
1 
 

 

 
 "ةّمأة منجامني كمصلحنت عيد شرصمقا"
 (٢٤٤١ حمرم ٢٢/  ١١٢٢ فتيمربسي ١٢)

 

 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 
 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 مجاعه سيدغ دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، دبركيت يغ مجعة هاري دف
 االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد  اهلل دفك برتقوى كيت ماريله سكالني،
 دان كسجهرتأن منعميت كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضيغمن دان ثسوروهن
اراكن تاجوق: خهاري اين اكن ممبيرب ن. مخريةأ د دان ددنيا ياضبربها سرتا فهيدو كربكنت

 ".ةّمأعة منجامني كمصلحنت يد شرصمقا"
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 ،اهلل درمحيت يغمسلمني 
 ماللوءي سالمإ اوليه كنفدتت تله يغعة برمقصود توجوان، معنى دان حكمه يد شرصمقا

 اونتوق توجوان نغد ثدسباليق رهسيا سرتا دشريعتكن يغ محك-حكوم دان راتورنف
 تيدق يغ فسياغبار" منجلسكن: كمصلحنت مأنسي. امام احلرمني اجلويينيكن مرياليساس

 يغ نغنداف مميليقي تيدق دي مك ،عشر نغالر دان رينتهف دامل دصمقا كوجودن ممهمي
 تيقفد يغ بواه ايضسبا عةيشر دصمقا امكنفومغم والف الريسوني".امضا غتنت بنر دان جلس

 نآالقر اوليه دجلسكن تله عةيشر دصمقا نيغنتفك. سالمإ شريعة لقسانأنف دفدر حاصيل
 هيندرغم دان منفعة غروا ممبوك دغن مأنسي كمصلحنت مليهاراف ايضسبا غتر دغن

 : ايات البقرة ةسور دامل  اهلل  اميانضسبا 

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

 ".يموضي كسوكرن باهندقغم تيدق دان يمو،ضبا كموداهن هندقيغم اهلل": ثمقصود
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 اتورغم اونتوق اياله سالمإ شريعة لقسانأنف اوتام متالمت بهاوا جلس، رلوفكيت 

 اياله . كرغمو هيندركنغم دان  اساس اتس مأنسي نفكهيدو كمصلحنت
. مانكاال  اهلل كفد ثالكوف مندكتكن دان سالمإ شريعة منوروت باءيق ربواتنف االضس
 ثالكوف منجاوهكن دان سالمإ شريعة منوروت كرغمو ربواتنف االضس اياله والف كرغمو
 برتوجوان ثكسلوروهن سالمإ اجرن دان شريعة لقسانأنف فثرينسيف دف.  اهلل دفدر

. نقكبورو االضس لقكنغم دان مأنسي نفكهيدو كمصلحنت ممليهارا دان المتكنثم اونتوق
 ساسرن منجادي يغ تضسجا مأنسي كمصلحنت رلوانفبهاوا ك اريسكنغضم علماء اراف
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 نوهيفد تفدا نفكهيدو اساس تونتوتن ضتي ابيالفا ورناكنفدمس تفدا اكن عةيشر دصمقا
 .تاسينيحت دان تاحاجي ،تايورض  يتئيا فبرتاه اراخس

 
اوليه  نوهيفد مسيت يغ اساسي رلوانفك دامل ترماسوق يغ ركارافاداله  تورايض 

. اين بومي موك تسأد  ايضسبا ثجوابغوغضت منجالنكن اونتوق يدوؤايندي فستيا
 نقكروس كفد منوجو ثا يغ اره غهيل اكن مأنسي نفكهيدو تياد، اين ركاراف جك
 اونتوق اياله اين كمصلحنت أوجبيكتيف منجادي يغ اساسي رلوانفك. نأكبينس دان

 حاجياتدغن  والفونن دان هرتا. كمصلحنت اين دايكوتي كتور عقل، اوا،ث ام،ضا ضمنجا
 اونتوق اي. مات-مسات مأنسي حاجة دان رلوانفك بر يغ كمصلحنت يتئيا
 جك. فهيدو كسوسهن كفد ممباوا بوليه يغ ينتفكسم دان كسولينت كنغهيلغم

