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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،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 ،جكـ كامو بنر براميان 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
مننتوت علمو دغن ضورو يغ بنر.
ممفالجري سسوات علمو ،تراوتاماث علمو اضام
هندقله اياث دالكوكن دغن برضورو .تيادا سأورغ انسان
دالهريكن كدنيا تروس منجادي سأورغ يغ برعلمو،
مسواث ترلبيه دهولو فرلو دتوجنوق ،دأجر دان دبيمبيغ.
مسكيفون زمان كيين باثق تيكنولوجي يغ ممودهكن
سسأورغ اونتوق بالجر اضام ،نامون سسأورغ ايت فرلو
مميليكي ضورو اونتوق مندافتكن فغاجرن اضام يغ تفت
دان بنر،كران منونتوت علمو تنفا برضورو دخواطريي
اكن ترجروموس كدامل اجرن يغ ساله دان مثستكن.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن دأول خطبه تادي
دامل سورة اإلسراء ايات  36يغ برمقصود:
"دان جاغنله اغكاو مغيكوت اف يغ اغكاو تيدق
ممفوثاءي فغتاهوان مغناءيث ،سسوغضوهث فندغرن دان
فغليهنت سرتا هاتي ،مسوا اغضوتا ايت تتف اكن دتاث
تنتغ اف يغ دالكوكنث".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سسأورغ يغ ماهو منجادي اورغ يغ برعلمو،
هندقله اي منخاري ضورو سباضاي فمبيمبيغ دان فنديديق
اونتوق فركمبغن علموث .تنفا برضورو مستحيل
سسأورغ ايت بوليه ممهمي سسوات علمو دغن بتول.
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنديري فون اد
ضوروث ياءيت مالئكة جربيل عليه السالم يغ ممبيمبيغ
بضيندا ممباخ القرءان كتيك دضوا حراء .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة العلق ايات  1هيغض  5يغ برمقصود:
"خباله (واهي حممد) دغن نام توهنمو يغ منخيفتاكن
(سكالني خملوق) ،إي منخيفتاكن ماءنسي دري سبوكو
داره بكو .خباله دان توهنمو يغ مها فموره ،يغ مغاجر
ماءنسي ماللوءي فينا دان توليسن .اي مغاجركن ماءنسي
اف يغ تيدق دكتاهوءيث".
نامون بضيتو ،فد هاري اين اد دكاالغن اومت
إسالم يغ تيدق مغمبيل برت ممفالجري علمو دغن
برضورو .سباليقث مريك لبيه سليسا ممباخ دان ممفالجري
علمو سخارا سنديري ماللوءي بوكو اضام اتاو ددامل
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ميديا سوسيال .مريك تيدق برضورو دغن ضورو يغ
ممفوثاءي فغتاهوان ددامل سسوات بيدغ علمو ،بهكن
مريك براس يقني دغن كفهمن مريك سنديري .مك
موخنول له ضولوغن ترتنتو يغ مراساكن ديري مريك
سوده خوكوف اليق اونتوق ممفركتاكن تنتغ علمو اضام،
لنتس مريك مراساكن مريك سوده فاكر ددامل علمو اضام
سهيغض مريك مندعوا مريك ممفو مموتوسكن سسوات
حكوم ددامل اوروسن اضام.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
حقيقتث مريك لوفا بهاوا علمو يغ بركاءينت دغن
اضام إسالم دان كفهمنــث فرلو دروجوع كفد اهلي علمو
يغ بنر ۲ماهري دامل سسوات بيداغ ،كران مريك تيدق
اكن ممفو منمفوه الءوتن علمو يغ لواس اين سخارا
سأورغ ديري تنفا فمبيمبيغ دري سأورغ ضورو يغ بنر.
ضورو اينيله يغ اكن منرغكن كفد مريك اف يغ تيدق
جلس دان ممفرليهتكن سضاال فرحبثن سسوات بيدغ علمو
ايت دغن ضمربن يغ سبنرث .اين اداله كران علمو اضام
بوكن سهاج منخاكويف فكتا دان كثاتاءن مسات-مات،
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بهكن اي ممرلوكن كفهمن يغ جلس درفد دادا فارا
علماء يغ مغمبيل علمو درفد علماء تردهولو سهيغضاله
مسفاي كفد بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .تنفا
بيمبيغن درفد علماء اتاو ضورو ،اياث اكن ممباوا كفد
ككلريوان دان ساله فهم كتيك ممباخ دان ممهمي سسوات
علمو يغ اخريث ممباوا كسسنت كفد ديري سسأورغ دان
اكن مثستكن اورغ الءين.
