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ڤيليهله واكيل رعيت دان ڤرتي يڠ باءيق
َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
َّ
َ ُ
يك ل ُه،
هلل ال ِذى خلق فسوى ثم قدر فهدى .وأشهد أن ل ِإله ِإل لل وحده ل ش ِر
الح ْمد ِ ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ُ ُ ْ
الر ْح َمة اْل ْه َداة َوال َب ْد ُر
الصفات العلى .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
له األسماء الحسنى ،و ِ
ُ
َ
ُ
َ
ُّ
الد َجى .الل ُه َّم َ
ص ِل َو َس ِل ْم َو َبا ِر ْك َع َلى َح ِب ْي ِب َنا َوش ِف ْي ِع َنا َوق ْد َو ِت َنا َوأ ْس َو ِت َنا َوِإ َم ِام َنا ُم َح َّم ٍدَ ،و َعلى ِآل ِه
َو َأ ْ
ص َحا ِب ِه َو َم ِن ْاه َت َدى.
َ
أ َّما َب ْع ُد :
َ َ ُْ َ
َّ ُ
الزاد َّ
َف َيا ع َب َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ْ َّ
الت ْق َوى ،ف َق ْد ف َاز اْل َّت ُقون.
اد
لل! اتقوا لل .وتزودوا ف ِإن خي َر ِ
ِ
ِ
واهي همبا ٢لل ،برتقوىله كفد لل ،دڠن مڠيكوت سڬل فرنتهڽ دان منيڠڬلكن سڬل
لرڠنڽ .دان چاريله بكالن ،سبأيك ٢بكالن اياله برتقوى .مك سسڠڬوهڽ برجياله اورڠ ٢يڠ
برتقوى.
سوداراکو مسلمين يڠ درحمتي لل،
لل برفرمن:
              
            

