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 إسالم اهنكن عقيدة اومترتفمم هجرة 
 م 2021 اوضوس 13برساماءن  هـ 1443حمرم  04

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱ
مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض  

 (74:ألنفالا)
 

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  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 كفد"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو برمقصود: 

"أوىل  كفددان  اللَّـهرسول  كفددان طاعتله كامو  اللَّـه

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

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

القرءان(  ) اللَّـهكتاب( ) كفدمكـ هندقله كامو مغمباليكنث 

دان  اللَّـه كفدبراميان  ـ كامو بنركالسنة( رسولث، ج) دان

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه كفد ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 هجرة تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 إسالم. عقيدة اومت ناهنكرتفمم

 

 كنخفوغم نتفكسم مبيلغم نيغاي اين هاري دفرب نم

 اراف كفد هجرية 1443 بارو تاهون مبوتثم سالمت

 كفد اللَّـه يغضتره تيدق غي كشكورن. سكالني مجاعه

 نعمت دبريكن ماسيه كيت كران ،وتعاىل هسبحان

 هجرة بارو كتاهون كهغمل اونتوق غلواف دان نفكهيدو

 .اين كاليفد

 

 فستيا مسبوت كيت يغرم حم 1 لغضت ثوهغضسسو

 ريستيواف غتنت كيتكفد  تكنغيغمتله  ،اين هجرية تاهون

 ينداضب هجرةريستيوا ياءيت ف ،دامل سجاره إسالم يغنتف

 اتتكنخمن تله سجاره. اللَّـه عليه وسلم صلى اللَّـه رسول

  اومت سلوروه يضبا ثارتي بسر امت اين ريستيواف بهاوا

 دان نغرجواف اكنفمروفركارا ايت  كران ،إسالم

 برسام اللَّـه عليه وسلم صلى اللَّـه رسول ينداضب ورباننفغ

 مكه كوتا لكنيغضمن ،مهاجرين نغولوض دان صحابة اراف

 ،يكنشريك دان ككفورن نغد نوهيفد ايت كتيك يغ

 اللَّـه سروان اهوتثم دمي مدينه ككوتا برهجرة اونتوق
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فد  كناخدبا يغوتعاىل  هسبحان اللَّـه فرمان .وتعاىل هسبحان

 :برمقصود يغ 74 ايات نفالاألة سور دامل ،تادي خطبة اول

 

 جالنفد  برجهاد سرتا برهجرة دان براميان يغ غدان اور"

 ممربي يغ (انصار) غاور دان ، (إسالم  اليممب اونتوق) اللَّـه

 يغ إسالم غاوركفد ) نغرتولوف دان كديامن تفمت

. ثبنر-سبنر نغد براميان يغغاور مريكله ،(ايت برهجرة

 ".مليا يغ كورنيا هفليم دان وننفمأك وليهابر مريك

 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 صلى اللَّـه رسول ينداضانتارا توجوان سبنر هجرة ب

 اتاو اسا وتوسف ينداضب كران بوكنله ،اين اللَّـه عليه وسلم

كران  اتاو ،ءناسفثق دان ككجمن فددر الري نييغا كران

 توجوان ،يفتتا اكن. موسوه يفهادغتاكوت اونتوق م

  عقيدة اومة رتاهنكنفمم دان كنالمتثم اونتوق اداله ثسبنر

 ضمنجا كراندمكني  اين حال. موسوه مناخنفد در إسالم

 دان إسالم اومت يضبا اوتام يغالف نفكواجي اكنفمرو امضا

 يتءيا ،شرعية ْدِصاَقَم ترتيب دامل رتامف توروتن اكنفمرو

 دان كتورونن عقل، اوا،ث ضمنجا نفجيكوا يءمندهولو

 .هرتا
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 تاهون ثبرمتبه مساكني اين هاريفد  يتو،ضنامون ب

 نيغليوفث ايسو يضال تفتردا ماسيه يتفدا كيت هجرة،

حال اين  .إسالم  اومت نغكال دامل برالكو يغ عقيدة

 ،فهمن ممباوا وباخ يغ نغولوض تفتردا كراندمكني 

 اخالق دان ةعباد عقيدة، مروسقكن يغ بوديا دان ميكرينف

 تيدق اراخس اين، ربواتنففد در عقيبة. إسالم اومت

 إسالم امضا دان سالمإ اومت كفد مناخن ممربي تله غسوغل

 . سنديري ايت

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 رلوف كيت ثسواجر ،براميان يغ غاور ايضسبا

اللَّـه  صلى اللَّـه رسول ينداضب هجرة ريستيواف منجاديكن

 كيت اونتوق ندوانف ايضسبا ،صحابة اراف دان عليه وسلم

درفد  عقيدة اومة إسالم رتاهنكنفمم دان ممليهارا غبرجوا

 فرمان بوليه درجوع كفدحال اين  .سبارغ بنتوق اخنمن

 يغ 100 اياتء اسنال ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه

 :برمقصود

 

 دان اليممب اونتوق) اللَّـه جالنفد  برهجرة يغ افدان سسيا"

 اين بومي دموك يتفدا اكن دي ايخنس ،(إسالم  قكنضمن
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 يغ افسسيا دان معمور يغ رزقي دان قثبا يغ برهجرة تفمت

