اوجين سبواه كستياءن
( 18مچ 2016م  9 /جمادى األخير 1437ﻫ)

سيداڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ساي مڠيڠتكن ديري ساي دان مڽرو سيداڠ جماعة سكالين،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن سبنر ٢تقوى ،ياءيت دڠن ملقساناكن
سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .مودﻫن ٢كيت ترڬولوڠ دكالڠن مريك يڠ
برأوليه كبهاڬياءن ﻫيدوڤ ددنيا دان كسجهترأن يڠ حقيقي دأخيرة .منبر ڤد ﻫاري اين
اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق "اوجين سبواه كستياءن".
سيداڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
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كتيك ساتو دمي ساتو نڬارا إسالم ددنيا سماكين لمه اتاو ﻫنچور ديك كران رعيتڽ تله
ترسيلڤ ڤرتيمباڠن عاقبة تراللو مڠيكوت ايموسي سهيڠڬ ترماكن ﻫاسوتن موسوه ،مليسيا
ماسيه برديري تڬوه دان برتاﻫن دري مڠيكوت ججق لڠكه مريك .مليسيا سباڬاي سبواه
نڬارا إسالم ،منعمتي ڤلباڬاي ليمڤهن رحمة دان نعمة دري اهلل سبحانه وتعالى ،دليهت
ممڤو منجادي ڤنراجو سموا نڬارا إسالم ددنيا.
نامون ڤرسوألن بسر يڠ تيمبول اياله باڬايمان موڠكين كيت ممڤو مڠچاڤي سموا نعمة
اين سأندايڽ باريسن كڤيمڤينن كيت بوكن دالم كالڠن يڠ اليق ياءيت عاديل ،چكڤ،
بيجق دان ڤريهاتين؟ يا ،سوده ڤستي نڬارا اين اكن ﻫنچور مليهت دري كأداءن لنسكاڤڽ
يڠ بڬيتو راڤوه ياءيت بربيلڠ بڠسا ،أڬام دان بودايا .جوسترو ،منطاعتي ڤميمڤين يڠ عاديل
اداله واجب سباڬايمان دسڤاكتي ماجوريتي علماء تفسير ،فقهاء دان سباڬايڽ .ڤرينته
طاعة كڤد ڤمرينته اداله بوكن داتڠ دري ڤمرينته تتاڤي داتڠڽ دري اهلل سبحانه وتعالى،
مك كاالو رعيت مندرﻫكا دڠن ڤمرينته ارتيڽ مريك مندرﻫكا ترﻫادڤ اهلل سبحانه
وتعالى.
حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النسآء ايات ،٥٩

مقصودڽ" :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برإيمان ،طاعتله كامو كڤد اهلل دان طاعتله كامو كڤد رسول
اهلل دان كڤد "أولي األمر" (اورڠ ٢يڠ بركواس) دري كالڠن كامو .كمودين جك كامو
بربنتاﻫن( ٢برسليسيهن) دالم سسواتو ڤركارا ،مك ﻫندقله كامو مڠمباليكنڽ كڤد (كتاب)
اهلل (القرءان) دان (السنة) رسولڽ – جك كامو بنر برإيمان كڤد اهلل دان ﻫاري أخيرة.
يڠ دمكين اداله لبيه باءيق (باڬي كامو) ،دان لبيه ايلوق ڤوال كسودﻫنڽ".
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برداسركن ايات اين إمام النواوي منجلساكن بهاوا رعيت واجب طاعة كڤد
ڤمرينته دان نڬارا .جك مريك چواي دان تيدق برتڠڬوڠجواب ،مك مريك تيدق برأداب
دسيسي اهلل سبحانه وتعالى .اينيله توڬس رعيت يڠ ڤاليڠ أساس سڤرتي يڠ دفرمانكن اهلل
ماللوءي ايات ترسبوت.
سيداڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
منطاعتي ڤڠواسا اتاو ڤمرينته أومت إسالم (أولي األمر) مروڤاكن ساله ساتو ڤرينسيڤ
ددالم إعتقاد أﻫل السنة والجماعة .أوليه يڠ دمكين ،مريك واجب ملقساناكن أمانة
مڠوروسكن حال إحوال أومت إسالم دالم سسبواه نڬارا دمي منجاڬ اوروسن أڬام دان
دنيا.
ضوءِ الكتاب
منوروت شيخ عبد السالم برجس ،ڤڠارڠ كتاب مُعَمَّلَةُ الحُكَّامِ في َ
والسُّنة بهاوا ترداڤت ببراڤ قاعدة دالم مننتوكن ڤميمڤين أومت إسالم انتاراڽ (أ) مريك
يڠ مميليكي كدولتن اتاو كواس منتدبير مشاركت اتاو رعيت( ،ب) مريك يڠ تله دڤيليه،
اتاو تله منڠ دان ممڬڠ كواس ڤمرينتاﻫن سمأد سچارا شرعي اتاو سباليقڽ( ،ج) مريك
يڠ تيدق ممنوﻫي شرط ٢كاليقن سباڬاي ڤميمڤين يڠ صح ،تتاڤي تله ممڬڠ ككواسأن دالم
ڤمرينتاﻫن ،مك واجب اونتوق دطاعتي ،دان (د) مريك يڠ دالنتيق اتس كڤرلوان سسبواه
نڬارا اتاو والية ترتنتو.
إمام البخاري مروايتكن درڤد عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بهاوا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا،

