خطبَ مجؼة
"بدػة"
اوميَ :
ٔأس تاذ غبدهللا بن دين
دلكوارهن اوميَ :
هباڬني دغوٍ
جابنت حال ٕاحوال اڬام ٕاسالم
ىڬري كدح دارا ٔلمان

(" بدػة ")
ِض مَي َا
َامْ َح ْمدُ ِهلل َر ِ ّب ْام َؼامَ ِم ْ َني َأ ْْكَ َل مَي َا ّ ِال ْي َن َو َأ َ ََّت ػَلَ ْييَا ام ِيّ ْؼ َم َة َو َر ِ َ
َشيْ َم َهلَُ ،و َأ ْشَِدُ َأ َّن
هللا َو ْحدَ ٍُ َِل َ ِ
ْا ِِل ْس َال َم ِديْي ًاَ ،و َأ ْشَِدُ َأ ْن َِل ا َهل ا َِّل ُ
ُم ِ َح َّمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُهلَُ ،انلُِ َّم ِ َص ِ ِ ّل َو َس ِ ّ ّْل ػَ َىل َس ْي ِّد َان ُم َح َّم ٍد َوػَ َىل أ ٓ ِهلِ
َو َأ ْ َ
ْصا ِب َِ َو َم ْن ثَ ِب َؼِ ُْم ِِب ْح َس ٍان ا َىل يُ ْو ِم ّ ِال ْي َن .
ِ
ِ
َأ َّما ب َ ْؼدُ ،
ِس ِب َت ْل َوى ِ
فَأُ ْو ِص ْي ُ ُْك ِغ َبا َد ِ
اىل َ " :وتَ َز َّود ُْوا
هللا َوه َ ْف ِ ْ
هللا ،كَا َل ُس ْب َحاه َ َُ َوثَ َؼ َ
ون ََي ُأ ْو ِيل ْا َلمْب َا ِب"
فَا َّن خ ْ ََْي َّامزا ِد امتَّ ْل َوى َواث َّ ُل ِ
ِ
ملصودڽ ":دان ُيدكهل اكمو ممباوا بلكن دڠن سچوهوڤڽ هران سسوڠڬوُڽ
س بايقِ-بءيق بلكن ايت اداهل ثلوى دان برثلواهل نڤداهو(هللا) واُاي اورڠ-اورڠ
يڠ برغلل (يڠ داڤت مميكْي دان ممِمڽي)".

ساي برڤسن کڤد ديري ساي دان کڤد سلوروٍ س يدڠ مجؼة ،ماريهل
کيت برثلوى کڤد هللا س بحاهَ وثؼاىل دڠن مٌطاغيت سݢاِل ثيتَ
مسوݢ کيت براوميَ کجاَيءن
ڤْييًهتڽ دان مٌجاءويه سݢاِل ِلرڠڽن .
ددهيا دان اخْية
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س يدڠ مجؼة يڠ داكس هيي
بدػة مروڤاکن معلن يڠ امت دِلرڠ دامل إسالم .اساس ِلرڠن
معلن بدػة اَيهل س بدا هيب صىل هللا ػليَ وسّل دامل حديث بݢييدا يڠ
بربوڽي :
ُك بِدػ ٍة ضَ َ ٌ
ُك ُم ْحدَ جَ ٍة ب ِْدػَ ٌة َو ُ َّ
" ا ََّٕي ُ ُْك َو ُم ْحدَ ََث ِت ا ُل ُم ِور فَا َّٕن ُ َّ
الَل "
حديث رواية ابو داود دان ترمذي .
ملصودڽ" :جاوُيهل اكمو درڤد مالکوکن ڤراكرا ِبرو  ,ستياڤ ڤراكرا
ِبرو اداهل بدػة ،ستياڤ بدػة ايت سست".
حديث بريكوتڽ اَيهل :
هللا َص َىل ِ
هللا َغهنَا كَام َ ْت كَا َل َر َس ْو َل ِ
هللا ػَلَ ْي َِ َو َس َّ ّْل:
ِض ُ
َغ ْن ػَائِ َش َة َر ِ َ
َم ْن ٔأ ْحدَ َث ِ ِْف ٔأ ْم ِرانَ َما مَيْ َس ِمٌْ َُ فَِ َُو َر ٌّد .
