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وطاػنت نڤد راج
(مسڤٌا ُاري نڤوحرأن سَطان كدح ك )87
اًَْ َح ْم ُد ِهلل َ ْمح ًدا ي َ َِ ْي ُق ِ َِب َال ِ ِِل َو ِب َؼ ِظ ْ ِْي ُسَْ َطا ِه َِ أَ ْ َمح ُد ٍُ ُس ْب َحاه َ َُ َوأَ ْش ُى ُر ٍُ
َشيْ َم َ ُِل
ػَ َىل َج ِزيْ ِي ِإه ْ َؼا ِم َِ َو ِإفْ َظ ِ ِاِل َوأَ ْشِ َُد أَ ْن َال إ َ َِِل إ اِال ُ
هللا َو ْح َد ٍُ َال َ ِ
َو ُُ َو ْاًلَا ُِ ُر فَ ْو َق ِغ َبا ِد ٍَِ ،وأَ ْشِ َُد أَ ان َس ِّي ِد ََن ُم َح ام ًدا َغ ْب ُد ٍُ َو َر ُس ْو ُ ُِل
ْامل َ ْأ ُم ْو ُر ِبد َ ْب َِيؽ ِ ِر َساً َ ِخ َِ .اٌََاُِ ام َض ِّي َو َس ِّ ِّْل ػَ َىل َُ َذا اًيا ِ ِِّب ْاً َى ِر ْ ِْي َس يِّ ِد ََن
ُم َح ام ِد ْا َأل ِم ْ ِني َوػَ َىل َء ِ ِاِل َوأَ ْ َ
ْصا ِب َِ أَ ْ َمج ِؼ ْ َني .
هللا َح اق ث َ ْل َوا ٍُ ِِب ْم ِذثَ ِال أَ َوا ِم ِر ٍِ
أَ اما ب َ ْؼ ُد ،فَيَا ُأ هُّيَا اًْ ُم ْس َِ ُم ْو َن فَاث ا ُل ْوا َ
َوا ْج ِذيَ ِاب ه َ َوا ُِ ْي َِ فَإ اِن ث َ ْل َوا ٍُ ث ُ َؤ ِّد ْي ُ ُْك إ َِىل َم ْر َضا ِث َِ َوث ُ ْي ِج ْي ُ ُْك ِم ْن ػَ َذا ِب َِ .
أَغ ُْو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ا
اًش ْي َط ِان ااًر ِج ْ ِْي .

(سورة اًًساء أية )85 :
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ملطودڽ  :سسوڠڬوُڽ هللا مڽوروٍ اكمو سوڤاي مڽراُىن سڬاال جٌيس أماهَ
نڤد اَُڽي (يڠ برحق مرنمياڽ) ،دان اڤبيال اكمو مٌجاًيىن حىوم داهخارا مأويس،
(هللا مڽوروٍ) اكمو مڠحىوم دڠن ػاديي .سسوڠڬوُڽ هللا دڠن (سوروُڽن)
ايت ممربي ڤڠاجرن يڠ س بايقِ-بءيلڽ نڤد اكمو .سسوڠڬوُڽ هللا س يدياس
مٌدڠر ،الڬي س يدياس مَهيت.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
برثلواِل نڤد هللا دڠن س برن-برنڽ ،سسوڠڬوُڽ دڠن برثلوى نڤد هللا هيت اهن
مٌداڤت هريضأن دان رمحڽت دان هيت اهن دسالمذىن درڤد ػذابڽ.
