كمرديكاءن حقيقي

منوال خطبة مولتيميديا

كمرديكاءن حقيقي
1

سمڤنا هاري كمرديكاءن مليسيا دان هاري وانيتا كبڠساءن
( اوڬوس 01م   /ذو القعدة 147ه) 
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
وَرَسُولُه ُ،

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَل َى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
5

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
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الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َتَز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ك ُ ْم
الت ْقو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ
حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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كمرديكاءن حقيقي

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تقوى اكن ممرديكاكن سسأورڠ درڤد ڤرهمباءن ترهادڤ مخلوق كڤد
ڤرهمباءن ترهادڤ الهي .تقوى جوا منجامين كمرديكاءن سسأورڠ درڤد
عذاب نراك كڤد شرڬ يڠ ڤنوه كنعمتن .جوسترو ،ماريله كيت چورقكن
كهيدوڤن اين برلندسكن تقوى .موده-مودهن كبهاڬياءن دان كمرديكاءن يڠ
حقيقي منجادي ميليك كيت سموا.
كتيباءن بولن اوڬوس ستياڤ تاهون ،سلوروه رعيت مليسيا اكن برسام-سام
مراعيكن دان مڠحياتي ارتي كمرديكاءن .ڤلباڬاي چارا درانچڠ دمي اونتوق
منظاهيركن راس شكور اتس نعمت كمرديكاءن كورنياءن إلهي اين.
جوسترو ،برسمڤنا سمبوتن هاري كمرديكاءن مليسيا يڠ ك 59-دان سمبوتن
هاري وانيتا ڤد تاهون اين ،ميمبر ڤد هاري اين اكن مڠوڤس خطبة
برتاجوق” :كمرديكاءن حقيقي“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
سايو مليهت اڤابيال اومت إسالم دجاجه دنڬارا مريك سنديري .ڤلسطين،
سريا ،عراق باڬاي ميدن تمڤور يڠ مڽقسيكن ريبوان رعيتڽ ترقربان .مالهن
وانيتا ،ورڬ توا دان كانق٢توروت منجادي مڠسا ككجمن .كيت يڠ تيڠڬل
دالم نڬارا مرديك دان امان اين سهاروسڽ مراسا برشكور دأتس نعمت يڠ
اهلل كورنياكن .كشكورن ترسبوت ڤرلو دترجمهكن دڠن ڤڠعبدين سڤنوهڽ
كڤد اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي تقوى دان عمل صالح دالم اڤ جوا يڠ
دالكوكن ددنيا اين.
تڠڬل  31اوڬوس ستياڤ تاهون ،سلوروه رعيت مليسيا مڽمبوت هاري أولڠ
تاهون كمرديكاءن .اكتيۏيتي ڤرباريسن ،ڤرتونجوكن كتنتراءن ،الوڠن
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سلوڬن٢دان ڽاڽين الڬو٢ڤتريوتيك سرتا كيمڤين مڠيبر بنديرا اداله سباڬاي
منظاهيركن كڬمبيراءن كيت ترهادڤ كمرديكاءن يڠ دكچڤي .نامون ،اداكه
اين سموا سوده مماداءي اونتوق مڠڬمبركن ارتي كمرديكاءن يڠ سبنر؟
چوكوڤكه اي منجادي ڬالڠ ڬنتي كڤد حاصيل اوسها دان ڤڠوربنن ڤارا
ڤميمڤين دان ڤجواڠ تردهولو دالم ڤرجواڠن منچاڤاي كمرديكاءن؟
إسالم مڠإعتراف كمرديكاءن .بيبس دالم مڠعبديكن ديري كڤد اهلل سبحانه
وتعالى اداله ساتو كمرديكاءن .بيبس درڤد بلڠڬو كظاليمن دان ككجمن
جوڬ ساتو كمرديكاءن .بيبس مڠعملكن سنة رسول اهلل
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كمرديكاءن.

