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ِ ِ
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُسِنَا
ِإ َّ ّ
ن الحم َْد َ للّه ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ اِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ماريله كيت بروسها منچاري بكل يڠ سچوكوڤڽ منچاڤأي كمناڠن
اونتوق اخيرة دڠن منيڠكتكن كتقوأن ڤد ستياڤ ماس .جاوﻫيله سڬاال
دوسا دان كموركأن اهلل سرتا ڬندقنله عمل كبايكن .موده-مودﻫن كيت
بروليه نعمت كبهاڬيأن سبنر د دنيا دان دأخيرة.
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق“ :دباوه
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الڠيت يڠ سام“
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تله برأبد-ابد الماڽ ماجوريتي اومت إسالم دمليسيا ،منريما عقيدة إسالم
برأسسكن مذﻫب أﻫل السنة والجماعة يڠ برسومبركن القرءان دان الحديث.
اياڽ تله دسمڤايكن اوليه رسول اهلل ﷺ دان دڤرجواڠكن اوليه ڤارا
صحابة بڬيندا رضي اهلل عنهم.
ستله سكين الما سلڤس كوفاتن بڬيندا ﷺ ،برالكوله ڤرڤچهن دمي ڤرڤچهن
دالم كالڠن اومت إسالم .تمبهن ڤوال فلسفه روم دان يوناني امت برڤڠاروه
كتيك ايت اللو مرسڤ كدالم ميندا اومت إسالم .كتيك ايتوله مونچولڽ نام
اﻫل السنة والجماعة باڬي ممليهارا عقيدة يڠ بنر درڤد دچماري اوليه
ڤميكيرن يڠ مڽليويڠ .اياڽ دڤلوڤوري اوليه إمام أبو حسن األشعري ،إمام أبو
منصور الماتريدي دان ببراڤ علماء ڤجواڠ عقيدة أﻫل السنة والجماعة يڠ
تردﻫولو.
منلوسوري سجاره نڬارا ،تله مونچول اليرن فهمن دان دوكترين يڠ مڠڬوڬت
عقيدة يڠ صحيح اين .تيدق سديكيت اجرن سرتا عقيدة سست يڠ ماسيه
اكتيف كيني .ڤرلو كيت كتاﻫوءي مڠاڤ مأنسي سريڠ ترساسر درڤد لندسن
عقيدة يڠ صحيح .دأنتارا سببڽ اياله :
ڤرتام :كجاﻫيلن ترﻫادڤ عقيدة يڠ صحيح .ڬولوڠن اين تيدق ممڤالجري
اتاو تيدق مڠمبيل برت تنتڠڽ .عقيبتڽ ،مريك مليهت يڠ بنر سباڬاي ساله
دان يڠ ساله سباڬاي بنر.
كدوا :برسيكڤ تعصوب اتاو فاناتيك .ڬولوڠن اين برڤڬڠ تڬوه كڤد اڤ يڠ
دواريثي درڤد نينيق مويڠ اتاو سسأورڠ توكوه ،سكاليڤون اياڽ ساله .بهكن
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مريك سڠڬوڤ مڠنڤيكن كبنرن سمات-مات كران برچڠڬه دڠن اڤ يڠ
مريك ڤڬڠ.
ايات  071درڤد البقرة مڠيڠتكن تنتڠ سيكڤ اين.
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ
برمقصود ” :دان اڤابيال دكاتاكن كڤد مريك :ايكوتيله اڤ يڠ تله دتورونكن
اهلل ،مريك منجواب﴿ :تيدق﴾ ،تتاڤي كامي ﻫاڽ مڠيكوتي اڤ يڠ تله كامي
داڤتي دري ﴿ڤربواتن﴾ نينيق مويڠ كامي﴿ .اڤاكه مريك اكن مڠيكوتي جوڬ﴾،
واالوڤون نينيق مويڠ مريك ايت تيدق مڠتاﻫوءي سواتو اڤڤون ،دان تيدق
منداڤت ڤتونجوق“.