س يدڠ مجؼة يڠ برهباڬيا،
دامل لكومڤوك مأويس يڠ راماي مريم دهباڬيىن نڤد دوا هومڤوًن ،ااييت يڠ
ممريًذَ دان يڠ دڤريًذَ .هومڤوًن يڠ ممريًذَ ممڤوڽاءي لكبهين دان نإسدمييوأن نأجس
هومڤوًن يڠ د ڤريًذَ .نإسدمييوأن يڠ ڤاًيڠ برس ساكيل اايِل هواس ،دمان دڠن هواس
يڠ دميَييك ايت ممبوٍهيىن هومڤوًن يڠ ممريًذَ مڠاداهن اڤا ٢ڤراثورن ،اوهدڠ-اوهدڠ
دان َشطَ-شط يڠ مس يت دايىويت اوًيَ هومڤوًن يڠ دڤريًذَ.
درومَ ،ڤمريًذَ اايِل سوايم نڤد اسرتي دان ِبڤ نڤد اهق .دڤجابت دان
دمتڤت هرجا ماجيىن اثو نخوا جابنت مٌجادي ڤمريًذَ نڤد ڤىرجا اثو اكهيخاڠن .ددامل
س بواٍ ىڬارا اثو ىڬري ڤوال ڤمريًذَ اداِل اورڠ يڠ ڤاًيڠ برهواس دامل ڤراكرا حرس بوت
دڠن ممااكي برِبڬاي َنم جاوحن دان ڬالرن بردارسهن ڤڠڬوَنءن دري س بواٍ ىڬارا
هس بواٍ ىڬارا يڠ الين سڤريت راج ،سَطان ،ڤريس يدن( ،)presidenذَيفَ دان
ڤمميڤني.
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دامل اسالم هوجودان ڤمريًذَ حرثيڠڬي بيارڤون اڤ َنم جواحن يڠ دس يدڠ
اداِل سوات ڤراكرا يڠ واجب دان ڤس يت ،هران ىڬري دان ىڬارا يڠ نخيادأن
ڤمريًذَ اهن ممبواحىن ڤٌدودوق-ڤٌدودوكڽ برادا دامل اكدأن ثيدق مٌيخو دان بوًيَ
مٌچخوسىن ُوروُ-ارا دان اكچاو بيالو.
ڤمريًذَ ىڬارا اسالم يڠ ڤراتم اايِل رسول هللا ضىل هللا ػَيَ وسِّل دان
مڽوسول سَڤسڽ ذَفاء اًراشدين يڠ دمواليئ دڠن س يدَن أبو بىر رىض هللا
هللا َغ ْي َُ .ڤرًيديلىن مريم س باڬاي
ىض ُ
غيَ دان دأذريي دڠن س يدَن ػًل َر ِ َ
ڤمريًذَ دڤوثوسىن مالًويئ ب َ ْي َؼ ْة.
س يدڠ مجؼة يڠ درحرميت هللا،
حرداڤت برباڤ چارا ڤرًيديلىن ڤمريًذَ دامل اسالم داهخاراڽ اايِل ب َ ْي َؼ ْة دان
ِا ْس ِخ ْخ َال ْف .سسأورڠ ڤمريًذَ يڠ دثًذوهن دڠن چارا ب َ ْي َؼ ْة اايِل سڤريت ڤرًيديلىن
ذَيفة أبو بىر اًطديق يڠ دڤوثوسىن اوًيَ برباڤ اورڠ ْصابة يڠ برس يدڠ
سَڤس هوفاحن رسول هللا ضىل هللا ػَيَ وسِّل .ابن ذدلون براكت اً َب ْي َؼ ْة اايِل
ڤرجٌجني اوهخوق مٌومڤِىن طاػة سديا .ڤرًيديلىن ڤمميڤني مالًويئ چارا ب َ ْي َؼ ْة
دڤوثوسىن اوًيَ سوات هومڤوًن يڠ دڤڠڬيي "أَُ ُْي اًْ َح ِّي َواًْ َؼ ْل ِد" يڠ دڤيَيَ اوًيَ
اومة اسالم.