مڤهومڽ" :اورڠ إسالم واجب مندڠر دڠن ڤاتوه دان طاعة سموا ارﻫن ڤميمڤين ،باءيق
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ڤركارا ايت دسوكاءي اتاوڤون دبنچي ،مالءينكن اڤابيال دي دسوروه مالكوكن معصية.
اڤابيال دي دسوروه مالكوكن معصية ،دي تيدق بوليه مماتوﻫي سوروﻫن ايت".
سيداڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
أوليه يڠ دمكين ايت ،ميمبر ايڠين مڽرو كڤد سموا ڤيهق دنڬارا اين ،بريكنله چونتوه
تاوالدن يڠ باءيق دأنتارا كيت سسام كيت دڠن ساليڠ برڬنديڠن باﻫو دالم مالﻫيركن بواه
فيكيرن يڠ برمنفعة دمي كسجهترأن رعيت دان كمعمورن نڬارا .جك ترداڤت
ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن ڤنداڠن ،سڬراله كيت كمبالي كڤد ڤدومن القرءان دان السنة
سرتا راعيكنله رواڠ بركنأن دڠن چارا يڠ ڤنوه حكمه دان كاسيه سايڠ.
أوسهله دڤيليه سودوت سمڤيت اونتوق كيت ساليڠ جاتوه-منجاتوﻫكن ،برموسوﻫن
دان فتنه-ممفتنه سهيڠڬ أخيرڽ منتيجهكن كڤد كهنچورن .ڤاليڠ ممبيمبڠكن ،جك
كبوروقن اين ترسيبر دمات مشاركت انتارابڠسا .تيندقن سدمكين بوليه مڽببكن نڬارا
ترجروموس كدالم كنچه كتيدقستابيلن.
أداله تيدق بنر كاالو كيت كاتاكن ﻫاڽ ڤمرينته سهاج يڠ ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب يڠ
واجب دلقسانكن كڤد رعيت .سبنرڽ رعيت ڤون اد تڠڬوڠجوابڽ ترﻫادڤ ڤمرينته.
سباڬايمان رعيت برحق منداڤت كعاديلن دري ڤمرينته ،ڤمرينته جوڬ برحق منداڤت
كعاديلن دري رعيتڽ .أوليه ايت ،سباڬاي رعيت كيت واجب ممهمي تڠڬوڠجواب دان
مڠحرمتي مريك ،بهكن مڽوكوڠ اڤ يڠ تله درانچڠ .إمام مسلم مروايتكن درڤد عوف بن
مالك األشجعي بهاوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا،
مڤهومڽ" :سباءيق ٢ڤميمڤين كامو اداله يڠ كامو چينتاءي دان مريك منچينتاءي كامو ،كامو
مندعاءكن مريك دان مريك مندعاءكن كامو".
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تونتسڽ ،سسياڤا يڠ ممولياكن دان مڠحرمتي ڤمرينته ،مك اهلل سبحانه وتعالى اكن
ممولياكنڽ ڤد ﻫاري قيامة ،مانكاال مريك يڠ تيدق ممولياكنڽ ،مك اهلل سبحانه وتعالى اكن
مڠهيناڽ ڤد ﻫاري قيامة كلق .ڤربواتن مرندﻫكن ٢ڤميمڤين عبارت ملڤسكن تالي ككاڠ
إسالم دري ليهيرڽ .إمام أحمد مروايتكن درڤد أبو ذر رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا،

