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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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فلسطين بومي اسراء يڠ ترجاجه
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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

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 

دان اخيرة.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

رجب اداله بولن اسراء دان معراج. ڤريستيوا اڬوڠ يڠ 
برلكو سبلوم هجرة كمدينة، مروڤاكن بوقتي كاسيه 
دڠن  اومتڽ،  دان    محمد  نبي  كاتس  ه  اللَّ سايڠ 
منجمڤوت بڬيندا كلڠيت باڬي مپقسيكن سنديري 
ه  دالم  ه يڠ مها ڤنچيڤتا. فرمان اللَّ تندا2 كبسرن اللَّ

سورة اِلْسَراء ايات ڤرتام:
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ه يڠ تله منجالنكن  يڠ برمقصود: مها سوچي اللَّ
مسجد  دري  هاري  مالم  ڤد  همباڽ)محمد( 
)دفلسطين(،  القصى  كمسجد  )دمكه(  الحرام 
يڠ كامي بركتي سكليليڠڽ، اونتوق ممڤرليهتكن 
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كامي.  كبسرن(  دان  )ككواساٴن  تندا2  كڤداڽ 
لڬي  مندڠر،  مها  يڠ  جواله  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ 

مها مڠتاهوٴي.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  ممولكن قيصه اسراء دڠن برتسبيح، ياٴيت  اللَّ
ه يڠ بركواس ممڤرجالنكن نبي محمد  مها سوچي اللَّ
ماس  دالم  معراج  دان  اسراء  ڤريستيوا  مللوءي   
مڠوجي  اين  بياسا  لوار  ڤريستيوا  سيڠكت.  امت  يڠ 
اسلم  اومت  مڠهوبوڠكن  جوڬ  اي  مأنسي.  ايمان 
جوڬ  يڠ  اڬام،  دالم  ترڤنتيڠ  كتيڬ  مسجد  دڠن 
يڠ  األقصى  المسجد  ياٴيت  ڤرتام،  قبلة  مروڤاكن 
ترلتق دفلسطين. والوڤون سچارا لوڬيق عقل، اداله 
لبيه دكت نبي محمد  دمعراجكن تروس كلڠيت 
دري مكه، تتاڤي اد حكمه مڠاڤ بڬيندا دڤرجالنكن 

كفلسطين ترلبيه دهولو. 

  محمد  نبي  معراج  دان  اسراء  ڤريستيوا  مالم  ڤد 
ميليق  حق  اداله  األقصى  المسجد  ممبوقتيكن  تله 
برسام  صلة  منديريكن  بڬيندا  كران  اسلم  اومت 
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شام  بومي  والوڤون  ددالمڽ،  رسول  دان  نبي  ڤارا 
ددعوا براد دباوه ايمڤاير روم كتيك ايت. هاڽ سماس 
بيت  كوتا  الخطاب،  بن  عمر  سيدنا  ڤمرينتهن  زمان 
يڠ  داره  ڤرتومڤهن  تياد  امان.  المقدس دبوك سچارا 
برلكو، بهكن سيدنا عمر ممبنركن اورڠ روم اونتوق 
اورڠ اسلم، سرتا  برسام2 دڠن  تيڠڬل دسان  ككل 
اورڠ يهودي يڠ سبلوم اين دلرڠ ماسوق كفلسطين. 
بيت المقدس منجادي سبواه كوتا ڤلباڬاي اڬام دان 

بڠسا، يڠ امان دان داماي دباوه كعادلن اسلم. 

