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 ماعهجلالسنه وا اهلعقيدة  دفك فضغبر

 م 2022 جانواري 21برساماءن  هـ 1443مجادى األخر  18
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ...

هب مب خب حب جب مئهئ خئ  

 (07:حلشرا)
 

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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

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

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

القرءان(  ) اللَّـه كتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان  اللَّـه براميان كفد  كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)دان 

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه  دفك 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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 برفضغ تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .السنه واجلماعه اهلكفد عقيدة 

 

 دامل اساس ركاراف اكنفمرو عقيدة ثوهغضسسو

 اتاو كيقينن ن،اءرخايفك برمقصود اين عقيدة. إسالم

 اتوهنفك دان كطاعنت دفك عمرجو غي كوكوه غي مياننإك

 غسوفتر غورأسس عقيدة ثسكريا. إسالم اجرن فترهاد

 ايت اوليه. ايتورغ أسس إسالم نفضغ رونتوهله مك

 اومت دفك ضبرهر امت غركارا يف اكنفمرو بنر غي عقيدة

 اكن دان مياننأك مننتوكن اكن عقيدة كران إسالم

 .ورغأسس نفكهيدو سرتا ميكرينف منخورقكن

 

 نفضغ برلندسكن غي عقيدة اياله اين بنر غي عقيدة 

 القرءان دفك فضغبر غي نغولوض يتءيا ماعهاجلو سنهال اهل

 اراف منروسي عليه وسلم اللَّـه صلى  اللَّـه  رسول هسنال دان

 دفك يكنافدمس ثسرتوس يغ نْيِعالَتاِب ْعِباَت ن،ْيِعاِبالَت صحابة،

مليفوتي عقيدة، شرعية دان  تربعم علماء ماللوءي كيت

 اول دف دباخكن غي وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. اخالق

 :برمقصود غي 7 ايات رشاحل ةسور دامل تادي خطبة
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فد ك اللَّـهيغ دباوا اوليه رسول سوروهن اف جوا "...دان 

سرتا عملكن دان اف جوا يغ  امبيل له اكن ديكامو مك 

برتقوى  دان ثفاتوهيله الرغن مك ثمالكوكن كامو ثدالرغ

 عذاب برت امت اللَّـه ث; سسوغضوهاللَّـهفد ك كامو له

 ."(ثينتهفريغ ملغضر  ضي اورغبا) ثسيقسا

 

 ،اللَّـه معاشراملسلمني رمحكم

ماعه اين مروفاكن فضغن يغ اجلسنه وال اهلعقيدة 

اللَّـه اجرن يغ دباوا اوليه بضيندا رسول  فدر اوميب دراكبر

دان فارا صحابة، كمودين دسوسون  صلى اللَّـه  عليه وسلم 

سنه الدغن لبيه تراتور دان تضوه اوليه دوا توكوه اهل 

االمام ابو  ي دانِرَعْشاأَل ْنَسَحاالمام ابو ياءيتجلماعه او

مبيل ااين دالسنه واجلماعه  اهل. اصطالح يِدْيِرُتر املَاْوُصْنَم

يغ دروايتكن  حديثدان دروموس اوليه علماء برداسركن 

 عنه اللَّـه  رضي وبن عمر اللَّـهدرفد عبد رتمذيلااالمام  اوليه

برسبدا  عليه وسلم اللَّـه صلى اللَّـه بهاواسث بضيندا رسول 

 :يغ برمقصود

 

. قكلومفو 72يل كفد ءسسوغضوهث تله برفخه بين اسر"

دمان  قكلومفو 73مانكاال اومتكو اكن برفخه كفد 
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. مريك قكسمواث اكن كنراك كخوالي ساتو كلومفو

. بضيندا اللَّـهبرتاث: سيافاكه مريك ايت واهاي رسول 

منجواب: مريك اداله ضولوغن يغ برفضغ كفد اجرنكو دان 

 ".فارا صحابةكو

تله منوجنوقكن كفد  جوض خاتنت سجارهبردسركن 

 ماعهاجلسنه وال اهلا عقيدة يغ برلندسكن فضغن كيت بهاو

 ،ددنيا إسالمتله منجادي فضغن سبهاضني بسر اومت  اين

درنتاو اسيا تغضارا ترماسوق دنضارا كيت  صثخصو

واجلماعه سنه ال اهلمليسيا. دنضري جوهر فضغن عقيدة 

تله دترميا اأَلَشاِعَرْة دان َامْلَاُتِرْيِديَّْة  يغ برسومربكن الرين

. ايندنضري  إسالمسباضاي فضغن عقيدة سلوروه اومت 

كواس يغ دبريكن ددامل حال اين بولبه دليهت بردسركن 

 سيكشن دباوه 2003 (جوهر) إسالماينقمن فنتدبرين اضام 

ضري جوهر تله منتفكن بهاوا ن فتوى جاوتنكواس ،47

دنضري جوهر هندقله هاث مغيكوت اجرن  إسالماومت 

جلماعه يغ اسنه وال اهليغ براسسكن فضغن  إسالم

 .دان َامْلَاُتِرْيِديَّة اأَلَشاِعَرة الرينبرسومربكن 
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 سكالني، اللَّـهسيدغ مجعة يغ درمحيت 