ﷺ

جوڬ مروڤاكن

جوسترو ،سباڬاي اومت إسالم ،كيت سهاروسڽ مڠحياتي
دان ممهمي ارتي كمرديكاءن ماللوءي كاچ مات إسالم يڠ لبيه لواس دان
لڠكڤ.
باڬي إسالم ،حق كمرديكاءن جوڬ بوكن هاڽ خصوص باڬي اومت إسالم
سمات-مات ،بهكن اي جوڬ حق يڠ ڤاتوت دنعمتي اوليه اڠڬوتا مشاركت
يڠ بربيلڠ بڠسا دان اڬام .سباڬايمان يڠ ڤرنه دالكوكن اوليه سيدنا عمر
الخطاب رضي اهلل عنه اڤابيال منعلوق ڤلسطين ،بلياو مڠإيذينكن اورڠ٢
نصراني ڤلسطين ممبوك ڬريجا برهادڤن دڠن مسجد دان مڠعملكن اجرن يڠ
مريك انوتي.
اينيله معنى كبيبسن دان كمرديكاءن يڠ دچورقكن اوليه إسالم .توليرنسي يڠ
تيڠڬي ،كقواتن يڠ دڬروني نامون تتڤ مرنده هاتي تتكاال مڠهادڤ إلهي.
دزمان تمدون اول ڤرأدبن مأنسي ،وانيتا دڤندڠ رنده دان هاڽ دجاديكن
ڤمواس نفسو سراكه .حق مريك دنافيكن دان مرواه مريك دچابولي .سباڬاي
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چونتوه ،دباوه اوندڠ٢بابيلون ( ،)babylonجك سسأورڠ لالكي ممبونوه،
بوكن دي يڠ اكن دحكوم ،سباليقڽ استريڽ يڠ اكن دحكوم ماتي.
تمدون يوناني ڤوال موجودكن ميتوس سأورڠ ’وانيتا خيالن‘ يڠ دكنلي سباڬاي
’ڤندورا‘( )Pandoraمروڤاكن ڤڽبب نصيب مالڠ يڠ منيمڤا مأنسي .تمدون
روم كتيك كڬميلڠنڽ مڽقسيكن سأورڠ لالكي ممڤوڽاءي حق مڠمبيل ڽاوا
استريڽ .بهكن ڤالچورن مروڤاكن كبياساءن دالم كالڠن مريك .مشاركت
عرب سبلوم كداتڠن إسالم ڤوال مڠڠڬڤ وانيتا ڤمباوا بنچان سهيڠڬاكن
سريڠكالي انق ڤرمڤوان دتانم هيدوڤ.٢
إسالم حاضير مڠڠكت مرتبة دان ممرديكاكن قوم وانيتا درڤد ڤرهمباءن.
وانيتا دبري حق اونتوق منجادي سقسي دالم ڤلباڬاي كأداءن سڤرتي
ترنسكسي كواڠن ،كيس جنايه ،وصية هرتا ڤوساك ،تودوهن زنا ﴿قذف﴾،
مليهت انق بولن دان سباڬايڽ .بهكن كسقسين سيدتنا عائشة رضي اهلل
عنها مماداءي اونتوق ڤنريماءن حديث .اين مروڤاكن بوقتي منچوكوڤي بهاوا
كسقسين سأورڠ وانيتا يڠ صالحه بوليه دتريما .وانيتا جوڬ دبري حق
منداڤت هرتا ڤوساك.
القرءان مراقمكن حق ايستيميوا اين ماللوءي سورة النساء اية :7
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