حديث رواية خباري دان مسّل .
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ملصودڽ " :درڤد ػائشة رِض هللا غهنا  ,رسول هللا صىل هللا ػليَ
وسّل برس بدا :سس ياڤا يڠ مڠاداکن ڤراكرا ِبرو دامل اوروسن
اكيم اين يڠ بوکن درفدڽ مک اي ترثومق (ثيدق دترميا معلن
ترس بوت)" .
بردارسکن حديث ندوا اين اومت إسالم سڤاکت مٌيتڠ ڤراكرا بدػة
کران هتيجَ مڠؼملکن ڤراكرا بدػة مڽببکن مريک براد دامل کسسنت دان
معلن ترس بوت ثيدق دترميا دان س يا-س يا دسيِس هللا س بحاهَ
وثؼاىل.
س يدڠ مجؼة يڠ داكس هيي .
اهتارا ڤرسوءامن يڠ رسيڠاکيل مٌجادي ڤوچنا ڤرسليس هين دان
ڤرِبمِن دامل اكمڠن مشارکت إسالم اَيهل اڠݢڤن هباوا مسوا ڤراكرا يڠ
ثيدق دِلکوکن اوميَ هيب صىل هللا ػليَ وسّل خصوصڽ دامل اوروسن
غبادة اداهل بدػة .مک ِلُْيهل اکسرتمييس ) (ekstrimisاثو ڤلمڤاو اݢام
يڠ مڠڠݢڤ معلن ممڤرايڠيت مول هيب صىل هللا ػليَ وسّل ،ثللني
جسوروس جٌازٍ دکبوميکن  ،مڠِدهيکن ڤِاِل کڤد جوجنوڠن هيب دان
ارواح مسلمني دان مسلامت ،مالکوکن صالة حاجة سچارا برجامػَ،
ممباچ املرءان ستياڤ مامل مجؼة ،برذيکْي سچارا جامغ  ،معلن صلوات
سامس صالة تراوحي،
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مزنَيريه ڤركبورن ڤد ُاري راي دان ِبڽق ِلݢ معلن يڠ دِلکوکن
ثورون متورون س باݢاي بدػة  .هسمڤومڽن مودٍ ،مسوا ڤراكرا اين ثيدق
دِلکوکن اوميَ هيب صىل هللا ػليَ وسّل مک ِبݢ مريک اَيڽ اداهل
بدػة.
ثيدق اد بدػة حس يةِ .بݢ مريک مسوا بدػة اداهل سست دان
مسوا کسسنت متفڽت اداهل ددامل ىراک .
برڤٌدوهن س بدا هيب صىل هللا ػليَ وسّل :
ُك بِدػ ٍة ضَ َ ٌ
الَل َو ُ َّ
ُك ُم ْحدَ جَ ٍة ب ِْدػَ ٌة َو ُ َّ
" ا َّٕن ُ َّ
ُك ضَ َال َ ٍَل ِِف اميَّ ِار"
ملصودڽ " :ستياڤ ڤراكرا ِبرو اداهل بدػة ،ستياڤ بدػة ايت سست
دان ستياڤ يڠ سست متڤڽت ددامل ىراک ".
جساءوٍ ماىكَ برنڽ اڠݢڤن سأٔومڤام اين؟ جک ايسو بدػة اين تروس
دبيارکن ڤس يت مڠوهدڠ ڤرِبمِن دان ثودوٍ مٌودوٍ دامل مشارکت .کسڽن
مشارکت اکن برڤچَ بهل دان ُيلڠهل کويباواءن دان کلواتن يڠ اد ڤد
مريک .فرمان هللا :
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اَّلل َو َر ُس َ ُ
وهل َو َِل ثَيَ َاز ُغوا فَتَ ْف َشلُوا َوث َْذُ ََب ِر ُحي ُ ُْك ۖ َو ْاص ِ ُِبوا ۚ
" َو َأ ِطي ُؼوا َّ َ
امصا ِب ِر َين".
