ڤلٌهارا اڬام ،ڤركوكوهكن نڬارا
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ڤليهارا اڬام ،ڤركوكوهكن نڬارا
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سمڤنا سمبوتن هاري ملٌسٌا
( 16سٌڤتٌمبر  2016م  14 /ذوالحجة 1437ه)
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ن ل َِّل ّتِي ِهي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّل ّه ِ ال َّ ّذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ ن ْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
الل ّه ُ وَحْدَه ُ ل َا شَرِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلّا َّ

5

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِن َا مُح ََّم ّد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ل وَ َ
م َ
الل ّه ُ َّ ّ
ص ِّ

وَرَسُولُه ُ،

يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.

أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ،
6

ن
ال ْم َُّت ّقُوْنَ ،و َت َز َ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ
حوْنَ.
تُفْل ِ ُ

صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
َّات ّقُو ْا الل ّهَُ ،أ ْو ِ
الز ّادِ َّ
خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
الت ّقْو َى ،و ََّات ّقُو ْا الل ّه َ يَا ُأول ِي ا ْلأَ لْب َ ِ
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ڤارا تتامو هللا يڠ دبركتي،
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8

مارٌله كٌت سوبوركن جٌوا دڠن نٌالي تقوى ٌڠ تٌڠڬً كڤد هللا
سبحان وتعالى ،براوسها سداي-اوڤاي ملقسان ستٌاڤ ڤرٌنتهڽ سرتا
منٌڠڬلكن سڬاال تڬاهنڽ .سسوڠڬوهڽ اورڠ-اورڠ ٌڠ بنر ٢برتقوى
كڤد هللا سبحان وتعالى ڤستً سنتٌاس مملٌهارا دٌري دري سبارڠ
كروسقن دان كبوروكن .موده-مودهن كٌت براولٌه كباءٌقن ددنٌا
دان د اخٌرة.
تارٌخ  16سٌڤتٌمبر  1963تله منچاتتكن سجاره ٌڠ ڤنتٌڠ كڤد تانه
اءٌر كٌت .ڤد تارٌخ ترسبوت ،ڤرسكوتوان تانه مالٌو ،سابه،
سراوق دان سٌڠاڤورا تله داشتهاركن سباڬاي سبواه نڬارا ٌڠ دبري
نام ملٌسٌا .جوسترو ،تارٌخ ترسبوت دراعً دان دسمبوت ستٌاڤ
تاهون سمڤنا ممڤراٌڠتً ڤرٌستٌوا برسجاره ترسبوت.
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خاطب ڤد هاري اٌن اكن ممبٌچاراكن توڤٌك 'ڤليهارا اڬام،
ڤركوكوهكن نڬارا' سباڬاي ڤڠٌسٌن دان ڤراٌڠتن كٌت برسام.
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مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
سباڬاي همبا هللا سبحانه وتعالى ،كٌت واجب برشكور كڤدڽ ٌڠ تله
مڠورنٌاكن نعمت كأمانن ،ڤرڤادوان دان كمعمورن كڤد نڬارا كٌت.
ماله ،كڤدڽ جواله كٌت مموهون اڬر نعمت اٌن برككالن سهٌڠڬ ك
ڬٌنراسً اكن داتڠ.
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باڬً مسلم ٌڠ بنر ٢برتقوى كڤد هللا سبحانه وتعالى ،تنتوڽ نعمت٢
اٌن منجادي چٌتا ٢دان هارڤن اونتوق دكچاڤً ددنٌا هٌڠڬ اخٌرة.
اٌنله حاصٌل اٌمان دان تقوى ٌڠ دسماي دالم جٌوا مرٌك ٌڠ
سنتٌاس مڠحٌاتً القرءان دان سنة نبً ﷺ.
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فرمان هللا سبحان وتعالى ددالم سورة النحل ،اٌات :30
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برمقصود ”:دان دتاڽ ڤوال كڤد اورڠٌ ٢ڠ برتقوى :اڤاكه ٌڠ تله
دتورونكن اولٌه توهن كامو؟ مرٌك منجواب :كباٌكن .باڬً اورڠ٢
ٌڠ بربوات كباءٌقن ددنٌا اٌن ﴿مرٌك﴾ براولٌه بالسن ٌڠ باءٌق ،دان
سسوڠڬوهڽ بالسن نڬري اخٌرة اٌت لبٌه باءٌق الڬً .دان
سمٌمڠڽله نڬري اخٌرة اٌت سباٌق ٢نڬري باڬً اورڠٌ ٢ڠ
برتقوى“.
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منوروت امام ابن كثٌر رحمه هللا ،كباءٌقن ٌڠ دمقصودكن اولٌه
اٌات ترسبوت اٌاله رحمة دان كبركتن باڬً سسٌاڤا ٌڠ منوروتً
دان براٌمان دڠن هللا.
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منروسً اٌات اٌن جوڬ ،هللا سبحانه وتعالى تله منظاهٌركن جنجً
دان ممبرٌكن جامٌنن كڤد همبا٢ڽ ٌڠ برعمل صالح داتس موك
بومً اٌن بهاوا مرٌك باكل دكورنٌاكن كباءٌقن ددنٌا دان اخٌرة.

