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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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بهاس جيوا بڠسا
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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. 



9

دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مأنسي  منچيڤتاكن  اياله    ه  اللَّ كبسرن  تندا  انتارا 
دكورنياكن  بڠسا  ستياڤ  بهاس.  دان  بڠسا  برباڬاي 
بهاس سباڬاي الت اونتوق برهوبوڠ دانتارا ساتو سام 
بهاس  هيدوڤ.  كسجهتراٴن  منچاڤاي  دمي  لٴين 
سسواتو  تمدون  ڤمبيناٴن  دالم  اوتام  برڤرانن  جوڬ 

بڠسا.

كران ايتوله كيت مڠاتاكن بهاوا بهاس ايت مروڤاكن 
جيوا كڤد سسواتو بڠسا دان تله داوڠكڤكن دالم ڤڤاته 

مليو “بهاس ملمبڠكن بڠسا، بهاس جيوا بڠسا“.

يڠ  بهاس  دڠن  برتوتور  اومتڽ  كيت  مپارنكن  اسلم 
دان  كإيمانن  تاهڤ  منچرمينكن  اي  كران  ترباٴيق 
ْوم  الرُّ سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان  سسأورڠ.  كتقواٴن 

ايات 22:
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ممبوقتيكن  )يڠ  تندا2  انتارا  دان  برمقصود:  يڠ 
كجادين  اياله  كبيجقساناٴنڽ(  دان  ككواساٴن 
دان  بهاس  ڤربيذاٴن  سرتا  بومي  دان  لڠيت 
ايت  دمكين  سسوڠڬوهڽ  كامو.  كوليت  ورنا 
مڠاندوڠي كتراڠن2 باڬي اورڠ يڠ برڤڠتاهوان.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بهاس  سباڬاي  مليو  بهاس  منتڤكن  تله  كراجاٴن 
اوتام  ڤڠنتر  بهاس  دان  راسمي  بهاس  كبڠساٴن، 
ممڤركاساكن  هندقله  سموا  كيت  مك  اين.  دنڬارا 
بهاس مليو  بهاس كيت دڠن مڠڬوناكن  ڤڠڬوناٴن 
دڠن باٴيق دان بتول برسسواين دڠن طرفڽ سباڬاي 
دان  علمو  بهاس  راسمي،  بهاس  كبڠساٴن،  بهاس 
تله برسبدا دالم    ه  اللَّ بهاس بوديا تيڠڬي. رسول 

حديث رواية امام الطبرانى يڠ برمقصود:

ڤپبب سسأورڠ بوليه ماسوق شرڬ اياله ممبري 
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ماكن، مپيباركن سلم دان بربهاس يڠ باٴيق.

ملواس  سچارا  دڬوناكن  هندقله  مليو  بهاس 
اوروسن سورت-مپورت،  دسموا ڤريڠكت سڤرتي 
دڤريڠكت  سهيڠڬ  لٴين2  دان  راسمي  مجلس2 
انتارابڠسا. سموا ڤاڤن تندا، اعلن دان نام2 كاوسن 
دان  مليو  بهاس  مڠڬوناكن  هندقله  جوڬ  ڤرومهن 

توليسن جاوي يڠ جلس دان بتول.

كيت هندقله بربڠڬ كران بهاس مليو تله دتوتوركن 
اوليه لبيه درڤد 250 جوتا مأنسي ددنيا دان تله منجادي 
دڤلجري  اونتوق  دتاوركن  يڠ  بهاس  ساتو  ساله 
توجوان  ددنيا.  تيڠڬي  ڤڠاجين  اينستيتوسي  د-118 
توليسن  دان  مليو  بهاس  ممرتبتكن  داسر  اوتام 
بهاس  ڤرڤادوان،  الت  منجادي  اونتوق  اداله  جاوي 

ڤرهوبوڠن اوتام ورڬ مليسيا دان بهاس علمو. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

انتاراڽ  بسر.  برڤرانن  بهاس  امة،  تمدون  ممبينا  دالم 
سباڬاي الت ڤپيبارن اڬام دان دعوة، الت ڤرڤادوان، 
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بوديا.  سرتا  ڤنديديقن  الت  دان  ايكونومي  الت 
سجاره ممبوقتيكن بهاوا بهاس برڤرانن دالم ڤپيبارن 
ممڤرتاهنكن  هندقله  كيت  اڬام.  ڤڠوكوهن  دان 
بهاس مليو كران اي مروڤاكن بهاس راسمي نڬارا. 
اتاو مريميهكن  سكيراڽ، كيت تيدق مڠمبيل ڤدولي 
ڤڠڬوناٴن بهاس مليو كموڠكينن بسر اد ڤيهق ترتنتو 
سباڬاي  لٴين  بهاس  مڠڬنتيكن  اونتوق  چوبا  يڠ 

بهاس راسمي نڬارا.

ڤرهوبوڠن  الت  منجادي  بوليه  جوڬ  بهاس  ڤرانن 
انتارا سسام بڠسا، مك دنڬارا كيت بهاس مليوله يڠ 
ليق دان داعتراف سباڬاي بهاس راسمي دنڬارا اين. 

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


