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 يغ مروسقكن عقيدة فهمنهيندري 
 م 2023 مخ 10 برساماءن هـ 1444 شعبان 17

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

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

 (108يوسف:)
 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

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

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّهدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

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

دان  اللَّهبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

  ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

             . اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 فهمنهيندري  تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي دف خطبة

 .ةعقيد نكمروسق غي

 

 سكالني، اللَّه  درمحيت غي مجعة غسيد

 مسنجق ثاجرن ورنافمس غي امضا اكنفسالم مروإ

 هاري لهغضسهيعليه وسلم  اللَّهصلى  حممد نيبدأتوسكن 

 نفضغ برسومربكن غي اجرن اياله بنر غي سالمإ اجرن. قيامة

. اأَلَشاِعَرْة دان َامْلَاُتِرْيِديَّْة الرين ةجلماعاو ةسنال اهل عقيدة

 دعملكن غي اللَّه رسول ةسنال القرءان، دفك فضغبراين  الرين

 ثدان سرتوسبعني تاال ْعِباَت عني،التاب، ةصحاب اراف اوليه

 اكيتفدس غي تربعم علماء ماللوءي كيت دفك يكنافدمس

 اللَّه فرمانحال اين دجلسكن دامل  .علماء مجهور اوليه

 ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنادباخ غي وتعاىل هسبحان

  :ودقصبرم غي 108 ايات يوسف

 

-غراو دان اكو جالنكو، لهياين: حممد واهاي) كاتاكنله "

 اللَّه امضا دفك ثعموم نسياءم روثم منوروتكو، غي غاور

 اكو دان. اتث جلس غي بوقيت دان نغكرتا برداسركن نغد

 دان عتقادإ االضس دري) اللَّه سوخي مها: سكنضمن
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 غي نغولوض فددر اكو بوكنله دان; كيريش ربواتنف

  ".ينءال غي سسواتو نغد اللَّه رسكوتوكنفمم

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 اوتام غتوجن اكنفروم اين بنر غي عقيدة ثوهغضسسو 

 اوتام نغرجواف اكنفمرو دان سالمإ اومت نفضغ يضبا

 تفدا اين ركارافعليه وسلم.  اللَّه صلى حممد نيب ينداضب

 تاهون 13 غنجفس ينداضب وهنغضكسو منروسي دليهت

 وبهغم وسهاابر دان غبرجوا تلهبضيندا  .ةمك دبومي برادا

 برهاال غاتوف مبهنفث دفدر ليةيجاه مشاركت ناءرخايفك

 دف يتو،ضوتعاىل. نامون ب هسبحان اللَّهحيدكن منتو دفك

 سالمإ اومت اين، ادنفمس افتن دنيا ينفمند دامل اين هاري

 غي ميكرينف دان فهمن اخنمن يفهادغم دفدر سفترل تيدق

 ادنفمس افتن دنيا. ترسبوت سالمإ سومرب دفدر هغضبرخ

 غي سست اجرن يبارنفث يضال ممودهكن تله اين هاري

 سجاره ثوهغضسسو سالم.إ نام نغد يتكنءدكا

 تله ثسبنر اين ستكنثم غي ميكرينف دان فهمن كموخنولن

اوسها دان يضال فارا صحابة زمان مسنجق برالكو

 برجالن تروس اين سالمإ اومت عقيدة ستكنثم اونتوق
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 اللَّه فرمانحال اين دجلسكن دامل . اين كهاري غضهي

 غي 8 دان 7 ايات الصف ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 :برمقصود

 

 اداكن-داغام غي غاور دفدر ظاليم لبيه غيتيدق ادا دان "