16

مسلمين يڠ دمولياكن،
ستٌاڤ مأنسً ددنٌا اٌن مستً ممڤوڽاءي ڤراساءن چٌنتاكن نڬارا.
لنترن اٌت ،ڤراساءن چٌنتا دان كاسٌه كڤد تانه اءٌر اداله مروڤاكن
فطره دان انوڬره ٌڠ هللا سبحانه وتعالى كورنٌاكن كڤد ڤارا همباڽ.
اي بوكنله سسواتو ٌڠ برچڠڬه دڠن اجرن اسالم .ماله صفة
چٌنتاكن تانه اءٌر اٌن توروت دظاهٌركن اولٌه بڬٌندا نبً ﷺ.
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امام البخاري رحمه هللا تله مرواٌتكن حدٌث درڤد ابو حمٌد
األنصارى رضً هللا عنه ،بلٌاو بركات:
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20

21

أَ ق ْبَل ْنَا م َ َع َّ
س َّل ّم َ م ِنْ غ َْزوَة ِ تَب ُوك َ ح ََّت ّى ِإذ َا أَ شْر َف ْنَا عَلَى
الل ّه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
الن ّب ِ ِيّ صَلَّ ّى َّ
نح ُِب ّه ُ.
يح ُِب ّنَا و َ ُ
ل ُ
ل :هَذِه ِ طَابَة ُ و َهَذ َا ُأحُدٌ جَب َ ٌ
ال ْمَدِينَة ِ ،قَا َ

