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ا ْل َح ْم َد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ُر ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ ،م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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ُ
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َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُه َو َأ َّن َس ِّي َد َنا
ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤاتوه دان طاعة كڤد ڤمرينته مروڤاكن ساله ساتو
صفة يڠ ڤرلو اد ڤد اورڠ يڠ برايمان .طاعة كڤد
ڤمرينته منجادي واجب كران ڤمرينته اداله كتوا يڠ
برتڠڬوڠجواب ممستيكن برلڠسوڠڽ كهيدوڤن
براڬام ،منجامين سيستم هيدوڤ يڠ عادل ،امان
دان بهاڬيا دالم سسبواه نڬارا .سسوڠڬوهڽ اورڠ
يڠ برايمان واجب طاعة كڤد ڤمرينته اتاو ڤميمڤين
سباڬايمان دسبوت دالم سورة الن َِّساء ايات :59
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،طاعتيله
ال َّله دان طاعتيله رسول دان ڤارا ڤميمڤين دكالڠن
كامو.

كڤاتوهن كڤد ال َّله  دان رسولڽ اياله كسدياٴن
اونتوق منطاعتي سڬاال ڤرينته ال َّله  دان دالم ماس
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يڠ سام كسدياٴن منجاٴوهي سلوروه الرڠن ال َّله
 دان جوڬ الرڠن رسولڽ .سسوڠڬوهڽ اڤابيال
كڤاتوهن كڤد ڤرينته ال َّله  دان جوڬ رسولڽ ترتانم
دالم جيوا ستياڤ اينديۏيدو مسلم ،مك مودهله ڤوال
اونتوق ملقساناكن سڬاال ارهن ڤمرينته.

طاعة كڤد ڤمرينته اداله تندا سساورڠ ايت سايڠ
كڤد نڬارا سرتا مميليقي اخالق يڠ موليا .سسأورڠ
يڠ براخالق موليا دان سايڠ كڤد نڬارا ،سوده تنتو
منجادي ورڬ يڠ باٴيق .كبياساٴنڽ مريك اين
منجاٴوهي ڤركارا 2موڠكر ،هيدوڤ بركاسيه-
سايڠ سرتا حورمت-مڠحورمتي سسام مأنسي.
اڤابيال سأورڠ ايت طاعة كڤد ڤمرينته دان نڬارا مك
سوده تنتوله دي مميليقي ڤريبادي يڠ موليا ڤاتوه كڤد
اوندڠ ،2برديسيڤلين ،جوجور دان إخالص ،سرتا
سڠڬوڤ برقربان ممبري سومبڠن كڤد اڬام ،بڠسا
دان نڬارا .اورڠ يڠ طاعة كڤد ڤمرينته دان نڬاراڽ،
برارتي دي ورڬانڬارا يڠ باٴيق دان ممڤو مپومبڠ كڤد
كهرمونين دان كسالمتن نڬارا.
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ايڠتله كطاعتن كڤد ڤمرينته مقصودڽ ممڤرتاهنكن
كدولتن اينستيتوسي كسلطانن راج 2كران راج اداله
مروڤاكن ڤمرينته دان كتوا اڬام باڬي ستياڤ نڬري.
دباوه اينستيتوسي دراج اينيله وجودڽ مجلس اڬام
اسالم دان عادة رسم ماليو ڤهڠ باڬي نڬري اين دان
بڬيتوله باڬي ستياڤ نڬري الٴين .مجلس اڬام اسالم
اينيله يڠ برتڠڬوڠجواب منتدبيركن حال إحوال
اڬام اسالم باڬي ستياڤ نڬري .كتاهوٴيله بهاوا
جاوتنكواس ڤرونديڠن حكوم شرع (جاوتنكواس
فتوى) يڠ دڤڠروسيكن اوليه مفتي مروڤاكن ڤيهق يڠ
سنتياس مناصيحتي كباوه دولي توانكو سلطان دالم
حال إحوال اڬام سرتا حكوم حكام اسالم دنڬري
اين .مك دڠن ايت اومت اسالم دنڬري اين هندقله
مروجوع كڤد كڤوتوسن يڠ تله دڤوتوسكن اوليه
جاوتنكواس اين سوڤاي تيدق برالكوڽ ڤرتليڠكهن
اومت اسالم دنڬري اين .مجلس اڬام اسالم دان
عادة رسم ماليو ڤهڠ سنتياس ممڤرتاهنكن ڤڬڠن اهل
20

