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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 ِ
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ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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اد َي َل ُه.
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وح َد ُه لاَ َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ إِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه ْ
َ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.
ِ
ِ
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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 َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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دصحكن اوليه
دانه دڠن
دسيمق ال َّل
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد

موده-
صاحبالرڠنڽ.
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن
مفتي نڬر
السماحة
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مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

موالٴي تاهون اين ،تڠڬل  30جوالي داشتهاركن
سباڬاي هاري كلڤاسن عام سمڤنا هاري كڤوتراٴن
الد ِ
ين
الس ْل َطان عبد ال َّله ِر َعا َي ُة ِّ
سلطان ڤهڠُّ ،
ِ
ِ
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الس ْل َطان ا ْل َح ِّ
ا ْل ُم ْص َط َفى بِال َّله َشاه ا ْب ِن ا ْل َم ْر ُحو ِم ُّ
َأ ْح َمد َشاه ا ْل ُم ْس َت ِع ْي َن بِال َّل ِه .سباڬاي اومت اسالم يڠ
برناٴوڠ دباوه ِظ ِّل ڤمرينتاهن يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ
جوڬ مروڤاكن سلطان ڤهڠ ،ماريله كيت برسام2
برشكور كحضرة ا ٰلهي ،كران مڠورنياكن كڤد كيت
نعمت ايمان دان اسالم ،دان دتمڤتكن كيت دنڬري
يڠ معمور ،داماي سرتا سجهترا دباوه ڤمرينتاهن
بڬيندا ،دڠن ايذين دان رحمة ال َّله .

سسوڠڬوهڽ ،ترلنتيقڽ سسأورڠ ايت منجادي
ڤميمڤين ،اداله كتنتوان تقدير درڤد ال َّله  .فرمان
ال َّله دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :26

ﭷﭸﭹﭺﭻ
27

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :واهاي
توهن يڠ ممڤوپاٴي كواس ڤمرينتاهن! اڠكاوله
يڠ ممبري كواس ڤمرينتاهن كڤد سسياڤا يڠ
اڠكاو كهندقي ،دان اڠكاوله يڠ منچابوت كواس
ڤمرينتاهن درڤد 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.

دالم سجاره تمدون اسالم ،اينستيتوسي براجا
مماٴينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ سباڬاي توڠڬق اڬام دالم
سسبواه نڬارا .سياڤا يڠ تيدق كنل َخ ْلي َفة عمر بن
عبدالعزيز دالم ڤمرينتاهن كراجاٴن ُأ َم َّية؟ بڬيتو
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جوڬ سجاره مصر دان فلسطين ،اومت اسالم امت
مڠهرڬاٴي سلطان صالح الدين َ
األ ُّي ْوبِي كران جاساڽ
ممباوا كمناڠن اومت اسالم اتس تنترا صليب .ڤركارا
يڠ سام جوڬ داڤت دليهت دالم ببراڤ كسلطانن
ماليو ،ترماسوقله نڬري ڤهڠ ،يڠ مماٴينكن ڤرانن
ڤنتيڠ دالم منداولتكن اڬام دنڬري ترچينتا اين.

سباڬاي چونتوه ،سماس ايرا المرحوم سلطان
ي الدِّ ْين شاه انتارا تاهون 1592
َع ْبدُ ا ْل َغ ُفور ُم ْح ِ
هيڠڬ  ،1614نڬري ڤهڠ دتدبير مڠيكوت حكوم
شرع منروسي حكوم قانون ڤهڠ .مانوسكريڤ
( )manuskripاصل حكوم قانون ڤهڠ ماسيه الڬي
دڤاميركن دموزيوم ڤكن ،واجر اونتوق دباچ اوليه
سموا رعيت نڬري اين .بوكن سهاج بڬيندا تله
برجاي ملقساناكن اوندڠ 2براساسكن شريعة ماله
ايستان جوڬ تله منجمڤوت ڤارا علماء دري قدح،
ڤراق ،ڤطاني دان بروناي اونتوق ممبينچڠكن
اوسها ممڤركاس اڬام اسالم دتمڤت ماسيڠ ،2سرتا
موجودكن سبواه نڬري يڠ امان سجهترا.
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برسسواين دڠن ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان دان
كدودوكن اڬام اسالم سباڬاي اڬام باڬي ڤرسكوتوان،
اوندڠ 2توبوه كراجاٴن ڤهڠ منڬسكن بهاوا راج
ڤمرينته مروڤاكن كتوا اڬام باڬي نڬري اين .بڬيندا
جوڬ مڠاتور حال إحوال اڬام ،ممڤركنن ڤنوبوهن
مجلس أڬام اسالم دان عادة رسم دنڬري اين باڬي
توجوان ممڤرمودهكن اوروسن ڤنتدبيرن اڬام اسالم،
سالٴين ممستيكن ڤروسيس إصالح دان دعوة
دڤرمودهكن دالم مشاركت .اينيله يڠ دمقصودكن
سباڬاي اينستيتوسي راج ماليو ،يڠ بوكن سهاج
دليهت كڤد اينديۏيدوڽ ،تتاڤي لبيه كڤد فوڠسي دان
ڤراننڽ دالم نڬارا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مك سباڬاي رعيت دنڬري برتواه اين ،اداله منجادي
تڠڬوڠجواب كيت اونتوق منونجوقكن كاسيه دان
سايڠ كڤد سلطان دڠن ممبريكن ڤڠحورمتن سرتا
طاعة ستيا دڠن ڤمرينتاهن بڬيندا .ماريله كيت
برسام 2مڠحياتي ڤسانن ال َّله  دالم سورة الن َِّساء
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ايات :59
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،طاعتله
كامو كڤد ال َّله دان طاعتله كامو كڤد رسول ال َّله
دان جوڬ كڤد ُأ ْولِى الأْ َ ْمر (اورڠ يڠ بركواس
ياٴيت راج ڤمرينته) دري كالڠن كامو.