 كسوسهن دان كسولينت ببكنثم بوليه اي مك نوهي،فد تفدا تيدق اين كمصلحنت
 دان ينجامنف سيوأن، بلي، جوال كهروسن رتيفس ترسبوت ركاراف. دانتارا فهيدو

 . اتاو ساكيت كتيك ةعباد مالكوكن نانيغكر
 

 دان ادةبع يكفاس دري نتحلصكم يتئيا حتسينيات اداله تر يغ نيضمانكاال بها
اين  مصلحه جك. مأنسي نفكهيدو ينداهكنغم دان ممودهكن يضبا  ورنأنفكسم

. عقل نغنداف دف سورم دان همرب بوروق، منجادي نفكهيدو ببكنثم اكن اي مك ،غهيل
 دان ميواه يغ كندرأن ورني،-برورنا يغ اكاينف مماكاي كهروسن اياله اين مصلحه ونتوهخ

 .باءيق يغ لرنض وناكنغضم كهروسن

 
 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
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 منجادي رلولهف اين ايفاخد نييغا يغة يعشر دصمقا بهاوا اتاكنثم نييغرب انم
 ابن امام ايتله كران سالمإ اجرن دان محك-حكوم نتنشريعف ددامل توجو هاال دان قغضتو

 يضبا امضا نقئيكبا ممستيكن اياله مرينتهف يضبا واجب يغ دصمقا: بهاوا بوتثم رنهف تيمية
 يغي دان نعمت دنيا ضرو تغسا يغ غاور منجادي اكن مريك ام،ضا غهيل جك مأنسي،

 : ايات جاحل ةسور ددامل  اهلل . ثاكفد ممربي اكن تيدق راوليهيفد

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

 ﴾ک ک ک گ گ گ گ

 ايخنس دبومي ممرينته ككواسأن مريك بريكن كامي جك يغ مريك يتئيا": ثمقصود
 غمالر سرتا نقيأكب بربوات وروهثم مريك دان زكاة، ممربي سرتا يغمسبه منديريكن مريك
 ".اوروسن االضس كسودهن جواله اهلل يضبا تلهيغا دان. كرغمو يغ ركارافن مالكوك دري
 

 رلوكنفد تغسا يغ راتورنف االضس داسر اريسكنغضم تله سالمإ دمكني، يغاوليه 
 منجاوهكن دان  كنغمندات اكن يغ الؤيؤسور منجامني يضبا مأنسي نفكهيدو اوليه

 اساس رلوانفك ركاراف ليما نارايكنثم تله  ،ثكتاب ددامل  مامإ. 
 عةيشر دصمقا دامل ليهارافد دان يدوؤايندي فستيا اوليه نوهيفد مسيت يغ (تورايض )
 :يائيت كاوتامأن يكوتغم

 

 نيغنتفك ملتقكن اونتوق مسلم ايضسبا كيت نفكواجي منجادي – امضا ضمنجا: رتامف
 دهيندركن هندقله امضا دان عقيدة مروسقكن يغ ركاراف االضس. ترأتس يغ تفدمت امضا

 تيدق رييت،ضينتابر دان عاديل يغ غسأور ممبنتوق اكن ام،ضا ضمنجا دغن  . دبنرتس دان
 اكن امضبرا تيدق يغ مريك. مورل دان  مروسقكن اكن يغ سسواتو ممبنركن اكن
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دان تيدق مستحيل اكن  ،ثديري جاتي دان رتيوتيكف تغمسا غهيل دان  مله
 رلوف يغ ابرنخ ايضلباف. ثنفسو هاوا تونتوتن ممنوهي دمي ثاراضن نيغنتفك ادايكنغضم

 ميكرينف الرين شيعة، سست، جرنأ جاالض ثانتارا امضا ضمنجا كيت دامل داتسي
 .يضال الين دان ليرباليسمى سكوالريسمى، لوراليسمى،ف

 يغ جالن دغن  داره هنفنومف دان رموسوهنفكن حرامغم سالمإ – اواث ضمنجا كدوا:
 اكن كامانن دان كتنرتامن موسنه، اكن اراضن مك ليهارافتر تيدق اواث ابيالفا. بنر تيدق

