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برسام لستاريكن كأمانن نڬارا
1

سمڤنا سمبوتن هاري ڤوليس ك -تاهون 2
( مچ 2م   /جمادي األخير 18ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

2

تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
أَ نْفُسِنَا وَسَي ِئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

شدًا.
م ُ ْر ِ

4

5

َل وَسَل ِ ْم عَل َى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ

الد ِيْنِ.

َل وَسَل ِ ْم عَل َى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ

الد ِيْنِ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
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برسام ليستاريكن كأمانن نڬارا

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٢كيت مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ممڤرتيڠكتكن
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .ايوه كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال
ڤرينته دان سوروهنڽ دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن سموا تڬهن دان
الرڠن اهلل سبحانه وتعالى .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن
اورڠ٢يڠ برتقوى ڤد هاري قيامة كلق.
تڠڬل  52مچ ستياڤ تاهون ،نڬارا كيت اكن مراعيكن سمبوتن هاري
ڤوليس باڬي ممڤرايڠتي بقتي دان ڤڠوربانن يڠ تله دچورهكن اونتوق مڠكلكن
كأمانن تانه اءير.
سهوبوڠن ايت ،خطبة هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق” :برسام
لستاريكن كأمانن نڬارا“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
كأمانن يڠ وجود دالم سسبواه نڬارا اداله مروڤاكن انوڬره دان ڤمبرين يڠ
برنيالي درڤد اهلل سبحانه وتعالى .بوليه دكاتاكن بهاوا ستياڤ نڬارا ددنيا
اين مڠيمڤيكن سواسان يڠ سجهترا ،ڤنتدبيرن يڠ ترسوسون ،رعيت هيدوڤ
دالم كأداءن يڠ هرموني ،ايكونومي بركمبڠ دڠن باءيق دان ممڤوڽاءي
نڬارا٢جيرن يڠ توروت امان.
سواجرڽ كيت مرافعكن شكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى يڠ تله
مڠورنياكن كڤد كيت برباڬاي نعمت ،خصوصڽ نعمت كأمانن دان
كسجهتراءن .جك دبنديڠكن دڠن نڬارا٢يڠ الءين ،كيت تيدق اكن داڤت
منافيكن بهاوا نڬارا كيت مليسيا سبنرڽ اداله سبواه نڬارا يڠ دكورنياكن
اهلل سبحانه وتعالى ڤرسكيترن يڠ ستابيل ،امان ،دان داماي .اي تيدق
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دأنوڬرهكن كڤد كيت سچارا ڤرچوما .اهلل سبحانه وتعالى تله منتڤكن بهاوا
فطره نعمت اين تيدق اكن دڤرأوليهي انداي تيدق اد اينديۏيدو اتاو
اينستيتوسي يڠ برسديا مڠڬالس تڠڬوڠجواب ممليهارا دان منجاڬ كهرمونين
نڬارا.
ڤد زمان اول إسالم ،رسول اهلل

ﷺ

ل السوْقُ ڤتوڬس
تله مالنتيق الع َام ِ ُ

ق ڤڽليا ڤاسر يڠ برتڠڬوڠجواب مڽليا دان مڠاوسي
ب السو ْ ِ
صا ِ
ڤاسر اتاو َ
ح ُ
ڤرجالنن ڤرنياڬاءن سرتا مننتوكن تيمبڠن دان سوكتن دالم اوروس نياڬ.
12

انتاراڽ ،بڬيندا تله مالنتيق َسعيد بن َسعيد بن الع َاص باڬي منجاڬ

اوروسن دمكة دان سَم ْرَاء بنت نَهِيك اَلْأَ َسدِيَة دمدينة .توڬسن دان ڤرانن

13

حسْب َة.
سدمكين دكنلي سباڬاي ِ
سلڤس كوفاتن رسول اهلل ﷺ  ،توڬس منجالنكن حسبة اين دتروسكن اوليه
خلفاء الرشيدين دان ڤميمڤين٢إسالم سلڤسڽ .اي دري سماس كسماس
مڠالمي ڤروبهن دان ڤنمبهباءيقن برداسركن سواسان دان فكتور سكليليڠ.
بيدڠ كواس مُح ْت َ ِسب سماكين بركمبڠ دان ملواس سهيڠڬاله تربنتوقڽ ڤاسوكن
ڤوليس اونتوق ملقساناكن فوڠسيڽ.

14

حسْب َة اياله ساتو بادن ڤڠاواسن
م ُح ََّمد بن ع َب ْدِ الق َادِر الم ُب َار َك مڽاتاكن بهاوا ِ
يڠ دتوبوهكن اوليه كراجاءن اونتوق مڠاوسي كڬياتن اينديۏيدو ددالم ڤركارا
بركاءيتن اخالق ،اڬام ،ايكونومي دان كهيدوڤن سوسيال سچارا عمومڽ دڠن
توجوان مڠكلكن كعاديلن دان كمولياءن سباڬايمان يڠ دأنجوركن شريعة
إسالم ،برسسواين ڤوال دڠن سواسان ڤرسكيترن دان ماس.