ا َّن َّ َ
اَّلل َم َع َّ
ِ
ملصودڽ " :دان طاغتهل اكمو کڤد هللا دان رسومڽ ،دان جاڠيهل اكمو
بربًتَ-بًهتن; اكِلو ثيدق وسچاي اكمو مٌجادي ملَ سامڠت دان ُيلڠ
کلواتن اكمو ،دان صِبهل (مڠِادڤ سݢاِل کسوکرن دڠن چلک ُايت);
سسوڠݢوٍ; هللا برسات اورڠ-اورڠ يڠ صِب".
(سورة الاهفال ٔأية (64 :
امام شاطيب مٌتؼريفكن بدػة س باݢاي :
" ساثو چارا اثو کيفية دامل اݢام يڠ دچيڤتا دان اَيڽ مڽروڤاءي َشيؼة يڠ
دَشيؼتکن .ثوجوان اي دِلکوکن اوهتوق برمبيَ-مبيَ مالکوکن غبادة کڤد
هللا ".
فراسا )“ )frasaساثو کيفية دامل اݢام يڠ دچييڤتا” مروجوع کڤد ڤراكرا
يڠ ثيدق اد چوهتوٍ يڠ ڤرهَ دِلکوکن اوميَ هيب صىل هللا ػليَ وسّل .
بردارسکن ڤڠرثني ايًيهل ادا اورڠ يڠ برڤٌداڤت ،ادا غبادة دان معلن يڠ
دِلکوکن اوميَ اومت إسالم دىݢارا کيت س باݢاي بدػة.
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س يدڠ مجؼة ساکمني
ساکيل ِلݢ  ،برننَ دغواءن اين؟ اوهتوق مٌجلسکن کلكْيوان
س بݢيين ،اومت إسالم ڤرمو مڠيللکن صفة فاانثيم ) )fanatikاثو
ثؼصب ترُادڤ سسواثو ڤاهدڠن .سالءين امام شاطيب ترداڤت
راماي ِلݢ رسجاان دان ػلموان إسالم يڠ ثهل ممِبي ڤاهدڠن ماس يڠ-
ماس يڠ ثًتڠ ڤڠرثني بدػة .اهتاراڽ اَيهل امام امشافؼ  ،املراِف ،امام
اميواوي ،ابن جحرِ ،غ ُّز ابن غبد امسالم دان ِلءينِ-لءين.
امام امشافؼ برڤٌداڤت:
ڤراكرا -ڤراكرا ِبرو ترهباݢ کڤد دوا هباݢني .ساهل ساثوڽ اَيهل ڤراكرا
ِبرو يڠ برچڠݢَ دڠن کتاب (املرءان)  ،س ية ،اجامع ااتو َأثَر ،ايًيهل يڠ
داكاتکن بدػة يڠ سست.
کدواڽ  :ڤراكرا يڠ دادا-اداکن يڠ ِبءيق يڠ ثيدق برچڠݢَ دڠن ساهل
ساثو درڤد ڤراكرا اين اَيڽ اداهل بدػة يڠ ثيدق ترچال .بردارسکن
ڤاهدڠن امام امشافؼ ثيدق مسوا ڤراكرا ِبرو بوميَ د ٔأڠݢڤ بدػة
والاوڤون ثيدق دِلکوکن دزمان هيب صىل هللا ػليَ وسّل .
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يڠ د ٔأڠݢڤ بدػة اَيهل اڤابيال اَيڽ برچڠݢَ دڠن اجرن املرءان ااتو
س ية ااتو اثر ااتو اجامع امؼلامء .
س ٔلين إمام امشافؼ إمام بدرالين امؼيين ڤڠارڠ ساهل س بواٍ
کتاب َشح ْصيح خباري جوݢ سڤنداڤت دڠن بلياو.