السنة والجماعة عقيدهڽ اليرن األشاعرة والماتريدية
ياٴيت مڠنل علمو توحيد صفة دوا ڤولوه دان شريعتڽ
مڠيكوت َق ْول ُم ْع َت َم ْد َم ْذ َهب الشافعي.
طاعتله كڤد توانكو سلطان سباڬاي كتوا اڬام كران اي
اداله تونتوتن اڬام ،بڬيتو جوڬ دسبوت دالم روكون
نڬارا سالڬي تيدق برچڠڬه دڠن شرع .سبدا رسول

ال َّله  دالم حديث رواية امام البخاري:

ِ ِ
ِ
ب
يما َأ َح َّ
الس ْم ُع َوال َّطا َع ُة َع َلى ا ْل َم ْرء ا ْل ُم ْسل ِم ف َ
َّ
َوك َِر َه َما َل ْم ُي ْؤ َم ْر بِ َم ْع ِص َي ٍة َفإِ َذا ُأ ِم َر بِ َم ْع ِص َي ٍة َف اَل

َس ْم َع َو اَل َطا َع َة

يڠ برمقصود :مندڠر دان طاعة ايت اداله واجب
كأتس اورڠ اسالم دالم ڤركارا يڠ اي سوك اتاو
بنچي سالڬي اي تيدق دڤرينتهكن دالم ڤركارا
معصية .مك اڤابيال دڤرينتهكن دڠن ڤركارا
معصية ،مك تيدق ڤرلو الڬي دڠر دان طاعة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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برسمڤنا اولڠ تاهون هاري كڤوتراٴن كبوه دولي يڠ
مها موليا توانكو سلطان ڤهڠ ،سلطان حاج احمد
الم ْس َت ِع ْي َن بِال َّله مك كيت سباڬاي رعيت نڬري
شاه ُ
ڤهڠ مڠوچڤكن ِد ْر َڬ َها ُيو كڤد كباوه دولي يڠ مها موليا
توانكو ،سموڬ دكورنياكن توفيق ،هدايةِ ،ر َعا َية دان
ِعنَا َية ،برتمبه ايمان دان تقوى سرتا سنتياس دالم
صيحت سجهترا .اورڠ ماليو اسالم دنڬري اين
هندقله ممڤرتاهنكن سيستم براج كران سيستم اين
مڠكلكن عادة رسم ماليو يڠ مڠاجق كڤد ڤرڤادوان،
كسوڤنن دان كسوسيالٴن اورڠ ماليو.
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد)" :واهاي
توهن يڠ ممڤوپاٴي كواس ڤمرينتهن! اڠكاوله
يڠ ممبري كواس ڤمرينتهن كڤد سسياڤا يڠ
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اڠكاو كهندقي ،دان اڠكاوله يڠ منچابوت
كواس ڤمرينتهن دري سسياڤا يڠ اڠكاو كهندقي.
اڠكاوله جوڬ يڠ ممولياكن سسياڤا يڠ اڠكاو
كهندقي ،دان اڠكاوله يڠ مڠهينا سسياڤا يڠ
اڠكاو كهندقي .دالم ككواساٴن اڠكاوله سهاج
اداڽ سڬاال كباٴيقن .سسوڠڬوهڽ اڠكاو مها
كواس اتس تياڤ 2سسواتو.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ
َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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