برمقصود ” :باڬي اورڠ لالكي اد حق بهاڬين دري هرتا ڤنيڠڬالن ايبو باڤ
دان قرابتڽ ،دان باڬي اورڠ وانيتا اد حق بهاڬين دري هرتا ڤنيڠڬالن ايبو
باڤ دان قرابتڽ ،باءيق سديكيت اتاو باڽق منوروت بهاڬين يڠ تله دتتڤكن“.
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كواجيڤن برحجاب جوڬ مروڤاكن ساله ساتو بنتوق كمرديكاءن وانيتا درڤد
سبارڠ بنتوق ڬڠڬوان .القرءان مڽبوت حجاب دأنجوركن كڤد وانيتا اڬر
مريك دكنلي سباڬاي وانيتا يڠ سوڤن دان مڠيلقكن مريك درڤد منجادي
مڠسا ڤنچبولن.
سورة األحزاب ،اية : 59
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برمقصود ” :هاي نبي ،كاتاكنله كڤد استري-استريمو ،انق٢ڤرمڤوانمو دان
استري٢اورڠ مؤمين :هندقله مريك مالبوهكن جلببڽ كسلوروه توبوه مريك.
يڠ دمكين ايت سوڤاي مريك لبيه موده اونتوق دكنل ،كران ايت مريك تيدق
دڬڠڬو .دان اهلل اداله مها ڤڠمڤون الڬي مها ڤڽايڠ“.
واالوباڬايماناڤون سستڠه اورڠ برڤندڠن سينيس دان مڠڠڬڤ برحجاب
سأوله-أوله تركوروڠ دالم ڤاكاين ڤد ڤندڠن ظاهير مريك .نامون حقيقتڽ
ايتوله كبيبسن دان كمرديكاءن حقيقي ،ياءيت كمرديكاءن مرواه سوچي
سأورڠ وانيتا درڤد منجادي ساسرن ڤنچبولن دان ڬڠڬوان.
كمرديكاءن نڬارا تله كيت كچاڤي دان نعمتي .نامون اداكه كيت ترفيكير
تنتڠ سبواه الڬي كمرديكاءن يڠ هاروس كيت ڤرجواڠكن؟ ايتوله كمرديكاءن
دأخيرة يڠ ابادي .كايو اوكور كمرديكاءن دسان اداله اڤابيال ترلڤس درڤد
عذاب نراك دان دماسوقكن كشرڬ اهلل سبحانه وتعالى سالما-الماڽ.
هاروس كيت سدري ،اونتوق منچاڤاي كمرديكاءن دأخيرة ،ڤرجواڠنڽ تله
برموال سجق كيت مكلف ددنيا اين.
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كيت برتمڤور دڠن شيطان يڠ سنتياس ممبيسيقكن كجاهتن ،نفسو يڠ
سنتياس مندوروڠ كڤد كمعصيتن دان كنلن يڠ منجروموسكن كيت دالم
كنچه دوسا يڠ تيدق بركسودهن .سدريله ،دنيا مروڤاكن ميدن اوجين .سام
اد دأوجي دڠن نعمت اتاو كسوسهن ،حقيقتڽ كدوا-دواڽ اكن
دڤرسوءالكن.
حديث رواية إمام الترمذي رحمه اهلل درڤد
عنه :
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أَ بِي بَرْزَة َ الْأَ سْ لَم ِِي