بلياو براكت :
" بدػة ڤد اصلڽ (دري سݢ هباس) اَيهل ڤراكرا يڠ ثيدق اد ڤد زمان
رسول هللا صىل هللا ػليَ وسّل .بدػة ترهباݢ کڤد دوا جٌيس:
سکْياڽ ترماسوق دامل ڤراكرا يڠ دڤٌدڠ ِبءيق اوميَ َشع مک اَيڽ
اداهل بدػة حس ية دان سکْياڽ ترماسوق دامل ڤراكرا يڠ دڤاهدڠ کج
اوميَ َشع مک اي اداهل بدػة يڠ کج
ابن ا ٔلجْي براكت :
" بدػة حس ية ڤد حليلڽت اَيهل س ية .بردارسکن ڤامهن ايًيهل ُاروس
دفِم حديث ستياڤ ڤراكرا ِبرو ايت بدػة" َيءيت اڤ يڠ برچڠݢَ
دڠن دميل-دميل َشيؼة دان ثيدق مٌڤيت س ية رسول هللا صىل هللا
ػليَ وسّل ".
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ايًيهل اهتارا ڤٌدڠن ڤارا ػلامء براكءينت ڤرسوءامن بدػة .اومت
إسالم ڤرمو مڠيللکن ڤراساءن ثؼصب کتيک مرنميا ڤاهدڠن ݢوموڠن يڠ
چٌدروڠ مڠحکوم بدػة کباڽلن معلن يڠ دِلکوکن اوميَ اومت إسالم
دىݢارا کيت .چوهتوُيهل س يکڤ هسدرُاهأٔن ڤارا ػلامء ڤواريث هيب
صىل هللا ػليَ وسّل.
امام امشافؼ ڤرهَ براكت :
" ڤٌداڤتکو برن انمون اد ْكوڠکينن ساهل ,ڤاهدڠن اورڠ ِلءين ساهل
انمون اد ْكوڠکينن برن".
صيفة مرهدٍ ديري دان مڠحرميت ڤٌدڠن اورڠ ِلءين سڤريت اين
ڤرمو مٌجادي بوداي دان معلن مشارکت إسالم .جک اي دترميا دان
دمعلکن ڤس يت اکن مٌجامني ڤرڤادوان مشارکت إسالم .
ڤراكرا اين امت ڤرمو دفِم دڠن ِبءيق اوميَ کيت مسوا اݢر ممڤو
مڠيللکن راس ثؼصب ترُادڤ سسواثو ڤراكرا .ػلامء سڤاکت مٌومق
بدػة ثتاڤ اد الکڽ مريک بربيذا ڤٌداڤت دامل مٌيتوکن اداکَ سسواثو
ڤراكرا اداکَ اَيڽ بدػة ااتو ثيدق .
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س يدڠ مجؼة ساکمني
سرتوسڽِ ،بݢ مٌجامني ڤرڤادوان دان مڠيللکن ڤرِبمِن برڤٌجڠن
خوصوصڽ اڤابيال کيت ممبيچاراکن اتجوق بدػة ،ڤارا ػلامء مڠݢاريسکن
بِبافا كاػدٍ معوم اݢر د ٔأمبيل ڤرُاثني اوميَ اومت إسالم ،اهتاراڽ :
ڤراتم :
ڤراكرا خالفيَ ) )khilafiahااتو ڤراكرا يڠ ػلامء بربيذا ڤٌداڤت
ثًتڠڽ ثيدق ڤرمو دڤربرسکن دان ثيدق بوميَ دإيڠاکري ،کران سودٍ ثًتو
ڤراكرا ترس بوت ممڤوڽاءي دميل رسات جحة .کلواتن دميل دان جحة
ترس بوت برݢيتوڠ کڤد اجهتاد سسأٔورڠ ػلامء .س باݢاي چوهتوٍ ،حکوم
ممباچ املرءان کڤد اورڠ يڠ ثهل مٌيڠݢل دهيا .س هباݢني ػلامء
برڤٌداڤت ڤِاِل ِبچاءن ترس بوت مسڤاي کڤد يس مايت دان س هباڬياىڽ
ثيدق .اوميَ ايت ،ݢوموڠن يڠ برڤٌداڤت ثيدق مسڤاي ڤِاِل ِبچاءن
ترس بوت ثيدق سڤاثوتڽ مٌݢَ معلن ݢوموڠن يڠ برڤٌداڤت مسڤاي کڤد
يس مايت .
