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برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق
منطاعيت راج توغضق كسجهرتأن اومة.
كطاعنت كفد أوىل األمر مروفاكن ساتو كواجيفن
دان مروفاكن كطاعنت فريغكت كتيض سلفس كطاعنت
كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .اين اداله كران اياث مروفاكن انتارا فركارا يغ بوليه
ممباوا كفد كسجهرتأن دان كمعمورن سسبواه نضارا .دامل
فرينسيف روكون نضارا تله دسبوتكن بهاوا كستياءن كفد
راج دان نضارا سباضاي روكون يغ كدوا ،اين ممبوقتيكن
بهاوا بتاف فرلوث كستياءن دان كطاعنت كفد راج دامل
نضارا كيت .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة البقرة ايات  247يغ برمقصود:
"...دان (ايغتله) ،اهلل جواله يغ ممربيكن كواس فمرينتاهن
كفد سسيافا يغ دكهندقيث ،دان اهلل مها لواس (رمحتث دان
فغورنياءنث) ،الضي مليفوتي علموث".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سجاره تله منوجنوقكن بهاوا نضري جوهر مروفاكن
انتارا نضري دتانه ماليو يغ ممفركنلكن سيستم فمرينتاهن
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براج .فركارا اين بوليه دروجوع كفد اوندغ توبوه
كراجاءن جوهر يغ تله دمشهوركن فد تاهون  1895اوليه
املرحوم سلطان ابو بكر .منوروت اوندغ توبوه كراجاءن
نضري جوهر اصطالح راج اداله دضوناكن اونتوق
مروجوع كفد فمرينته كراجاءن نضري جوهر دان سضاال
ججاهن تعلوقث.
سيستم فمرينتاهن براج اين تله ترمكتوب دامل
سجاره سباضاي اينستيتوسي يغ تله الما دبريكن كستياءن
دان كمولياءن يغ تيدق بربله بهاضي اوليه رعيت جالت.
ماله اينستيتوسي دراج اين تتف دان تروس داغكت
سباضاي المبغ كأوتوهن فرفادوان دان كدولنت اضام
اسالم .فوغسي اينستيتوسي دراج اين بوكن هاث اونتوق
مليندوغي اضام اسالم سهاج ،اكن تتايف اينستيتوسي اين
منجادي المبغ فرفادوان دان كسجهرتاءن اونتوق مسوا
قوم .حال اين كران كواساث ملغكاو كفنتيغن فوليتيك دان
سضاال كفوتوسن اتاو تيته فرينته دراج اداله براسسكن كفد
كفنتيغن رعيت جالت .حال اين برتفنت دغن حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام اَلْبَْيهَقِي درفد ابو بَ ْكرَ ْه رضى اهلل عنه
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بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سلطان مروفاكن ناءوغن اهلل دبومي .بارغ سيافا يغ
ممولياكن سلطان ،مك اهلل اكن ممولياكنث .بارغ سيافا يغ
مغهينا سلطان ،مك اهلل اكن مغهيناث جوض".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،كيت سباضاي رعيت هندقله سنتياس
منوجنوقكن كطاعنت يغ تيدق بربله باضي كفد راج اتاو
سلطان كيت ،خصوصث كفد دولي يغ مها مليا سلطان
ابراهيم ابن املرحوم سلطان اسكندر ،سلطان دان يغ
دفرتوان باضي نضري دان ججاهن تعلوق جوهر
دارالتعظيم .حال اين دمكني كران دولي يغ مها مليا توانكو
اداله مروفاكن أوىل األمر دنضري كيت .دباوه كفيمفينن
دولي يغ مها سلطان جوهر كيت سباضاي رعيت تله
منعميت فلباضاي منفعة دنضري ترخينتا اين .انتاراث بضيندا
سباضاي كتوا اضام تله مندولتكن اضام اسالم سباضاي اضام
نضري جوهر .اين تله ملتقكن كدودوقن اضام اسالم
دمتفت يغ تيغضي ،دحرميت سرتا سنتياس ترفليهارا درفد
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عناصري يغ خوبا اونتوق مغضوضت كسوخني اضام
اسالم.
