
 1 

 

 الرين اأَلَشاِعَرْة  عقيدة 
 م 2023 جانواري 06 برساماءن هـ 1444مجادى األخر  13

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

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

 (108:يوسف) 
 

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  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ 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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عقيدة  تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .الرين اأَلَشاِعَرْة

 

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّه سكالني،

 مشول، غي امضا مروفاكن سالمإ امضا ثوهغضسسو

 نفكهيدو سلوروه وتيفمليمسفورنا دان  ثاجرن يتءيا

 ممنوهي اونتوق جراد ثها تيدق نسياءم. نسياءماومت 

 واسا،فبر صالة، ةعباد رتيفس مسات ةعباد تونتوتن

 توروت سالمإ جرانا يفتتا اكن ،ثايضسبا دان برزكاة

. نسياءم روحاني نغد يتءتركا غي ركارافي كومغمر

 صلى اللَّه عليه وسلم هاللَّ رسول ينداضب ايت، سبب اوليه

 ضتي كوميغمر غي سالمإ امضا نفضغ نغد ثاومت ممبنتوق

 اين ضكتي. اخالق دان ،ةعباد عقيدة، يتءيا ركاراف

 ثنغد كران امضبرا نفكهيدو دامل غنتيف غي ركاراف اكنفمرو

وتعاىل دان  هسبحان هاللَّ نضاءيكر وليهارفمم اكن نسياءم

حال اين . ثنفكهيدو دامل ناءورنفكسم تفاكن مندا

 يوسف ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماندجلسكن دامل 

 :برمقصود غي تادي خطبة اول دف كنادباخ غي 108 ايات
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 غي غاور دان جالنكو لهياين: "(حممد واهاي)كاتاكنله "

 نغد هاللَّ امضا دفك ثعموم نسياءم روثم منوروتكو،

 اكو دان. اتث جلس غي بوقيت دان نغرداسركن كرتاب

 دان اعتقاد االضس دري) هاللَّ سوخي مها: سكنضمن

 غي نغولوض دري اكو بوكنله دان; (كيريش ربواتنف

 ."ينءال غي سسواتو نغد هاللَّ رسكوتوكنفمم

 

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

دان  اأَلَشاِعَرْة الريناهل السنة واجلماعة  عقيدة

الم سإ اومت اوليه فضغد الما تله غيعقيدة اداله  َاْلَماُتِرْيِديَّْة

 تركنل تغسا اين اأَلَشاِعَرْة عقيدة الرين .دسلوروه دنيا

 ابو ماماأل برنام غي علماء غسأور دفك دنيسبهكن دان

. هجرة ضكتي رونق سكيرت الهري غي يِرَعْشاأَل ْنَسَح

 اأَلَشاِعَرْة الرين ي،ضال هجرة ضكتي غي رونق دري برموال

 دسلوروه ملواسيغ  ناءنرميف تفمندا دان غاين تله بركمب

 دان داملمن لبيه نغد دكاجي ثعلمو. سالمإ دنيا

 تله ضجو اين الرين. عقيدة غبيد دامل ندوانف دجاديكن

 ثخونتوه. سالمإ سجاره دامل بسر علماء نفضغ منجادي

 اُفَحْتاِ ثابكت ددامل اكوانفغ ممربيكن تله يِدْيِبَزلا ماماأل
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شَََرح كتاب ِإْحَياء ُعلُوم الّديِْن كراغن األمام  نْيِقتَُّماْل ِةاَدالسَّ

 سزمان فهيدو غيكباثقن اومت إسالم  بهاوا ،الغزالي

 :بهاوا بوتكنثم دي. اين الرين يكوتغم ثنغد

 

 غي مك ايت، ةجلماعاو ةسنال اهل دسبوتكن ابيالفا"

 ".اأَلَشاِعَرْة دان َامْلَاُتِرْيِديَّْة اياله دمقصودكن

 

 َطَبَقات كتاب ددامل اتاكنثم والفي اِزَرْيمام الِشاألمانكاال 

 :بهاوا ةيَِّعِفاالَش

 

 قنثا، كبةسنالاداله امام اهل  يِرَعْشاأَل ْنَسَح ابومام األ"

