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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. 

دان اخيرة.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كران  كيت  براونتوڠڽ  بتاڤ  مرنوڠ  كيت  ڤرنهكه 
كيت  ڤرنهكه  مسلم؟  سأورڠ  سباڬاي  دلهيركن 
هدايه  منموءي  بارو  يڠ  كيت  ساودارا2  ڤرهاتيكن 
اين  اڬام  مواريثي  لما  تله  كيت  سدڠكن  اسلم، 
اين  هاري  ڤد  كيت  كناڤ  لڬي؟  لهير  دري  سجق 
ساڠت  يڠ  اسلم  نعمت  مڠهرڬاٴي  تيدق  سأوله2 

تيڠڬي نيليڽ اين.

اين سماكين  كباپقن كيت هاري  رياليتيڽ، كهيدوڤن 
كيت  اسلم.  هيدوڤ  چارا  ڤڠعملن  دري  جاٴوه 
يڠ  اسلم  ترهادڤ  كيقينن  هيلڠ  سوده  ساٴوله2 
ماله  اخيرة.  دان  ددنيا  هيدوڤ  كبهاڬياٴن  منجامين 
اونتوق  مالو  مراسا  يڠ  كيت  كالڠن  دري  جوڬ  اد 
منظاهيركن چارا هيدوڤ اسلم. بوكنكه اسلم اداله 
منجامين  دان  سمڤورنا  مپلوروه،  يڠ  هيدوڤ  چارا 

كسجهتراٴن دنيا دان اخيرة؟ 

ه  ددالم سورة آِل ِعْمَران ايات 85: فرمان اللَّ
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يڠ برمقصود: دان سسياڤا يڠ منچاري سلٴين 
تيدق  مك  هيدوڤڽ،  چارا  سباڬاي  اسلم  درڤد 
اكن دتريما درڤدڽ، دان دي ڤد هاري اخيرة كلق 

دري اورڠ2 يڠ روڬي.

يڠ  اين  بومي  موك  داتس  خليفه  اداله  كيت 
اچوان  مڠيكوت  اين  عالم  منتدبير  برتڠڬوڠجواب 
  ه  اللَّ رسول  بهكن   . ه  اللَّ اوليه  دتتڤكن  تله  يڠ 
ڤرنه مڠيڠتكن كيت سوڤاي برڤڬڠ تڬوه دڠن اجرن 
ه  دالم حديث يڠ  اسلم سباڬايمان سبدا رسول اللَّ

دروايتكن اوليه ابن ماجة:

ا، لاَ  اِرهاَ ناَهاَ ا كاَ اِء، لاَْيُلهاَ لاَى ِمْثِل اْلباَْيضاَ ْكُتُكْم عاَ راَ ْد تاَ لاَقاَ
الٌِك ا إِلاَّ هاَ نْهاَ ِزيُغ عاَ ياَ

يڠ برمقصود: اكو تله تيڠڬلكن كڤد كامو داتس 
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اد  تيدق  باڬايكن سياڠڽ،  ڤوتيه; مالمڽ  يڠ  بندا 
يڠ  اورڠ  ملٴينكن  درڤداڽ  ترڤيسوڠ  يڠ  اورڠ 

چلكا.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت ڤستي منجادي هيبت دڠن اسلم، كران اسلم 
ه  ه. كيت بوليه ڬميلڠ دڠن اسلم كران اللَّ ايت اڬام اللَّ
اكن سنتياس برسام كيت. سكيراڽ كيت برسوڠڬوه2 
ڤد جالنڽ، كيت بوليه مڠچاڤاي كجاياٴن يڠ حقيقي 
كأره  ستراتيڬي  مپوسون  كيت  سكيراڽ  اسلم  دڠن 

ايت.

علمو،  منونتوت  دڠن  مولكن  برسام2  كيت  ماريله 
جالن  منرڠي  يڠ  چهاي  اداله  علمو  منونتوت  كران 
هيدوڤ. ببراڤ اساس علمو اوتام يڠ مستي دتكنكن 

دالم كهيدوڤن اين، ياٴيت:

علمو تنتڠ ايمان. ايمان اداله حال بركاٴيتن كيقينن دان 
ڤرساتو  ساتو  ممڤلجريڽ  هندقله  كيت  كڤرچاياٴن. 
سڬال  دري  ترڤليهارا  دان  سلمت  كيت  عقيدة  اڬر 
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بنتوق ڤپليويڠن سڤرتي ڤميكيرن ليبرال )liberal( دان 
لٴين2. 

تنتڠ اسلم. اسلم مليڤوتي سڬال  ستروسڽ، علمو 
ترماسوقله  مأنسي  هيدوڤ  چارا  بركاٴيتن  علمو 
جاهل  ِسَياَسة.  دان  ِجَناَية  ُمَعاَملة،  ُمَناَكَحة،  عبادة، 
ملكوكن  موده  كيت  مك  اسلم،  شريعة  دڠن  كيت 

 . ه يڠ تله دحرامكن اوليه اللَّ

اياله  إحسان  إْحَسان.  تنتڠ  علمو  سكالي،  اخير 
ه   ياٴيت  سباڬايمان يڠ دڬمبركن اوليه رسول اللَّ
ه  أومڤام كيت مليهتڽ، نامون جك كيت  مپمبه اللَّ
ه، مك يقينله بهاواساڽ  تيدق ممڤو مراساٴي مليهت اللَّ
هاتي  منونتوت  إحسان  صفة  كيت.  مليهت    ه  اللَّ
كيت اڬر تيدق للي دان منديديق هاتي كيت سوڤاي 

. ه سنتياس مڠيڠاتي اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 



25

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ک گ گ گ

دان  بنر  )يڠ  اڬام  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
اورڠ  اسلم.  اياله  ه  اللَّ دسيسي  درضاٴي( 
ايت  كتاب  دبريكن  يڠ  نصراني(  دان  )يهودي 
تيدق برسليسيهن مڠناٴي اڬام اسلم ملٴينكن 
تنتڠ  صح  )يڠ  علمو  مريك  كڤد  سمڤاي  ستله 
منبل  يڠ  دڠكي  حسد  كران  سمات2  كبنرنڽ( 
دالم كالڠن مريك. سسياڤا يڠ مڠيڠكاري ايات2 
ه امت چڤت  ه، مك سسوڠڬوهڽ اللَّ كترڠن اللَّ

ڤرهيتوڠنڽ.

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