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هومڤوًن يڠ دڤڠڬيي "أَُ ُْي اًْ َح ِّي َواًْ َؼ ْل ِد" اين دڤرثڠڬوڠجوابىن اوًيَ اومة اسالم
اوهخوق مميَيَ سأورڠ يڠ سسواي دان اليق مٌجادي نخوا نڤد اومة اسالم .ڤارا
ػٌَلء بربيذا ڤٌداڤت دامل مٌيخوهن س ياڤانَ يڠ اليق دڤيَيَ مٌجادي "أَُ ُْي اًْ َح ِّي
َواًْ َؼ ْل ِد" هران ثوڬس مريم امت برس يأيت مميَيَ سأورڠ نخوا نڤد اومة اسالم.
داهخارا َشطَ-شط يڠ دڤوثوسىن ڤرًو اد نڤد هومڤوًن اين اايِل مڠهتوي َشط-
َشط يڠ ڤرًو اد ڤد سسأورڠ ڤمميڤني ،ػاديي ،برڤٌداڠن جاوٍ دان بوًيَ دحرميا
ڤرسلس يان مريم.
واًوِبڬاميهڤون حرداڤت جوڬ ڤٌداڠن ألين دامل مٌيخوهن سسأورڠ مٌجادي
نخوا ىڬارا اثو ىڬري .حراواتم داكًڠن ػٌَلء مذأدر دمان اد يڠ برڤٌداڤت ثيدق
سسواي الڬي هبىن ُيدكهل درسُىن حروس نڤد اومة
اثو رغية اوهخوق ممبوات نڤوثوسن .مريم ممخيق أية :
(سورة اًشورى أية )85
ملطودڽ  :دان اوروسن مريم دجاًيىن سچارا برمشوارت سسام مريم .دان
مريم ڤوال مٌدرماهن س باُاڬني دري اڤ يڠ اكيم بري نڤداڽ.
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س باڬاي دًيي يڠ مڽوهوڠ ڤٌداڤت مريم بردارسهن نفِمن أية اين ثيدق
دثخڤىن جسمهل اورڠ حرثًذو يإيت "أَُ ُْي اًْ َح ِّي َواًْ َؼ ْل ِد" اوهخوق مڠوروسىن
سسواثو اوروسن حرماسوكهل اوروسن مميَيَ ڤمميڤني دان ًفظ بَيْ َ َُن ْم يإيت داهخارا
سسام مريم جَس مٌوجنوكىن مشارنة اثو اومة هسَوروُڽن .بردارسهن ڤٌداڤت
اييهل هباڽلىن ڤمميڤني ىڬارا اسالم ماس هيين دڤيَيَ اوًيَ اومة اثو رغية سچارا
حروس ثيڤا ڤرًو برب َ ْي َؼَ الڬي دان ڤميَهين سچارا حروس اين دڤڠڬيي ڤميَهين
ڤمميڤني مالًوءي ڤيَهيرناي.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
ساثو الڬي چارا اثو كاػدٍ ڤميَهين ڤمميڤني اايِل مالًويئ ِا ْس ِخ ْخ َال ْف يإيت
مٌاماهن سسأورڠ اوهخوق مٌجادي ڤمميڤني اڤبيي ثيبا ماساڽ دان اورڠ يڠ
دَنماهن ايت اهن حروس مٌجادي ڤمميڤني س بايم سِاج ڤمميڤني يڠ سداي اد
مٌيڠڬي دهيا اثو برُييت درڤد ثوڬسڽ .چوهخوٍ ڤميَهين ڤمميڤني مالًويئ چارا اين
اايِل ڤرًيخليىن س يدَن معر بن اخلطاب يڠ ثهل دثًذوهن اوًيَ س يدَن أبو بىر دان
ڤَيخليىن ذَيفَ معر بن غبداًؼزيز يڠ ثهل دڤوثوسىن اوًيَ ذَيفَ سَامين بن
غبداملكل.