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ندوا :
ماجورييت) )majoritiػلامء برڤٌداڤت ُاروس برمعل دڠن
حديث ضؼيف دڠن َشط ثيدق ترِلمو ضؼيف .اوميَ ايت معلن
ثللني سلڤس جٌازٍ دکبوميکن ثيدق سڤاثوتڽ مڽببکن اومت إسالم
برِبهل کران معلن ترس بوت ساهدارىڽ اَيهل حديث يڠ س هباݢني ػلامء
مڠحکومڽ ضؼيف .والاوڤون بݢيتو ڤارا ػلامء سڤريت امام اميواوي
مرنميا معلن اين کران دسوکوڠ اوميَ حديث ِلءين .
نتيݢ:
مٌِب ُاري اين مڽرو اومت إسالم اݢر ثيدق مٌجاديکن ايسو
بدػة س باݢاي ڤوچنا ڤرڤچِن دان ڤرِبمِن دامل اكمڠن مشارکت اومت
إسالم .کفِمن يڠ برن ثًتڠ ملصود بدػة دان ساميڠ مڠحرميت
ڤاهدڠن اورڠ ِلءين مروڤاکن کوهچ کساثوان اومت إسالم دامل اڤ
جوا ڤراكرا يڠ مريک ڤرسليس هيکن.
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َأ ُغو ُذ ِِب ِهلل ِم َن َّ
امش ْي َط ِان َّامر ِج ْ َْي :
اَّلل َ ِمجي ًؼا َو َِل ثَ َف َّركُوا ۚ َو ْاذ ُن ُروا ِه ْؼ َم َت َّ ِ
" َوا ْغ َت ِص ُموا ِ َِب ْب ِل َّ ِ
اَّلل ػَلَ ْي ُ ُْك ا ْذ
ُ َ ََِ
ُن ْي ُ ُْت َأ ْػدَ ًاء فَأَم َّ َف ب َ ْ َني كُلُو ِب ُ ُْك فَأَ ْص َب ْح ُ ُْت ِب ِي ْؼ َم ِت َِ اخ َْواانً َون ْي ُ ُْت ػَ ٰىل شفا
ِ
َّ
ِ
ُ
ُ
َ
ِ
ْ
ْ
ون " .
ُح ْف َر ٍة ِم َن اميَّ ِار فَأَهْلَ َذ ُ ُْك ِم ْهنَا ۗ َن َ َٰذ ِ َِل يُ َب ِ ّ ُني َّ ُ
اَّلل مَُك أ ٓ ََيثَ م َؼلُك َتَ ْ َتدُ َ
هللا ِيل َومَ ُُك ِىف ْام َلرأ ٓ ِن ام َؼ ِظ ِْي َ ،وه َ َف َؼ ِين َوا ََّيُكُ ِبامَ ِفي َِ ِم َن َ ٔال ََي ِت
َِب َركَ ُ
ِ
ِ
لْي َ .أكُولُ
َوا ِّل ْن ِر احلَ ِكْي َ ،وثَ َلبَّ َل ِم ِ ّ ْين َو ِمٌْ ُُك ِث َال َوثَ َُ ِاه َّ َُ ُ َُو َّ
امسمي ُع ام َؼ ِ ُ
هللا ام َؼ ِظ َْي ِيل َو ُ ْ
مُك َو ِم َسائِ ِر امَ ُم ْس ِل ِم َني َوامل ُ ْسل ِم ِ
ات
ويل َُذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر َ
كَ ِ ْ
َواملُؤ ِم ٌِ َني َواملُؤ ِم ِ
ٌات  ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ٍُ ،فَي َا فَ ْو َز امل ُ ْس َت ْغ ِف ِر َين َو ََي َ َجنا َة
امتَّائِب َِني .

12

