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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم

سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم


( ٨٢اڤريل ٠ /٨١٠٢شعبان ٠٣٤٢ﻫ)

2

ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَسَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
َ
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أَ شْه َد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت منظاﻫيركن سروان تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم

ڤنوه كإيمانن دان كطاعتن سرتا برأوسها برسوڠڬوه-سوڠڬوه اونتوق
منيڠڬلكن ستياڤ تڬهنڽ .موده-مودﻫن كيت ترماسوق دكالڠن ﻫمبا اهلل
سبحانه وتعالى يڠ صالح دان منداڤت كريضاءنڽ.
برسمڤنا ﻫاري ڤرطبلن كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ
دڤرتوان اڬوڠ ك ٠١-سلطان محمد ك ،١-ماريله كيت سام٨مڠحياتي
خطبة ڤد ﻫاري اين يڠ برتاجوق “ :سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ
تونجڠ كقواتن إسالم“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كڤيمڤينن مروڤاكن ڤركارا ڤنتيڠ دالم كهيدوڤن اومت إسالم .جوسترو ،إسالم
تله ممبريكن ڬاريس ڤندوان ترباءيق دالم مننتوكن صفة ،چيري دان كريتيريا
كڤيمڤينن .ڤركارا اين جلس منونجوقكن بهاوا إسالم تله ملتقكن كڤيمڤينن
سباڬاي سسواتو يڠ ممڤوڽاءي ﻫوبوڠ كاءيت دڠن شريعة برڤندوكن اتورن
وحي درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية :٤١
ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ
برمقصود“ :دان ﴿ايڠتله﴾ كتيك توﻫنمو برفرمان كڤد مالئكة
"سسوڠڬوﻫڽ اكو ﻫندق منجاديكن سأورڠ خليفه دبومي" .مريك برتاڽ
﴿تنتڠ حكمة كتتڤن توﻫن ايت دڠن بركات﴾" :اداكه اڠكاو ﴿يا توﻫن كامي﴾
ﻫندق منجاديكن دبومي ايت اورڠ يڠ اكن ممبوات بنچان دان منومڤهكن
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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم

داره ﴿بربونوه-بونوﻫن﴾ ،ڤدحال كامي سنتياس برتسبيح دڠن مموجيمو دان
منسوچيكنمو؟" .توﻫن برفرمان" :سسوڠڬوﻫڽ اكو مڠتاﻫوءي اكن اڤ يڠ
كامو تيدق مڠتاﻫوءيڽ“.
سيستم ڤمرينتهن راج برڤلمباڬاءن يڠ برڤقسيكن عملن ديموكراسي يڠ ﻫرموني
تله دعملكن دنڬارا كيت مليسيا يڠ ترچينتا .حاصيلڽ تربنتوقله نڬارا
مجموع يڠ ترديري درڤد ڤلباڬاي اڬام ،بڠسا ،سوكو قوم ،بهاس دان التر
بالكڠ كهيدوڤن يڠ بربيذا-بيذا تتاڤي داڤت دساتوكن دباوه ڤمرينتهن سري
ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ منجادي سيمبول كواس ترتيڠڬي دالم
ڤرلمباڬاءن نڬارا.
اين جلس ممبوقتيكن بهاوا كدولتن نڬارا يڠ برتونجڠكن إسالم تله
مڽاتوڤادوكن سلوروه رعيت دباوه ناءوڠن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان
اڬوڠ .اينيله كأونيكن دان كإيندﻫن إسالم سباڬاي اڬام رحمة دان
كسجهتراءن.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن اهلل،
دالم سجاره عالم ماليو اڤابيال سأورڠ راج مملوق إسالم ،مك سموا رعيت
اكن مڠيكوتيڽ دان سچارا راسمي إسالم اكن منجادي اڬام راسمي سسبواه
نڬارا .سأورڠ راج اكن منجادي تونجڠ كقواتن ڤرجواڠن دان ڤڽيبرن إسالم.
جوسترو ،ڤد ﻫاري اين كيت داڤت مليهت بهاوا ڤركارا  ﴾٨﴿ ٤ددالم
ڤرلمباڬاءن دڽاتاكن بهاوا يڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله كتوا اڬام إسالم باڬي
ڤرسكوتوان دان نڬري يڠ تياد راج سڤرتي ڤوالو ڤينڠ ،سراوق ،سابه ،مالك
دان واليه ڤرسكوتوان.
ماناكاال دنڬري-نڬري الءين كتوا اڬام إسالم اياله سلطان اتاو راج دنڬري
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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم

بركناءن .يڠ دڤرتوان اڬوڠ ،سلطان اتاو راج سباڬاي كتوا اڬام إسالم اداله
سسواتو يڠ امت ايستيميوا دنڬارا كيت .جوسترو ڤميليهن بڬيندا سباڬاي
كتوا نڬارا دان اڬام منونتوت كڤد ڤڽمڤورناءن تڠڬوڠجواب يڠ امت بسر .اين
تركاندوڠ ددالم لفظ سومڤه بڬيندا ياءيت واهلل ،وباهلل ،وتاهلل يڠ داڤت
دروڠكايكن دالم كات كونچي ياءيت اوندڠ ،٨ڤرلمباڬاءن نڬري ،اڬام
إسالم ،عاديل دان امان.
دالم إسالم ،سأورڠ ڤميمڤين مروڤاكن واكيل ڤمڬڠ أمانه اومت دان دسبوت
سباڬاي خليفه اهلل اونتوق ملقساناكن أمانه اهلل سبحانه وتعالى دأتس موك
بومي اين .ساله ساتو أمانه سباڬاي خليفه اهلل اياله مڽيبركن داسر إسالم
سباڬاي اڬام ڤمباوا رحمة كڤد سلوروه اومت مأنسي.
انتارا رحمة يڠ ڤرلو دسيبر اياله برالكو عاديل كڤد سسام مأنسي ياءيت
تيدق ممبنچي ،تيدق برالكو ظاليم ،تيدق مالكوكن ڤنيندسن ،ڤنيڤوان دان
تيدق مڠأبايكن مأنسي تنڤا ممندڠ درجت دان ستاتوس سسأورڠ .اوسها
موجودكن كعاديلن كڤد مأنسي سجاڬت اداله سبهاڬين درڤد صفة كتقواءن.
سباڬايمان فرمان اهلل دالم سورة النحل اية :٠١
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
مقصودڽ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڽوروه برالكو عاديل ،بربوات باءيق دان ممبري
بنتوان كڤد قوم قرابة دان مالرڠ درڤد مالكوكن ڤربواتن موڠكر دان كظاليمن.
اي مڠاجر كامو سوڤاي كامو مڠمبيل ڤرإيڠتن“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي اهلل،
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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تونجڠ كقواتن إسالم ،داڤت دليهت دڠن
ڤلقساناءن إسالم دنڬارا اين برترسكن ڤرينسيڤ وسطية .سچارا داسرڽ
وسطية اداله مروجوق كڤد ڤلقساناءن إسالم سچارا برحكمه ،برإيمبڠ باڬي
مننتوكن تيدق برالكو ككرسن ،كظاليمن كأتس حق اساسي قوم دان اڬام
الءين تتاڤي ڤد ماس يڠ سام إسالم تروس دﻫرڬاءي اتاو دمرتبتكن .مك
منجادي كواجيڤن كيت اونتوق منطاعتي سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان
اڬوڠ.
سبدا رسول اهلل ﷺ منروسي حديث رواية إمام البخاري دري نافع بن
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عبداهلل رضي اهلل :

ُ
لس ْم ُع و َ َّ
ا َّ
الطاع َة ُ عَلَى ال ْمَر ْء ِ ال ْم ُ ْ
سل ِ ِم ف ِيم َا أَ ح ََّب وَكَر ِه َ م َا ل َ ْم يُؤ ْم َ ْر بِمَعْصِ يَة ٍ ف َِإذ َا أم ِرَ
بِمَعْصِ يَة ٍ فَلا َ سَم ْ َع وَلا َ طَاع َة َ

برمقصود “ :واجب مندڠر دان منطاعتي كڤد ڤميمڤين مسلم دالم حال يڠ
دسنڠي دان يڠ دبنچي ،سالڬي تيدق دڤرينته اونتوق معصية ،تتاڤي اڤابيال
دڤرينته اونتوق مالكوكن معصية ،مك تيدق بوليه مندڠر دان منطاعتيڽ“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد ﻫاري اين اياله سڤرتي
برإيكوت:
ڤرتام :إسالم ملتقكن كڤيمڤينن سباڬاي سسواتو يڠ ترتيڠڬي دالم اڬام
كران اي ممباوا مأنسي اونتوق منچاڤاي ريضا اهلل ددنيا دان دأخيرة.
كدوا :ستياڤ ڤميمڤين واجب برتقوى كران تنڤا كتقواءن ،كڤيمڤينن
اكن منجادي ڤينچڠ دان ﻫيلڠ كبركتن إلهي.
كتيڬ :جك كيت اداله رعيت ،جاديله رعيت يڠ ترباءيق! جك كيت
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اداله ڤميمڤين ،جاديله ڤميمڤين يڠ ترباءيق! رعيت دان ڤميمڤين يڠ باءيق
برڤرانن اونتوق ممباوا كچمرلڠن اومة.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األعراف اية :٠٩
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
برمقصود“ :دان ﴿توﻫن برفرمان الڬي﴾ :سكيراڽ ڤندودوق نڬري ايت،
برإيمان سرتا برتقوى ،تنتوله كامي اكن ممبوك كڤد مريك ﴿ڤينتو ڤڠورنياءن﴾
يڠ مليمڤه-ليمڤه بركتڽ ،دري الڠيت دان بومي .تتاڤي مريك مندوستاكن
﴿رسول كامي﴾ ،اللو كامي تيمڤاكن مريك دڠن عذاب سيقسا دسببكن اڤ
يڠ مريك تله اوسهاكن".
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات،
قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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