 ثالريان دان بلياوبرفكغ دغن الريان  الشافعيعلماء مذهب 

 ".بنر غي الريان اداله

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 غي غاور بوكنلهي ِرَعْشاأَل ْنَسَح ابو ماماأل ثسبنر

 غاور ناءرخايفك دان عقيدة ريك-مريك دان تافمنخي

 ثحقيقت دف سالمإ غدان عقيدة اور ناءرخايفك. سالمإ

 جركناد دان وتعاىل هسبحان هاللَّ دفدر برسومرب اداله

صلى اللَّه عليه  هاللَّ رسول ينداضب اوليه كتغريفبر سخارا

 اوليه دالكوكن غي فركارا نامون. ةصحاب اراف دفك وسلم

 علمو كمبالي وسونثم بلياو ايالهي ِرَعْشاأَل ْنَسَح ابو ماماأل
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 هاللَّليه رسول او دباوا غي عقيدة نغكسينمبو دفدر عقيدة

 ْعاِبَت ،نْيِعاِبالَت اوليه دتروسكن ثكمودين ،ةصحاب ارافدان 

. اين كهاري غضهي مريك يكوتفغ سلوروه دان الَتاِبِعْين

 تله بلياو كران بلياو نام دفك دساندركن ترسبوت عقيدة

 يضبا واتق فخوكو غي جههو ننوسوفث الكوكنم

 .سبنر غي سالمإ اومت عقيدة رتاهنكنفمم

 

 ايني ِرَعْشاأَل ْنَسَح ابو ماماأل اوسها دفحاصيل در

 يدر سالمإ اومت دفك قثبا غي تمنفع ممربيكن تله ثسبنر

 ثبتكنمغإ دان وسونثبلياو تله م. اين كهاري غضهي دهولو

 دان نقلي دليل برداسركن هاللَّ ناءورنفكسم صيفت

 سجق .هولوف دوا صيفت ندكنتف ماللوءي قليع

 الرين اروهفغ منافيكن برجاي تله اين الرين ،نثموخنولك

 ملبيهي نسياءم عقل مندهولوكن غخندرو غي لةِزَتْعُم

تله برجاي  ضجو اين اأَلَشاِعَرْة نالري. القرءان نيغضكتي

 غيفهمن ممبتولكن برجاي تله دان شيعة اروهفغممبنرتس 

 مندعوا غي الرين رتيفس لوروس غي لندسن دفدر ترساسر

 ضجو اين اأَلَشاِعَرْة الرين. ميسيبرج دان تفبرمت ايت هاللَّ

 دان نءافروفث دفدر وتعاىل هسبحان هاللَّ وخيكنثم تله



 7 

يه ايت، اول. خملوق صيفت نغد هاللَّ فتيص نءكساما

 ثسبنري ِرَعْشاأَل ْنَسَح ابو امام بهاوا كيت دفجلس ك

 رسول ينداضب عقيدة نغد بربيذا غي بارو نغنداف ممباوا تيدق

 انتوقمتفيل  بلياو يفتتا اكن صلى اللَّه عليه وسلم هاللَّ

 عقيدة نغسالري د غي عقيدة يءراكوفمم دان ءيتوجوثم

 ة.صحاب اراف دان صلى اللَّه عليه وسلم هاللَّ رسول ينداضب

 

 ني،سكال هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يتوضب سالمإ اومت عقيدة نفضغ جوهر ريضدن

 اين الرين اكنغضسهي ايناأَلَشاِعَرْة  الرين نغد تفرا

 بوليه اين ركاراف. جوهر ريضن غاوند ددامل ترمكتوب

 منكاين دباوه دبري غي كواس برداسركن عدروجو

 دباوه 2014 داءننفي 2003 (جوهر) سالمإ امضا نتدبرينف

 كنفمنت تله جوهر ريضن وىفت جاوتنكواس ،47 سيكشن

 يكوتغم ثها هندقله جوهر ريضدن سالمإ اومت بهاوا

 غي ةجلماعاو ةسنال اهل نفضغ براسسكن غي سالمإ اجرن

 يضس دري ،اأَلَشاِعَرْة دان َامْلَاُتِرْيِديَّْة الرين برسومربكن

 نءداأك دامل اتاو ،الشافعي ماماأل مذهب يكوتغم شريعة

 ي دانكملالا ،احلنفي مذهب ساتو مان يكوتغم ترتنتو
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 اوليه وتوسكنفد تله غبلي اتاو ماللوءي اجتهاد حكوم يناحل

