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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

دَُُإنُ  َمخ ُنهََُُُنخَمُدهُُُللُهُاْلخ َتعهي خ تَ غخفهُرهَُُُوَنسخ ذُُُ،َوَنسخ للُهَُونَ ُعوخ َناُُشُروخرُهُمهنُخُِبه َُأن خُفسه

ُوَُُ دههُهَُمنُخ،َُأعخَمالهَناَُسيهَِّئاتُهمهنخ لُ َُفلَُُللاُُُيَ هخ َُُلُه،َُهادهيََُُفلَُُُيضخلهلُخَُوَمنُخُ،َلهُُُُمضه

َهدُُ َدهُُُللاُُُإهلُ ُإهَلهَُُلََُُأنُخَُأشخ َهدَُُُلُه،َُشرهيخكَُُلََُُوحخ لُهَُُُعبخُدهُُُُُمَم ًداَُونَبهي  َناَُسيهَِّدنََُُأنُ َُوَأشخ ُ.َوَرُسوخ

َسانُ ُتَبهَعُهمُخَُوَمنُخَُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعٰلىُُُمَمِّدُ َُسيِّهدهنََُُعٰلىَُوَسلِّهمُخَُصلُِّهُاَلل ُهمُ  ُإهَلُُِبههحخ
مُه ُ.الدِّيخنُيَ وخ

يخُكمُخُللاُهُعهَبادَُُفَ َياُ،بَ عخدَُُُأم ا يُخُُأوخصه نََُُلَعل ُكمُخَُوطَاَعتههُهُللاُهُبهتَ قخَوىَُونَ فخسه لهُحوخ   ُ.تُ فخ

  

  درمحيت، غي مجعة غسيد
وتعاىل  هة اهلل سبحانحضرن ك ءان كتقوكتكغسام مني-ماريله كيت سام

 دامل نءايضكبها وليهابر مسوا كيت ضمسو تقوى، بنر-سبنر نغد
  .اخرية اند دنيا نفكهيدو
    :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري دفخطبة 

  .“دهافكسسنت عقيدة ممباوا ”                   
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
نسي. مأ ديري دامل برنيالي تغسا غي ركاراف ساتو اكنفعقيدة مرو

 هاري د غسساور نقكدودو مننتوكن يضبا اوتام شرط اكنفاي مرو
 ونفواالو ضشر اهلي منجادي اكن سيتف براميان غي غاور. اخرية

 د ككال اكن فورك غاور مانكاال. ثدوسا كران دهولو ترلبيه دسيقسا
 اياتة َنيِّالَب ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل . فرمانثالما-سالما نراك دامل

6-7: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 اهلي نغولوض دري كافري غي غاور-غاور ثوهغضسسو:  ثمقصود
 مريك; جهنم نراك ك ﴾ماسوق اكن﴿مشرك  غاور-غاور دان كتاب

 جاهت-سجاهت اداله ايت مريك. ثالما-سالما ثدامل د ككال
 كنارجغم دان براميان غي غاور-غاور ، ثوهغضسسو. خملوق

  .خملوق باءيق-يقءسبا اداله ايت مريك ،نقكباجي
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  سكالني مجعة غسيد
ن لواسك يبارثم دان مةوا ونكنغممبا اونتوق بركواس يهقفدامل اوسها 

 غي نغولوض تفتردا ماسيه ابيالفيتا اخسالم، كيت امت دوكإ هدعو
 ،ةمشارك دفك غلويثم غي كفهمن ممربي دان ككلريوان منيمبولكن وباخ

 غلويثم دان سست غي فهمن .سالمإ عقيدة دري ستكنثم غي اجرن
 رسول ينداضب ،سريه دامل ماهلن سالم،إ امضا دامل بارو ركاراف بوكنله

 نراك ك ماسوق اكن غي نغولوض 72 تفه منددهكن تردارنف  اهلل
 : سبدا رسول اهلل  .ضشر ك ماسوق اكن غي سهاج نغولوض ساتو دان

