برسام ممرتبتكن كدولتن اينستيتوسي
راج ماليو
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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
2014/1
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُ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 َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

 Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده  -مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
18

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا نعمت يڠ ال َّله  بريكن كڤد اومت اسالم دنڬري
اين ،اداله كامانن هيدوڤ دباوه ناٴوڠن راج يڠ عادل
دان برداولت .سسوڠڬوهڽ ،هوبوڠن يڠ اقرب انتارا
راج دان رعيت مروڤاكن واريثن يڠ دڤرتورونكن
سجق زمان برزمان .دالم سجاره كسلطانن ماليو،
اينستيتوسي راج اداله تمڤت برموالڽ ڤركمبڠن اڬام
اسالم دنوسنتارا ماليو ترماسوق نڬري ڤهڠ دان
الح ّج
نڬري 2الٴين .ال َّله  برفرمان دالم سورة َ
ايات :41

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

يڠ برمقصود :ياٴيت مريك (اومت اسالم) يڠ
19

جك كامي بريكن مريك ككواساٴن ممرينته
دبومي نسچاي مريك منديريكن سمبهيڠ
سرتا ممبري زكاة ،دان مريك مپوروه بربوات
كباٴيكن سرتا مالرڠ دري مالكوكن كجاهتن
دان ڤركارا يڠ موڠكر .دان (ايڠتله) باڬي ال َّله
جواله كسودهن سڬاال اوروسن.

برسسواين دڠن ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان دان
كدودوقن اڬام اسالم سباڬاي اڬام باڬي ڤرسكوتوان،
اوندڠ 2توبوه كراجاٴن ڤهڠ منڬسكن بهاوا راج
ڤمرينته مروڤاكن كتوا اڬام باڬي نڬري اين .بڬيندا
جوڬ برڤرانن مڠاتور حال إحوال اڬام ،ممڤركنن
ڤنوبوهن مجليس اڬام اسالم دان عادة رسم ماليو
ڤهڠ دنڬري اين باڬي توجوان مڠاول اوروسن
ڤنتدبيرن اڬام اسالم ،سالٴين ممستيكن ڤمباڠونن
اسالم دلقساناكن .اينيله يڠ دمقصودكن سباڬاي
اينستيتوسي راج ماليو ،يڠ بوكن سهاج دليهت كڤد
اينديۏيدوڽ ،تتاڤي لبيه كڤد فوڠسي دان ڤراننڽ دالم
نڬارا.
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دالم سجاره ،اينستيتوسي دراج دنڬري ڤهڠ ڤرنه
ملقساناكن اوندڠ 2اسالم ماللوءي حكوم كانون
ڤهڠ سبلوم دهاڤوسكن اوليه ڤنجاجه .سجاره جوڬ
ڤرنه ممبوقتيكن باڬايمان اينستيتوسي راج برڤرانن
ممڤرتاهنكن نڬارا درڤد ڤنجاجه ڤورتوڬيس دان
بلندا .دسمڤيڠ ايت ،راج جوڬ سنتياس ممڤوپاٴي
هوبوڠن يڠ ايرت انتارا رعيت سرتا منريما نصيحت
دالم كالڠن ڤارا علماء .چونتوهڽ راج اچيه برنام
سلطان إسكندر َثانِي يڠ برأصل دري ڤهڠ ،ملنتيق
علماء هيبت برنام شيخ نور الدين الرانيري سباڬاي
ڤنصيحة إيستان دان مفتي نڬري .بڬيندا مروڤاكن
راج يڠ امت دحورمتي ،كران ممڤوپاٴي ڤنديديقن
اڬام ،مڠحورمتي ڤمبسر دان رعيت ،سرتا منڬقكن
كعاديلن.
دمكينله سجاره ممبوقتيكن ،بهاوا اينستيتوسي راج
برڤرانن ڤنتيڠ باڬي ممرتبتكن اڬام اسالم دان منڬقكن
كعاديلن ،دڠن ايت رعيت هندقله مڠحورمتي راج
ڤمرينته دنڬري اين .سباڬايمان حديث نبي محمد
21

:

ان ظِ ُّل ال َّل ِه فِي األَ ْر ِ
ضَ ،ف َم ْن َأك َْر َم ُه َأك َْر َم ُه
الس ْل َط ُ
ُّ
ال َّل ُهَ ،و َم ْن َأ َها َن ُه َأ َها َن ُه ال َّل ُه

يڠ برمقصود :سلطان مروڤاكن بايڠن ال َّله دبومي.
بارڠ سياڤا يڠ ممولياكن سلطان ،مك ال َّله اكن
ممولياكنڽ .بارڠ سياڤا يڠ مڠهينا سلطان ،مك
ال َّله اكن مڠهيناڽ جوڬ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