برمقصود ”:كامً ڤولڠ برسام نبً ﷺ درڤد ڤڤراڠن تابوق
سهٌڠڬاله كتٌك كامً سمڤاي دمدٌنة بڬٌندا برسبدا“ :اٌنله ﴿كوتا﴾ ٌڠ
باءٌق .دان اٌن اداله ڬونوڠ أحد ٌاءٌت ڬونوڠ ٌڠ منچٌنتاءي كٌت
دان كٌت جوڬ منچٌنتاءٌڽ“.
رقمن ڤرٌستٌوا اٌن منونجوقكن بهاوا ڤرانن نڬارا سرتا تانه اءٌر
سباڬاي اساس كڤد ڤمباڠونن دان ڤركمبڠن دعوة إسالم اداله ساڠت
بسر .لنتس فٌزٌكل بومً اٌت جوڬ توروت منجادي تومڤوان
كاسٌه دان چٌنتا.
سهوبوڠن اٌت ،سهاروسڽ كٌت سباڬاي اومت اسالم مڠٌنصافً
ڤركارا اٌن دان برسام ٢مملٌهارا كأمانن دان كتنترمن نڬارا كٌت
سوڤاي اوسها ممستٌكن كسٌنمبوڠن إسالم دتانه اءٌر ترچٌنتا اٌن
اكن ترڤلٌهارا.
حاضيرين يڠ درحمتي هللا سكالين،
ڤمبنتوقن نڬارا ملٌسٌا ٌڠ مردٌك تله ماللوءي ساتو تٌمڤوه ٌڠ الما.
اي سواتو تٌمڤوه ٌڠ تله دكٌرا ماتڠ دان كٌت سالكو ورڬا نڬاراڽ
ڤرلو ممبوات محاسبة دان ڤنٌالٌن ترهادڤ ڤنچاڤاٌن نڬارا .اٌن
ڤنتٌڠ باڬً مننتوكن اڤاكه ڤركارا ٌڠ ڤرلو دڤرباءٌقً ،دڤركاس ،دان
دراءٌه ڤد ماس اكن داتڠ.
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تٌاد نڬارا ٌڠ اٌڠٌنكن كموندورن .سمواڽ مماسڠ اٌمڤٌن اونتوق
مچاڤاي كماجوان تٌكنولوڬً ،كماڤنن اٌكونومً ،دان كڬمٌلڠن
تمدون .ترماسوقله نڬارا ٌڠ كٌت چٌنتاءي اٌن .سؤالڽ ،اڤاكه تٌندقن
كٌت دالم مننتوكن ڤٌاواٌن كماجوان دان كمودنن ترسبوت؟ بوداٌا
دان كومونٌتً مان ٌڠ منجادي اٌكوتن كٌت؟ علمو دان سجاره مان
ٌڠ ڤرلو كٌت ڤرتورونكن كڤد ڬٌنراسً كمودٌن؟
دالم مڠهادڤً سٌتواسً ٌڠ سماكٌن منچابر اٌن ،رسول هللا ﷺ تله
ممبرٌكن اٌڠتن دان ڤندوان كڤد كٌت منروسً حدٌث ٌڠ درواٌتكن
اولٌه امام البخاري رحمه هللا درڤد ابو سعٌد الخدري رضً هللا
عنه ،سبدا رسول هللا ﷺ :
شبْر ًا وَذِر َاعًا بِذِر ٍ
َب
َاع ح ََّت ّى لَو ْ دَخ َلُوا جُ ح ْر َ ض ٍّ
شبْر ًا ِ
لَتَت ْب َع ُنّ سَنَنَ م َنْ ك َانَ قَبْل َك ُ ْم ِ
الل ّه ِ ،الْيَه ُود ُ و َّ
ل :فَم َنْ !
َالن ّصَار َى؟ قَا َ
تَبِعْتُم ُوه ُ ْم .قلُ ْنَا :يَا رَسُو َ
ل َّ
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برمقصود ”:سوڠڬوه ،كالٌن بنر ٢اكن مڠٌكوتً ترادٌسً
﴿كبٌاساءن﴾ اورڠ ٢سبلوم كامو ،سجڠكل دمً سجڠكل ،سهستا دمً
سهستا ،سهٌڠڬ سكٌراڽ مرٌك ماسوق كدالم لوبڠ بٌاوق ڤون ،كالٌن
ڤستً اكن مڠٌكوتً مرٌك “.كامً ﴿ڤارا صحابة﴾ برتاڽ“ :واهاي
رسول هللا ،اڤاكه مرٌك اٌت ٌهودي دان نصرانً؟“ جواب بڬٌندا:
“سٌاڤا الڬً جك بوكن مرٌك!“.
جلس منروسً حدٌث ترسبوت ،اڤ ٌڠ دڽاتاكن اولٌه نبً ﷺ
ممڤرلٌهتكن كبنرنڽ ڤد هاري اٌن .مشاركت كٌت چندروڠ مڠعملكن
بوداٌا دان چارا هٌدوڤ بارت .مرٌك برفٌكٌر ،برتوتور ،برڤاكاٌن،
برڬرق دان هٌدوڤ سڤرتً اڤ ٌڠ تله دأعالنكن اولٌه ٌهودي دان
نصرانً.
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26

ڤركارا اٌن بوكنله سواتو ڤتندا ٌڠ باءٌق ،ماله اي ڤرلو دبندوڠ دان
دكاول اڬر اي تٌدق برللواسا دان بركمبڠ سهٌڠڬ اي مڠهاكٌس
اٌدٌنتٌتً اصل كٌت .بوكنله برمقصود كٌت تٌدق بولٌه مڠمبٌل
كباءٌقن ٌڠ اد ،نامون كٌت ڤرلو راسٌونل دان بٌجق منٌالي دالم
ممباڠونكن تمدون نڬارا كٌت.

