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 "ضارااساس كستابيلن دان كمعمورن ن :اضوغ دفرتوان يغ بضيندا فدوكسري "

 (اه٠٣٤١ ذواحلجه ٨٢/  م٨١٠٢ فتمربس ٧) 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 
 ،اهلل درمحيت غي مجعة سيدغ

 روثم دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، مليا غي مجعة هاري نافبرمس
 وهغضبرسو نغد  اهلل دفك كتقوأن كتكنغمني كيت ماريله سكالني، دكاسيهي غي

 بروليه كيت مودهن-موده. ث-نغالر االضس لكنغضمني دان ث-رينتهف االضناكن سملقسا
 رامسي وترأنفك هاري تاهون غاول مسبوتن نافبرمس. د دان ددنيا فهيدو كربكنت

 اين هاري  مك كليم، حممد سلطان بلس كليم غوضا رتوانفد غي ينداضب دوكف سري
 دان كستابيلن اساس: غوضا رتوانفد غي ينداضب دوكف سري": تاجوق اراكنخممبي اكن

 ".اراضن كمعمورن
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد
 لبيه منجادي رضا نتدبريانف ورنأنفكسم اونتوق يننفيمفك ممرلوكن اراضسسبواه ن

 لبيه نيفميمف غسساور كدودوكن سالم،إ منوروت. غبيد فستيا دامل برجاي دان تراتور
 ممليهارا دامل كنبني سضتو نتيكنغضم يضمريك اين دشريعتكن با كران ييغضت دان مليا

 السلطانية األحكام ثكتاب دامل وردياامل امام. سالمإ اومت اوروسن منتدبري دان امضا
 اوروسن منتدبري دان امضا ولحإ حال ضمنجا اداله اراضن نيفميمف سضتو": منجلسكن

 ".دنيا
 

 تفام نيضبها بهاوا معلوم سديا كيت اين، هاري دف مليسيا اراضدامل كونتيك س ن
 كتوا اداله غوضا رتوانفد يغ ينداضب دوكف سري اتاكنثم رسكوتوانف انضرملباف ساتو باب
 هفسوم . راج جمليس رستوجوانف ماللوءي دالنتيق يغ رسكوتوانف يضبا اراضن اوتام

 منجالنكن دف ستيا طاعة رارإق يفاكوخمن غوضا رتوانفد يغ ينداضب دوكف سري جاوتن
 .سالمإ امضا ممليهارا سرتا انضرملباف دان غاوند اميانضسبا عاديل نغد مرينتاهنف

 
 ثيغنتف فبتا تجال رعيت ايضسبا كيت ديري دفك تكنيغرافد رلوفجسرتو ايت، 

أهل  داقعتإ دامل فرينسيف ساتو ساله يتفمن اين ماله. اراضن دان راج فترهاد نءكستيا
 اءنسلا ةسور دامل  اهلل .نيفميمف حرميتغم دان يتمنطاع يتئياعه ااجلمو ةسنال
 :۹٥ ةاي

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿

  ﴾حت خت مت ىت يت جث مث خب مب ىب يب جت

 رسول كفد كامو طاعةله دان اهلل دفك كامو طاعةله براميان، يغ غاور واهاي": ثمقصود
كامو  جك كمودين. كامو نغكال دري بركواس( يغ أولي األمر )اورغ كفد دان اهلل
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( كتاب) كفد ثنكمباليغم كامو هندقله مك ركارا،ف سسواتو دامل (برسليسيهن) بنته-بربنته
 يغ.  هاري دان اهلل كفد براميان بنر كامو جك - ثرسول( هسّن) دان (نآالقر) اهلل

 ث".كسودهن والف ايلوق لبيه دان ،(كامو يضبا) باءيق لبيه اداله دمكني
 

 اهلل، درمحيت يغ مجعة سيدغ
 دغن ابرنخ نفبرهاد دحرميت ثاتوتفس يغ راج اينستيتوسي اين، نغنامون كبالك

 ايسو قثبا تفتردا. سوسيال تروتام د ميديا ترسبوت اينستيتوسي وغضغضم اونتوق اوسها
 ونفندرن ماهوسامان اءيثوفمم تيدق يغ يضال اتهفا ثكصحيحن ستيكنفد بلوم يغ

 دف ماله رعيت، كمصلحنت وغضغضم دان تن ببكنثم سهاج بوكن اين حال. بوقيت
 انضرملبافبر راج كراجأن سيستم منولق يغ نغولوض كفد نأمبريضك ممربي سام يغ ماس
 .رسكوتوانف امضا ايضسبا سالمإ دان

 

 فكغرافتر دفدر كيت ديري منجاوهكن برساتو كيت ماريله ايت، دغن نغسهوبو
 وهضت فضغبر كيت هندقله مسلم، غسأور ايضسبا. اين امفسأوم ايسو دامل اروهفغتر دان

 مناهن دان ناليس ضمنجا كيت ايفسو ممرينتهكن يتئيا سالمإ شريعة فرينسيف كفد
 اين اتنيغرف. ثكبنرن بوقيت اد تيدق يغ ركاراف اتاكنثم دان منوليس تيدق رضا ديري
 : ٦٣ ةاي ءسرااإل ةسور دامل ثنماللوءي  ن اوليه اهلل دراكمك جلس