نبي محمد  جوڬ ڤرنه برڤسن سڤرتي دالم حديث
يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:
ِ ِ
ِ
ب
الس ْم ُع َوال َّطا َع ُة َع َلى ا ْل َم ْرء ا ْل ُم ْسل ِم ف ْي َما َأ َح َّ
َّ
َوك َِر َه َما َل ْم ُي ْؤ َم ْر بِ َم ْع ِص َي ٍةَ .فإِ َذا ُأ ِم َر بِ َم ْع ِص َي ٍة َف اَل

َس ْم َع َو اَل َطا َع َة

يڠ برمقصود :دڠر دان طاعة كڤد (راج ڤمرينته)
اداله منجادي كواجيڤن باڬي ستياڤ مسلم،
باٴيق دالم ڤركارا يڠ دسوكاٴي اتاو يڠ تيدق
دسوكاٴيڽ ،سالڬي تيدق دڤرينته مالكوكن
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معصية .سكيراڽ دڤرينتهكن مالكوكن معصية،
مك تيدق ڤرلو اونتوق دڠر دان طاعة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سالٴين ايت ،سباڬاي رعيت جلتا ،اومت اسالم
جوڬ برڤرانن اونتوق برسام 2ترليبت دالم اوسها
ممباوا كمعمورن دنڬري اين .ماريله كيت بردعا
اڬر كبوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ
دڤرتوان اڬوڠ ،منداڤت توفيق دان هداية دري ال َّله
 ،سرتا نصيحت يڠ باٴيق درڤد انسان يڠ صالح،
باڬي مميمڤين نڬري اين خاصڽ ،سرتا نڬارا اين
عامڽ ،كأره كرضاٴن ال َّله .
دروايتكن دالم صحيح البخاري ،نبي محمد 
برسبدا يڠ برمقصود:
تياداله سأورڠ خليفه دالنتيق مالٴينكن اي
ممڤوپاٴي دوا بِ َطا َنة (دوا تمن راڤت) .بِ َطا َنة
ڤرتام ،مندوروڠڽ مالكوكن كباٴيقن .سمنتارا
بِ َطا َنة كدوا ،مندوروڠڽ مالكوكن كبوروكن.
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دان اورڠ يڠ ترڤليهارا اداله يڠ دڤليهارا اوليه
الله.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برسمڤنا دڠن هاري كڤوتراٴن اين ،ماريله كيت
برشكور دان بردعا كڤد ال َّله  ،اڬر ملنجوتكن
اوسيا توانكو دالم كبركتن ،ككل َق َرار ممرينته دالم
منداولتكن اڬام اسالم دنڬارا اين ،صيحت دان عافية
هندقڽ سنتياس .ال َّله اكبر ،ال َّله اكبر ،ال َّله اكبر.
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يڠ برمقصود :ياٴيت مريك (اومت اسالم) يڠ
جك كامي بريكن مريك ككواساٴن ممرينته
دبومي نسچاي مريك منديريكن صالة سرتا
ممبري زكاة ،دان مريك مپوروه بربوات كباٴيقن
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سرتا مالرڠ دري مالكوكن كجاهتن دان ڤركارا
يڠ موڠكر .دان (ايڠتله) باڬي ال َّله جواله
كسودهن سڬاال اوروسن.

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 ٌ
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َ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،
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اس َت ْغف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
األَ ْح َياء من ُْه ْم َواألَ ْم َواتَ ،ف ْ
الر ِ
يم
ح
َّ ُ

34