مقصودڽ“ :كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾" :واهاي توهن يڠ ممڤوڽاءي كواس ڤمرينتاهن! اڠكاو
ممبري كواس ڤمرينتاهن كڤد سسياڤا يڠ اڠكاو كهندقي .اڠكاول يڠ منچابوت كواس
ڤمرينتاهن دري سسياڤا يڠ اڠكاو كهندقي .اڠكاو ممولياكن سسياڤا يڠ اڠكاو كهندقي .اڠكاوله
مڠهينا سسياڤا يڠ اڠكاو كهندقي .دالم ككواسأن اڠكاوله سهاج سڬال كبايكن .سسوڠڬوهڽ
اڠكاو مها كواس اتس تياڤ-تياڤ سسواتو" .ال عمران32 :
دالم ايات د اتس ،لل مڠيڠتكن كڤد كيت ببراڤ ڤركارا:
ڤرتام :كراجأن يڠ سبنر اياله كراجأن لل .كراجأن لين هاڽ أمانه سمنتارا وقتو سهاج .
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كدوا :لل بوليه بري كراجأن كڤد سسياڤا يڠ دي ماهو دان دي بوليه تاريق كراجأن دري
سياڤا يڠ دي ماهو .لل بري كراجأن كڤد نبي داود دان سليمان .مريك جادي ڤمرينته يڠ باءيق
دان برتقوى .لل بري كراجأن كڤد فرعون دان نمرود .مريك جادي ڤمرينته يڠ ظاليم دان
جاهت.
كتيڬ :سموا اين برادا دالم ڬيڠڬمن ككواسأن لل .لل بوليه بوات اڤ سهاج كڤد كراجأن
مأنس ي اين .جاڠن اد يڠ مڽاڠك بهاوا كراجأن مريك ككال سالما-لماڽ ،ترتيڤو دڠن سديكيت
كواس للو منجادي جاهت دڠن كواس ايت.
اوليه كران ايتله ،اڤابيال مأنس ي دبري أمانه ممرينته نڬري دان نڬارا ،كواس يڠ اد مستيله
دڬوناكن اونتوق منونايكن أمانه دري رعيت يڠ تله مميليه مريك ايت .كالو مريك أمانه ،ڤاهال
بسر منوڠڬو مريك .كالو مريك خيانت ،بال بسر مننتي مريك .
دالم حديث صحيح دسبوت :ڤميمڤين يڠ ماتي دالم كادأن منيڤو رعيتڽ ،شرڬ حرام باڬيڽ .
سباليقڽ ڤمرينته يڠ أمانه دان عاديل ،اكن منداڤت ليندوڠن عرش لل د اخيرة كلق.
اتس داسر اينله ،رعيت يڠ مميليه دان مڠوندي چالون ڤيليهنراي مستي مميليه دان مڠوندي
چالون يڠ داڤت منونايكن أمانه دان برلكو عاديل كڤد رعيت جك مريك بركواس ننتي .اونتوق
مميليه دان مڠوندي ننتي ،كيت سوده اد معلومت مڠناءي چالون ،ڤرتي دان ريكود منتدبير
دان مڠوروس نڬري دان نڬارا .لڤورن كتوا اءوديت نڬارا مموجي ريكود باءيق دان برسيه نڬري
ڤاكتن رعيت .اين منونجوقكن مريك يڠ دڤيليه اين تله منجالنكن أمانه دري رعيت .
اد ڤول د كالڠن مريك يڠ دڤيليه اين ممڤوڽاءي ريكود ترليبت دڠن رسواه ،ڤڽليويڠن دانا،
سالهڬونا كواس ،ممباذير دويت رعيت دان بوروس بربلنجا .لڤورن كتوا اءوديت نڬارا بوليه
مڠسهكنڽ .هنسرد ڤرليمين ماللوءي جواڤن منتري جوڬ بوليه مڠسهكنڽ.
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سيدڠ جمعة سكالين،
عبدلل بن عباس ڤرنه بردعا " :اللهم ول أمورنا خيارنا و ل تول امورنا شرارنا"
" يا لل! لنتيكله ڤمرينته د كالڠن كامي اورڠ يڠ ڤاليڠ باءيق دان جاڠنله اڠكاو لنتيق ڤمرينته
كامي اورڠ يڠ ڤاليڠ جاهت د كالڠن كامي".
بلياو ممباچ دعا اين اڤابيال ممباچ ايات القرءان يڠ منرڠكن كموسنهن سبواه نڬري عقيبة
موڠكر دان كروساكن يڠ دبوات اوليه ڤارا ڤڠواسا دالم نڬري ايت .
جك كيت مڠوندي دان مميليه چالون ڤيليهنراي يڠ مڽببكن روسق دان هنچورڽ نڬري دان
نڬارا دڠن برلكوڽ رسواه ،بوروس ،سالهڬونا كواس ،ڤڽليويڠن دانا دان لين-لين ،مك
تمڤياسڽ تتڤ اكن مڠناءي كيت والوڤون كيت اين هاڽ رعيت بياسا سهاج يڠ تيڠڬل جاوه
دري كديامان-كديامان ميواه ڤارا ڤميمڤين يڠ هاڽ تاهو ممبولوت ككايأن نڬري دان برلكو
موڠكر.
اوليه سبب ايتله عبدلل بن عباس ،صحابة نبي ايت بردعا دمكين سوڤاي ڤميمڤين يڠ
منراجوا نڬري دان نڬارا ايت اياله دري كالڠن اورڠ يڠ باءيق.
سيدڠ جمعة سكالين،
دالم سيتواس ي سماس د نڬارا كيت ڤول ،بنتوق كرجاسام ڤوليتيك دڠن بوكن اسالم هاروس
دلكوكن دالم سكوڤ يڠ جلس دان دالم ڤركارا منڬقكن كعاديلن دان ممباسمي كموڠكرن
سڤرتي رسواه دان لين-لين .اوليه ايت ،برداسركن قاعده فقه:
درء اْلفسده مقدم من جلب اْلصالح
‘منولق كروساكن ددهولوكن دري مناريق منفعة' ايايت منولق رسواه ،موڠكر ڤوليتيك دان
ايكونومي ،سالهڬونا كواس ددهولوكن دري ڤركارا لين.
دمكين ڤول ،ان شاءلل كواس اورڠ ماليو يڠ منجادي ترس ڤوليتيك تيدق اكن هيلڠ دڠن
بنتوق كرجاسام باڬي ممبنترس كظاليمن اين .اڤاته لڬي اڤابيال ڤركارا اوتام دالم ڤرْلباڬان
دڤرستوجوي سڤرتي اسالم اڬام ڤرسكوتوان دان راج برڤرْلباڬان .
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لل انوڬرهكن كڤد تانهير كيت دڠن ڤلباڬاي حاصيل محصول د دارت دان لوت .مليسيا
سڤاتوتڽ لبيه معمور دري يڠ سديا اد .كمعمورن ايت اياله اڤابيال كراجأن يڠ دبري أمانه
مميكول أمانه اين دڠن سبنرڽ ،ممبريكن حق كڤد يڠ برحق ،تيدق برلكو ظاليم كڤد رعيت
دالم ڤلباڬاي بنتوق دان منجاديكن نڬارا اين سباڬاي سبواه نڬارا بركباجيكن.
اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
              
    

مقسود ڽ  " :دان نڬري يڠ باءيق ﴿تانهڽ﴾ ،تانم-تانمنڽ تومبوه ﴿سوبور﴾ دڠن ايذين لل;
دان نڬري يڠ تيدق باءيق ﴿تانهڽ﴾ تيدق تومبوه تانمنڽ مالءينكن دڠن كادأن بنتوت .دمكينله
كامي منرڠكن تندا-تندا ﴿كمورهن دان ككواسأن﴾ كامي دڠن برباڬاي-باڬاي چارا باڬي اورڠ يڠ
﴿ماهو﴾ برشكور ".ال'عراف85 :
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ْ ْ
ات َوال ِحك َم ِة.
اب و
السن ِة ،ونف َع ِني وِإ َّياك ْم ِباأل َي ِ
بارك لل ِلي ولكم ِفي ال ِكت ِ
َ ْ
َ َ ُْ
ُْ
َُ ُ َ َ َ ََ َ ْ
ُْْ
ََ ُ َ
ات َواْلؤ ِم ِن ْي َن
اقول ق ْو ِلى هذا وا ْستغ ِف ُر لل ال َع ِظ ْي َم ِل ْي ولك ْم وِل َسا ِئ ِر اْل ْس ِل ْمين واْل ْس ِل َم ِ
َو ْاْلُ ْؤم َ
ات إ َّن ُه ُه َو ْال َغ ُف ْو ُر َّ
الر ِح ْيم.
ن
ِ ِ ِ
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