ل ًة،َُوإهن ُ َُوَسبخعهَْيُمه ه َتْيخ ُافخََتَُقواَُعَلىُثهن خ ُالخكهَتابه له َُأهخ َلُكمخُمهنخ ُقَ ب خ َأَلُإهن َُمنخ
ل َةُ َُهذهههُالخمه ُعوَنُفه َُوَسب خ َتانه َُوَسبخعهَْي:ُثهن خ ََتهُقَُعَلىَُثَلث  َدٌةَُُستَ فخ الن اره،َُوَواحه

ََماَعةُُ َن ةه،َُوههَيُاْلخ ُاْلخ  فه

 دفدر سبلوم كتاب اهلي نغولوض ثوهغضسسو كتاهويله : ثمقصود
 هفخبر اكن ﴾سالمإ﴿ اين نغولوض دان. نغولوض 72 دفك هفخبر كامو

 ك اكن نغولوض ساتو دان نراك ك اكن نغولوض 72. نغولوض 73 دفك
  .اجلماعه يتءيا ضشر

  (داود ابو رواية )                                                    
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  سكالني مجعة غسيد
سست بوكنله  فهمنكيت اين، اجرن دان  اراضن دامل ضدمكني جو

 سجق قفبرتا موال سست عمالن سرتا اجرن كران بارو ركارافساتو 
 دان القرءان سومرب برترسكن تيدق غي عمالن دان اجرن. دهولو الما

 سباليق د غبرسليندو نغد سالمإ مشاركت دامل يفمرسا تروس حديث
  .سالمإ امضا نيخكسو
 ،غسساور عقيدة دفممربي كسن ك سست اجرن ليبنتفغ ونفواالو
 ديري مليبتكن فتت ماسيه غي سالمإ اومت نغكال دامل نيضسباها نامون

 فكر سست اجرن ملعفغ نغولوض كران اين. سست اجرن نغد
 تكنفمندا اونتوق نفاوم ايضسبا(taktik) تكتيك فبربا وناكنغضم
 ك ماسوق تفدا جامينن جنجي-جنجي ،ثانتارا. مشاركت اروهفغ

 اين بهارو اجرن ايخرف دان اوفدوسا مل-سكن دوساوفهاغم ،ضشر
 كتفغ ،غوا افبرو غي دنيا د فهيدو نغكسنمنفعة  كنغمندات بوليه
  .كدودوكن دان

 منامن غي اين سست اجرن كتوا فسيك اداله كنغممبيمب غي فا
 تعصوب، )fanatik(كفاانتيبرفيكرين  ايفسو ثيكوتفغ اراف نءاايخرفك

 مريك كتوا ثها دان كنغواضغم نغد(ekstrim) ايكسرتيم سرتا
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 اونتوق سوكر مريك ببكنثم بوليه اين ثكسن. بنر دان بتول غي سهاج
 غضفدأ تاكوت كران ترسبوت سست اجرن سسواتو لكنغضمني

  .مريك افمنيم اكن نقكبورو سسواتو دتاكوتي اتاو درهاك
 

  سكالني مجعة غسيد
 دفتواكن تله اجرن 100 ملبيهي ،(JAKIM)جاكيم ورنفمنوروت ال

 اد سام بنتوق ايضلباف وتيفوه مليسيا مليسلور د سست ايضسبا
 غي نقنيليف دان ربوموهنف عمالن ميكرين،ف الرين ماللوءي سست

 غي اجرن سرتا (batiniah)هَيِنْياِطَب اجرن ،ةخراف سالم،إ نغد هجغضبر
 . جلماعهاو سنهال اهل عمالن دري دلوار

 

 كنغمميسو نيغاي سهاج بوكن مريك بهاوا منوجنوقكن تركيين نغمبركف
 لوار د اوفملم تيندقن دفك منجوروس وباخ يفالم تتاسإ اومت عقيدة
 تضوض-وغضغضم وفمم ترسبوت نءاكاد. غاوند-غاوند باتسن

 مخنغم ايفوابر سرتا سالمإ اومت نغدكال ادوانفرف كهرمونيان
  .اراضن كسالمنت
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 :ثانتارا سست، ايضسبادفتواكن  تله اجرن فبربا
 ام،َقْراَل،َا (Kanzun Makhfiyyan)اي  ف  خَمخ  زكن، (Millah Abraham) اماَهَرْبَأ ةلَِّم 
 ُةَدْحَورسول ماليو، اجرن ، (Hizbut Tahrir) رْيِرْحتَّال ُبْزِح ، (Rufaqa) اءقَ ف َ ر  
 سنهال اهل نغد هضغخبر غي يضال قثدان با    (Wahdatul Wujud)  ودُجُوال
  .جلماعهاو
 