يوات كبالكڠن اين،
اڬق مالڠ دالم مشاركت كيت لِ َ
ترداڤت سوارا 2سومبڠ يڠ موالممڤرتيكاي كڤنتيڠن
دان كلڠسوڠن اينستيتوسي راج ماليو .اوسها يڠ داتڠ
درڤد سڬلينتير اينديۏيدو ،سبهاڬين  NGOدان جوڬ
اهلي ڤارتي ڤوليتيك ترتنتو اين سچارا برتروس-
ترڠ تله ممڤرسوألكن فوڠسي سبنر اينستيتوسي راج
دالم سبواه نڬارا ديموكراسي .اد سبهاڬين مريك يڠ
ممبريكن جڠكاٴن بيالكه اينستيتوسي راج دنڬارا
22

كيت اكن دهاڤوسكن ،سمنتارا ترداڤت جوڬ يڠ
سچارا هالوس ممڤرتيكاي كڤنتيڠن إيستان باٴيك
دڤريڠكت نڬري ماهو ڤون نڬارا .نتيجهڽ ،وجودله
سڬلينتير رعيت يڠ سوده براني مڠهينا راج 2ماليو
سچارا تربوك دميديا سوسيال.

سدرله ،بهاوا سروان اونتوق مڠحورمتي دان
ممرتبتكن اينستيتوسي راج بوكن سمات 2برمقصود
اونتوق مڠاڬوڠكن باتڠ توبوه سأورڠ سلطان،
تتاڤي اي مروڤاكن توڠڬق كداولتن اڬام دان نڬارا.
ليهتله نڬارا 2ماجو يڠ ماسيه مڠكلكن اينستيتوسي
راج .سماڠت چينتاكن راج دان نڬارا امت تيڠڬي
سكالي .اوليه يڠ دمكين ،سمڤنا هاري كڤوتراٴن
كباوه دولي يڠ مها موليا سلطان ڤهڠ ،سلطان حج
الم ْر ُحوم سلطان ابو
الم ْس َت ِع ْي َن بال َّله ا ْب ُن َ
احمد شاه ُ
الم َع َّظم شاه ڤد  24اوكتوبر ،2018
بكر ِر َعا َي ُة الدِّ ْين ُ
ماريله كيت برسام ،2اتس نام اڬام دان چينتاكن
نڬارا ،برساتو-ڤادو دالم ممڤرتاهنكن اينستيتوسي
راج ماليو اڬر تروس اوتوه منڬقكن كعاديلن دان
23

كأمانن دالم نڬري ترچينتا اين .بنرله ،سسوڠڬوهڽ
راج دان رعيت ،برڤيسه تياد.
دالم سڤوتوڠ حديث يڠ دروايتكن اوليه ابو داود،
رسول ال َّله  تله برسبدا:
إِ َّن ِم ْن إِ ْجلاَ ِل ال َّل ِه إِك َْرا َم ِذي َّ
الش ْي َب ِة ا ْل ُم ْسلِ ِم َو َح ِام ِل
ا ْل ُق ْر ِ
آن َغ ْي ِر ا ْلغَالِي فِ ِيه َوا ْل َجافِي َعنْ ُه َوإِك َْرا َم ِذي
ان ا ْلم ْق ِس ِ
ط
الس ْل َط ِ ُ
ُّ
يڠ برمقصود :انتارا ڤربواتن يڠ مڠاڬوڠكن ال َّله،
اداله ممولياكن سأورڠ مسلم يڠ تله برأوبن،
ڤارا ڤمباچ القرءان يڠ تيدق برسيكڤ برلبيهن
دالمڽ دان تيدق ڤوال منجأوهيڽ ،سرتا سلطان
يڠ عادل.

دالم كتاب ا ِ ْح َياء ،إ َمام َ
الغ َزالي تله مپاتاكن :راج دان
اڬام عبارت ساودارا كمبر .اڬام مروڤاكن داسر،
سمنتارا سلطان ڤوال اداله ڤنجاڬاڽ .بارڠ يڠ تياد
داسر اكن بيناسا .بارڠ يڠ تياد ڤنجاڬ ،اكن هيلڠ.
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تيدقله لڠكڤ ككواساٴن دان ڤڠاوالن ،مالٴينكن
دڠن سلطان.
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد)" :واهاي
توهن يڠ ممڤوپاٴي كواس ڤمرينتهن! اڠكاوله
يڠ ممبري كواس ڤمرينتهن كڤد سسياڤا يڠ
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 كباٴيكن .سسوڠڬوهڽ اڠكاو مها
كواس اتس تياڤ 2سسواتو.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َ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
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُهَ ،ف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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