15

نڬارا٢إسالم ماس كيني عمومڽ تيدق الڬي مڠڬوناكن ايستيله مُح ْتَسِب اتاو
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حسْب َة باڬي اينستيتوسي يڠ دتوڬسكن اونتوق ممستيكن رعيت مماتوهي
ِ

16

17

18

ڤراتورن دان اوندڠ ،٢تتاڤي مريك مڠڬوناكن ايستيله سڤرتي ش ُرْ َطة اتاو
ڤوليس .دنڬارا كيت ،كونسيڤ حسبة تله دڤركتيقكن اوليه كراجاءن دڠن
ڤنوبوهن اينستيتوسي ٢خصوص دالم منجاڬ دان ممليهارا كڤنتيڠن رعيت.
ڤيهق يڠ برتڠڬوڠجواب مڠواتكواساكن اوندڠ٢دان ممليهارا كأمانن دمليسيا
اداله ڤوليس دراج مليسيا ﴿ .﴾PDRMجوسترو ،ڤرانن ڤيهق ڤوليس دراج
مليسيا ﴿ ﴾PDRMاداله ساڠت بسر دالم اوسها مڠكلكن كسجهتراءن
نڬارا.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
ڤيهق ڤوليس ڤد داسرڽ اداله تونجڠ كڤد مشاركت .مريك تله دبريكن مندت
مواكيلي ڤمرينته دالم اوروسن منجاڬ كهرمونين نڬارا دان مڠكلكن ڤرڤادوان
مشاركت دڠن سماڠت ڤتريوتيسمى .نامون ،تڠڬوڠجواب ترسبوت تيدقله
مطلق كأتس مريك سمات-مات .اي سهاروسڽ توروت دجيواءي اوليه
ستياڤ اڠڬوتا مشاركت.
سهوبوڠن ايت ،امت واجر كيت مڠحياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم
سورة آل عمران  ،اية : 401
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ
برمقصود” :دان هندقله اد دالم كالڠن كاليان سڬولوڠن اومت يڠ مڽرو كڤد
كباءيقن ،مريك مڽوروه بربوات يڠ معروف دان مريك منچڬه دري ممبوات
ڤركارا يڠ موڠكر .دان مريكاله اورڠ ٢يڠ برأونتوڠ“.
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كث ِي ْرِ رحمه اهلل ،معنى يڠ دمقصودكن دري ايات اين
ن َ
منوروت إمام ا ب ْ ُ
اياله” :هندقله اد سڬولوڠن اورڠ دري كالڠن اومت اين يڠ برتوڬس اونتوق
مميكول اوروسن ترسبوت ،سكالي ڤون اوروسن ترسبوت ميمڠ دواجبكن
جوڬ كأتس ستياڤ اينديۏيدو اومت اين“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
سباڬاي اڠڬوتا كسالمتن ،ڤيهق ڤوليس اداله تومڤوان مشاركت دان منجادي
رجوكن مريك .لنترن ايت ،ايميج يڠ دتمڤيلكن ڤرلوله بربنتوق قدوة يڠ بوليه
دأمبيل سباڬاي چونتوه ايكوتن مشاركت .أومڤاماڽ ،سسأورڠ اڠڬوتا
ڤوليس ڤرلو سنتياس برصفة ستيا دان سايڠ كڤد نڬارا .صفة سدمكين،
سكيراڽ داڤت دترڤكن كڤد ستياڤ اڠڬوتا مشاركت ،مك اي اكن توروت
ممبنتو دالم مڠورڠكن ستاتيستيك جنايه دالم نڬارا.
سالءين ايت ،صفة دان سيكڤ يڠ ڤرلو دكتڠهكن دالم مشاركت اياله
برأمانه دان برإينتڬريتي دالم ملقساناكن توڬس يڠ دبريكن .ايميج يڠ
ممڤاميركن كجوجورن ،كسوڠڬوهن ،كتليتين ،كبرانين ،كتڬسن سرتا مسرا
دالم منجالنكن تڠڬوڠجواب اكن منجاديكن اورڠ راماي ممندڠ تيڠڬي
كرجاي سباڬاي اڠڬوتا ڤوليس .لبيه درڤد ايت ،اڤ يڠ كيت هارڤكن اياله
مشاركت توروت برسيكڤ دان منجيواءي واتق سڤرتي اڠڬوتا ڤوليس
مسكيڤون بربيذا بيدڠ كرجاي.
الإ ي ْم َا ِن تله مروايتكن حديث درڤد
ِإم َام الب َ ْيه َقِي دالم كتابڽ ُ
ب ِ
شع َ ُ
عائشة رضي اهلل عنه ،بهاوا رسول اهلل ﷺ تله برسبدا:
ل أَ حَد ُك ُ ْم ع َمَلًا أَ ْن يُت ْق ِن َه ُ
يح ِب ِإذ َا عَم ِ َ
ِإ َّن اللّٰه َ تَع َالَى ُ
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برمقصود” :سسوڠڬوهڽ اهلل تعالى مڠاسيهي اڤابيال سسأورڠ درڤد كامو
مالكوكن سسواتو ڤكرجاءن ،دي مالكوكنڽ دڠن تليتي دان تكون“.
حقيقتڽ ،مالكوكن كرجا دڠن ڤنوه تكون اداله دتونتوت كڤد ستياڤ
