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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 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) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق هجرة
ممفرتاهنكن عقيدة اومت إسالم.
منرب فد هاري اين ايغني مغمبيل كسمفنت مغوخفكن
سالمت مثمبوت تاهون بارو  1443هجرية كفد فارا
مجاعه سكالني .كشكورن يغ تيدق ترهيغض كفد اللَّـه
سبحانه وتعاىل ،كران كيت ماسيه دبريكن نعمت
كهيدوفن دان فلواغ اونتوق ملغكه كتاهون بارو هجرة
فدكالي اين.
سسوغضوهث تغضل  1حمرم يغ كيت مسبوت ستياف
تاهون هجرية اين ،تله مغيغتكن كفد كيت تنتغ فريستيوا
فنتيغ دامل سجاره إسالم ،ياءيت فريستيوا هجرة بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم .سجاره تله منخاتتكن
بهاوا فريستيوا اين امت بسر ارتيث باضي سلوروه اومت
إسالم ،كران فركارا ايت مروفاكن فرجواغن دان
فغوربانن بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسام
فارا صحابة دان ضولوغن مهاجرين ،منيغضلكن كوتا مكه
يغ كتيك ايت دفنوهي دغن ككفورن دان كشرييكن،
اونتوق برهجرة ككوتا مدينه دمي مثاهوت سروان اللَّـه
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سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد
اول خطبة تادي ،دامل سورة األنفال ايات  74يغ برمقصود:
"دان اورغ يغ براميان دان برهجرة سرتا برجهاد فد جالن
اللَّـه (اونتوق ممبيال إسالم)  ،دان اورغ (انصار) يغ ممربي
متفت كديامن دان فرتولوغن (كفد اورغ إسالم يغ
برهجرة ايت) ،مريكله اورغ يغ براميان دغن سبنر-بنرث.
مريك براوليه كأمفونن دان ليمفه كورنيا يغ مليا".
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
انتارا توجوان سبنر هجرة بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم اين ،بوكنله كران بضيندا فوتوس اسا اتاو
كران ايغني الري درفد ككجمن دان فثقساءن ،اتاو كران
تاكوت اونتوق مغهاديف موسوه .اكن تتايف ،توجوان
سبنرث اداله اونتوق مثالمتكن دان ممفرتاهنكن عقيدة اومة
إسالم درفد اخنمن موسوه .حال اين دمكني كران منجاض
اضام مروفاكن كواجيفن فاليغ اوتام باضي اومت إسالم دان
مروفاكن توروتن فرتام دامل ترتيب مَقَاصِ ْد شرعية ،ياءيت
مندهولوءي كواجيفن منجاض ثاوا ،عقل ،كتورونن دان
هرتا.
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نامون بضيتو ،فد هاري اين مساكني برمتبهث تاهون
هجرة ،كيت دافيت ماسيه تردافت الضي ايسو فثليويغن
عقيدة يغ برالكو دامل كالغن اومت إسالم .حال اين
دمكني كران تردافت ضولوغن يغ خوبا ممباوا فهمن،
فميكرين دان بوديا يغ مروسقكن عقيدة ،عبادة دان اخالق
اومت إسالم .عقيبة درفد فربواتن اين ،سخارا تيدق
لغسوغ تله ممربي اخنمن كفد اومت إسالم دان اضام إسالم
ايت سنديري.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي اورغ يغ براميان ،سواجرث كيت فرلو
منجاديكن فريستيوا هجرة بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه
عليه وسلم دان فارا صحابة ،سباضاي فندوان اونتوق كيت
برجواغ ممليهارا دان ممفرتاهنكن عقيدة اومة إسالم درفد
سبارغ بنتوق اخنمن .حال اين بوليه درجوع كفد فرمان
اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات  100يغ
برمقصود:
"دان سسيافا يغ برهجرة فد جالن اللَّـه (اونتوق ممبيال دان
منضقكن إسالم) ،نسخاي دي اكن دافيت دموك بومي اين
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متفت برهجرة يغ باثق دان رزقي يغ معمور دان سسيافا يغ
كلوار دري رومهث دغن توجوان برهجرة كفد اللَّـه دان
رسولث ،كمودين دي ماتي (دامل فرجالنن) ،مك
سسوغضوهث تله تتف فهاال هجرةث دسيسي اللَّـه دان
(ايغتله) اللَّـه مها فغامفون ،الضي مها مغاسيهاني".
