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خطبة كدوا بولن جانواري 2022

ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِدِن اْلَفاتِِح لَِما ُأْغِلَق َواْلَخاتِِم  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِصَراطَِك  إَِلى  َواْلَهاِدي  بِاْلَحقِّ  اْلَحقِّ  َناِصِر  َسَبَق  لَِما 

اْلُمْسَتِقيم َوَعَلى آلِِه َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه اْلَعظِْيِم.
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حق كايستيميواٴن اسالم دان اومتڽ
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ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َأْعَمالِنَا. َمن  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َالّلُهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

اَي  َوإِيَّ َوُأْوِصْيُكْم  َه  اللَّ ُقْوا  إِتَّ اللَّه،  ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقوَن. بَِتْقَوى اللَّ

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
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برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

داعتراف  يڠ  اڬام  ساتو-ساتوڽ  مروڤاكن  اسلم 
يڠ  َسَمِوي  اڬام  اد  سام  لٴين  اڬام2   . ه  اللَّ اوليه 
تله دسليويڠ اتاو اڬام2 چيڤتاٴن مأنسي اداله دتولق. 

ه  دالم سورة آِل ِعْمَران ايات 85: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ چ چ چ

سلٴين  اڬام  منچاري  سسياڤا  برمقصود:  يڠ 
اسلم، مك سكالي2 تيدقله اكن دتريما درڤدڽ، 
دان دي داخيرة ننتي ترماسوق دالم كالڠن اورڠ 

يڠ روڬي.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اي  اڬام ڤرسكوتوان.  دنڬارا كيت، اسلم مروڤاكن 
ڤرلمباڬاٴن  دالم  ايستيميوا  يڠ  كدودوقن  ممڤوپاٴي 
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دان ترمكتوب دالم ڤرونتوقن ڤركارا 3 دان ڤركارا 11 
دالم ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان. كراجاٴن ڤرسكوتوان 
اونتوق  كراجاٴن  واڠ  ممبلنجاكن  بوليه  نڬري  دان 
منجاڬ اينستيتوسي بركاٴيتن اڬام اسلم دان سڤاتوتڽ 
بڬيتو جوڬ سماس  اڬام لٴين.  دبريكن كڤد  تيدق 
ضرورة، تياد اوندڠ2 بوليه دبوات سهيڠڬ مڠڬڠڬو 
ڬوڬت كدودوكن اسلم دالم ڤرلمباڬاٴن. ماناكال، 
اڬام اسلم دالم سسبواه  راج2 مليو مروڤاكن كتوا 
ڤركارا  دالم  برڤرلمباڬاٴن.  راج  سيستم  دباوه  نڬري 
153 ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان، يڠ دڤرتوان اڬوڠ دبري 
اورڠ  ايستيميوا  حق  منجاڬ  اونتوق  تڠڬوڠجواب 

مليو.

كالڠن  دالم  سومبڠ  سوارا2  جوڬ  ترداڤت  مالڠڽ، 
رعيت مليسيا دان ڤرتوبوهن ترتنتو يڠ ممڤرتيكايكن 
سڬال حق كايستيميواٴن اڬام اسلم دان جوڬ راج2 
مليو. لبيه مالڠ لڬي، سبهاڬين درڤد مريك يڠ لنتڠ 
اسلم  مليو  اورڠ  كالڠن  درڤد  اداله  ممڤرتيكايكنڽ 
اڬام  كايستيميواٴن  حق  منچادڠكن  يڠ  اد  سنديري. 
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اسلم دان قوم بوميڤوترا اين دمنسوخكن سهاج دان 
اد جوڬ يڠ ماهو اڬر اڬام لٴين دبري كايستيميواٴن 

يڠ سروڤا.

دان  منجاڬ  سڤاتوتڽ  كيت  اسلم،  اورڠ  سباڬاي 
تيدق  جك  اين.  كايستيميواٴن  حق2  ممڤرتاهنكن 
دڤرتاهنكن، اڤ لڬي يڠ اد ڤد كيت؟ جك اسلم دان 
اومت اسلم تيدق دبري حق كايستيميواٴن سبڬيني، 
لمبت لٴون اسلم اكن ترهاكيس ڤد ڬينراسي اكن 

ه  دالم سورة محمد ايات 7: داتڠ. فرمان اللَّ

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ٴۇ ۋ 

يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جك كامو 
ه، نسچاي دي اكن منولوڠمو  منولوڠ )اڬام( اللَّ

دان منڬوهكن كدودوقنمو.

ه  اكن منجاڬ كيت  ايات اين منجلسكن بهاوا اللَّ
. مك جاڠنله كيت  ه  اڤابيل كيت منجاڬ اڬام اللَّ

بيمبڠ ممڤرتاهنكن حق كيت دان اڬام اسلم.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

يقينله، اسلم يڠ كيت انوتي اين اداله اڬام يڠ شمول، 
تراڬوڠ.  يڠ  اڬام  دان  سإيمبڠ  ايستيميوا،  لڠكڤ، 
براد  كيت  كران  برشكور  سرتا  سدر  سڤاتوتڽ  كيت 
تيڠڬي  يڠ  دتمڤت  اسلم  ملتقكن  يڠ  نڬارا  دسبواه 
دالم ڤرلمباڬاٴن دان ڤميمڤين ترتيڠڬي نڬارا مستيله 
دلنتيق دالم كالڠن اورڠ اسلم دناٴوڠي اوليه راج2 
باڬي  كيت  كقواتن  اينيله  اسلم.  براڬام  يڠ  مليو 
منجامين اومت دان اڬام اسلم تروس ترڤليهارا دتانه 
اير كيت. جاڬاله سوڤاي اڬام كيت تيدق دڤرليكيه اتاو 
ممڤرتاهنكن  برسام2  كيت  ماريله  درنده-رندهكن. 
كڤيمڤينن دنڬارا كيت اين دڤيمڤين اوليه اورڠ اسلم 

بوكن دباوه كڤيمڤينن اتاو تلونجوق اورڠ كافر. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ں ں ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 

ے ے ۓ
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يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله 
راڤت  تمن  منجادي  كافر  اورڠ  مڠمبيل  كامو 
كامو  اداكه  برايمان.  يڠ  اورڠ  منيڠڬلكن  دڠن 
ه  اللَّ باڬي  پات  ترڠ  يڠ  السن  مڠاداكن  هندق 

اونتوق )مپيقسا( كامو؟.

اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّى َوِمنُْكم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِميُع اْلَعِليُم.  ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِى َوَلُكْم، َولَِساِئِر  َأُقوُل َقْولِى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 

ِحيُم.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَّ


