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هرڬاءي نعمت كمرديكاءن

هرڬاءي نعمت كمرديكاءن
سمڤنا هاري كمرديكاءن ٧١٠٢
( 52اوڬوس ٧١٠٢م  3 /ذو الحجة ٠٣٤١ه)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
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هرڬاءي نعمت كمرديكاءن

ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت برمجاهدة اونتوق ممڤرتيڠكتكن
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .تقوى تيدق اكن كيت چاڤاي مالءينكن دڠن
چارا ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان سوروهن اهلل سبحانه وتعالى سرتا
منيڠڬلكن سموا تڬهن دان الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم
كالڠن اورڠ٧يڠ برتقوى ڤد هاري قيامة كلق.
ڤد تاريخ  13اوڬوس 06 ،تاهون يڠ اللو ،نڬارا كيت تله دنوبتكن سباڬاي
سبواه نڬارا يڠ مرديك .جوسترو ،دڠن منجيواءي سماڠت ترسبوت دبولن
كمرديكاءن اين ،خطبة ڤد هاري اين ممبيچاراكن برتاجوق” :هرڬاءي نعمت
كمرديكاءن“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
كمرديكاءن مروڤاكن ساله ساتو كورنياءن تربسر درڤد اهلل سبحانه وتعالى
كڤد همبا-همباڽ .ماللوءي نعمت كمرديكاءن ،سسبواه بڠسا بيبس مڠعملكن
عادة بوداياڽ.
دڠن ترچاڤايڽ كمرديكاءن ،مشاركت بيبس درڤد انچمن دان كتاكوتن.
ايكونومي داڤت دڤركمبڠ ،ڤنديديقن داڤت دڤرتيڠكت ،ڤوليتيك داڤت
دڤرلواس ،مشاركت منداڤت ڤمبيالءن
دان يڠ لبيه ڤنتيڠ درڤد ايت اياله ورڬاڽ داڤت ممبنتوق ايدينتيتي يڠ
ترسنديري دان برديري سام مڬه دڠن بڠسا٧يڠ الءين ددنيا اين.
بوليهله كيت كاتاكن بهاوا كمرديكاءن نڬارا اداله سواتو كونچي كڤد چورهن
نعمت٧اهلل سبحانه وتعالى يڠ الءين كڤد ڤارا ورڬاڽ.
جوسترو ،نعمت اين سواجرڽ كيت هرڬاءي دان شوكوري .حقيقتڽ اي اداله
سواتو اوجين درڤد اهلل سبحانه وتعالى اونتوق مليهت باڬايمان كيت
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مڠڬوناكنڽ.
اين سباڬايمان يڠ دڽاتاكن دالم فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النحل،
اية : 57
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ﮉﮊ ﮋﮌ
برمقصود” :اهلل ممبريكن سواتو ڤربنديڠن ،ياءيت :سأورڠ همبا عبدي يڠ
منجادي ميليق اورڠ ،يڠ تيدق بركواس مالكوكن ڤربواتن دڠن بيبسڽ
سسواتوڤون ،دان سأورڠ الڬي يڠ مرديك يڠ كامي كورنياكن كڤداڽ ڤمبرين
يڠ باءيق ﴿هرتا ككاياءن﴾ دري كامي ،مك دي ڤون مڠإنفاقكن هرتاڽ دڠن
بيبس ،سام اد سچارا سمبوڽي اتاو تربوك ،اللو اداكه كدوا اورڠ ايت سام؟
سڬاال ڤوجي باڬي اهلل ،تتاڤي كباڽقن مريك ﴿مأنسي﴾ تيدق مڠتاهوءي“.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
ارتي كمرديكاءن يڠ سبنر داڤت كيت امبيل درڤد قيصه نبي إبراهيم عليه
السالم ددالم القرءان الكريم ،ياءيت بڬيندا عليه السالم برأوسها ممبيبسكن
ديريڽ دري كهيدوڤن قومڽ يڠ سست.
ڤركارا اين دراكمكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األنعام ،اية  57دان
:57
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ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
برمقصود” :كمودين اڤابيال دي مليهت ماتاهاري سدڠ تربيت مڽينركن
چهاياڽ ،بركاتاله دي’ ،اينيكه توهنكو؟ اين لبيه بسر ‘.ستله ماتاهاري تربنم،
دي بركات ڤوال’ ،واهاي قومكو ،سسوڠڬوهڽ اكو برلڤس ديري ﴿برسيه﴾
درڤد اڤ يڠ كامو سكوتوكن ﴿اهلل دڠنڽ﴾ .سسوڠڬوهڽ اكو هادڤكن موك
دان ديريكو كڤد اهلل يڠ منچيڤتاكن الڠيت دان بومي ،سدڠ اكو تتڤ دأتس
داسر توحيد دان بوكنله اكو دري اورڠ٧يڠ مڽكوتوكن اهلل ﴿دڠن سسواتو يڠ
الءين﴾“.
برداسركن ايات ترسبوت ،اورڠ يڠ جيواڽ بيبس درڤد ڤنجاجهن كشيريكن
اداله سبنر-بنر مأنسي يڠ مرديك .جوسترو ،تيدقله برمعنى ڬينراسي تردهولو
يڠ ظاهيرڽ دجاجه بڠسا اسيڠ توروت ترجاجه باطينڽ دان سباليقڽ
ڬينراسي هاري اين يڠ ظاهيرڽ تله مرديك تيدق سمستيڽ باطينڽ توروت
مرديك.
اوليه يڠ دمكين ،كيت مستيله بروسڤادا دان برهاتي-هاتي سوڤاي
كمرديكاءن يڠ كيت كچڤي اين اداله كمرديكاءن يڠ حقيقي سچارا فيزيكل
دان سڤيريتوال .يڠ لبيه كيت ايڠينكن اياله كمرديكاءن درڤد عذاب اهلل
سبحانه وتعالى دأخيرة كلق.
حاضيرين مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
كمرديكاءن يڠ كيت كچڤي هاري اين ،اي بوكن دچاڤاي دڠن سموده ممباچ
بوكو تيكس سجاره ،تيدق سريڠكس مالوتي موزيوم ،٧دان تيدق جوڬ
سسيڠكت منونتون فيليم٧دان دوكومنتاري سيلم .ماله اي تله مڠوربنكن
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ريبوان جيوا،
منومڤهكن داره٧ڤارا ڤجواڠڽ دان مماكن تيمڤوه ماس يڠ ساڠت ڤنجڠ .اين
سموا باڬي ممستيكن كيت سالكو ڬينراسي هاري اين داڤت منعمتيڽ دان
هيدوڤ دالم كأداءن يڠ لبيه باءيق دان سجهترا.
بنر ،كمرديكاءن منوروت إسالم اداله مروڤاكن حق باڬي ستياڤ مأنسي.
نامون اي بوكنله ليسين مطلق باڬي كيت سالكو همبا ٧اهلل سبحانه وتعالى
اونتوق ملڠڬر باتس٧يڠ تله دتتڤكن اوليهڽ .جوسترو ،توڬس مڠيسي
كمرديكاءن اداله لبيه منچابر دان ڤرلو دالكوكن دڠن سباءيق موڠكين.
انتارا ڤركارا٧يڠ بوليه كيت لقساناكن باڬي مڠيسي كمرديكاءن اين اياله
برشوكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن مڠڬنداكن عمل عبادة كڤداڽ،
برأوسها مڠڬوناكن ڤلواڠ يڠ اد اونتوق منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى،
ممبينا ڬينراسي يڠ برإيمان ،صالح دان صالحة سباڬاي ڤواريث نڬارا اين.
كتاهوءيله بهاوا اينيله ڤلواڠ يڠ ساڠت دإيمڤيكن اوليه نينيق دان مويڠ كيت
دهولو سبلوم منداڤت كمرديكاءن.