ددامل هوهديم س) )konteksڤمريًذاُن ىڬارا-ىڬارا اسالم ڤد ُاري اين مم
ڤميَهين نخوا-نخوا ىڬارا دڤوثوسىن مالًويئ دوا چارا دمان حرداڤت ىڬارا يڠ
ڤمميڤيڽن دڤيَيَ مالًويئ ڤيَهيرناي دان اد جوڬ ىڬارا يڠ مان ڤميمنڤيڽن دڬيديىن
دڠن اورڠ يڠ ثهل دَنماهن حرًبيَ دُوًو دان چارا ندوا اين بياساڽ دمعَىن
دىڬارا-ىڬارا يڠ مڠڬوَنهن سيس مت( )sistemڤمريًذاُن براجا.
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دىڬارا هيت مَيس يا دان دىڬري هيت كدح داراألمان ندوا-دوا چارا دان
كاػدٍ اين دڬوَنهن دمان ڤرًيخليىن ڤردان مٌرتي دان مٌرتي برس رسات ِبريسن
اكبيًيت( )kabinetرسات اًُل جمَيس مشوارت هراجأن دًيديق اوًيَ رغية
مالًويئ ڤيَهيرناي ماىالك ڤرطبَن راج اثو سَطان دثًذوهن مالًويئ كاػدٍ
ِا ْس ِخ ْخ َال ْف اثو ڤڠڬٌيت راج دثًذوهن اوًيَ راج اثو سَطان يڠ ممريًذَ.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
دىڬارا هيت دان دىڬري هيت راج اداِل ڤمريًذَ حرثيڠڬي .سڬاال يڠ
دڤوثوسىن اوًيَ ڤمميڤني ڤيَهين رغية ُيدكهل حرًبيَ دُوًو مٌداڤت ڤرننن راج
س بَوم دًلس ياهنً ،بيًَ-بيَ الڬي ددامل حال احول اڬام اسالم هران راج اداِل
نخوا اڬام ِبڬي سدياڤ ىڬري.
ڤد  85جاهواري اين رغية ىڬري كدح داراألمان اهن مراغي دان ممڤرايڠايت
ُاري نڤوحرأن سَطان كدح يڠ ك  . 58غٌلًن ممڤرايڠايت ُاري نڤوحرأن سَطان
اثو راج اداِل ػادة اثو حرادييس اومة اسالم بوهن سِاج دىڬري اين هبىن دمان-
مان ىڬارا اومة اسالم ددهيا اين .مسڤٌا ممڤرايڠايت ُاري نڤوحرأن سَطان كدح اين
ِبڽق ڤراكرا يڠ بوًيَ دالهوهن اوًيَ رغية يڠ برادا دِبوٍ هأوڠن ڤمريًذاُن بڬييدا.
داهخاراڽ مڠوالڠي جٌجي طاػة سديا يڠ ثيدق بربهل هباڬي نڤد بڬييدا .ڤرجٌجني
طاػة سديا نڤد راج اداِل سأهن-اهن سام سڤريت بيؼة نخيم ڤَيخليىن نخوا ىڬارا.
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مسڤٌا ممڤرايڠايت ُاري نڤوحرأن بڬييدا جوڬ مم رغية يڠ ڤرُّياثني دان
اكس هيىن راجاڽ ثًذو ساكيل اهن بردػاء نڤد هللا سوڤاي راج ڤمريًذَ دڤٌجڠىن
اوس يا دامل نربننت رسات دبريىن ثوفيق دان ُداية اوًيَ هللا س بحاهَ وثؼاىل
سوڤاي بڬييدا داڤت ممريًذَ دڠن ػاديي دان سلسام رسات ممميڤني رغيڽت وجاًن
يڠ درضايئ هللا س بحاهَ وثؼاىل.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
مٌطاغيت راج ڤمريًذَ اداِل هواجيڤن يڠ مس يت دثوجنوكىن اوًيَ رغية اڤبيال
راج اثو سَطان برثيذَ مڠَوارهن ارُن نڤد رغيڽت سالڬي مان ارُن دان ثيذَ
بڬييدا برادا دأجس ًيداسن حق دان هبرنان سڤريت ممريًهتىن سوڤاي رغية
برساثو ڤادو ،مڠواسايئ ػَمو ،مٌجيواي اڬام دان مَلس ياهن ثوهخوثڽن .جم راج
اثو سَطان برثيذَ دان مڠارُىن رغية دڠن اراُن سڤريت يڠ دس بوحىن ايت مم
رغية واجب مٌطاغخڽي سچارا مطَق دان مؼمتد ثيڤا بوًيَ دڤرثياكيىن الڬي.
