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 برسام اهل السنة والجماعة 
منڬقكن كبنرن

22 اوكتوبر 2021 / 15 ربيع األول 1443

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ه  لرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
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 ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤڬاڠن  منجادي  تله  والجماعة  السنة  اهل  عقيدة 
فتوى  جاوتنكواس  مذاكرة  مليسيا.  كيت  دنڬارا 
مجلس كبڠساٴن باڬي حال إحوال أڬام اسلم مليسيا 
يڠ برسيدڠ ڤد 5 مي 1996 ممبوات كڤوتوسن منتڤكن 
اجرن  مڠيكوت  هاڽ  هندقله  دمليسيا  اسلم  اومت 
اسلم براساسكن ڤڬاڠن اهل السنة والجماعة. دري 
سڬي عقيدة مڠيكوت منهاج األشاعرة دان الماتريدية 
كيت  ڤولوه(  دوا  صفة  توحيد  علمو  )ممڤلجري 
ياٴيت  سراڠكاي  تيڬ  توحيد  سكالي  سام  منولق 
ماناكال  صفة.  و  اسماء  دان  ربوبية  اولوهية،  توحيد 
شريعة ڤول مڠأوتاماكن مڠيكوت قول معتمد مذهب 
امام الشافعي  اتاو ساله ساتو درڤد مذهب امڤت 
انتاراڽ ڤڬاڠن  ف )اخلق( ڤول مڠيكوت  َتَصوُّ دان 

امام الغزالي. 

اهل السنة والجماعة دأمبيل برداسركن حديث رواية 
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ه  برسبدا: امام الترمذي بهاوا رسول اللَّ

ًة،  َقْت َعَلى ثِنَْتْيِن َوَسْبِعْيَن ِملَّ َوإِنَّ َبنِي إِسَرائِيَل َتَفرَّ
ًة، ُكلُُّهم فِى  تِي َعَلى َثَلٍث َوَسْبِعْيَن ِملَّ َوَتْفَتِرُق ُأمَّ
َرُسوَل  َيا  ِهَي  َوَمْن  َقاُلوا:  َواِحَدًة.  ًة  ِملَّ إِلَّ  النَّاِر 

ِه؟ َقاَل: َما َأنَا َعَليِه َوَأْصَحابِي. اللَّ

بني  برڤچه  تله  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
اسرائيل كڤد 72 كلومڤوك. ماناكال اومتكو اكن 
اكن  كسمواڽ  دمان  كلومڤوك   73 كڤد  برڤچه 
برتاڽ:  مريك  كلومڤوك.  ساتو  كچوالي  كنراك 
ه؟. بڬيندا  سياڤاكه مريك ايت واهاي رسول اللَّ
برڤڬڠ  يڠ  ڬولوڠن  اداله  مريك  منجواب:   

كڤد اجرنكو دان ڤارا صحابتكو.

برڤڬڠ  يڠ  سهاج  سسياڤا  اين،  حديث  برداسركن 
دڠن عقيدة مڠيكوت منهاج األشاعرة دان الماتريدية 
ماناكال شريعة ڤول مڠيكوت ساله ساتو درڤد مذهب 
السنة  اهل  دناماكن ڬولوڠن  يڠ  ايتوله  امڤت، مريك 

والجماعة. 
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

السنة  اهل  عقيدة  ڤڬاڠن  كران  برشكور  كيت 
سجق  اومبي  براكر  سوده  اسلم  اومت  والجماعة 
كماسوقن اسلم كنڬارا اين. اومت اسلم تله سكين 
مك  سراڬم.  سچارا  مڠعملكنڽ  دان  ممهمي  لماڽ 
دڠن ايت، جاڠنله اد دانتارا كيت يڠ ممڤرتيكايكنڽ. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اڬام  كتوا  مروڤاكن  ڤهڠ  سلطان  توانكو  دولي  كباوه 
اسلم  أڬام  مجلس  مللوءي  اين.  دنڬري  اسلم 
بڬيندا سنتياس مڠاوسي  دان عادة رسم مليو ڤهڠ، 
اد  سام  اڬام،  إحوال  حال  ڤلقساناٴن  دان  ڤرجالنن 
دالم بنتوق عقيدة دان شريعة سرتا اخلق مڠيكوت 
القرءان  برڤندوكن  يڠ  والجماعة  السنة  اهل  ڤڬاڠن 

 . ه دان حديث رسول اللَّ

ه  دالم سورة النساء ايات 59: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
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ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی 

يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث

برايمان، طاعتله  يڠ  يڠ برمقصود: واهاي اورڠ 
ه  ه دان طاعتله كامو كڤد رسول اللَّ كامو كڤد اللَّ
دالم  بركواس(  يڠ  )اورڠ  األمر  أولي  كڤد  دان 
بربنته-بنته  كامو  جك  كمودين  كامو.  كالڠن 
)برسليسيهن( دالم سسواتو ڤركارا، مك هندقله 
)القرءان(  ه  اللَّ )كتاب(  كڤد  مڠمباليكنڽ  كامو 
كڤد  برايمان  بنر  كامو  جك  رسولڽ  )سنة(  دان 
ه دان هاري اخيرة. يڠ دمكين اداله لبيه باٴيق  اللَّ

)باڬي كامو( دان لبيه ايلوق ڤول كسودهنڽ.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