اضام إسالم نضري  جمليس شور اتس ،فتوى جاوتنكواس

 سلطان لياوم مها غي دولي اوليه ركننكنفد دان جوهر

 ندوكنفبر هندقله والف تصوف يضس دري مانكاال جوهر،

. الغزالي ماماأل دان البغدادي دْيَناجُل ماماأل تصوف عملن

ين بوليه ءاليغ ترب عم تصوفمذهب  ونف اميانضواالوبا

 ةسنال اهل نفضغ نغد نغبرتنت تيدق ثايا يضدعملكن سال

 ة.جلماعاو

 

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا         

 سنتياس رضا سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 الرين ةجلماعاو ةسنال اهل عقيدة نفضغ ركوكوهفمم

حال اين دكاتاكن دمكني ن. اي اأَلَشاِعَرْة دان َامْلَاُتِرْيِديَّْة

 بتول، غي اجرن اكنفمرو ةجلماعاو ةسنال اهل عقيدة كران

سرتا  ثددامل ككلريوان تياد دان جلس سالمت، لوروس،

 دامل. سالمإ اومت قثتربا نغولوض نفضغمنجادي تله 

 انس دفدر ماجه ابن ماماأل اوليه دروايتكن غي حديث سبواه

صلى  هاللَّعنه بهاوسث بضيندا رسول  هاللَّ رضي كلام بن

 عليه وسلم برسبدا: هاللَّ
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 ْمُكْيَلَعَف فًااَلِتاْخ ُمُتْيَأَر اَذِإَف ،ٍةَلاَلَضى َلَع ُعِمَتْجَت ي اَلِتمَّأُ نَّ"ِإ

 َظِم"ْعأَلْا اِدَوالسَِّب

 

 اكتفبرسق اكن تيد اومتكو ثوهغضبرمقصود: "سسو

 برالكو مليهت كالني ثسكريا دان ،كسسنت داتس

 بسر قوفكلوم نغد فضغبر كالني هندقله رسليسيهنف

  .(نكوجال دف فضغبر غي اومتكو)

 

 اتاو فهمن نغد اروهفغتر كيت نلهغجا ،اوليه ايت

 دان كيت عقيدة نفضغ كنقمروس بوليه غي ميكرينف

 كتيدق منختوسكن بوليه غي ربواتنف مالكوكن ايلقكن

 سا،غب ديري، يكنضمرو بوليه غي مشاركت دامل هرمونني

 اين عقيدة دفك ارت فضغبر كيت ماريله. اراضن دان امضا

 اجرن ممهمي دامل اوتام غي ترس اكنفمرو اين عقيدة كران

صلى اللَّه عليه  هاللَّ رسول ينداضب اوليه دباوا غي سبنر سالمإ

 اكن سيتف اين عقيدة نفضغ نغد ثوهغضسسو. وسلم

 غيفدمس بنر غي عقيدة كساتوان دفك سالمإ اومت ممباوا

 كيت رضا نفكهيدو دامل لوروس غي جالن منوروتي تفدا

 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. اخريةد دان ددنيا سالمت

  :153 ايات امنعاأل ةسور
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 نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ٱ
يف ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت  

 

 امضا) جالنكو لهياين ثوهغضدان بهاوا سسو"برمقصود: 

 دان ثمنوروت كامو هندقله مك لوروس، بتول غي (سالمإ

 ،(سالمإ دري ينءال غي) جالن منوروت كامو نلهغجا

 دري كامو برايكن منخراي (ايت ينءال غي) جالن كران

 كامو، رينتهكنف هاللَّ لهوايت دمكني غي نغ، دهاللَّ جالن

 .برتقوى كامو ايفسو

 

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


