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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ُر ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ ،م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ، 

عقيدة أهل السنة والجماعة تله منجادي ڤڬاڠن
سبهاڬين بسر اومت اسالم ددنيا خصوصڽ نڬارا
كيت مليسيا .عقيدة أهل السنة والجماعة ممبري
مقصود ڬولوڠن يڠ مڠيكوتي ڤڬاڠن هيدوڤ بڬيندا
الر ِ
اشدين
 دان ڤارا صحابة تراوتاماڽ ڤارا ُخ َل َفاء َّ
مڠناٴي عقيدة ،شريعة دان اخالق .اصطالح أهل
السنة والجماعة دأمبيل دان دروموس اوليه علماء
برداسركن حديث رواية امام الترمذي بهاوا رسول
ال َّله  برسبدا:
ِ
سرائِ َ
ت َع َلى اِ ْثنَ َت ْي ِن َو َس ْب ِع ْي َن
يل َت َف َّر َق ْ
َوإِ َّن َبني إِ َ
ِم َّل ًة ،و َت ْف َت ِر ُق ُأمتِي ع َلى َث اَل ٍ
ث َو َس ْب ِع ْي َن ِم َّل ًةُ ،ك ُّل ُهم
َّ َ
َ
ار إِ اَّل ِم َّل ًة و ِ
فِى النَّ ِ
اح َدةًَ .قا ُلواَ :و َم ْن ِه َي َيا َر ُس َ
ول
َ
ال َّل ِه؟ َق َالَ :ما َأن َا َع َل ِيه َو َأ ْص َحابِي.

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ تله برڤچه بني
اسرائيل كڤد  72كلومڤوك .ماناكاال اومتكو اكن
برڤچه كڤد  73كلومڤوك دمان كسمواڽ اكن
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كنراك كچوالي ساتو كلومڤوك .مريك برتاڽ:
سياڤاكه مريك ايت واهاي رسول ال َّله؟ .بڬيندا
 منجواب :مريك اداله ڬولوڠن يڠ برڤڬڠ
كڤد اجرنكو دان ڤارا صحابتكو.

مقصود سبدا رسول ال َّله  تنتڠ ڬولوڠن يڠ برڤڬڠ
كڤد اجرنكو دان ڤارا صحابةكو ايتوله ڬولوڠن
يڠ دكنلي دڠن أهل السنة والجماعة .مريك ايت
برڤڬڠ كڤد القرءان دان حديث مڠيكوت تفسيرن اتاو
ڤڬاڠن شريعتڽ (حكوم حكام) مڠيكوت ساله ساتو
درڤد امڤت مذهب .سباڬايمان نڬارا كيت مليسيا
مڠعملكن حكوم حكام مڠيكوت مذهب الشافعي،
سمنتارا ڤڬاڠن عقيدة ڤوال برڤڬڠ كڤد اليرن يڠ دباوا
اوليه االمام ابو حسن َ
األ ْش َعري دان امام ابو منصور
الماتريدي ياٴيت ممڤالجري علمو توحيد دڠن
مڠنالي صفة دوا ڤولوه .مك دڠن ايت كيت تيدق
بوليه مڠعملكن سبارڠ فهمن يڠ تيدق سالري دڠن
منهاج أهل السنة والجماعة سباڬايمان فرمان ال َّله 
سورة األن َْعام ايات :116
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يڠ برمقصود :دان جك كامو منوروتي كباپقن
اورڠ يڠ دموك بومي اين ،نسچاي مريك اكن
مپستكنمو دري جالن ال َّله .مريك تيدق الٴين
هاپاله مڠيكوتي ڤرساڠكاٴن بالك ،دان مريك
تيدق الٴين هاپاله بردوستا (ترهادڤ ال َّله).

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن آْالي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ
َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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