اينيله تندا كبركتن بومي فلسطين، هيڠڬ باپق كواس 
اسلم  منعلوقڽ.  اونتوق  برڤرڠ  سڠڬوڤ  دنيا  بسر 
برڤچه  اومتڽ  اڤابيل  دفلسطين  چڠكامن  هيلڠ  اكن 
دالم  برلكو  يڠ  سڤرتي  اڬام،  اجرن  دري  لري  دان 
صلح  اوليه  سمول  دبوك  سبلوم  صليب،  ڤڤرڠن 

الدين األيوبي. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بارت  ڤنجاجه  عثمانية،  خلفه  ڤڠهوجوڠ  سماس 
اڬين2  اسلم.  اومت  كساتوان  ممچه-بلهكن  تله 
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اورڠ عرب  انتارا  ڤرقومن  منيوڤكن سڠكيتا  ڤنجاجه 
خلفه  كراجاٴن  كجاتوهن  مپببكن  يڠ  توركي  دان 
 دالم  ه  اللَّ عثمانية. اومت اسلم لوڤا دڠن فرمان 

سورة اأَلْنَفال ايات 46:
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بربنته- كامو  جاڠنله  …دان  برمقصود:  يڠ 
لمه  منجادي  كامو  نسچاي  تيدق  كالو  بنتهن; 
صبرله  دان  كامو،  كقواتن  هيلڠ  دان  سماڠت 
هاتي(;  چكل  دڠن  كسوكرن  سڬال  )مڠهادڤي 

ه بسرتا اورڠ2 يڠ صبر. سسوڠڬوهڽ اللَّ

دان  كلمهن  ڤونچا  بهاوا  منجلسكن  اين  ايات 
ڤرڤچهن  دسببكن  اداله  اسلم  كراجاٴن  كجاتوهن 
دالم كالڠن اومت اسلم. اداله تيدق مستحيل ڤركارا 
اين اكن برلكو دنڬارا كيت يڠ موڠكين دكواساٴي 
اوليه اورڠ يڠ بوكن اسلم سكيراڽ كيت اومت اسلم 

تيدق برساتو.
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عقيبة ڤرڤچهن اومت اسلم ڤد زمان ايت، فلسطين 
ڤون جاتوه كتاڠن بريتيش )British(. ڤد تاهون 1917 
نڬارا  دجاديكن  دان  فلسطين  مپرهكن  تله  بريتيش 
ڤرڬرقن  درڤد  لوبي  حاصيل  يهودي،  اورڠ  اونتوق 
برمولڽ  دتيق  ايتوله  انتارابڠسا.   )Zionis( زياونيس 
سرڠن ڤڠڬانس زياونيس اونتوق مرمڤس تانه ميليق 
فلسطين  تانه  سإينچي  دمي  سإينچي  فلسطين.  اورڠ 
اورڠ  اوليه  درامڤس  اخيرڽ  دان  يهودي  دجوال كڤد 
يهودي سهيڠڬاكن 4 جوت رعيت فلسطين منجادي 
ڤلرين، ترڤقسا منيڠڬلكن كامڤوڠ هلمن. كمونچقڽ 
منوبوهكن  دان  منجاجه  إسرائيل   ،1948 تاهون  ڤد 
نڬارا حرام مريك داتس تانه فلسطين. كاداٴن سڤرتي 
اين تيدق مستحيل بوليه برلكو دنڬارا كيت سكيراڽ 
كيت للي دان تيدق مڠمبيل ڤرهاتين دالم حال اين.

دڠن سماڠت اسراء دان معراج، ماريله كيت برسام2 
دڠن  فلسطين  ڤمبيبسن  كاتس  سوكوڠن  مپاتاكن 
مرامايكن صلة سچارا برجماعه دمسجد سباڬايمان 
دمسجد  برجماعه  صلة  نبي  ڤارا  دان  ه  اللَّ رسول 
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دان  ڤادو  برساتو  داڤت  كيت  سموڬ  األقصى. 
بردعاء،  تروسكن  بله،  برڤچه  درڤد  ديري  مڠيلقكن 
منداڤت  دنيا  دسلوروه  اسلم  اومت  موده-مودهن 

 . ه كرضاٴن اللَّ
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منولوڠ  اكن  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ   : برمقصود  يڠ 
اسلم(.  )اڬام  اڬاماڽ  منولوڠ  يڠ  سسياڤا 

ه مها قوات لڬي مها ڤركاس. سسوڠڬوهڽ اللَّ

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


