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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.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ڤرباپقكن صدقه دالم رمضان

8 اڤريل 2022 / 6 رمضان 1443

ِ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 كأمڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اسلم  اورڠ  ستياڤ  باڬي  ڤلواڠ  اداله  رمضان  بولن 
يڠ موده  ڤهال. ساله ساتو عملن  مڠومڤول سباپق2 
اداله عملن  اين  دان بسر ڬنجرنڽ دالم بولن رمضان 
درڤد  ممبلنجاكن سبهاڬين  ارتيڽ  برصدقه  برصدقه. 
 كڤد كيت اونتوق  ه  رزقي يڠ دكورنياكن اوليه اللَّ
چونتوهڽ  ممرلوكن.  يڠ  ڬولوڠن  كڤد  دبريكن 
برصدقه كڤد فقير مسكين، انق يتيم، مسجد، بادن2 
دان  علمو  ڤنونتوت  ڬولوڠن  مدرسه2،  كباجيكن، 
ه  برفرمان دالم سورة المنافقون ايات  سباڬايڽ. اللَّ

:10

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۉ ۉ   ې   ې ې 



10

درڤد  سبهاڬين  بلنجاكنله  دان  برمقصود:  يڠ 
داتڠ  سبلوم  كڤدامو  رزقيكن  كامي  تله  يڠ  اڤ 
اي  للو  كامو;  انتارا  سأورڠ  ساله  كڤد  كماتين 
تيدق  اڠكاو  مڠاڤ  توهنكو،  "واهاي  بركات: 
منڠڬوهكن )كماتين(كو سمڤاي وقتو يڠ دكت، 
يڠ مپببكن اكو داڤت برصدقه دان اكو ترماسوق 

دالم كالڠن اورڠ يڠ صالح؟"

برچيتا2  ماتي  يڠ  اورڠ  بهاوا  مڠڬمبركن  اين  ايات 
برصدقه  اونتوق  كمبالي  هيدوڤ  داڤت  سوڤاي 
ترسبوت.  برصدقه  فضيلة  بسرڽ  مڠتاهوءي  كران 
ايڠتله، سلڬي كيت ماسيه هيدوڤ اين، ماريله كيت 
اورڠ  بوكنله  كيت  والوڤون  صدقه  ممڤرباپقكن 
باپق2  برصدقه  هندق  براڠن-اڠن  اورڠ  اد  كاي. 
اڤابيل سوده جادي اورڠ كاي ننتي. سبنرڽ، سسياڤا 
برصدقه،  بوليه  مسكين  ماهوڤون  كاي  اد  سام  جوا 
ه  برسبدا  اصلكن هاتي كيت إخلص. رسول اللَّ

دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
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ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتْمَرٍة اتَّ

يڠ برمقصود: تاكوتله كامو كڤد نراك والو هاڽ 
دڠن برصدقه سبله بيجي كورما.

اتاوڤون  باپق  اد  اين سام  هرتا يڠ كيت ميليكي ددنيا 
اد  دسيتو  سمواڽ.  كيت  ميليق  بوكنله  سديكيت 
بهاڬين اورڠ لٴين. سباڬاي اورڠ يڠ برايمان، كيت 
ڤرينسيڤ  مڠعملكن  سنتياس  اونتوق  دانجوركن 
ساودارا2  كڤد  تراوتاماڽ  بنتو-ممبنتو  يعني  َتَعاُون 
دتيمڤا  يڠ  اتاو  بركممڤوان  كورڠ  يڠ  كيت  سأڬام 
اداله  جوڬ  برصدقه  عملن  ايت،  سلٴين  مصيبة. 
دوسا2  مڠهاڤوسكن  كيت  اونتوق  جالن  ساتو  ساله 
 دالم سبواه حديث  ه  سڤرتي مان سبدا رسول اللَّ

يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:

دَقُة ُتْطِفُئ الَخطِيَئَة َكَما ُيْطِفُئ الَماُء النَّاَر الصَّ

دوسا  مڠهاڤوس  داڤت  صدقه  برمقصود:  يڠ 
سڤرتيمان اير ممادمكن اڤي.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت مڠمبيل ڤلواڠ سڤنجڠ بولن رمضان اين 
اونتوق كيت مليڤتڬنداكن ڤهال دڠن عملن برصدقه. 
ريڠنكن تاڠن كيت اونتوق مماسوقكن سومبڠن واڠ 
يڠ  إخلص  سبراڤ  مسجد  تابوڠ2  كدالم  ريڠڬيت 
بوليه. ستيدق-تيدقڽ، دڠن سومبڠن كيت ايت داڤتله 
ڤيهق مسجد منمڤوڠ ڤربلنجاٴن بيل اير دان ايليكتريق 
ڤد ستياڤ بولن اتاو منجالنكن اكتيۏيتي2 ڤڠِعَمارهن 
مسجد. ڤد بولن رمضان اين جوڬ، امتله بسر ڤهالڽ 
ماكنن  اتاو  ريڠڬيت  واڠ  مپومبڠ  داڤت  كيت  جك 
صدقه  دڠن  سموڬ  ڤواسا.  بربوك  توجوان  اونتوق 
يڠ كيت هولوركن، هيدوڤ كيت اكن برتمبه كبركتن 
كيت  مپلمتكن  دان  ڤپاكيت  مپمبوهكن  سرتا  عمور 

درڤد مصيبة.
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يڠ برمقصود: جك كامو منمڤقكن صدقه)مو(، 
كامو  جك  دان  سكالي.  باٴيق  اداله  ايت  مك 
ڬولوڠن  كڤد  بريكن  كامو  دان  مپمبوپيكنڽ 
باڬيمو.  باٴيق  لبيه  ايت  مپمبوپيكن  مك  فقير، 
اكن مڠهاڤوسكن درڤد كامو سبهاڬين  ه  اللَّ دان 
ه مڠتاهوءي اڤ يڠ  كسالهن-كسالهنمو; دان اللَّ

كامو كرجاكن.

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