هواجيڤن مٌطاغيت راج اين اداِل بردارسهن فرمان هللا دامل سورة اًًساء أية : 85
أَغ ُْو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ا
اًش ْي َط ِان ااًر ِج َْي :
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ملطوڽ  :واُاي اورڠ-اورڠ يڠ براميان ،طاغخهل اكمو نڤد هللا دان طاغخهل
اكمو نڤد رسول هللا دان نڤد "اويل-األمر"(اورڠ-اورڠ يڠ برهواس) دري اكًڠن
اكمو .مكودين جم اكمو بربًذَ-بًذَ (برسَيس هين) دامل سسواثو ڤراكرا ،مم
ُيدكهل اكمو مڠمباًيىڽن نڤد (نخاب) هللا (اًلرءان) دان (س يَ) رسوًڽ  -جم
اكمو برن براميان نڤد هللا دان ُاري اذرية .يڠ دمىني اداِل ًبيَ ِبءيق (ِبڬي
اكمو) ،دان ًبيَ ايَوق ڤوال هسودُڽن.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
س باڬاي رغية براڬام اسالم ماريهل هيت مٌطاغيت راج هيت سالڬي مان
بڬييدا ممڤرهتيىن هيت وجاًن مؼروف دان هبرنن هران دڠن بربوات دمىني هيت
اهن ُيدوڤ دامل نأدان أمان دان دايم هران داكس هييي اوًيَ راج رسات مٌداڤت
رمحة درڤد هللا س بحاهَ وثؼاىل .هواجيڤن مٌطاغيت راج يڠ برهواس دثوجنوكىن
دڠن جَس اوًيَ بڬييدا رسول هللا ضىل هللا ػَيَ وسِّل دامل س بداڽ :
اًس ْم ُع َو ا
اًطاػَ ُة ِف ْيٌلَ أَ َح اب أَ ْو َن ِر ٍَ إ اِال أَ ْن يُ ْؤ َم َر ِب َم ْؼ ِط َي ٍة فَإ ِْن ُأ ِم َر
ػَ ِىل اًْ َم ْر ِء اًْ ُم ْس ِ ِِّل ا
ِب َم ْؼ ِط َي ٍة فَ َال َ ْمس َع َو َال َطاػَ َة  ( .رواٍ مسِّل )
ارثڽي  :اداِل واجب نڤد سأورڠ مسِّل مٌدڠر دان مٌطاغيت ڤريًذَ ڤد ڤراكرا يڠ
اي سواك اثو ثيدق سواك (بيچي) نچوايل اڤبيال اي دڤريًذَ مالهوهن مؼطية،
مم اڤبيال دڤرايًهتىن مالهوهن مؼطية مم ثيدلكَ واجب اي مٌدڠر دان
مٌطاغخڽي.