كتيڬ :مڠعملكن تقليد بوتا دڠن منوروتي ڤنداڤت مأنسي دالم ڤرسوءالن
عقيدة تنڤا مڠمبيل برت داليل درڤد القرءان دان حديث .عقيبة تقليد بوتا يڠ
برچمڤور ادوق دڠن داليل ٢ڤلسو،
مك تربنتوقله كومڤولن٢ترتنتو سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه أبو داءود دان
البيهقي ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :
سب ْعِينَ فِر ْق َة ً ،وَتَف ََّر ّق َِت َّ
الن ّصَارَى عَلَى ِإحْد َى
اف ْتَر َق َِت الْيَه ُود ُ عَلَى ِإحْد َى أَ ْو ثِن ْتَيْنِ و َ َ
سب ْعِينَ فِر ْق َة ً
اث و َ َ
سب ْعِينَ فِر ْق َة ً ،وَتَفْتَر ِقُ ُأ َّمّتِي عَلَى ثَل َ ٍ
أَ ْو ثِن ْتَيْنِ و َ َ

برمقصود ” :قوم يهودي تله ترڤچه منجادي توجوه ڤولوه ساتو ڬولوڠن اتاو
توجوه ڤولوه دوا ڬولوڠن ،دان قوم نصراني تله ترڤچه منجادي توجوه ڤولوه
ساتو اتاو توجوه ڤولوه دوا ڬولوڠن ،دان اومتكو اكن ترڤچه منجادي توجوه
ڤولوه تيڬ ڬولوڠن“.
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قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
جوسترو ،باڬايمان سهاروسڽ ڤڬڠن كيت اڤابيال برأد دالم عقيدة اﻫل السنة
والجماعة اين؟
ڤرتام  :برڤڬڠ كڤد القرءان دان الحديث .تيدق دراڬوءي الڬي بهاوا دوا
سومبر اين مروڤاكن ڤتونجوق ترباءيق باڬي مأنسي.
بڬيتوله ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي سورة النور ،اية : 15-10
ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
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ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﰃ
برمقصود ” :سسوڠڬوﻫڽ ڤركاتاءن يڠ دأوچڤكن اوليه اورڠ٢يڠ برإيمان
كتيك مريك دأجق كڤد كتاب اهلل دان سنة رسولڽ ،سوڤاي منجادي حاكيم
مموتوسكن سسواتو دأنتارا مريك ،ﻫاڽاله مريك بركات“ :كامي دڠر دان
كامي طاعة“ :دان مريك ايتله اورڠ٢يڠ برأوليه كجاياءن .دان سسياڤا يڠ
طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ دان تاكوت ملڠڬر ڤرينته اهلل سرتا ،منجاڬ ديريڽ
جاڠن تردده كڤد عذاب اهلل ،مك مريكاله اورڠ٢يڠ برأوليه كمنڠن“.
كدوا  :برڤڬڠ دڠن ڤرينسيڤ ٢سلف الصالح
يڠ دمقصود سلف دري سودوت زمان اداله تيڬ كورون يڠ ﻫمڤير دڠن
بڬيندا ﷺ .مريك ايتوله ڤارا صحابة ،تابعين دان ڤڠيكوت تابعين.
إمام البخاري منوكيلكن حديث دري عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه،
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
خَي ْر ُ َّ
ن يَلُونَه ُ ْم.
ن يَلُونَه ُ ْم ث َُّم ّ ال َّ ّذ ِي َ
س قَرْنِي ث َُّم ّ ال َّ ّذ ِي َ
الن ّا ِ
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برمقصود” :سباءيق-باءيق مأنسي اداله يڠ ﻫيدوڤ ڤد ماساكو ،كمودين
مأنسي يڠ ﻫيدوڤ ڤد ماس برإيكوتڽ ،كمودين مأنسي يڠ ﻫيدوڤ ڤد ماس
برإيكوتڽ“.
مك ستياڤ اورڠ يڠ مڠيكوتي جالن دان ڤرينسيڤ برعقيدة تيڬ ڬينراسي
اين ،مك دي ترماسوق ڬولوڠن سلفي.