جاڠنله ڤوال كيت منسيا-سياكن نعمت يڠ اهلل سبحانه وتعالى تله كورنياكن
اين دڠن ڤركارا يڠ نيڬاتيف دان معصية.
إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد ابن عباس رضي اهلل عنه،
بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:
ن َّ
الص َّحة ُ وَالْف َرَاغ ُ.
س؛ ِ
النا ِ
ن ف ِيهِم َا كَث ِير ٌ م ِ َ
ن مَغْب ُو ٌ
نِعْم َتَا ِ

برمقصود” :دوا نعمت يڠ سريڠ دالاليكن اوليه كباڽقن مأنسي ياءيت كصيحتن
دان وقتو يڠ الڤڠ“.
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سالءين ايت ،سباڬاي ڤڽمبوڠ ڬينراسي سيلم ،كيت هندقله برتريما كاسيه
كڤد ڤارا ڤجواڠ كمرديكاءن يڠ تله اللو .مريك تله مرينتيس ڤرجواڠن اين
سهيڠڬ اي منجادي كڽاتاءن .جوسترو ،جاس دان ڤڠوربنن مريك واجر
دإيڠتي دان دبريكن ڤڠهرڬاءن دڠن سباءيقڽ.
دالم ماس يڠ سام ،كيت هندقله بردعاء كڤد اهلل سبحانه وتعالى اڬر
ممبريكن ڬنجرن يڠ ستيمڤل ترهادڤ عملن دان اوسها يڠ تله مريك الكوكن.
سباڬاي اڠڬوتا مشاركت يڠ ڤريهاتين ،كيت هندقله برأوسها ممبسمي ڬجاال
بوتا سجاره كڤد ڬينراسي مودا ماس كيني .اين سوڤاي ڤنراڤن علمو دان
ڤراساءن چينتا كڤد نڬارا اداله سإيمبڠ سرتا داڤت دحياتي دڠن باءيق دالم
كهيدوڤن مريك.
فكتور اين جوڬ ساڠت ڤنتيڠ دالم ڤمباڠونن نڬارا سوڤاي اي سالرس دڠن
حسرت ڤارا ڤجواڠ كمرديكاءن تردهولو دان نعمت كمرديكاءن اين تروس
برڤنجاڠن ،دبركتي دان درحمتي اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين مؤمنين سكالين،
باڬي مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ
كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن كيت برسام:
ڤرتام :كمرديكاءن اداله سواتو نعمت يڠ ساڠت بسر يڠ دكورنياكن اهلل
سبحانه وتعالى كڤد كيت.
كدوا :كيت هندقله برشكور اتس نعمت كمرديكاءن دان مڠيسيڽ دڠن
ڤركارا يڠ برفائده .سسوڠڬوه تونتوتن مڠيسي كمرديكاءن اين اداله
تڠڬوڠجواب بسر يڠ واجب دڤيكول سچارا برسام.
كتيڬ :هرڬاءي نعمت كمرديكاءن دڠن ممليهارا انق بڠسا درڤد ترجبق دڠن
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ڤركارا يڠ نيڬاتيف دان معصية.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النمل ،اية :06
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
مقصودڽ” :بركات سسأورڠ يڠ ممڤوڽاءي علمو دري الكتاب’ ،اكو اكن
ممباوا سيڠڬه سان ايت كڤدامو سبلوم ماتامو بركديڤ ‘.مك كتيك نبي
سليمان مليهت سيڠڬه سان ايت ترلتق دهادڤنڽ ،دي ڤون بركات؛ ’اين
ترماسوق كورنيا توهنكو اونتوق مڠوجيكو ،اڤاكه اكو برشوكور اتاو مڠإيڠكري
نعمتڽ .دان سسياڤا يڠ برشوكور ،مك سسوڠڬوهڽ دي برشكور اونتوق
كباءيقن ديريڽ سنديري .دان سسياڤا يڠ ايڠكر ،مك سسوڠڬوهڽ توهنكو
مها كاي الڬي مها موليا“.
ات
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْ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 اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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