوخي مها: سكنضمن اكو

 غي نغولوض دري اكو بوكنله دان; (شرك ربواتنف

 ."الين غي سسواتو نغوكن اهلل درسكوتفمم
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ


