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برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقسناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
2

داخرية .خطبه فد كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق
ممبنرتس فهمن حزب التحرير.
متأخري اين ،كيت دافت مليهت فلباضاي ايسو يغ
مليبتكن اخنمن كفد عقيدة اومت اسالم سوده مساكني
براني دسربكن سفرتي كموخنولن فهمن يغ مثليويغ ،الرين
فميكرين بارت ،اجرن سست دان سباضايث .كسموا اين
سكرياث تيدق دبندوغ دان دتاغين دغن سضرا ،فسيت اياث
بوليه ممباوا كروسقن ترهادف عمالن سساورغ دان اكن
ممخه بلهكن مشاركت اسالم يغ اخريث اكن مغضوضت
كسوخني اضام اسالم ايت سنديري .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل يغ دباخكن داول خطبة تادي دامل سورة األنعام
ايات  153يغ برمقصود:
"دان بهاوا سسوغضوهث اينله جالنكو (اضام اسالم) يغ
بتول لوروس ،مك هندقله كامو منوروتث ،دان جاغنله
كامو منوروت جالن( ۲يغ الءين دري اسالم ،كران
جالن( ۲يغ الءين) ايت منخراي برايكن كامو دري جالن
اهلل .دغن دمكني ايتوله اهلل فرينتهكن كامو سوفاي كامو
برتقوى".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
انتارا فهمن دان اجرن يغ فرلو دهيندري دان دبنرتس
اياله فهمن حزب التحرير .حزب التحرير اداله مروفاكن
سبواه ضرقن يغ دتوبوهكن اوليه شيخ تَقِ ُي الدّيِن النَْبهَانِ ْي
دفلسطني فد تاهون  .1953ضرقن اين موال ترسبار دمليسيا
سجق تاهون  1990الضي دان مروفاكن فرتوبوهن يغ تيدق
صح دان تيدق بردفرت دنضارا كيت .دنضري جوهر ،فد
منجالنكن كواس يغ دبريكن اوليه سيكشن  47اينقمن
فنتدبريان اضام اسالم (نضري جوهر)  ،2003جاوتنكواس
فتوى نضري جوهر اتس فركنن دولي يغ مها مليا سلطان
جوهر تله مثاتاكن بهاوا فهمن حزب التحرير يغ مغمبيل
فميكرين شيخ تقي الدِّْين النَْبهَانِ ْي ياءيت فغاسس حزب
التحرير اداله برخغضه دغن فضاغن اهلي السنة واجلماعه يغ
منجادي ترس فضاغن دان عمالن مشاركت اسالم دنضري
جوهر .سالءين دنضري جوهر ،كبثقكن نضارا ددنيا اسالم
دان نضري ۲دمليسيا جوض تله مغلواركن فتوى يغ سام.
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
انتارا فثليويغن فهمن حزب التحرير يغ برتنتاغن دغن
عقيدة اهل السنة واجلماعه اياله مريك فرخاي بهاوا قضاء
دان قدر دامبيل دري اهلي فلسفه يوناني دان فربواتن
ماءنسي تيدق اد هوبوغنث دغن قضاء دان قدر اهلل سبحانه
وتعاىل .مريك ممفرتيكاي كمعصومن نيب دغن مغاتكن
بهاوا معصومث نيب ايت هاث سلفس منجادي نيب .فهمن
حزب التحرير جوض مغاتكن بهاوا هداية دان كسسنت
بوكن دري اهلل سبحانه وتعاىل تتايف دري ماءنسي .مريك
مغيغكري تأويل ايات ۲القرءان يغ برصفة مَُتشَابِهَة دان
مندعوا حرام ميقيين بهاوا عذاب قبور فسيت برالكو .باضي
مريك عذاب قبور هاث بوليه دفرخايأي سهاج تتايف تيدق
دغن يقني برالكوث كران اي هاث برسومربكن حديث
آحاد.
مانكاال انتارا فثليويغن دري سودوت فقه فوال فهمن
حزب التحرير مثاتاكن بهاوا سسيافا سهاج بوليه
براجتهاد .سدغكن ددامل اسالم كاليقكن اونتوق براجتهاد
ايت اداله برداسركن شرط ۲يغ ساغت كتت .حزب
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التحرير براجتهاد انتاراث قوم لالكي دان وانيتا بيبس
برجابت تاغن دان هاروس منخيوم وانيتا بوكن حمرم تنفا
مقصود برزنا .سالين درفد ايت ،دري سودوت ضرقن اياث
بوليه منجادي اخنمن كفد فرفادوان اومت اسالم ،كأمانن
دان كسالمنت نضارا ،انتاراث مريك تراللو تعصوب اونتوق
منضقكن خليفه مغيكوت فهمن مريك سهيغض مندعوا
نضارا اسالم ماجو سباضاي نضارا كفور .مريك مغحكوم
خارا ممبنتوق كراجاءن ماللوءي فيليهن راي سباضاي خارا
يغ كفور دان كضاضلن ملنتيق خليفه اداله ساله ساتو دوسا
تربسر .باضي مريك سأورغ فميمفني هاروس دفراغي جك
تيدق مغملكن حكوم اسالم دان باثق الضي فهمن ۲حزب
التحرير يغ برخغضه دغن اجرن اسالم سبنر.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،باضي ممبندوغ دان ممبنرتس فهمن حزب
التحرير اين دري تروس ماسوق دان مراخوني فميكرين
دان عقيدة اومت اسالم دنضري جوهر ،مك جاوتنكواس
فتوى نضري جوهر تله مموتوسكن بهاوا فهمن اتاو اجرن
حزب التحرير فرلو دخضه كسلوروهنث دري بركمبغ
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دنضري جوهر دارالتعظيم كران اي بوليه منيمبولكن
كخالروان ،ككلريوان ،كسامرن دان منجادي اخنمن
كفد كوأتوهن اضام ،فرفادوان اومت اسالم ،كأمانن سرتا
كسالمنت نضارا .مان ۲اورغ اسالم سام اد سخارا
فرساءورغن اتاو بركومفولن اداله دالرغ دان دتضه درفد
مغمال ،مثيبار دان مغمبغكن فهمن دان اجرن حزب
التحرير دنضري جوهر دارالتعظيم .سسيافا يغ مالكوكن
فركارا ترسبوت اداله دصيفتكن مغمالكن اجرن يغ
برخغضه دغن فضاغن اهلي السنة واجلماعه دان بوليه دامبيل
تيندقن برداسركن فراونتوقكن اوندغ ۲يغ بركواتكواس
دنضري جوهر.
اومت اسالم دنضري اين جوض فرلو مغحرميت فتوى
يغ تله دكلواركن اوليه جاوتنكواس فتوى نضري جوهر
سباضاميان شيكشن  )1(49يغ مثاتاكن بهاوا "افابيال مان۲
فتوى تله دسياركن اتاو دمعلومكن ،مك فتوى ايت هندقله
مغيكت تياف ۲اورغ اسالم يغ براد دنضري جوهر
سباضاي اجرن اضامث دان هندقله منجادي كواجيفث
دسيسي اضام اونتوق مماتوهي دان برفضغ دغن فتوى ايت،
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مالءينكن جك دي تله مندافت كخوالني اوليه جاوتنكواس
فتوى برداسركن حكوم شرع".
اومت اسالم جوض هندقله منيغضلكن سيكف
تعصوب كفد سساورغ دان مغيلقكن ديري مغيكوت
ضورو ۲يغ فنداغنث بربيذا دغن فنداغن يغ فاليغ راماي.
ايلقكن دري ممفالجري اسالم هاث دغن ممباخ تنفا
برضورو .فالجريله علمو درفد ضورو ۲يغ مميليقي تولياه
دري جمليس اضام اسالم نضري جوهر دان سضاال فهمن
دان اجرن بارو يغ مغلريوكن هندقله دروجوع كفد فيهق
برواجب باضي ممستيكن كصحيحن دان كبنرن اجرن
ترسبوت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو ايت ،مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو فارا مجاعه سكالني اضر سنتياس برفضغ تضوه
دغن اجرن اسالم يغ برلندسكن فضاغن اهلي السنة
واجلماعه .كيت هندقله منولق دان مغهالغ سبارغ بنتوق
فثيبارن فهمن يغ برخغضه دان مثيمفغ درفد فضاغن اهلي
السنة واجلماعه ماسوق ككاوسن كيت خصوصث فهمن
8

حزب التحرير .ماريله كيت مثليديق دان ممهمي سسواتو
فهمن ماللوءى سومرب يغ صحيح سبلوم ممربي سوكوغن
اتاو سيمفاتي سوفايا تيدق ترجروموس كلمبه كسسنت
مريك .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة يوسف ايات
:108
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ

برمقصود :كاتاكنله (واهاي حممد)" :اينله جالنكو ،اكو
دان اورغ ۲يغ منوروتكو ،مثرو ماءنسي عمومث كفد اضام
اهلل دغن برداسركن كرتاغن دان بوقيت يغ جلس ثات .دان
اكو منضسكن :مها سوخي اهلل (دري سضاال اعتقاد دان
فربواتن شرك); دان بوكنله اكو دري ضولوغن يغ
ممفرسكوتوكن اهلل دغن سسواتو يغ الين".

اَب اركا
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