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

. غثتنت تاهوانفغ اءيثوفمم تيدق كامو يغ فا يكوتيغم كامو نلهغجا دان": ثارتي
دتاث تنتغ  اكنتتف   ايت اغضوتا ثمسوا هاتي، سرت ليهنتفغ دان رنغندف ثوهغضسسو

 اف يغ دالكوكنث". 
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 امام اوليه دروايتكن يغ  ماللوءي  نيب ينداضب اوليه تكنيغرافد ضدان حال اين جو
 : مسلم دان 

  

 نلهغجا دان...": برسبدا تله  اهلل رسول بهاوا: بركات ودعمس ابن دفدر": ثمفهوم
 ممباوا دوستا ركاراف مالكوكن ثبهاواس مك دوستا، ركاراف مالكوكن كامو سسكالي

 ".نراك كفد ممباوا معصية ربواتنف دان معصية ربواتنف كفد

 

 يغ ينداضب دوكف سري ممليهارا كران  اهلل كفديت امت برشكور ك ايت، دغن
 تيدق دان الين تيدق اين سيتواسي. مناخن غسبار دفدر اين اراضن دان غوضا رتوانفد

 دان سقسام عاديل، بيجقسان، س،ضت حكمه،  نيالي اوليه كنغدسومب اداله بوكن
 دغن ابرنخ يغهاروغمل مدا غوضا رتوانفد يغ ينداضب دوكف سري يضيغت ايانفوأك

 ترماسوق اراضن نصيحةف دان مبسرف باريسن ادوف نغسوكو سهاج، ايت بوكن. بركسن
 يضال وهكنضمن ،غرلمخ دغن تدبري وروسغم يغ سالمإ ندكياونخ دان علماء اراف

 .غوضا رتوانفد يغ ينداضب دوكف سري كدودوكن

 
 غتابو سالم،إ رسييتؤاوني نوبوهنف كفد ورفلوف منجادي ثص اراضكجايأن ن

 يغ دنيا حالل نراجوف سرتا ولغضترو سالمإ ربنكنف دان نغواأك سيستم وروسنفغ حاج،
 مليهت نييغا يغ علماء ميكرينف حاصيل اداله ،ثكسلوروهن امة كفد  ممربي اتثتر
 نغهوبو ثوجود بيال ةّمأ كقواتن سومرب اينله. كسجهرتأن دان كجايأن قسيكنفبر اراضن

 .يكنءكبا دان رمحة اهيفدليم اكن اراضن علماء، دان( نيفميمفُأَمَراء )ت انتارا ار
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 كدولنت بهاوا سكالني، سالمإ اومت سلوروه دان مجاعه كفد سكنضمن نييغرب انم

 سري ايت، ياضسايو. ثيننفيمفك كقواتن كفد براسسكن اداله اراضن كماجوان دان سالمإ
 اتاو ثريبادينفك يضس دري اد سام اراضن كتوا ايضسبا غوضا رتوانفد يغندا يضب دوكف

 وميضدكا سالم،إ امضا نيخكسو دان اراضن ضمنجا اونتوق كواس غبيد منجالنكن دامل
 اتس مسبه  دان كاسيه غمنجوجنو رعيت. تجال رعيت يسنفال ايضلباف اوليه

 مماجوكن سالم،إ امضا ممرتبتكن دامل غوضا رتوانفد يغ ينداضب دوكف سري ريهتينانفك
 نغركمبف دامل هرموني دان امان دغن فهيدو تفدا رضا رعيت نفكهيدو ممبنتو دان اراضن

 .مساس دنيا
 

 اكنعمند رضا جالت رعيت سلوروه سرتا سكالني مجاعه سيدغ روثرب منم
 كليم غوضان ارتوفد يغ ينداضب دوكف سري مليا مها يغ دولي وهاكب نغنجافبر كسجهرتأن

 يغ دولي وهاكب رامسي وترأنفك هاري تاهون غاول مسبوتن نافمس كليم حممد سلطان بلس
 ٨٢ حد،أ هاري برمسأن ٨١٠٢ تمربفسي ۹ دف توانكو ينداضب دوكف سري مليا مها

 .هجري ٠٣٦۹ ذواحلجه

 :بهاوا ولكنفيمثم نييغا ربنم اين، وضيغم دف أغم

  .سالمإ شريعة يتفمن اداله اراضن دان راج كفد كستيان فرينسيف : فرتام
 اميان غثهيل تندا سرتا اراضن دان ساغب كدولنت وركنخهنغم بوليه فتنه جاالض : كدوا

 .غورأسس
 ريبادينفك اءيثوفمم يغ اراضن كتوا اداله غوضا رتوانفد يغ ينداضب كدوفسري  : كتيض

 .سالمإ امضني اخن كسودا اراضن ضمنجا كواس غبيد منجالنكن دامل يضيغت
 ڃ ڃ ڃ چ چ
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

 ﴾ک ک ک گ گ گ گ

 

 ممرينته ككواسأن مريك بريكن كامي جك يغ (سالمإ اومت) مريك يتئيا": ثمقصود
 بربوات وروهثم مريك دان زكاة، ممربي سرتا يغمسبه منديريكن مريك ايخنس بومي
 اهلل يضبا( تلهيغا) دان. كرغمو ركاراف دان كجاهنت مالكوكن دري غمالر سرتا يكنءكبا

 ".وسناور االضس كسودهن جواله
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كدوا   
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