27

تتامو-تتامو هللا يڠ دمولياكن،
ڤرانن دان تڠڬوڠجواب ممباڠونكن نڬارا ترلتق داتس باهو اومت
اسالم سام اد ڤمٌمڤٌن اتاو ڤون رعٌت بٌاسا .ماسٌڠ ٢دكورنٌاكن
اولٌه هللا سبحانه وتعالى كممڤوان ٌڠ بربٌذا-بٌذا .اوسها اٌن اكن
منجادي ڤٌنچڠ سأنداٌڽ ساتو ڤٌهق هاڽ مڠهارڤكن ڤٌهق ٌڠ الٌن
اونتوق مالكوكنڽ سدڠكن مرٌك تٌدق مالكوكن اڤا.٢
فرمان هللا سبحان وتعالى منروسً سورة آل عمران ،اٌات :104
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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برمقصود ”:دان هندقله اد دانتارا كامو ساتو ڤواق ٌڠ مڽرو
﴿بردعوة﴾ كڤد كباجٌقن ﴿مڠمبڠكن إسالم﴾ ،دان مڽوروه بربوات
سڬاال ڤركارا ٌڠ باءٌق ،سرتا مالرڠ درڤد سڬاال ٌڠ ساله ﴿بوروق
دان كجً﴾ .دان مرٌك ٌڠ برصفة دمكٌن اٌاله اورڠٌ ٢ڠ برجاي“.

30

جاڠنله كٌت براس سلٌسا دان تڠڬلم دڠن نعمت ٌڠ اد سهٌڠڬ اي
منجادٌكن كٌت لڠسوڠ تٌدق بكرجا اونتوق مملٌهارا اڬام دان
ممڤركوكوه نڬارا.
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سٌاڤاكه الڬً ٌڠ اكن ممٌكٌركن نصٌب نڬارا اٌن اونتوق  50اتاو
 100تاهون اكن داتڠ؟ ادكه اومت كتٌك اٌت سماكٌن دكت دڠن هللا
سبحانه وتعالى اتاو سماكٌن جاءوه؟ موده-مودهن هللا سبحانه وتعالى
ممبرٌكن كسدرن دان كقواتن كڤد كٌت اونتوق ممٌكول
تڠڬوڠجواب اٌن سبلوم سڬاالڽ ترلمبت.
ڤارا تتامو هللا يڠ دبركتي،
مڠاخٌري خطبة ڤد هاري اٌن ،مارٌله حٌاتً ببراڤ نقطه
كسٌمڤولن سباڬاي رنوڠن دان بكلن كٌت برسام.
ڤرتام :اومت اسالم هندقله براوسها منجاءوهً ڤرسلٌسٌهن دان
ڤربالهن ٌڠ تٌدق مڠونتوڠكن اڬام دان نڬارا.
كدوا :اوسها اونتوق منچاڤأي كماجوان دان تمدون نڬارا هندقله
برترسكن اجرن سرتا ڤرٌنسٌڤ إسالم.
كتيڬ :سموا ڤٌهق هندقله براوسها ممباڠونكن نڬارا ماللوءي اوسها
مڠاجق كڤد ٌڠ معروف دان منچڬه كموڠكرن.
فرمان هللا سبحانه وتعالى دالم سورة النحل ،اٌات :97
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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برمقصود ”:سسٌاڤا ٌڠ برعمل صالح ،دري لالكً اتاو ڤرمڤوان،
سدڠ دي براٌمان ،مك سسوڠڬوهڽ كامً اكن مڠهٌدوڤكن دي دڠن
كهٌدوڤن ٌڠ باءٌق .دان سسوڠڬوهڽ كامً اكن ممبالس مرٌك،
دڠن ممبرٌكن ڤهاال ٌڠ لبٌه دري اڤ ٌڠ تله مرٌك كرجاكن“.
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ڤلٌهارا اڬام ،ڤركوكوهكن نڬارا

َات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي ِ
ن ال ْع َظ ِي ِْم ،و َنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا
سمِي ْ ُع ال ْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ ال ْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ن و َيَا نَجَاة َ َّ
الت ّائبِِيْنَ .
ات ،فَاسْ تَغْف ِرُوْه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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