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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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كاسيه كڤد ايبو باڤ
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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

مروڤاكن  اداله  باڤ  ايبو  كڤد  كاسيه  سسوڠڬوهڽ 
اڬام اسلم سلڤس كطاعتن كڤد  دالم  اوتام  تونتوتن 
دان  ڤرينته سوڤاي كيت مڠاسيهي  دان رسولڽ.  ه  اللَّ
بربوات باٴيق ترهادڤ ايبو باڤ اين تله دتتڤكن اوليه 
ه  مللوءي فرمانڽ دالم سورة النَِّساء ايات 36: اللَّ
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ه دان جاڠنله كامو  يڠ برمقصود: دان سمبهله اللَّ
دان  ڤون.  اڤ  سسواتو  دڠن  ممڤرسكوتوكنڽ 
قرابة،  باڤ، قوم  ايبو  باٴيقله كڤد كدوا  بربوات 
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دان  دكت  تتڠڬ  مسكين،  اورڠ2  يتيم،  انق2 
دان  سبيل  ابن  سجاوت،  تمن  جاٴوه،  تتڠڬ 
ه  همبا سهاي يڠ كامو ميليقي. سسوڠڬوهڽ اللَّ
تيدق مپوكاٴي اورڠ يڠ سومبوڠ دان ممبڠڬاكن 

ديري

ه  ممرينتهكن كڤد كيت سموا سوڤاي بربوات  اللَّ
باٴيق دان بربقتي كڤد ايبو باڤ. اوليه ايت، بارڠ سياڤا 
هندقله  هيدوڤ  ماسيه  يڠ  باڤ  ايبو  ممڤوپاٴي  يڠ 
مڠاسيهي  دان  ممبهاڬياكن  اونتوق  اوڤاي  سدايا 
ه  مريك سلڬي دبريكن كسمڤتن سباڬايمان ڤرينته اللَّ
داڤت  تيدق  كران  مپسل  كيت  جاڠنله  رسولڽ.  دان 
مريك  ستله  باڤ  ايبو  كڤد  سايڠ  كاسيه  ممبريكن 
منيڠڬل دنيا سدڠكن سماس هيدوڤ، كيت بيار دان 

اباي كاسيه سايڠ دان بربقتي كڤد مريك. 

يڠ  عملن  برهوبوڠ    ه  اللَّ رسول  ڤسنن  ايڠتله 
يڠ  سبداڽ  سباڬايمان    ه  اللَّ دسيسي  دچينتاٴي 
عبد  بهاوا  مسلم  دان  البخاري  امام  اوليه  دروايتكن 
رسول  كڤد  برتاڽ  اكو  بركات:    َمْسُعود  اْبُن  ِه  اللَّ
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:: ه اللَّ

َعَلى  َلُة  الصَّ َقاَل:  اللَّه؟  إَِلى  َأَحبُّ  الَعَمِل  َأيُّ 
؟ َقاَل: بِرُّ الَوالَِدْيِن. ُقْلُت: ُثمَّ  َوْقتَِها. ُقْلُت: ُثمَّ َأيُّ

ِه. ؟ قَال: الِجَهاُد فِي َسبِيِل اللَّ َأيُّ

ه  اللَّ ڤاليڠ  يڠ  اڤاكه  عملن  برمقصود:  يڠ 
وقتوڽ.  ڤد  صلة  منجواب:  بڬيندا  سوكاٴي؟. 
كمودين اڤ؟، كاتاكو. بڬيندا منجواب: بربوات 
لڬي:  برتاڽ  اكو  باڤ.  ايبو  كدوا  كڤد  باٴيق 
دجالن  جهاد  منجواب:  بڬيندا  اڤ؟.  كمودين 

الله.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اورڠ  تيڬ  كڤد  برلكو  يڠ  قيصه  مرنوڠ  كيت  ماريله 
ڬوا  ڤينتو  اخيرڽ  يڠ  ڬوا،  دالم  تركوروڠ  يڠ  ڤمودا 
تربوك دڠن سبب عمل كباٴيقن يڠ دلكوكن انتاراڽ، 
   ه  اللَّ رسول  باڤ.  ايبو  كدوا  كڤد  باٴيق  بربوات 
منچريتاكنڽ مللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه امام 
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البخاري دان مسلم  يڠ برمقصود:

ه، كدوا  ڤمودا يڠ كتيڬ ڤول للو بركات: يا اللَّ
اورڠ توا كو سوده ساڠت توا. مسكيڤون دمكين، 
ڤرنه  تيدق  اكو  دان  كدواڽ  مپايڠي  ساڠت  اكو 
اتاو ماكن سبلوم كدواڽ مينوم دان ماكن  مينوم 
اير  سبوتول  باواكن  اكو  هاري  سواتو  دهولو. 
سوسو اونتوق كدواڽ، نامون مريك سدڠ تيدور 
دڠن لينا. اكو تيدق براني مڠجوتكنڽ، للو اكو 
انق  مسكيڤون  باڠون.  كدواڽ  سهيڠڬ  توڠڬو 
اكو وقتو ايت منڠيس ممينتا سوسو ايت، نامون 
ممينومڽ  مريك  سبلوم  ممبريكنڽ  تيدق  اكو 
ترلبيه دهولو. اڤابيل كدوا اورڠ توا كو باڠون، 

اكو تروس ممبريڽ مينوم.

اكو  يڠ  اڤ  مڠتاهوءي،  مها  اڠكاو  ه،  اللَّ يا 
ڤربوات ايت سمات2 كران مڠهارڤ كرضاٴن-
كامي  سوڤاي  اين  باتو  اليهكن  تولوڠ  مك  مو، 
كمبالي  برڬرق  ايت  باتو  اخيرڽ  كلوار.  داڤت 
دان مريك داڤت كلوار دري ڬوا ترسبوت دڠن 
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سلمت.

قيصه اين اداله ڤڠاجرن كڤد كيت سوڤاي مڠاسيهي 
ترماسوق  لٴين  يڠ  كڤد  كاسيه  ملبيهي  باڤ  ايبو 
استري دان انق2 سرتا صحابة هنداي. كاسيهله ايبو 
اوليه  دكاسيهي  اكن  كيت  موده-مودهن  كيت،  باڤ 

ه  ددنيا دان اخيرة.  اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

انق2  ترهادڤ  باڤ  ايبو  ڤڠوربانن  سسوڠڬوهڽ 
اي  انق2.  اوليه  دبالس  داڤت  موڠكين  تيدق  مريك 
هاڽ داڤت دبالس دڠن بربقتي دان بربوات باٴيق كڤد 

مريك تراوتام مريك داوسيا توا.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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سوڤاي  ممرينتهكن  تله  توهنمو  برمقصود:  يڠ 
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اڠكاو تيدق مپمبه ملٴينكن كڤدڽ سمات2 دان 
هندقله اڠكاو بربوات باٴيق كڤد ايبو باڤ جك 
ساله سأورڠ درڤد كدوا-دواڽ، اتاو كدوا-دواڽ 
جاڬاٴن  دالم  توا  عمور  كڤد  سمڤاي  سكالي، 
بركات  اڠكاو  جاڠنله  مك  ڤليهاراٴنمو،  دان 
كڤد مريك )سبارڠ ڤركاتاٴن كاسر( سكاليڤون 
ڤركاتان “اه“، دان جاڠنله اڠكاو منڠكيڠ مريك، 
تتاڤي اوچڤكنله كڤد مريك ڤركاتان يڠ موليا يڠ 

برسوڤن سنتون.

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