اوليه ايت ،باضي منروسكن فرجواغن دامل ممليهارا
كسوخني اضام إسالم اين ،تياد بكلن يغ فاليغ اوتام سالءين
ممفرتاهنكن عقيدة يغ بنر ياءيت عقيدة يغ برلندسكن فضغن
اهل السنه واجلماعه .حال اين دمكني كران عقيدة يغ بنر
اين مروفاكن فركارا يغ امت برهرض كفد اومت إسالم
كران عقيدة اين اكن مننتوكن كأميانن دان اكن
منخورقكن فميكرين سرتا كهيدوفن سسأورغ .سباليقث
عقيدة يغ سست دان يغ برخغضه دغن فضغن اهل السنه
واجلماعه اكن مغعاقبتكن سسأورغ ايت موده ترفغاروه
دغن فهمن دان فميكرين يغ ساله سرتا مروسقكن .مريك
يغ تيدق مميليقي عقيدة يغ بنر اين اكن مغهاديف فلباضاي
مسئله دامل كهيدوفن يغ اخريث بوليه ممباوا ديريث مالكوكن
كمعصينت ،كموغكرن دان ككفورن.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سسوغضوهث عقيدة اهل السنه واجلماعه مروفاكن
اجرن يغ بتول ،لوروس ،سالمت ،جلس دان تياد
ككلريوان دداملث .عقيدة اهل السنه واجلماعه اين جوض تله
منجادي فضغن سباهاضني بسر اومت إسالم ددنيا دان
دنضارا كيت مليسيا خصوصث دنضري جوهر اين .حال
اين بوليه دليهت ددامل اينكمن فنتدبرين اضام إسالم
(جوهر)  2003فينداءن  2014دباوه سيكشن  ،2سباضاميان
كفوتوسن جاوتنكواس فتوى نضري جوهر يغ منتفكن
بهاوا اومت إسالم دنضري جوهر هندقله هاث مغيكوت
اجرن إسالم يغ براسسكن فضغن اهل السنه واجلماعه،
دري سضي عقيدة برفندوكن كفد الرين األشاعرة دان
املاتريدية ،داري سضي شريعة هندقله برفندوكن كفد
مذهب الشافعي ،اتو دامل كأداءن ترتنتو مغيكوت مان
ساتو مذهب احلنفي ،املالكي دان احلنبلي ،اتو ماللوءي
اجتهاد حكوم يغ تله دفوتوسكن اوليه جاوتنكواس فتوى
اتس شور جمليس اضام أسالم نضري جوهر دان دفركننكن
اوليه دولي يغ مها موليا سلطان جوهر ،مانكاال دري سضي
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تصوف فوال هندقله برفندوكن عملن تصوف امام ُجنَْيد
البَ ْغدَادِي دان امام الغزالي .واالوباضاميان فون مذهب
تصوف معترب الءين بوليه دعملكن سالضي تيدق برتنتغن
دغن فضغن اهل السنه واجلماعه.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي روموسن مغاخريي خطبة فدكالي
اين ،منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،باضي ممستيكن
كسوخني عقيدة اومة إسالم اين سنتياس ترفليهارا .مك
برمسفنا دغن تاهون  1443هجرية اين ،ماريله كيت
مغحياتي سفنوهث مساغت فريستيوا هجرة دغن سنتياس
ممفركوكوهكن عقيدة اهل السنه واجلماعه ددامل ديري
كيت .جاغنله كيت ترفغاروه دغن عملن يغ بوليه
مروسقكن فضغن عقيدة كيت.
اومت إسالم هندقله منولق سبارغ بنتوق فهمن اتاو
اجرن يغ بوليه مغلريوكن دان منختوسكن كتيدق هرمونني
دامل مشاركت .سالءين ايت اومت إسالم جوض فرلو ممربي
تومفوان كفد كضياتن يغ بوليه مثاتوفادوكن اومت دان
مثمارقكن شعار إسالم .جاغنله كيت برفوتوس اسا دغن
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اوسها اين كران موسوه إسالم سنتياس براوسها مغمبيل
كسمفنت اتس كالالين دان كلمهن كيت .ايغتله اكن
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة يوسف ايات :108
ﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ

برمقصود" :كاتاكنله (واهاي حممد) :اينله جالنكو ،اكو
دان اورغ يغ منوروتكو ،مثرو ماءنسي عمومث كفد اضام
اللَّـه دغن برداسركن كرتاغن دان بوقيت يغ جلس ثات .دان
اكو منضسكن :مها سوخي اللَّـه (دري سضاال اعتقاد دان
فربواتن شرض); دان بوكنله اكو دري ضولوغن يغ
ممفرسكوتوكن اللَّـه دغن سسواتو يغ الءين".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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