كتيڬ :مريك تيدق منچال دان مڠكافيركن اورڠ يڠ تيدق سأليرن دڠن
مريك .اينيله دأنتارا سيكڤ اﻫل السنة والجماعة يڠ سجاتي .مريك برلمه
لمبوت سسام اﻫل السنة والجماعة دان مڽنتوني سالءين مريك دڠن سيكڤ
يڠ امت ترڤوجي ،مڠمبيل ڤندكتن برلمه-لمبوت دالم منرڠكن كبنرن دان
برحكمه دالم مڠهاڤوسكن كباطيلن.
تيدق دنافيكن سڬلينتير ڤڠيكوت اﻫل السنة والجماعة برسيكڤ كرس،
نامون اياڽ برڤونچا درڤد ديري اينديۏيدو ايت سنديري ،بوكن درڤد منهاج
اﻫل السنة والجماعة يڠ سبنر.
كأمڤت :كلبيهن أﻫل السنة والجماعة جوڬ ترلتق ڤد كسدرﻫاناءن .انتارا
كسدرﻫاناءنڽ ،ڤندكتن أبو حسن األشعرى كتيك منولق مريك يڠ برڤڬڠ كڤد
عقل اتاو برڤڬڠ كڤد تيك س سمات-مات اونتوق منتفسيركن القرءان دان
حديث .بلياو مننتڠ ڤميكيرن جومود دان مڽرو اڬر ڤرانن عقل دسرتاءي دڠن
وحيو .بلياو جوڬ برڤنداڤت بهاوا دڠن اداڽ كومبيناسي انتارا عقل دان
وحيو ،اي ممبنتو اومت إسالم اونتوق ممهمي ڤرمسئلهن عقيدة .نتيجهڽ قوم
بوكن إسالم اكن توروت مليهت بتاڤ ايندﻫڽ إسالم.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماري كيت رنوڠي ببراڤ كسيمڤولن يڠ
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داڤت كيت فهمي.
ڤرتام :عقيدة اﻫل السنة والجماعة مروڤاكن عقيدة يڠ دأجركن اوليه بڬيندا
ﷺ سرتا دإيكوتي اوليه ڤارا صحابة سرتا تابعين.
كدوا :ترداڤت باڽق ڬولوڠن يڠ تله ترسست درڤد اﻫل السنة والجماعة
دسببكن اوليه كجاﻫيلن علمو ،تعصوب كومڤولن سرتا تقليد بوتا تنڤا
مڽليديقي اڤ يڠ دڤڬڠ.
كتيڬ :اﻫل السنة والجماعة امت برسدرﻫان دالم برعمل .مريك تيدق
ملمڤاو دالم منڬقكن ڤميكيرن دان ڤندڠن مريك.
رنوڠيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي سورة آل عمران ،اية :011
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
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ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
برمقصود ” :دان برڤڬڠ تڬوﻫله كامو سكالين كڤد تالي اهلل ﴿أڬام اسالم﴾،
دان جاڠنله كامو برچراي-براي دان كنڠله نعمت اهلل كڤد كامو كتيك كامو
برموسوه-موسوﻫن ﴿سماس جاﻫلية دﻫولو﴾ ،اللو اهلل مڽاتوكن دأنتارا ﻫاتي
كامو ﴿سهيڠڬ كامو برساتو-ڤادو دڠن نعمت إسالم﴾ ،مك جاديله كامو دڠن
نعمت اهلل ايت اورڠ٢إسالم يڠ برساودارا .دان كامو دﻫولو تله برأد دتڤي
جورڠ نراك ﴿دسببكن ككوفورن كامو سماس جاﻫلية﴾ ،اللو اهلل سالمتكن
كامو دري نراك ايت ﴿دسببكن نعمت إسالم جوڬ﴾ .دمكينله اهلل منجلسكن
كڤد كامو ايات٢كترڠنڽ ،سوڤاي كامو منداڤت ڤتونجوق ﻫدايهڽ“.
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َات وَالذِّكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم وَنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

30

ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم وَتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَف ُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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