يغ  السنه واجلماعه اهلعقيدة سسوغضوهث 

سباضاي  تكنفدصياين  الرين دوا-كدواكفد  برسومربكن

اجرن يغ بتول، لوروس، سالمت، جلس دان تياد 

ككلريوان دداملث، سرتا تله دافت مثاتوفدوكن اومت 

سباضاي اجرن يغ  دصيفتكنين ءال يغ . مسنتارا اجرنإسالم

ويغ دان بوليه ممباوا فرفخاهن كفد اومت يكلريو، مثل

 :ايالهالسنه واجلماعه  اهلعقيدة فضغن خريي  انتارا .إسالم

 

 كن حكوممنتفسريبرفضغ دان  السنه واجلماعه اهلفرتام: 

 ياءيتبرداسركن كفد سومرب فرونداغن اوتام  إسالم

 السنة، امجاع دان قياس. القرءان،

يغ مليفوتي فركارا مغناءي  إسالمكدوا: برفضغ كفد اجرن 

 .اخالقعقيدة، شريعة دان 

 سبحانه وتعاىل اللَّـهكوجودن براميان دان ميقين  كتيض:

 سكالي سام تيدق ثـصيفت سرتا ذات دان تفتيدق برمت

 ث.قخملو ءياماثم
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 اللَّـه ناءورنفكسم تفيص االضس نغبراميان د: مفتأك

 واجب غي ولوهف دوا صيفت ماللوءي سبحانه وتعاىل

 .ثيضبا
سبحانه وتعاىل دري معنا ظاهريث فد  اللَّـهمثوخيكن  :كليم

يغ  (ات )كسامرنَهاِبَشَتُم تفيبرص ن يغاءالقر اية

دغن  اللَّـه تفيصن اءن دان كساماءمنوجنوقكن فثروف

 .خملوق تفيص

فرخاي بهاوا فارا صحابة كسمواث برسيكف بنر : منأك 

 مريك. اموج-دان عاديل تنفا تراللو مموجا

يغ سابيت  غائبفرخاي دان براميان كفد فركارا  :كتوجوه

 ن عذاب قبور.اءسقسفرتي سيالسنة ماللوءي القرءان دان 

 .إسالمسودارا سسام  كنورفوكمغتيدق كالفن: 

يت ءان دان فغعملن ياءن دامل كفرخاياءكسدرهان:  الفنك

 تيدق تراللو تعصوب دان تيدق تراللو خواي.

 عقيدة دغن فركارا ادوقكن : تيدق منخمفورسمبيلنك

 اوليه عقل. يكريكنفد ممفو يغ تيدق

 

 سكالني، اللَّـهسيدغ مجعة يغ درمحيت 

نضري جوهر د إسالماوليه ايت، سباضاي اومت 

 اهلفضغن  اين، كيت فرلو ممهمي دان مغملكن مسوا خريي
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كسموا  جكاين دامل كهيدوفن كيت.  السنه واجلماعه

خريي اين دافت دحياتي سفنوهث، نسخاي اكن ممربي 

يغ  إسالمكسن يغ باءيق دامل ممبينا كساتوان عقيدة اومت 

برفنجاغن دنضري جوهر يغ ترخينتا اين. سباليقث جك 

تيدق، كيت اكن تروس برهادفن دغن خابرن فرفخاهن 

 يغدان اخنمن يغ بسر سفرتي موخنولث فلباضاي اجرن 

ءن ان دان كبينسقث اكن ممباوا كفد كروسرياخيغ  ويغيمثل

 تس ديري، كلوارض، مشاركت ماهوفون نضارا.أك
 

رب نفد كالي اين م خطبة خرييامغجوسرتو سباضاي 

ايغني مثرو مجاعه سكالني، برفضغ تضوهله دغن اجرن 

 الرينالسنه واجلماعه  اهليغ برلندسكن فضغن  إسالم

سياكن ماس -كيت منسياجاغنله . اأَلَشاِعَرة دان َامْلَاُتِرْيِديَّة

كن دان قيغ بوليه مروس يغ اد دغن مالكوكن فركارا

، سفرتي سوك إسالممغهنخوركن فرفادوان اومت 

، إسالميغ دالكوكن اوليه اومت  خالفيه ممبدعةكن عملن

يغ دكلواركن اوليه  فتوىسهيغض اد يغ سغضوف منولق 

برساتو هاتي فيهق بركواس اضام. ماريله كيت برسام

يغ بوليه ممخهبلهكن  فهمنمنولق سبارغ بنتوق اجرن دان 
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 هسبحان اللَّـه فرمان .مشاركتدان مغضوضت كهرمونني 

 :143 ايات البقرة ةوتعاىل دامل سور

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ

... زئمئ رئ ّٰ ِّ  
 

ضاميان كامي تله مميمفني سبا) دمكينله دان": برمقصوديغ  

 واهاي) كامو جاديكن كامي ،(جالن يغ لوروسك كامو

اتو اومت يغ فيليهن الضي عاديل، سوفاي س (حممد اومت

كامو اليق منجادي اورغ يغ ممربي كرتاغن كفد اومت 

 (حممد) اللَّـه  رسول دان (غ يغ بنر دان يغ سالهتنت)نسي اءم

فوال اكن منجادي اورغ يغ منرغكن كبنرن فربواتن 

 "...كامو
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


