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 مةوا  ناءكسجهرت  قغضتو  راج يتمنطاع
  

  م 2021 مخ 26برساماءن   ـه1442 شعبان 12
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ...

 (247:البقرة)

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد اهلل  ،واهاي اورغ يغ برإميان"مقصود: بر

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان 

برإميان كفد اهلل دان  جيك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

سبحانه  اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

دان  ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبةة. خريدا

 .مةوا كسجهرتأن قغضتو راج يتمنطاع

 

 كواجيفن ساتو اكنفمرومر األ ىلوأ دفك كطاعنت  

 كطاعنت سفسل ضكتي كتغريف كطاعنت اكنفمرو دان

صلى اهلل عليه  اهلل رسول دان وتعاىل هسبحان اهلل دفك

بوليه  غي ركاراف انتارا اكنفمرو ثايا كران اداله اين. وسلم

 دامل. اراضن سسبواه كمعمورن دان كسجهرتأن دفممباوا ك

 دفك نءكستيا بهاوا دسبوتكن تله اراضن روكون فرينسيف

 ممبوقتيكن اين كدوا، غي روكون ايضسبا اراضن دان راج

 دامل راج دفك كطاعنت دان نءكستيا ثرلوف فبتا بهاوا

ل او دف كنخدبا غي وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. كيت اراضن

 :برمقصود غي 247البقرة ايات ة تادي دامل سور خطبة

 

 مرينتاهنف كواس ممربيكن غي جواله اهلل ،(تلهغاي) دان..." 

 دان ثرمحت) لواس مها اهلل دان ث،دكهندقي غي افسسيا دفك

 .ث"علمو وتيفملي يضال ،(ثنءورنيافغ

 

 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 اكنفر مروجوه ريضن بهاوا منوجنوقكن تله سجاره  

 مرينتاهنف سيستم ركنلكنفمم غي ماليو دتانه ريضن انتارا
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 توبوه غاوند دفك عدروجو بوليه اين ركاراف. براج

 اوليه 1895 تاهون دف دمشهوركن تله غي جوهر كراجاءن

 كراجاءن توبوه غاوند منوروت. بكر ابو سلطان املرحوم

نتوق او وناكنضد اداله راج اصطالح جوهر ريضن

 االضس دان جوهر ريضن كراجاءن مرينتهف دفك عمروجو

 .ثتعلوق ججاهن

 

 دامل ترمكتوب تله اين براج مرينتاهنف سيستم  

 نءكستيا دبريكن الما تله غي اينستيتوسي ايضسبا سجاره

. تجال رعيت اوليه يضبها بربله تيدق غي نءكموليا دان

 كتغاد تروس دان فتت اين دراج اينستيتوسي ماله

 امضا كدولنت دان ادوانفرف وتوهنأك غالمب ايضاسب

 اونتوق ثها بوكن اين دراج اينستيتوسي سيغفو. اسالم

 اين اينستيتوسي يفتتا اكن سهاج، اسالم امضا يغمليندو

 مسوا اونتوق ناءكسجهرت دان ادوانفرف غالمب منجادي

 دان وليتيكف نغنتيفك كاوغمل ثكواسا كران اين حال. قوم

 دفك براسسكن اداله دراج رينتهف تيته اتاو وتوسنفك االضس

 غي يثحد نغد نتفبرت اين حال. تجال رعيت نغنتيفك

 اهلل عنه ضىر ْهَرْكَب ابو دفدر يِقَهْيَبَاْل االمام اوليه دروايتكن
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 غي برسبدا اهلل عليه وسلمصلى  اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 غي افسيا غبار. دبومي اهلل ناءوغن اكنفمرو سلطان"

 غي افسيا غبار. ث اكن ممولياكناهلل مك سلطان، ممولياكن

 ."ضجو اثهينغم اكن اهلل مك سلطان، هيناغم

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 سنتياس هندقله رعيت ايضسبا كيت ايت، اوليه  

 اتاو راج دفك يضبا بربله تيدق غي كطاعنت منوجنوقكن

 سلطان مليا مها غي دولي دفك ثصخصو كيت، سلطان

 غسكندر، سلطان دان ياحوم سلطان املر ابن براهيما

 جوهر تعلوق ججاهن دان ريضن يضبا رتوانفد

 توانكو مليا مها غي دولي كران دمكني اين حال. يمظلتعادار

 يننفيمفك دباوه. كيت ريضدن مراأل ىلوأ اكنفمرو اداله

 تله رعيت ايضسبا كيت جوهر سلطان مها غي دولي

 ينداضب ثتا اين. انتاراينختر ريضدن منفعة ايضلباف منعميت

 امضا ايضسبا اسالم امضا مندولتكن تله امضا كتوا ايضسبا

 اسالم امضا نقكدودو ملتقكن تله اين. جوهر ريضن

 دفدر ليهارافتر سنتياس سرتا دحرميت ي،غضتي غي تفدمت
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 امضا نيخكسو تضوغضم اونتوق وباخ غي عناصري

