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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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ِ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. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نزول القرءان برمقصود ڤنورونن القرءان سكاليڬوس 
ة )لڠيت دنيا( برلكو  دري لوح محفوظ كَبْيُت اْلِعزَّ
ڤد بولن رمضان. ستروسڽ القرءان دتورونكن سچارا 
دان  كتتڤن  مڠيكوت    ه  اللَّ رسول  كڤد  برانسور2 
ه  دالم جڠك ماس لبيه كورڠ 23 تاهون.  ڤرينته اللَّ
اسلم  اومت  كڤد  بسر  ساڠت  يڠ  معنى  ممبري  اي 

دسڤنجڠ زمان.

القرءان اداله سومبر هدايه. القرءان جوڬ اداله رحمة 
اداله  جوڬ  القرءان  مأنسي.  كڤد  )ڤناور(  ِشَفاء  دان 
ُفْرَقان )يڠ ممبيذاكن( انتارا يڠ حق دان باطل. فرمان 

ه  دالم سورة البقرة ايات 185: اللَّ
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يڠ برمقصود: بولن رمضان يڠ ڤداڽ دتورونكن 
سكالين  باڬي  ڤتونجوق  منجادي  القرءان، 
منجلسكن  يڠ  كتراڠن2  منجادي  دان  مأنسي، 
يڠ  انتارا  ڤربيذاٴن  )منجلسكن(  دان  ڤتونجوق 

بنر دڠن يڠ ساله.

ايسي  اڬر مڠحياتي  القرءان منونتوت كيت  ڤنورونن 
بوكن  القرءان  سبنر-بنرڽ.  دڠن  القرءان  كاندوڠن 
اداله  ڤنتيڠ  لبيه  بهكن  دحفظ سهاج  دان  دباچ  سقدر 
دتورونكن.  اي  توجوان  اتاو  َمَقاِصد  ممهمي  كيت 
ه  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  رسول اللَّ

امام الترمذي يڠ برمقصود: 

ايڠتله سسوڠڬوهڽ اكن برلكو فتنه . اكو )سيدنا 
كلوار  جالن  اڤاكه  برتاڽ:  طالب(  ابي  بن  علي 
منجواب:  بڬيندا  ه؟  اللَّ رسول  واهاي  درڤداڽ 
ه. ددالمڽ ترداڤت قيصه2 سبلوم كامو  كتاب اللَّ
دان ڤرخبرن اڤ يڠ اكن داتڠ سسوده كامو دان 
كات  اداله  القرءان  كامو.  انتارا  حكام  حكوم 
دان  باطل  دان  حق  يڠ  مميسهكن  يڠ  ڤموتوس 
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بوكن سندا ڬوراو. سسياڤا سهاج يڠ منيڠڬلكنڽ 
ه . دان  كران سومبوڠ اكن دبيناساكن اوليه اللَّ
سلٴينڽ  ڤتونجوق  منچاري  يڠ  سهاج  سسياڤا 
ه  اللَّ اداله تالي  . اي  ه  اللَّ اكن دسستكن اوليه 
يڠ تڬوه دان اي اداله ڤڠاجرن يڠ بيجقسان، اي 
اي  لوروس(،  يڠ  )جالن  المستقيم  صرط  اداله 
تڬوه  برڤڬڠ  سبب  دڠن  يڠ  كتاب  سبواه  اداله 
اكن  تيدق  سسأورڠ  نفسو  هاوا  اجرنڽ  كڤد 
يڠ  كتاب  اداله  اي  دان  ترڤيسوڠ  اتاو  مپليويڠ 
بليت دان  اتاو برڤوتر  كلمة-كلمتڽ تيدق سامر 
ڤارا علماء ڤول تيدق ڤرنه ڤواس دريڽ. دمكين 
جوڬ كإيندهن كمانيسن دان كلذاتن ممباچاڽ 
تيدق اكن ڤرنه هيلڠ دان كاندوڠنڽ منعجوبكن 
جين  يڠ  كتاب  اداله  اي  بركسودهن.  تيدق 
بركات:  مريك  سهيڠڬ  مندڠرڽ  برهنتي  تيدق 
“سسوڠڬوهڽ كامي مندڠر باچاٴن القرءان يڠ 
للو  بنر  يڠ  كجالن  منونجوق  اي  منعجوبكن. 
كامي برايمان كڤداڽ.” سسياڤا سهاج يڠ بركات 
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يڠ  سهاج  سسياڤا  دان  ڤركاتاٴنڽ  بنرله  دڠنڽ 
برعمل دڠنڽ ڤهالله ڬنجرنڽ دان سسياڤا سهاج 
يڠ  له اي. دان سسياڤا  يڠ برحكوم دڠنڽ عادل 
صرط  كڤد  منونجوق  اي  نسچاي  كڤداڽ  مپرو 

المستقيم )جالن يڠ لوروس(. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

برسمڤنا دڠن نزول القرءان، ماريله كيت برسوڠڬوه-
كلوارڬ  اهلي  مڠاجق  القرءان  ممباچ  سوڠڬوه 
جزوء  ساتو  سكورڠ-كورڠڽ  القرءان  برتدارس 
كيت  ماس  دبنديڠكن  جك  سهاري  جم  ساتو  اتاو 
مليهت  دان  تيليۏيشين  منونتون  دڠن  دهابيسكن  يڠ 

تيليفون. 

ڤد  تروسكنله  دان  رمضان  دبولن  القرءان  باچاله 
سباڬاي  القرءان  جاديكنله  لٴين.  يڠ  بولن  سبلس 
اعتبار  تمن كيت سڤنجڠ حياة. ماريله كيت مڠمبيل 

ه  دالم سورة السراء ايات 9: درڤد فرمان اللَّ
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ڦ ڦ
يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ القرءان اين ممبري 
ڤتونجوق كجالن يڠ امت بنر )اڬام اسلم(، دان 
يڠ  اورڠ  باڬي  مڠمبيراكن  يڠ  بريتا  مپمڤايكن 
بهاوا  صالح،  يڠ  عمل2  مڠرجاكن  يڠ  برايمان 

مريك برأوليه ڤهال يڠ بسر.

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