اينديۏيدو خصوصڽ يڠ مڠاكو سباڬاي مسلم .نامون الڠكه ايندهڽ جك
ايكون( )ikonستمڤت يڠ ممبريكن اينسڤيرسي برڤرواتقن دمكين اداله داتڠ
درڤد ڤيهق ڤوليس.
حاضيرين مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
چابرن يڠ دهادڤي اوليه  PDRMدان اڠڬوتا كسالمتن نڬارا هاري اين،
خصوصڽ دالم مناڠني ايسو٢كڬانسن اداله ساڠت بربيذا جك دبنديڠكن
دڠن دهولو .سالري دڠن كماجوان زمان ،موسوه نڬارا هاري اين لبيه
ڤينتر ،ليچيق دان سوكر دجڠك .اڠڬوتا٢كسالمتن ڤرلو برسياڤ سديا ڤد
ستياڤ ماس دان سنتياس برأد سالڠكه دهادڤن دالم مڠهادڤي سبارڠ
كموڠكينن انچمن بهاي ،جنايه دان كڬانسن.
دالم مرياليساسيكن هسرت سوڤاي رعيت مليسيا سمواڽ سنتياس برأد دالم
كأداءن سالمت دان ترڤليهارا سڤنجڠ ماس ،اوسها٢يڠ بربنتوق ڤڠاوالن دان
ڤنچڬهن درڤد اول اداله ساڠت بركسن .سهوبوڠن ايت ،اي تيدق ترحد
كڤد تڠڬوڠجواب ڤيهق ڤوليس سمات-مات ،ماله اي مليبتكن ڤڽرتاءن
سلوروه ورڬانڬارا دالم ڤلباڬاي الڤڠن خصوصڽ ڤنديديقن .عبارة ڤڤته ماليو
يڠ مڽاتاكن” ،ملنتور بولوه بيارله درڤد ربوڠڽ“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
انتارا ايسو يڠ منجادي كتارا دالم كالڠن مشاركت كيت متأخير اين اياله،
سيكڤ تيدق مڠحرمتي توڬس٢اڠڬوتا ڤوليس سباڬاي ڤنجاڬ كسالمتن دالم
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نڬارا .ترداڤت سڬلينتير مشاركت يڠ تيدق ممبريكن كرجاسام يڠ
سڤاتوتڽ ،ماله ممڤرماءين-ماءينكن ڤيهق ڤوليس دڠن ممبوات ڤڠڬيلن
كچمسن ڤلسو ،مڠهرديق ڤڬاواي٢يڠ برتوڬس ،مماكي هامون مريك دان
مناوركن رسواه.
تيدق كورڠ جوڬ يڠ سڠاج ممبوات الڤورن ڤلسو دان مڠڬوناكن الڤورن
ڤوليس اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي سڤرتي مموڠوت درما ،منيڤو اورڠ راماي
دان الءين.٢
جوسترو ،تڠڬوڠجواب كيت سباڬاي رعيت مليسيا سهاروسڽ مڠهرڬاءي
ڤڠوربانن يڠ تله مريك الكوكن دمي تانه اءير ترچينتا .كرجاسام كيت دڤرلوكن
دالم مليچينكن ستياڤ توڬسن مريك .جاڠنله كيت منجادي دالڠ يڠ
منچاريق كهرمونين تانه اءير نڬارا.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي،
اڬي مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ
كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :اينستيتوسي ڤوليس اداله اينستيتوسي يڠ ڤاليڠ اوتام دالم ممستيكن
كهرمونين دان كسجهتراءن سسبواه نڬارا.
كدوا :ملقساناكن أمر معروف دان نهي موڠكر اداله دأنتارا توڬس اڠڬوتا
ڤوليس يڠ منجادي چونتوه تاوالدن كڤد مشاركت.
كتيڬ :مشاركت عوام هندقله سنتياس مڽوكوڠ دان ممبريكن كرجاسام يڠ
باءيق كڤد ڤيهق ڤوليس دمي مڠكلكن كأمانن نڬارا.
ماريله سام٢كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الحج ،اية :14
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ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
مقصودڽ” :ياءيت مريك ﴿اومت إسالم﴾ يڠ جك كامي بريكن مريك
ككواساءن ممرينته دبومي ،نسچاي مريك منديريكن صالة سرتا ممبري
زكاة ،دان مڽوروه بربوات كباءيقن سرتا مالرڠ دري مالكوكن كموڠكرن دان
ايڠتله باڬي اهلل جواله كسودهن سڬاال اوروسن“.
َات
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
هََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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