 دان كفد اللَّـه برهجرة توجوان نغد ثرومه دري كلوار

 مك ،(رجالننف دامل) ماتي دي كمودين ،ثرسول

 دان اللَّـه دسيسي ثهجرة الاهف فتت تله ثوهغضسسو

 ".اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها اللَّـه (تلهيغا)

 

ليهارا مم دامل نغرجواف منروسكن يضاوليه ايت، با

 ينءسال اوتام يغالف يغ بكلن تياد اين، اضام إسالم كسوخني

 نفضغ برلندسكن يغ ياءيت عقيدة بنر يغ عقيدة رتاهنكنفمم

 بنر غي عقيدة كران دمكني اين حال. ماعهاجلو سنهال اهل

 سالمإ اومت دفك ضبرهر امت غي ركاراف اكنفمرو اين

 اكن دان مياننأك مننتوكن اكناين عقيدة كران 

 ثسباليق. غورأسس نفكهيدو سرتا ميكرينف ورقكنخمن

 سنهال اهل نفضغ نغد هخغضبر غي دان سست غي عقيدة

 اروهفغتر موده ايت غورأسس بتكنقاغعم اكن جلماعهاو

 مريك. مروسقكن سرتا ساله غي ميكرينف دان فهمن نغد

 ايضلباف يفهادغاين اكن م بنر غي عقيدة مميليقي تيدق غي

 مالكوكن ثديري ممباوا بوليه ثاخري غي نفكهيدو دامل مسئله

 .ككفورن دان كرنغكمو ينت،عصكم
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 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اكنفمرو جلماعهاو سنهال اهل عقيدةث وهغضسسو

 تياد دان جلس سالمت، لوروس، بتول، غي اجرن

 تله جوض اين جلماعهاو سنهال اهل عقيدة. ثددامل ككلريوان

دان  ددنيا سالمإ اومت بسر نيضسباها نفضغ منجادي

حال  .اين ري جوهرضدن ثصخصو مليسيا كيت دنضارا

 سالمإ امضا نتدبرينف منكايناين بوليه دليهت ددامل 

سباضاميان  ،2 سيكشن دباوه 2014 فينداءن 2003 (جوهر)

 كنفمنت يغ جوهر ريضن فتوى جاوتنكواس كفوتوسن

 يكوتمغ ثها هندقله جوهر ريضدن سالمإ اومت بهاوا

 ،جلماعهاو سنهال اهل نفضغ براسسكن غي سالمإ اجرن

 دان ةرعشااأل الرين دفك ندوكنفبر عقيدة يضس دري

 دفك ندوكنفبر هندقله شريعةداري سضي  ،ةاملاتريدي

 اتو دامل كأداءن ترتنتو مغيكوت مان شافعي،ال مذهب

اتو ماللوءي  ،بليناحل دان املالكي ،حلنفيساتو مذهب ا

 فتوى جاوتنكواساجتهاد حكوم يغ تله دفوتوسكن اوليه 

دان دفركننكن  اضام أسالم نضري جوهر اتس شور جمليس

 يضمانكاال دري س ،اوليه دولي يغ مها موليا سلطان جوهر
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 دْيَنُج امام تصوففندوكن عملن بر هندقله والف تصوف

 مذهب ونف اميانضواالوبا. الغزالي امام دان ياِدَدْغالَب

 نغبرتنت تيدق يضسال دعملكن بوليه ينءال عتربم تصوف

 .ماعهاجلو سنهال اهل نفضغ نغد

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كاليفد خطبة خريياغم روموسن ايضسبا جوسرتو

باضي ممستيكن  سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين،

مك  .يهاراترفل كسوخني عقيدة اومة إسالم اين سنتياس

ماريله كيت  اين، هجرية 1443 تاهون نغد نافبرمس

 سنتياسدغن   هجرة ريستيواف تغمسا ثنوهفس حياتيغم

دامل ديري د ماعهاجلو سنهال اهل عقيدة كنركوكوهفمم

 بوليه يغ عملن نغد اروهفغتر كيت نلهغجا. كيت

  .كيت عقيدة نفضغن قكمروس

 

 اتاو فهمن بنتوق غسبار منولق هندقله إسالم اومت

 هرمونني كتيدق توسكنخمن مغلريوكن دان بوليه يغ اجرن

 ممربي رلوف إسالم جوض اومت. سالءين ايت مشاركت دامل

 دان اومت دوكنفااتوثم بوليه يغ ياتنضككفد  وانفتوم

 نغد اسا وتوسفبر كيت نلهغجا. إسالم شعار مثمارقكن
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 مبيلغوسها ماسنتياس بر إسالم ها اين كران موسوهاوس

ايغتله اكن . كيت كلمهن دان كالالين اتس نتفكسم

 : 108 ايات يوسف ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 

  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ٱ
  ىك مك لك اك يق ىق

 

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

 اماض دفك ثعموم نسياءم روثم منوروتكو، غي غاور دان

 دان. اتث جلس غي بوقيت دان نغكرتا برداسركن نغد اللَّـه

 دان اعتقاد االضس دري) اللَّـه يخسو مها: سكنضمن اكو

 غي نغولوض دري اكو بوكنله دان; (ضشر ربواتنف

 ".ينءال غي سسواتو نغد اللَّـهوكن رسكوتفمم

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ لُْمس ْ
 
َٱ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 
ٱ