 بوليه اي كران عقيدة كسسنت دفدر ادافبروس رلوفسالم إ ةاوم
 غي عقيدة. ترليبت (individu)يدوؤايندي دقك بوروق غي كسن كنغمندات

. غسساور سالمإ دان اميان ثتربطل ببكنثم بوليه غلويثم دان سست
 ثانتارا مسلم، غسأور ايضسبا ثحق لهغهيل مك تربطل، عقيدة ابيالفا

 ببكنثم ضجو وساك،ف هرتا ييثاو مر  حق ركهوينن،ف دامل والي منجادي
 غلويثم غي عقيدة نغافض. اسرتي سوامي انتارا ركهويننف ايكنت ثتربوبر

 دتانه دكبوميكن دان داوروس تيدق ايت غسساور ببكنثم ضجو
  .ثكماتين سفسل سالمإ رقبورنف
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  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 اجرن رييخ ونتوهخ فبربا ممباوا نيغاي بيخط دسيين، ثكسغارا ريخس

 :  اياله ثانتارا. برسام كيت اتنغريف اونتوق سست
  .وحي منرميا اد مندعوا دان نيب ايضسبا ديري اكوغم : رتامف

  .مهدي امام اتاو دنيا المتفث ايضسبا ديري يءاكوغم: كدوا 
 اكن سهاج ثاجرن اتاو يكوتفغ-يكوتفغ بهاوا مندعوا:  ضكتي

  .ضشر ماسوق
 تفدا رتيفس بياسا لوار غي سسواتو مالكوكن وفمم مندعوا : تفمأك
 وسكنفهاغم دان منبوس تفدا اتاو غهيل غي غبار لوكاسي تاهويغم

  .ترتنتو بايرن سجومله ماللوءي غسساور دوسا
 ثايضسبا دان نيخينخ باتو، رتيفس ترتنتو بندا-بندا دفمموهون ك كليم :
  .توهن دفك يافمس اونتوق

  .ثديري دامل امنجلم اهلل اكوغم : منأك
 ممربي بوليه غي نيب واكيل ايضسبا ثديري اكوغمندعوا اتاو م كتوجوه :

  .ثموريد دفك شفاعة
 دأمبيل دعمالكن غي (tareqat) طريقة دان اجرن مندعوا : نفكال

  .ضجا اراخس  اهلل رسول دري تروس
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 ،غمسبهي رتيفسالم سإشريعة -شريعة خكنممنسوممبطل اتاو  كسمبيلن :
  .بارو شريعة ممبوات دان حج زكاة، واسا،ف

 افتن عقل دفك برداسركن القرءان ايات-ايات منفسري : ولوهفكس
  .رَبَتْعُم غيتفسرين  دفك عمروجو

 نغليويفث دان كسسنت رييخ-رييخ ونتوهخ دفدر نيضاين اداله سباها
 كسسنت رييخ-رييخ يضال قثبا تفدان تردادامل مشاركت  الكوبر غي

  .مسلم غسأور ايضسبا نغافض دان عقيدة مروسقكن بوليه غي ينءال
  درمحيت، غي مجعة غسيد

 مجاعه غسيد اجقغم نيغاي بيخط اين، هاري دف خطبة خريياغم
 دان ندوانف ايضسبا برايكوت ركاراف فبربا حياتيغم اونتوق سكالني

 :  امبرس دومنف
 بنتوق ايضلباف نغد هاتي-برهاتي هندقله سالمإ اومت سلوروه :رتامف
  .عقيدة كنغمميسو بوليه غي سست اجرن يبارنفث

 هندقله مك اجرنفغ سسواتو فترهاد وانضكرا تفجك تردا :كدوا
 .كصحيحن تفمندا اونتوق امضا بركواس يهقف دفك عمروجو راضس