دباوه فمرينتاهن دولي يغ مها مليا توانكو جوض
رعيت دنضري جوهر دافت منعميت كأمانن دان
كهرمونيان هيدوف .واالوفون رعيت دنضري جوهر
ترديري درفد بربيلغ بغسا دان اضام نامون كيت سنتياس
هيدوف سخارا برموافقت باضي مغخايف نعمت كأمانن
دنضري اين .رعيت جوض دافت مراساءي نعمت
كماجوان دان فمباغونن يغ برتروسن باضي منجالين
كهيدوفن يغ لبيه باءيق دان سليسا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي فنأوغ رعيت نضري اين ،دولي يغ مها مليا
سلطان جوهر فرنه برتيته منكنكن تيض فركارا فنتيغ دامل
اوسها مغكلكن كهرمونيان دان فرفادوان رعيت دنضري
اين .فرتام رعيت هندقله مغحرميت كدولنت راج ماليو يغ
تله برتولق انسور اونتوق ممربيكن كواس كفد فميمفني يغ
دفيليه رعيت اونتوق منتدبري نضارا .كدوا مغحرميت
كمولياءن اضام اسالم يغ برتولق انسور اونتوق ممبنركن
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اضام الءين دعمالكن دغن امان .كتيض مغحرميت
كأيستيميواءن اورغ ماليو يغ تله برتولق انسور اونتوق
بركوغسي هيدوف دغن اورغ الءين دتانه ماليو.
اوليه ايت ،فرانن راج ساغت فنتيغ دامل ممستيكن
كأمانن ،كعاديلن دان كهرمونني دافت دراساءي فد
ستياف نادي كهيدوفن رعيت .راج بوكن سهاج منجادي
المبغ سبواه نضارا بردولت ،بيبس دان مرديك اكن تتايف
اي جوض سباضاي كقواتن اضام اسالم دان المبغ فرفادوان
رعيت بربيلغ قوم سرتا توغضق كفد كقواتن اومت اسالم
دان فرفادوان اومة دنضارا اين .قاعده فقه اد مثبوت:
صلَحَة "
" تَصَرُّفُ االِمَا ُم عَلىَ الرَّ ْعيَةِ مَُنوطٌ بِاْلمَ ْ
برمقصود :كبيجقساناءن فميمفني اتس رعيتث دالكوكن
برداسركن كفد فرتيمبغن كمصلحنت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مثرو مجاعه سكالني ،ماريله كيت ممليهارا دان مغكلكن
اينستيتوسي براج ،كران حال اين مروفاكن سومرب كقواتن
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رعيت دان متفت رعيت برليندوغ سرتا مموفوك فرموافقنت
بغسا جوهر باضي منخافاي كسجهرتاءن دان كهرمونني
هيدوف برمشاركت .ايغتله بهاوا موسوه اضام سنتياس
مغينتاي فلواغ اونتوق منابور راخون فرفخاهن دان
مثمارقكن ايف كبنخني يغ اكن مغضوضت فرفادوان دان
كستياءن كفد راج .ماريله كيت برساتو فادو مندوكوغ،
مرفع مسبه ،منجوجنوغ كاسيه طاعة ستيا كفد دولي يغ مها
مليا توانكو سلطان جوهر سفنجغ ختتا فمرينتاهن بضيندا.
مسوض دولي يغ مها مليا توانكو دكورنياكن توفيق دان
هدايه سرتا كقواتن اونتوق منروسكن فمرينتاهن دنضري
جوهر درالتعظيم اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
النساء ايات :83
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ

برمقصود" :دان افابيال داتغ كفد مريك سسواتو بريتا
مغناءي كأمانن اتاو كخمسن ،مريك تروس مغهيبهكنث،
فدحال كاالو مريك كمباليكن سهاج حال ايت كفد
8

رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" (اورغ يغ بركواس)
دانتارا مريك ،تنتوله حال ايت دافت دكتاهوي اوليه
اورغ يغ اليق مغمبيل كفوتوسن مغناءيث دانتارا مريك
دان جك تيدقله كران ليمفه كورنيا اهلل دان بلس كاسيهنث
كفد كامو ،تنتوله كامو (تربابس) منوروت شيطان
كخوالي سديكيت سهاج (ياءيت اورغ يغ تضوه اميانث
دان لواس علموث دانتارا كامو)".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ
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َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
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