 :مسلم دان مامإ اوليه دروايتكن رتيفس  اهلل رسول سبدا. غهيل
    

  

 يغله ايا ايت مسلم غورأسس": برسبدا  نيب دفدر  مروع بن عبداهلل دفدر: ثمفهوم
 دان ،(فرالكوان دان كواس) ثنغتا دان (بيخارا) ليده ماللوءي مسلمني قوم المتكنثم

 هرتا دان اواث منجامني دامل الين غاور اوليه ايأيخرفد يغ غاور اياله والف براميان يغ غاور
 ".مريك بندا

مو. عل دان مليا نيالي دغن   وقفوفد دان ليهارافد واجب عقل – عقل ضمنجا: ضكتي
 يغ ثامافسأوم دان داده ارق، رتيفس عقل نغكهيل كفد منجوروس يغ ورسناومسوا 

 .راضس دغن   دبنرتس واجب ميكرينف مروسقكن
 سيستم ضمنجا دمي ليهارافد واجب كتورونن – كتورونن دان مرواه ضمنجا: تفكام

شريعة دان  اهليثم سببدغن   روسق تله كتورونن ابيالفا. سالمإ مشاركت دامل سوسيال
 مك ثايضسبا دان سوال بيسيك ي،ض ليسبيان، واط،يل نزينأن،ف رتيفمأنسي سطبيعي 

 .ثسنديري دغن   رونتوه اكن أ دان بيالو اوخكا منجادي اكن سوسيال سرتوكتور
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 و العدل يتئيا فثرينسيف اريسكنغضم تله سالمإ هرتا، ضمنجا دامل – هرتا ضمنجا كليم:
 بنتوق االضس حرامكنغم دغن  كعاديلن ال برت منيتيق امت سالمإ ندكنتف. حساناإل
 وفمني ق،فروم يتقخ ،غسإميب تيدق يغ وليفمونو رسواه، وان،فنيف ريبا، عمالن نينداسن،ف

 دان منظاليمي يغ ركاراف اتاو نيغليوفث بنتوق االضس دان اسرنف والسيفماني اينتليك، حق
 .الين يهقف يكنضمرو

 
 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 كراجأن نتدبريانف ترس منجادي يغ يغ عةيشر دصمقا ندكنتفاحلمدهلل، براسسكن 
 منجادي رعيت دان ءمراُأ علماء، انتارا نيغلاكس نغهوبو ابيالفا يقني ربنم اين، هاري

ه ماجو برمتب اراضن تربال، امة نصيب وات،ق برمتبه سيتف ايت كراجأن سسبواه مك رت،يا
 يغ رامضروف دان داسر كغمر أمانه، منجالنكن تفدان امان داماي. بهكن كيت دا

 شرعية عقيدة، يضس دري اد سام اراضن دان رعيت كهرمونيان دان كسالمنت منكنكن
 .ثجاي دغن   دان

 يتفاينتي حياتيغم اونتوق سكالني مجعة سيدغ اجقغم نييغا ربنم ، ياغم
 :يتئيا أيكنفدمس تله يغ 

 جوابغوغضت ملقساناكن مأنسي اومت كفد مندوفعة منجادي يد شرصمقا :فرتام
 .  اهلل اوليه دأمانهكن يغ

 دان  اساس اتس مأنسي فهيدو كمصلحنت اتورغسالم مإ كدوا:
 .كرغمو هيندركنغم

 ام،ضا يت،ئيا شرعية، دصمقا دامل اساس ركارافكيت هندقله ممليهارا ليما  كتيض:
 .ورونن دان هرتاكت عقل، اوا،ث
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿
 

 كامو جك دان; اونتوقمو اداله ثءيده مك كن،قيأكب بربوات كامو جك": ثمقصود
 ض".جو كامو ديري كفد برباليق مك كجاهنت، بربوات
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ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.
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 للَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع َاَما َشاَءُه.  رْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو
َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكنله دانتارا
 .نزما سفنجغ سالمت دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 

 


