كهرمونين نڬارا أمانه كيت برسام

منوال خطبة مولتيميديا

كهرمونين نڬارا أمانه كيت برسام
سمڤنا سمبوتن هاري مليسيا ٧١٠٢
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( 51سيڤتيمبر ٧١٠٢م  42 /ذو الحجة ٠٣٤١ه)
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حدِ الْق ََّهارِ ،مُق َدِرِ ا ْلأَ قْد َارِ ،وَم ُص َر ِ ُ
اَلْحم َْد ُ ِلله ِ ال ْوَا ِ
ِف ا ْلأم ُورِ عَلَى م َا يَش َاء ُ
ل عَلَى َّ
يخ ْتَارُ ،وَمُكَوِرِ َّ
النهَارِ وَجَعَلَه ُ عِب ْرَة ً ل ِ ُأول ِي الْأَ بْصَارِ.
وَ َ
اللي ْ ِ

و َأَ شْهَد ُ أَ ن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا الله ُ ال ْعَزِيز ُ ال ْغ ََّفارُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ
وَرَسُولُه ُ ال ْم ُصْ طَفَى ال ْم ُخْ تَارُ،
ك ع َل َي ْه ِ ،و َع َل َى آل ِه ِ ا ْلأَ طْ ه َارِ ،و َصَ ح ْب ِه ِ ا ْلأَ ب ْر َارِ،
صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ و َب َارِ ْ
ل و َ َّ
ب َّ
و َ َّ
النه َار ُ.
اللي ْ ُ
التاب ِع ِينَ و َم َنْ ت َب ِع َه ُ ْم ب ِإحْ سَان م َا ت َع َاق َ َ
ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُونَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
ماريله سام٧كيت منيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان
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كهرمونين نڬارا أمانه كيت برسام

برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ.
موده-مودهن كيت برأوليه كبهاڬياءن ددنيا دان دأخيرة.
ڤد تاريخ  61سيڤتيمبر  ،6611تربنتوقله سبواه نڬارا مرديك يڠ دبري نام
مليسيا .تڠڬل  61سيڤتيمبر دراعي دان دسمبوت سابن تاهون سمڤنا
ممڤرإيڠتي ڤريستيوا برسجاره اين .سهوبوڠن ايت ،خطبة هاري اين اكن
ممبينچڠكن تاجوق” :كهرمونين نڬارا أمانه كيت برسام“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
مڠچڤي نعمت كأمانن دان كتنترامن كهيدوڤن دالم سبواه نڬارا اداله سواتو
نعمت يڠ بسر يڠ ڤرلو دشوكوري .نعمت كهرمونين دان كسراسين هيدوڤ
انتارا ڤارا ڤميمڤين دان سلوروه رعيت منجادي كواجيڤن اونتوق دشوكوري.
اين كران حقيقة كأمانن دان كهرمونين سسبواه نڬارا اداله مروڤاكن سواتو
كبركتن يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورة سباء ،اية :61
ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
برمقصود” :دان دأنتارا تمڤت تيڠڬل مريك ﴿دنڬري يمن﴾ دڠن بندر﴿٧ددائره
نڬري شام﴾ يڠ كامي ليمڤهكن بركت كڤداڽ دڠن كمعمورن ،كامي اداكن
ببراڤ بواه بندر يڠ جلس كليهاتن ﴿كڤد اورڠ٧يڠ ماللوءي جالن ايت﴾ ،دان
كامي تنتوكن جارق ڤرجالنن دأنتاراڽ ﴿سقدر يڠ داڤت دجاديكن
تمڤت٧ڤرسيڠڬهن﴾ ،سرتا دكاتاكن كڤد مريك" :برجالنله كامو دبندر ٧ايت
ڤد بيال ٧ماس يڠ كامو سوك ،مالم دان سياڠ ،دالم كأداءن يڠ امان"“.
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كهرمونين نڬارا أمانه كيت برسام