رضي اهلل

ل ع َنْ ع ُمُرِه ِ ف ِيم َا أَ ف ْنَاه ُ وَع َنْ ع ِلْمِه ِ ف ِيم َ
ل قَدَم َا عَبْدٍ يَوْم َ الْق ِيَامَة ِ ح ََّتى يُسْأَ َ
ل َا ت َز ُو ُ
سمِه ِ ف ِيم َ أَ ب ْلَاه ُ( .رواه
ج ْ
ن اكْ تَس َب َه ُ و َف ِيم َ أَ نْفَق َه ُ وَع َنْ ِ
ل وَع َنْ م َالِه ِ م ِنْ أَ ي ْ َ
فَع َ َ
الترمذي)
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برمقصود ” :تيدق برڬنجق دوا تاڤق كاكي سأورڠ همبا ڤد هاري قيامة
سهيڠڬ دتاڽ تنتڠ عمورڽ كمان دهابيسكن؟ تنتڠ علموڽ كمان اي دڬوناكن؟
تنتڠ هرتاڽ دري مان دان كمان دبلنجاكن؟ دان تنتڠ توبوه بادنڽ باڬايمان اي
دمنفعتكن؟“
جوسترو برأوسهاله اونتوق كمرديكاءن اخيرة كاليان .كمبالي ڤاتوهي ڤرينته
دان كهندق اهلل سبحانه وتعالى سرتا هيندريله درڤد بربوات الرڠن يڠ
مڠوندڠ كموركاءنڽ .سموڬ كمرديكاءن اخيرة منجادي ميليك كيت.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
سماڠت يڠ دكوبركن برسام كيبرن بنديرا نڬارا سماس سمبوتن
هاري مرديك هاروس دڤوجي .سماڠت ڤتريوتيك يڠ مندالم اداله بوقتي
شكور كڤد نعمت نڬارا يڠ دكورنياكن اهلل سبحانه وتعالى .جوسترو،
6
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باڬايمان سهاروسڽ كيت مڠحياتي ارتي كمرديكاءن اين؟
ڤرتام :كنالي دان كنڠي جاس سرتا ڤڠوربنن ڤارا ڤجواڠ تانه اير .كجاياءن
دان كمرديكاءن تيدق داتڠ برڬوليق .اي منونتوت كريڠت دان داره ڤجواڠ٢
تردهولو .مك ساليقڽ مريك دبريكن ڤڠحرمتن دأتس جاس يڠ دچورهكن.
كدوا :برشكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى كران دڠن ايذينڽ له ،نڬارا اين
منچاڤاي كمرديكاءن .مأنسي مرنچان دان برأوسها ،اهلل سبحانه وتعالى
ممبري كڤوتوسنڽ .مك ،شكوريله دڠن برإيمان سرتا برعمال صالح سڤنجڠ
هيدوڤ كيت.
كتيڬ :تروسكن اڬيندا ڤمباڠونن نڬارا منوروت كهندق دان اچوان شريعة
اهلل سبحانه وتعالى .ايكوتي ڤتونجوق رسول اهلل ﷺ دان ڤارا صحابة رضي
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اهلل عنهم ،دالم ممباڠونكن واليه ٢إسالم دسراتا دنيا .ليهتله باڬايمان
كعاديلن ،كبيجقسناءن ،كتلوسن ،أمانه دان سڬاال صفة محموده ممايوڠي
اوروسن كنڬاراءن جوا ڤريبادي مريك.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
اڬر كيت منجادي انسان يڠ لبيه ممعناءي كمرديكاءن حقيقي ،ماريله
سام٢كيت رنوڠي دان حياتي ڤرإيڠتن برإيكوت :
ڤرتام  :هرڬاءيله جاس دان ڤڠوربانن ڤجواڠ٢كمرديكاءن سرتا شكوري
نعمت كمرديكاءن اين دڠن ڤڠيسين٢يڠ دبركتي اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا  :إسالم مڠڠكت مرتبة دان درجت وانيتا دان ممرديكاكن مريك درڤد
بودايا دان عادة يڠ مرنده-رندهكن مريك.
كتيڬ  :ارتي كمرديكاءن حقيقي باڬي سأورڠ مؤمين اياله اڤابيال اي
ممڤرأوليه رحمة دان كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى ياءيت دڠن منداڤت
7
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بالسن شرڬ يڠ ككل ابادي.
رنوڠي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة آل عمران  ،اية : 185
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﯘﯙ
برمقصود ” :ستياڤ يڠ برڽاوا اكن مراساكن ماتي .دان سسوڠڬوهڽ ڤد
هاري قيامة سهاجاله دسمڤورناكن ڤهاالمو .بارڠسياڤا دجاءوهكن دري
نراك دان دماسوقكن كدالم شرڬ ،مك سسوڠڬوهڽ دي تله برجاي.
كهيدوڤن دنيا ايت تيدق الءين هاڽاله كسنڠن يڠ ممڤرداياكن“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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