مملوق  دفك أجقدسدغ اي   ،اللَّه فترهادفركارا دوستا 

 دفك توجنوقفهداية  ممربي تيدق اللَّه ايغتله) دان سالم؟إ

 ممادمكن هندق وسهاابر سنتياس مريك. ظاليم غي غاور

 اللَّه غسدا مريك، مولوت نغد سالمإ امضا) اللَّه خهاي

 تيدق كافري غاور ونفسكالي ،ثيخها ورناكنفمثم فتت

 دمكني غي اكن) سوك

 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

كيت  ،جوهر ريضدنسباضاي فندودوق إسالم  

 غي اجرن دان فهمن يبارنفث يفهادغم دامل تركخوالي تيدق

 فتوى برداسركن. ةجلماعاو ةسنال اهل نفضغ نغد نغبرتنتا

ري جوهر ضن فتوى جاوتنكواس اوليه دكلواركن غي

 نفضغ نغد نغبرتنتا غي اجرن دان فهمن فبربا تفتردا

 -:اياله ثانتارا ،ةجلماعاو ةسنال اهل
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 اوليه دفتواكن تلهاين  اجرن ،هَيِدَمْحاَ اتاو ْياِنَيَقْداجرن .1

 ديس داتوء هَمالََّالَع ْمَحْرَي اللَّه ايت كتيك جوهر ريضن مفيت

 وتوسكندف تله ترسبوت فتوى دامل. دداحلريطاه بن علوي

 مك هَيِدَمْحاَ اتاو ْياِنَيَقْد اجرن يكوتغم غي افسياغبار بهاوا

 فددر غضفدأ تيادله دان يضال سالمإ غاور دي بوكنله

 مريك اياله اين اجرن نغليويفث انتارا. سالمإ اومت

اياله  امحد ماَلُغ اَزْرِم اين اجرن اسسفغ بهاوا يءاكوغم

 ارخايف تيدق مريك دان معجزة اءيثوفمم يغ نيب غسأور

 .نراك دان ضشر

 بهاوا ،2000 تاهون دفسست  كنادفتوتله  ايَهاَباجرن  .2

 اياله اين اجرن نغليويفثسالم. انتارا إ اجرن بوكن اين اجرن

 نيِسُح رزاْيِم اين اجرن اسسفغ بهاوا ياءرخايفمم مريك

 توهن وحي دان تربارو غي توهن اوتوسن اكنفمرو يِلَع

 .اين كهاري غضهي اد ماسيه

 اجرن بهاوا ،2014 تاهون دف كنادفتوة تله َعْياجرن ِش .3

تارا ان. سبنر غي سالمإ اجرن دفدر غوييلثم دان هغضبرخ اين

 امام ياءرخايفمممريك  اياله عقيدة سودوت فددر ثنغليويفث

سبهاضني  فريكنكاغم دان معصوم اداله بلس دوا غي شيعة

 .ةصحاب اراف
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 فهمن بهاوا ،2016 تاهون دف كنادفتوتله  ْيِباَهَو فهمن. 4

 غي ةجلماعاو ةسنال اهل نفضغ نغد هغضبرخ اداله اين

 سالمإ مشاركت عملن دان نفضغكفد  ترس منجادي

سضي عقيدة  فددر اياله اين اجرن نغليويفث. جوهر ريضدن

م يسبحانه وتعاىل برجس اللَّه مريك برفضغ كفد فضغن بهاوا

يغ  حديثالقراءن دان  ۲اية منتفسريكندان برمتفت دامل 

 فرحبثن منولق ُمَتَشِبَهات )كسامرن(. مريك جوض تفيبرص

 دان اأَلَشاِعَرْة كفد عقيدة سايغ منجادي تر 20 تفيص

 هيَِّفاَلِخ ۲فركارا كندعهممب موده جوض اين فهمن .َامْلَاُتِرْيِديَّْة

. دغن مريك سفهمنيغ دعملكن اوليه سسياف يغ تيدق 

 غسدا غين يءالاجرن ضجو تفتردا ،ايت ينءسال

 ،يرِرْحالَت ُبْزِح اجرن رتيفس اين ريضنك ماسوق يءموال

 دان نفس ذيكري ،بهرتا الير ،ْياِيَي اجرن ،ْمِهرَاْباِ ْهَلِم

 دان لرَبْيِل ميكرينف ماهلن سهاج، ايت بوكن. ينءال

 اومت ميكرينف مراخوني يءموال ضجو ىَميْساِلَرْوُلف

 .سالمإ
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 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 اين اجرن هضمنخ دان غممبندو يضاوليه ايت، با