منوروت الشيخ أحمد مصطفى المَ َراغي ،برداسركن ايات اين ترداڤت ببراڤ
چيري سبواه نڬارا يڠ معمور .انتاراڽ ،اي لڠكڤ دڠن برباڬاي كموداهن
خصوصڽ ڤڠڠكوتن ،يڠ داڤت مڠهوبوڠكن بندر ٧دان كاوسن ٧يڠ
ستراتيڬيك
اونتوق ملنچركن سڬاال اكتيۏيتي كرجاي دان اوروسن كهيدوڤن .دسمڤيڠ
ايت ،وجود جوڬ كموداهن ٧الءين سڤرتي هنتين ريحت دان راوت
دسڤنجڠ ڤرجالنن.
الحمدهلل ،رياليتي سماس نڬارا كيت منونجوقكن فكتور ٧ترسبوت وجود
دان منجاديكن نڬارا دالم كأداءن هرموني دان معمور .ماله اي دتمبه باءيق
دري سماس كسماس .دالم سيكتور ڤڠڠكوتن عوام أومڤاماڽ،
نڬارا كيت تله موجودكن  MRTسباڬاي سواتو كموداهن تركيني دسمڤيڠ
كموداهن٧ڤڠڠكوتن عوام سديا اد يڠ الءين .اين منونجوقكن كسوڠڬوهن
نڬارا دالم مڽدياكن كموداهن كڤد سلوروه رعيت .اين جوڬ منجادي بوقتي
بهاوا اينوۏاسي سڤرتي اين جوڬ منجادي سبهاڬين دري تونتوتن اڬام.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دالم مڠچڤي نعمت كأمانن ،ڤرنهكه كيت ترفيكير بهاوا نعمت ٧اين اداله
سواتو أمانه درڤد اهلل؟ اي بوكن سسواتو يڠ ڤرچوما دان بوليه دسيا-سياكن
بڬيتو سهاج،
ماله دسان اد توجوان يڠ لبيه بسر مننتي كيت .أمانه اين ڤرلو دڤليهارا دڠن
باءيق سوڤاي اي برڤنجڠن دان برككلن .اڤاله معناڽ جك نڬارا يڠ امان
تتاڤي ڤنديديقن اڬام كڤد ورڬاڽ مروسوت ،اخالق موليا تيدق الڬي منجادي
كأوتاماءن رعيتڽ دان انق ٧تربيار هاڽوت كران مينداڽ دجاجه .ڤركارا٧
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سدمكين حقيقتڽ
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اداله بوم جڠك كڤد كأمانن دان كهرمونين سديا اد .بيال ٧ماس سهاج اي اكن
مموسنهكنڽ .عبارة سبواه كندراءن يڠ هيبت ،نامون ڤمندوڽ تيدق ڤرنه
مماتوهي ڤراتورن ٧جالن راي.
منسيا-سياكن أمانه اداله سواتو كروسقن يڠ بسر ،سهيڠڬاكن نبي ﷺ تله
ممبريكن امرن بهاوا اي اداله سواتو تندا كداتڠن قيامة.
إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد أبو هريرة رضي اهلل
عنه ،بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:
َت الْأَ م َانَة ُ ،فَان ْتَظِرِ َّ
ل
ل :كَي َْف ِإضَاعَتُهَا ،يَا رَسُو َ
الساع َة َ .قَا َ
ِإذ َا ضُيِع ِ
لِ :إذ َا ُأسْ نِد َ الْأَ ْمرُ ِإلَى غَيْر ِ أَ ه ْلِه ِ ،فَان ْتَظِرِ َّ
الساع َة َ.
الله ِ؟ ق َا َ
َّ
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برمقصود” :اڤابيال سسواتو أمانه ايت دسيا-سياكن ،مك ننتيكنله سهاج
كداتڠن قيامة .صحابة برتاڽ :باڬايماناكه أمانه ايت دسيا-سياكن؟ بڬيندا
منجواب :اڤابيال دسرهكن سسواتو اوروسن كڤد اورڠ يڠ بوكن اهليڽ ،مك
ننتيكنله سهاج كهنچورن ايت“.
سسوڠڬوهڽ أمانه يڠ ڤاليڠ بسر دسباليق كهرمونين دان كأمانن نڬارا اداله
الدِّين ،ياءيت اڬام كڤد ورڬاڽ.
دسينيله ڤرانن اومت إسالم سام اد ڤميمڤين اتاو رعيت اونتوق ساليڠ
مناصيحتي ،ممبري تڬورن دان مڠإصالحكن انتارا ساتو سام الءين.
دكاال سبواه ڤاسو ايت تياد تومبوهن دان حيوان ڤروسق ،سهاروسڽ ڤوكوق
يڠ دتانم ايت تومبوه دڠن مكر سهيڠڬ اي مڠإيندهكن تامن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة آل عمران  ،اية :601
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ﮢﮣﮤﮥ
برمقصود” :دان هندقله اد دأنتارا كامو ساتو ڤواق يڠ مڽرو كڤد كباجيقن دان
مڽوروه بربوات سڬاال ڤركارا يڠ باءيق ،سرتا مالرڠ درڤد سڬاال يڠ ساله
﴿بوروق دان كجي﴾ .دان مريك يڠ برصفة دمكين اياله اورڠ ٧يڠ برجاي“.
تتامو اهلل سبحانه وتعالى سكالين،
منچاڤاي كماجوان دالم سڬنڤ اسڤيك كنڬاراءن اداله چيتا ٧دان ايمڤين
ستياڤ ورڬانڬارا .جوسترو ،سموا ڤيهق سام اد ڤميمڤين اتاو رعيت بياسا
هندقله مماءينكن ڤرانن ماسيڠ ٧دالم ممباڠونكن نڬارا.
امتله روڬي جك ماسيه ترداڤت ورڬانڬارا يڠ هاڽ برديام ديري مملوق توبوه
تنڤا مالكوكن اڤا ٧اونتوق مڠمبيل بهاڬين دالم ڤمباڠونن نڬارا.
مريك هاڽ ملتقكن تڠڬوڠجواب اين سڤنوهڽ كباهو ڤارا ڤميمڤين سمات-
مات .لبيه مالڠ الڬي ،ماسيه وجود سڬلينتير ورڬانڬارا يڠ مالون اروس
ڤمباڠونن نڬارا دڠن مالكوكن جنايه،
مڽوبوركن معصية ،منچتوسكن هورو-هارا ،ممبوات كروسقن ،مڠنجوركن
كڬانسن ،منچابولي حق أساسي دان سباڬايڽ.
ايڠتله ،سياڤا ڤون كيت ،كيت اد أمانه دان تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دلونسكن.
ستياڤ كيت اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن دهادڤن اهلل سبحانه وتعالى كلق.
إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد عبداهلل بن عمر رضي
اهلل عنهما ،بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:

ل ع َنْ رَع َِّيتِه ِ ،فَالْأَ م ِير ُ الَّذ ِي عَلَى َّ
س رَاع وَه ُو َ
النا ِ
ك ُُل ك ُ ْم رَاع فَمَسْئ ُو ٌ
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ل عَنْه ُ ْم ،و َ َّ
ل عَنْه ُ ْم ،وَال ْمَر ْأَ ة ُ
ل بَي ْتِه ِ وَه ُو َ مَسْئ ُو ٌ
الرج ُ ُ
مَسْئ ُو ٌ
ل رَاع عَلَى أَ ه ْ ِ

ل
ْت بَعْلِه َا وَوَلَدِه ِ وَهِي َ مَسْئ ُولَة ٌ عَنْه ُ ْم ،وَال ْع َبْد ُ رَاع عَلَى م َا ِ
رَاعِي َة ٌ عَلَى بَي ِ

ل ع َنْ رَع َِّيتِه ِ.
ل ع َن ْه ُ ،أَ ل َا فَك ُُل ك ُ ْم رَاع وَك ُُل ك ُ ْم مَسْئ ُو ٌ
سَيِدِه ِ وَه ُو َ مَسْئ ُو ٌ
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برمقصود” :ستياڤ كامو اداله ڤميمڤين دان دڤرتڠڬوڠجوابكن اتس اڤ يڠ
دڤيمڤينڽ .راج ﴿كتوا نڬارا﴾ يڠ بركواس اتس اورڠ راماي اداله ڤميمڤين دان
دي دڤرتڠڬوڠجوابكن تنتڠ مريك .سأورڠ لالكي اداله ڤميمڤين كڤد اهلي
كلوارڬاڽ دان دي دڤرتڠڬوڠجوابكن تنتڠ مريك.
سأورڠ ڤرمڤوان اداله ڤميمڤين ترهادڤ رومه ﴿هرتا﴾ سواميڽ سرتا
انق٧سواميڽ دان دي دڤرتڠڬوڠجوابكن تنتڠ مريك .سأورڠ همبا ﴿ڤكرجا﴾
اداله ڤميمڤين ترهادڤ هرتا ماجيكنڽ دان دي دڤرتڠڬوڠجوابكن تنتڠڽ.
كتاهوءيله سسوڠڬوهڽ ستياڤ كامو اداله ڤميمڤين دان ستياڤ كامو
دڤرتڠڬوڠجوابكن اتس اڤ يڠ دڤيمڤينڽ“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :كهرمونين نڬارا اداله سواتو نعمت يڠ ڤاليڠ برهرڬ درڤد اهلل سبحانه
وتعالى.
كدوا :توڬس ممليهارا دان مڠكلكن كأمانن نڬارا اداله سواتو أمانه درڤد اهلل
سبحانه وتعالى كڤد مأنسي.
كتيڬ :سموا ڤيهق سام اد ڤميمڤين دان رعيت هندقله برڬنديڠ باهو دالم
اوسها مڠكلكن كهرمونين نڬارا.
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فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األعراف اية
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مقصودڽ” :جكاالو ڤندودوق كوتا ٧برإيمان دان برتقوى ،ڤستيله كامي اكن
مليمڤهكن كڤد مريك بركت دري الڠيت دان بومي ،تتاڤي مريك مندوستاكن
﴿ايات ٧كامي﴾ ايت ،مك كامي سيقسا مريك دسببكن ڤربواتن مريك“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ

الْغ َفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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