اوليه ايت ،سباضاي اومت إسالم كيت هندقله
ملغكفكن ديري دغن علمو دان ممفالجري علمو اضام
دغن ضورو يغ بنر يغ برفضغ كفد فضغن اهلي السنه
واجلماعه .اومت إسالم هندقله منخاري ضورو دكاالغن
فارا علماء يغ بنر ممفوثاءي علمو فغتاهوان بركناءن
دغن اجرن إسالم سخارا مندامل .اين اداله كران فارا
علماء اداله مريك يغ ممفو مثيغكف دان ممهمي دليل
درفد القرءان دان احلديث دغن مسفورنا .مريك بوكن
سهاج ممهمي دليل دان فنجلسن درفد علماء سيلم
بهكن اد دانتارا مريك يغ مغـحفظ القرأن دان راتوسن
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ريبو حديث اونتوق ماليقكن مريك داستيلهكن سباضاي
سأورغ علماء.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه اإلمام ابو
داود درفد ابو دردأ رضي اهلل عنه بهاواساث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث علماء ايت اداله فواريث فارا نبى .فارا نبى
تيدق مواريثكن دينار دان درهم .مريك هاث مواريثكن
علمو .مك بارغسياف يغ مغمبيل (واريثن علمو)
ترسبوت اي تله مغمبيل هبوان يغ فاليغ مسفورنا".
(رواية اإلمام ابو داود)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين درفد ايت ،باضي ممستيكن اومت إسالم
خصوصث دنضري جوهور ممفالجري اضام دغن ضورو يغ
بنر دان تيدق مثليويغ دري فضغن اهلي السنه واجلماعه،
مك اومت إسالم فرلو مميليه ضورو يغ مميليكي تولياه
كبنرن مغاجر اضام درفد فيهق برواجب .توجوان تولياه
اين اداله اونتوق مغنلفسيت كاليقن سسأورغ ضورو ايت
دامل مغاجر حال يغ بركاءينت دغن اضام ،اضر اياث تيدق
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منيمبولكن اونسور فرفخهن دان ككلريوان دكاالغن
مشاركات .اياث جوض برتوجوان اونتوق مغكغ فثيبارن
فهمن اتاو اجرن يغ مثليويغ دامل مشاركات .سالءين
درفد ايت ،اياث جوض اونتوق ممستيكن ضورو يغ مغاجر
دافت مثمفايكن علمو منفيت كهندق اجرن إسالم يغ
سبنر برداسركن القرءان ،السنة ،إمجاع دان قياس.
جوسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ممرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني ،اضر سنتياس ممفالجري علمو
اضام دغن برضورو دان يغ مميليقي عقيده يغ بنر
برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه ،الرين األَشَا ِعرَه
دان املَاُترِيدِيَه .ماريله سام كيت ممرتبتكن كدودوقن
ضورو اين اضر اياث سنتياس دحرميت دان دفندغ موليا
اوليه مشاركات .مسوض فغاجرن يغ دمسفايكن اوليه ضورو
يغ بنر اين اكن دافت مالهريكن مشاركات يغ برفضغ
تضوه كفد اجرن إسالم دمي ممليهارا كسوخيانث اضر اياث
تيدق دفرسندا دان دخروبوهي اوليه مريك يغ برنية
جاهت اونتوق مروسقكنث فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة النحل ايات :43
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برمقصود" :دان تيدقله كامي مغوتوس رسول سبلوممو
(واهي حممد)  ،مالءينكن دري كالغن اورغ لالكي ،يغ
كامي وحيوكن كفد مريك .اوليه ايت برتاثله كامو
(واهي ضولوغن مشرك) كفد اورغ يغ برفغتاهوان اضام
جك كامو تيدق مغتاهوءي".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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