 ريضدن ثصخصو سالمإ اومت ميكرينف مراخوني دفرد

 دامل كفهمن كتكنغمني رلوف سالمإ اومت مك. جوهر

 عقيدة ممهمي دامل ثصخصو عقيدة بركاءينتعلمو

 برتوجوان اين حال ة.جلماعاو ةسنال اهل نفضغ برلندسكن

 مان غي دان بنر مان غي ممبيذاكن تفدا سالمإ اومت ايفسو

اج برالكو هكسسنت ايت بوليه س ثوهغضسسو. لسوف

 نغد دوليف تيدق دان الالي جاهيل، ايت غورأجك سس

. عقيدة الوءس ثصخصو امضا نغد بركاءينت غيالوءس

 ندوانف فبربا اريسكنغضم تله ربنم اين نتفكسمفد مك

 دان كسسنت كدامل ترجبق تيدق ايت غورأسس رضا

 -:اياله ثانتارا عقيدة، نغليويفث

 وتعاىل هسبحان اللَّه بهاوا يءاكوغكيت واجب م.1

 غي ونف سواتو تياد غي ناءورنفكسم صيفت اءيثوفمم

 .    خملوق ياءفروثم غيصيفت ماتراوت اءيثامثم

 نفضغ نغد فضغدامل منخاري كبنرن كيت هندقله بر .2

 ة.جلماعاو ةسنال اهل نفضغ يتءيا راماي اكيتفدس غي



 9 

 دفك تعصوب فسيك لكنغضكيت هندقله مني.3

 غيوروض يكوتغم ديري لقكنيغم دان غورأسس

ن فهمدان  نغنداف نغد بربيذا ثـفهمنسرتا  ثنغنداف

 .علماء اراف بسر نيضسبها

 افتن ممباخ نغد ثها سالمإ الجريفمم دفايلقكن در. 4

 تولياه مميليقي غي وروض دفدر علمو بالجرله دان وروضبر

 .امضا بركواس يهقف فددر

 هندقله لريوكنغم غي بارو اجرن دان فهمن االضس .5

 ممستيكن يضبا امضا بركواس يهقف دفك عدرجو

 .ترسبوت اجرن كبنرن دان كصحيحن

 

 كالي دف خطبة خريياغم ايض، سباكسيمفولنث

-سامبر كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نيغاي ربنم اين،

 نفضغ برلندسكن غي سالمإ اجرن نغد وهضت فضغبرسام

دان منولق َامْلَاُتِرْيِديَّةْ  دان اأَلَشاِعَرْة الرين ةجلماعاو ةسنال اهل

 ةجلماعاو ةسنال اهل عقيدة اهليثم غسرتا ممبنرتس اجرن ي

 سكالي ضوس دان سالمإ امضا كسوخني ممليهارا يضبا

ماريله . جوهر ريضدن ثصخصو سالمإ امضا ممرتبتكن
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 امعناأل ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمانبرفضغ كفد 

 :153 ايات
 

 نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

 يف ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت
 

 امضا) جالنكو لهياين ثوهغضدان بهاوا سسو"برمقصود: 

 دان ثيمنوروت كامو هندقله مك لوروس، بتول غي سالمإ

 ،سالمإ فددر ينءال غي) جالن منوروت كامو نلهغجا

 فددر كامو برايكن-منخراي ايت ينءال غي) جالن كران

 كامو، رينتهكنف اللَّه لهوايت دمكني غي نغد ،اللَّه جالن

 ".برتقوى كامو ايفسو

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 