مڤهومڽ" :سسوڠڬوﻫڽ اكن مونچول سلڤسكو ڤمرينته ،مك جاڠنله اڠكاو مڠهيناڽ،
سسياڤا يڠ ايڠين مڠهيناڽ مك سسوڠڬوﻫڽ دي تله ملڤسكن تالي ككاڠ إسالم دري
ليهيرڽ".
سيداڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
إسالم ممڤوڽاءي ڤراتورن ٢يڠ بڬيتو لڠكڤ تنتڠ تڠڬوڠجواب ڤمرينته دان جوڬ
تڠڬوڠجواب رعيت .سكيراڽ كدوا ٢ڤيهق اين ساليڠ منونايكن تڠڬوڠجواب ماسيڠ٢
دڠن باءيق ،مك برتمبه امان دان سجهتراله نڬارا ايت .جوسترو ،كونچي اونتوق منچاڤاي
كجايأن ترسبوت اداله كمبالي كڤد ديري أومت إسالم ايت سنديري .كيت ڤرلو قوات
برڤڬڠ دڠن اجرن إسالم يڠ منجامينكن كجايأن ددنيا دان دأخيرة.
كومبيناسي انتارا ڤمرينته يڠ عاديل دان رعيت يڠ طاعة اكن منچتوسكن كباءيقن
يڠ مرات دالم سسبواه مشاركت دان دنعمتي أوليه سموا ڤيهق .جك سباليقڽ ،كباءيقن اين
ﻫاڽ اكن تيڠڬل اڠن ٢كوسوڠ سهاج .اڤ يڠ ڤستي ،راس كاسيه-مڠاسيهي انتارا رعيت
دان ڤمرينته مستي دسمارقكن دان دتانم بتول ٢كران دري سيتوله الﻫيرڽ كطاعتن.
مڠأخيري خطبة ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيداڠ جمعة سكالين اونتوق مڠحياتي
اينتيڤاتي خطبة يڠ دسمڤايكن ياءيت:
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ڤرتام:
كدوا:
كتيڬ:

منطاعتي ڤميمڤين دالم اوروسن كباءيقن (معروف) ترماسوق مرياليساسيكن
ڤرينته دان ممبنتو مريك دالم اوروسن كباءيقن يڠ دڤرلوكن اداله ساتو كواجبن.
رعيت يڠ طاعة دان باءيق سنتياس مڠحرمتي ،ممولياكن دان مندعاءكن
كباءيقن ڤارا ڤميمڤين.
إسالم مالرڠ درڤد ساليڠ منجاتوﻫكن ،سرتا منظاﻫيركن صفة ڤننتاڠن اتاو
سهيڠڬ مڠهينا اتاو منچال انتارا ساتو سام الين.

مقصودڽ" :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برإيمان ،برتقواله كڤد اهلل ،دان كاتاكنله ڤركاتاءن يڠ تڤت –
بنر (دالم سڬاال ڤركارا) .سوڤاي دي ممبري توفيق دڠن منجاياكن عمل ٢كامو ،دان
مڠامڤونكن دوسا ٢كامو .دان (ايڠتله) سسياڤا يڠ طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ ،مك
سسوڠڬوﻫڽ دي تله برجاي منچاڤاي سبسر ٢كجاياءن( ".سورة األحزاب)٧١-٧٠ :
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ حِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإ َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ و َل ِِي َّ
َالصلاَة ُ
َالسلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
و َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ
ك الْح َُّق ال ْم ُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
الطاعَة ِ

ن الله َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .و َاع ْل َم ُوا أَ َّ َّ
ح ُ
وَ ُ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا و َآمِر ًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ و َث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ .فَق َا َ
بنِ َ ْف ِ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى
ل عَل َى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ رْبَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ْض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ و َع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ و َعَل ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
و َار َ
الله َُّم ع َ ِ

ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
الصح َابَة ِ و ََّالتاب ِع ِينَ وَم َنْ
َاج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ ْزو ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ْض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ

اتَّ .
َّ
الله َُّم
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
أَ نْز ِ ِ
م ب ِالله ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
مُح ُِّب الد ِين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم مُع ََّظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه،
و َعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َّ
َّ
ق
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
َالرعِيَة ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
َالرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً رَخ َِّية ً،
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
يَا رَؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ ع ْ ِ
الد ِيْنِ ،وَد َم ِ ْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.
يا اهلل ،اڠكاوله توﻫن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت دان رحمة
يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله ﻫدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان ڤميمڤين٢كامي ،كوكوﻫكنله ڤرڤادوان
انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي٢كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودﻫكنله سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله
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كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ
اڠكاو ريضاءي ،تڬوﻫكنله إيمان كامي دالم منمڤوﻫي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن،
كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان.
جاءوﻫكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان ﻫورو-ﻫارا.
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّهابُ  .ر ََّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر ََّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
آتنَِا فِي ُّ
حسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َابَ َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً و َفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ

عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَاذْك ُر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْكُمْ ،و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،و َاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم

وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ ،و َالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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