 سنهال اهل نغافضكن ندوفبر دان صحيح غي عقيدة ثها :ضكتي
 .اخرية ريضن د ككال غي نءايضكبها منجامني تفدا سهاج جلماعهاو
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 كلس دان علمو جمليس-جمليس ك حاضر هندقله سالمإ اومت :تفمأك
 اهلل ضمسو. دِشْرُم غي وروض دان علماء اراف اوليه دأجر غي عقيدة اجنيفغ

 .هات َ الَ  ُنْسُح دامل دماتيكن دان وهضت غي عقيدة دان اميان كيت دفك ممربي
ُ

يمُه ُالر جه َّلل هُمهَنُالش يخطَانه  َأُعوُذُِبه

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 كو تله دان مو، امضا كامو اونتوق ورناكنفمس كو تله: ثقصودم
 ايت سالمإ بهاواضا ر كو تله دان كو، نعمت مو دافك كنفوكوخ

            .كامو امضا منجادي

ُ(3: ةدئاملا ةسور )                                              
ُالخُقرخآنُهِبَُ                  ُُُُُ َُوَلُكمخُفه .َُرَكُللاُُِله   الخَعظهيخمه

. َكهيخمه رهُاْلخ َُوالذِّهكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَّيته ُكمخُِبه َُواهّيِّه  َونَ َفَعِنه
يخُعُالخَعلهيخُم. نخُكمخُتهلَوَتُهُاهن ُهُُهَوُالس مه َُومه  َوتَ َقب َلُللاُمهِنِّه

خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َناتُهَُولهَسائهرُه مه ََُوالخُمؤخ مهنهْيخ َُوالخُمؤخ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهْيخ  الخُمسخ

يخُم.ُ ُرُالر حه ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ
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ُطخَبُةُالث انهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلله ُهُاْلخ ُالخَعاَلمهْيخ َهدُُ.َُربِّه َدهُُُللاُُُإهلُإهَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيهَِّدنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلهِّمُخَُصلهُُِّالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيهِّدهنََُُعَلىَوَِبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَم د ، َُأْجخَعهْيخ

َن.ُاَّلل َُُات  ُقوا!ُللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهْيخ َُكمُُُالخُمسخ   للا،َُرِحه

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

صَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمَُُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُُمَُُنَُدُهيهِّىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصلهُِّ ُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُيخُلُ ُا
ُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُُمَُُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه

ِبَُمَُكَُ،دُ مُ ُمَُُ ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا َُمُهالَُعَُُالُخفه  ،ْيخ
يخٌدَُمَهيخٌد.  ُإهن َكُِحَه
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َُ نهْيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُالل ُهم  َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهْيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهن َكَُسَه ُ.يخُبُالد 

ُوذُُعُُُن َُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُامُهقَُسُخاألَُُئُهيُِّهسَُمهنُوَُُامُهذَُاْلخُُوَُُونُهنُُاْلخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه ُانَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخلَنُالخَواثهَقُِبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُالل ُهم ُاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
ُالر ِحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُال للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُِبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه

َرةه،ُ ُالُدن خَياَُواآلخه ُفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهْيخ َوَرَعاَّيُهُمهَنُالخُمسخ َلهُُ َُأوخلَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َتهكَُ َ.ُبهَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالر اِحههْيخ

دهُ َُوِله ُالخَعهخ َفظخ َاعهيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ للُهاهُُإهَسخ ُِبه َزانَُُلخطَانُهسُُالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ

 فرهياسن اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 ،فورنكك كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي

 يغ اورغ ضولوغن دامل ك كامي ماسوقكنله. ينتصكمع دان ،نقساكف
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 دان كبنرن، ضايكبنرن ايت سباوق. توجنوقكنله كامي فتوجن مندافت
 ايت لناطكب كامي توجنوقكنله دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن

 جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي كورنياكن دان ،كباطلن  سباضاي
. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن تركلريو، كامي جاديكن اغكاو

  .اتس كبنرن ةاستقام ككال تروس كامي جاديكنله
 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
ُنءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالن اره. ُاآلخه ُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوفه  ُرَب  َناُآتهَناُفه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ مُ ُمَُُُنَُدُهيهِّسَُُىلَُعَُُللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهْيخ ُدُللهَُربهِّ َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُعهَباَدُللاه!
ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللاهَُأكخ  َوَلذهكخ

اُإهَلَُصلتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


