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ڤايوڠ نڬارا سانجوڠن رعيت جالت
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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

ه  دڠن سبنر2  ماريله كيت برسام2 برتقوى كڤد اللَّ
تقوى، دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي 
انسان  منجادي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ.  سڬاال 
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يڠ برجاي، سلمت دان بهاڬيا ددنيا دان جوڬ اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دڠن  كران    ه  اللَّ كڤد  برشكور  كيت  الحمدلله، 
اين  برتواه  يڠ  ڤهڠ  دبومي  رعيت  رحمتڽ،  ليمڤه 
داڤت منعمتي سواسان كهيدوڤن يڠ امان، داماي دان 
سنتياس  برسام2  هندقله  كيت  ايت،  اوليه  سجهترا. 
اڬر نعمت كامانن، كداماين  دان مڠهارڤكن  منجاڬ 
ه  اللَّ فرمان  برككالن.  سنتياس  اين  كسجهتراٴن  دان 

دالم سورة إبراهيم ايات 7:
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كامو  توهن  كتيك  )ايڠتله(  دان  برمقصود:  يڠ 
دمي  سجلس-جلسڽ(:  )دڠن  ممبريتاهو 
)ترهادڤ  برشكور  كامو  جك  سسوڠڬوهڽ 
سڬاال نعمتكو( تنتو اكو اكن منمبه نعمت ايت 
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كامو  جك  سسوڠڬوهڽ  دمي  دان  كامو  كڤد 
كفور )ترهادڤ نعمت ايت( مك سسوڠڬوهڽ 

عذابكو ساڠت كراس.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

الحمد لله، نڬري كيت ڤهڠ دار المعمور اداله سبواه 
راج  سأورڠ  دكورنياكن  كران  برتواه  امت  يڠ  نڬري 
سلوروه  اوليه  دكاسيهي  دان  دسانجوڠي  ساڠت  يڠ 
سري  مليا  مها  يڠ  دولي  كباوه  ياٴيت  جلت  رعيت 
ْلَطان َعْبُد اللَّه ِرَعاَيُة  ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ السُّ
ْلَطاِن  السُّ اْلَمْرُحْوِم  اْبن  َشاه  ِه  بِاللَّ اْلُمْصَطَفى  ْيِن  الدِّ

ِه. اْلَحاجِّ َأْحَمد َشاه اْلُمْسَتِعْيَن بِاللَّ

سنتياس  يڠ  راج  سأورڠ  اداله  سلطان  بڬيندا 
رعيت.  كباجيقن  دان  كسجهتراٴن  ترهادڤ  چقنا 
داڤت  ايت  رعيت  برجيوا  يڠ  بڬيندا  كبيجقساناٴن 
دليهت برداسركن كسوڠڬوهن بڬيندا منچمر دولي 
بڬيندا  سريڠ  يڠ  مڠجوت  الوتن  دان  ڤادڠ  تورون 
الكوكن، لبيه2 الڬي دالم ڤركارا يڠ مليبتكن كڤنتيڠن 
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اڬام، كباجيقن دان كسجهتراٴن هيدوڤ رعيت. بنرله 
اوڠكاڤن “راج دان رعيت برڤيسه تياد“.

اوليه ايت، سباڬاي رعيت دان ڤندودوق يڠ برناٴوڠ 
كيت  تڠڬوڠجواب  منجادي  اداله  اين،  ڤهڠ  دبومي 
اتاو  راج  كڤد  ڤاتوه  دان  طاعة  سنتياس  اونتوق 
حديث  دالم  برسبدا    ه  اللَّ رسول  كيت.  ڤميمڤين 
يڠ دروايتكن اوليه امام بخاري دان مسلم: درڤد ابو 

ه  برسبدا: هريرة ، رسول اللَّ

طاعة  تله  دي  مك  كڤداكو،  طاعة  بارڠسياڤا 
مك  كڤداكو،  طاعة  تيدق  بارڠسياڤا  ه.  اللَّ كڤد 
كڤد  بارڠسياڤا طاعة  ه.  اللَّ كڤد  تيدق طاعة  دي 
ڤميمڤين، مك دي تله طاعة كڤداكو. بارڠسياڤا 
تيدق طاعة كڤد ڤميمڤين، مك دي تيدق طاعة 

كڤداكو.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

 1959 جوالي   30 معلوم،  سديا  كيت  يڠ  سباڬايمان 
مروڤاكن تاريخ برسجاره باڬي نڬري كيت ڤهڠ دار 
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دڤوتراكن.  كيت  راج  ايتوله  تاريخ  كران  المعمور 
ماريله كيت بردعاء سموڬ بڬيندا دلنجوتكن اوسيا، 
دكورنياكن كصيحتن يڠ برڤنجڠن، ككل َقَرار ممرينته 
دان  ڤمليهاراٴن  رحمة،  دأنوڬرهكن  سرتا  نڬري 

. ه ڤرليندوڠن درڤد اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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برايمان، طاعتله  يڠ  يڠ برمقصود: واهاي اورڠ 
ه  ه دان طاعتله كامو كڤد رسول اللَّ كامو كڤد اللَّ
درڤد  بركواس(  يڠ  )اورڠ  ْمر  اْلَ ُأْولِى  كڤد  دان 

كالڠن كامو.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
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َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 
ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