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س بدا رسول هللا ضىل هللا ػَيَ وسِّل الڬي :
هللا َو َم ْن يُ ِطع ِ ْا َأل ِم ْ ُري فَلَ ْد
هللا َو َم ْن غ ََط ِاِن فَلَ ْد غ َََص َ
َم ْن أَ َطاغ َِين فَلَ ْد أَ َطا َع َ
اِن ( .رواٍ مسِّل)
أَ َطاغ َِين ي َ ْؼ ِص ْا َأل ِم ْ ُري فَلَ ْد غ ََط ِ ْ
ارثڽي  :سس ياڤ يڠ مٌطاغخيىو مم سسوڠڬوُڽ اي مٌطاغيت هللا دان
سس ياڤا يڠ مٌدرُااكئيىو مم سسوڠڬوُڽ اي مٌدرُااكيئ هللا دان سس ياڤا يڠ
مٌطاغيت راج مم سسسوڠڬوُڽ اي مٌطاغخيىو دان سس ياڤا يڠ مٌدرُااكيئ
راج مم سسوڠڬوُڽ اي مردرُااكئيىو.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
سإلين هواجيڤن رغية مٌطاغيت راج مم هواجيڤن راج ڤوال اايِل مٌجادي
ڤايوڠ اوهخوق مَييدوڠي رغية بڬييدا .هران ثيٌدكىن راج مٌجادي ڤايوڠ مم
رغية اهن داڤت برثدوٍ دِبوُڽ اوهخوق مٌؼٌليت ُيدوڤ يڠ امان دان هباڬيا دِبوٍ
هأوڠن راج يڠ برهواس .سإلين ايت ِبڬي رغية يڠ نخيادأن ويل اوهخوق
مٌياكحىڽن اثو ويل برادا جأوٍ درڤدڽ مَبهييي دوا مرحهل اثو ويل اڠڬن
مٌياكحىڽن مم راج اثو سَطان اداِل وًڽي .هواس سَطان مٌجادي ويل ِبڬي
ڤرمڤوان يڠ برويأن اداِل اهوڬرٍ اڬام نڤد بڬييدا يڠ ثيدق دڤرثياكيىن اوًيَ
سس ياڤ ڤون.
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اوًيَ ايت برمسڤٌا هيت مڽمبوت ُاري نڤوحرأن سَطان ىڬري كدح
داراألمان يإيت سَطان املؼخطم ِبهلل حمب ادلين اًسَطان احلاج غبداحلاًْي مؼظم
شاٍ ابن املرحوم اًسَطان بديل شاٍ يڠ ك 87-ڤد اتُون اين مم ماريهل هيت
مٌوجنوكىن طاػة سديا هيت نڤد بڬييدا دان ماريهل هيت مٌدػاءهن مسوڬ هللا
ًيجوحىن اوس يا بڬييدا دامل وطيحاحن دان نرباكحن رسات دبريىن ثوفيق دان
ُداُّيڽ نڤد بڬييدا سوڤاي داڤت ممميڤني هيت وجاًن هبرنن.
أَغ ُْو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ا
اًش ْي َط ِان ااًر ِج ْ ِْي
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رآن اً َؼ ِظ ِْي َ ،وه َ َف َؼ ِين َوإ اِايمكُ ِبٌلَ ِفي َِ ِم َن َاأل َاي ِت
َِب َركَ ُ
هللا ِيل َوًَ ُُك ِىف ْاًلَ ِ
َْي  .أَ ُك ُ
ول
اًس ِمي ُع اً َؼ ِ ُ
َو َ ِّاَل ْن ِر احلَ ِىْي َ ،وثَلَبا َي ِم ِّ ْين َو ِمٌْ ُُك ِث َال َوث َ َُ ِإه ا َُ ُُ َو ا
هللا اً َؼ ِظ َْي ِيل َو ُ ْ
ًُك َو ًِ َسائِ ِر اً َ ُم ْس َِ ِم َني َوامل ُ ْسَ ِم ِ
ات
ويل َُذا َوأَ ْس خَ ْغ ِف ُر َ
كَ ِ ْ
َواملُؤ ِم ٌِ َني َواملُؤ ِمٌَ ِ
ات  ،فَ ْاس خَ ْغ ِف ُر ْو ٍُ ،فَياَ فَ ْو َز امل ُ ْس خَ ْغ ِف ِر َين َو َاي َ َجنا َة
اًخاائِب َِني .
10

