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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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جاڠن ڤوتوس اسا موهون كأمڤونن
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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 
درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ملكوكن  درڤد  ترلڤس  تيدق  كيت  سسوڠڬوهڽ 
دوسا دان كسيلڤن. مك امت سسوايله ڤد بولن شوال 
اين اونتوق كيت برمعاف-معافن دان براستغفار كڤد 
ه  دالم سورة الشورى ايات 25؛ ه . فرمان اللَّ اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
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دري  توبة  منريما  يڠ  دياله  دان  برمقصود;  يڠ 
دان  كسالهن2  ممعافكن  دان  همبا-همباڽ 

مڠتاهوٴي اڤ يڠ كامو كرجاكن.

 مڠيڠتكن مأنسي جاڠن سسكالي برڤوتوس  ه  اللَّ
اسا منداڤتكن رحمة دان كأمڤونن درڤدڽ. ڤينتو توبة 
ميقيني  يڠ  سهاج  سسياڤا  اونتوق  تربوك  سنتياس 
حديث  سبواه  دالم   . ه  اللَّ دامڤوني  ڤستي  ديريڽ 
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ُقْدِسي رواية امام ترمذي، درڤد َأَنس بن َمالِك بهاوا 
ه   برسبدا; رسول اللَّ

ه  برفرمان: واهاي انق آدم، سلڬي اڠكاو  اللَّ
ممينتا دان برهارڤ كڤد-كو مك اكو مڠمڤوني 
تيدق  اكو  دان  للو،  سوده  يڠ  دوسامو  سڬال 
اكن ممڤدوليكنڽ. واهاي انق آدم، جك دوسامو 
ممينتا  اڠكاو  للو  لڠيت  ستيڠڬي  سمڤاي 
امڤون كڤد-كو نسچاي اكو مڠمڤونيڽ. واهاي 
انق آدم، جك اڠكاو داتڠ كڤد-كو دڠن كسالهن 
سلواس ڤرموكاٴن بومي للو اڠكاو منموءي-
دڠن-كو،  ڤون  سسواتو  مپڠوتوكن  تنڤا  كو 
ڤڠامڤونن  دڠن  ڤدامو  داتڠ  اكن  اكو  نسچاي 

سلواس بومي ڤول.

ه  اللَّ كامڤونن  لواسڽ  بهاوا  منجلسكن  اين  حديث 
تله  والوڤون  اسا  برڤوتوس  تيدق  كيت  سوڤاي   
ملكوكن دوسا. نامون، ايت تيدق برمعنى كيت بوليه 
تربياسا  اكن  ليكا دالم دوسا كران دخواطيري ديري 

دالم دوسا دان ترهالڠ اونتوق برتوبة.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت برأوسها ممڤرباپقكن مموهون كامڤونن 
صلة  مڠرجاكن  سلساي  كالي  ستياڤ    ه  اللَّ كڤد 
  ه فرض دان ستياڤ كالي سبلوم تيدور. سموڬ اللَّ
مڠامڤونكن سڬال دوسا كيت سام اد يڠ دكتاهوءي 

اتاو تيدق دكتاهوءي.
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ۆ     ۆ ۈ

يڠ  همبا2-كو  واهاي  كاتاكنله:  برمقصود;  يڠ 
ملمڤاوءي باتس ترهادڤ ديري مريك سنديري، 
ه.  اللَّ رحمة  دري  اسا  برڤوتوس  كامو  جاڠنله 
سمواڽ.  دوسا2  مڠامڤوني  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ 
سسوڠڬوهڽ دي-له يڠ مها ڤڠامڤون لڬي مها 

ڤپايڠ.
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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