 .اسالم

 

 ضمليا توانكو جو مها غي دولي مرينتاهنف دباوه  

 دان ماننأك منعميت تفدا جوهر ريضدن رعيت

 جوهر ريضدن رعيت ونفواالو. فهيدو كهرمونيان

 سنتياس كيت نامون امضا دان ساغب غبربيل دفدر ترديري

 ماننأك نعمت يفاخغم يضبا تفقبرموا اراخس فهيدو

 نعمت يءمراسا تفدا ضجو رعيت. اين ريضدن

 منجالين يضبرتروسن با غي وننغمباف دان كماجوان

 .سليسا دان باءيق لبيه غي نفكهيدو

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 مليا مها غي دولي اين، ريضن رعيت غنأوف ايضسبا  

 دامل غنتيف ركاراف ضتي منكنكن برتيته رنهف جوهر سلطان

 ريضدن رعيت ادوانفرف دان كهرمونيان كلكنغم اوسها

 غي ماليو راج كدولنت حرميتغم هندقله رعيت رتامف. اين

 غي نيفميمف دفك كواس ممربيكن اونتوق انسور برتولق تله

 حرميتغم كدوا. اراضن منتدبري اونتوق رعيت يليهفد

 ممبنركن اونتوق انسور برتولق غي اسالم امضا ناءكمولي
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 حرميتغم ضكتي. امان نغد دعمالكن ينءال امضا

 اونتوق انسور برتولق تله غي ماليو غاور ناءيستيميوأك

 .ماليو دتانه ينءال غاور نغد فهيدو سيغبركو

 

 ممستيكن دامل غنتيف تغسا راج راننف ايت، اوليه  

 دف ءيدراسا تفدا كهرمونني دان كعاديلن مانن،أك

 منجادي سهاج بوكن راج. رعيت نفكهيدو نادي فستيا

 يفتتا اكن مرديك دان بيبس بردولت، اراضن سبواه غالمب

 ادوانفرف غالمب دان اسالم امضا كقواتن ايضسبا ضي جوا

 ماسال اومت كقواتن دفك قغضتو سرتا قوم غبربيل رعيت

  :اد مثبوت فقهقاعده  .اين اراضدن مةوا ادوانفرف دان

 

 ة "َحَلْصَمْلاِب وٌطُنَم ِةَيْعرَّال لَىَع اُمَمااِل ُفرَُّصَت" 

 

 دالكوكن ثرعيت اتس نيفميمفن اءناكبيجقس برمقصود:

 .كمصلحنت نغرتيمبف دفك برداسركن

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم ايضسبا  

كن كلغم دان ممليهارا كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم

 كقواتن سومرب اكنفاينستيتوسي براج، كران حال اين مرو
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 فقنترمواف وكفممو سرتا غبرليندو رعيت تفمت دان رعيت

 كهرمونني دان ناءكسجهرت يافاخمن يضبا جوهر ساغب

 سنتياس امضا موسوه بهاوا تلهغاي. برمشاركت فهيدو

 دان اهنخفرف ونخرا منابور اونتوق غلواف ينتايغم

 دان ادوانفرف تضوغضم اكن غي نيخكبن يفكن امارقثم

 ،غمندوكو ادوف برساتو كيت ماريله. راج دفك نءكستيا

 مها غي دولي دفك ستيا طاعة كاسيه غمنجوجنو مسبه، فعمر

. ينداضب مرينتاهنف ختتا غنجفس جوهر سلطان توانكو مليا

 دان فيقتو دكورنياكن توانكو مليا مها غي دولي ضمسو

 ريضدن مرينتاهنفكقواتن اونتوق منروسكن  سرتا هدايه

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. اين ظيمعدرالت جوهر

  :83 ايات النساء

 

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ

  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  
 

 بريتا سسواتو مريك دفك غدات ابيالفا دان" :برمقصود

 ث،هيبهكنغم تروس مريك مسن،خك اتاو ماننأك ناءيغم

 دفن سهاج حال ايت ككاالو مريك كمباليك دحالف
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 (بركواس غي غاور)" أوىل األمر" دفك دان اهلل رسول

 اوليه دكتاهوي تفدا ايت حال تنتوله مريك، دانتارا

 مريك دانتارا ثناءيغم وتوسنفك مبيلغم اليق غي غاور

 ثكاسيهن بلس دان اهلل كورنيا هفليم كران لهقتيد جك دان

 شيطان منوروت (تربابس)تنتوله كامو  كامو، دفك

 ثاميان وهضت غي غاور يتءيا) سهاج سديكيت واليخك

 ."(كامو دانتارا ثعلمو لواس دان

  

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


