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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 اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 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  سڬاال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ.  سڬاال  منجاٴوهي 
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براوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ساله ساتو بيدڠ ڤكرجاٴن يڠ موليا اياله بيدڠ ڤنترنقن. 
اي مروڤاكن ڤكرجاٴن مأنسي ڤاليڠ اول ياٴيت سجق 

. زمان نبي آدم

ڤنترنقن جوڬ اداله بيدڠ ڤكرجاٴن موليا يڠ دچبوري 
اوليه سموا نبي دان رسول. امام البخاري مروايتكن 
  ه سڤوتوڠ حديث دري ابو هريرة بهاوا رسول اللَّ

برسبدا :

َأْصَحاُبُه:  َفَقاَل  الَغنََم،  َرَعى  إلاَّ  َنبِيًّا  ُه  اللاَّ َبَعَث  ما 
َقَراِريَط  َعَلى  َأْرَعاَها  ُكنُْت  َنَعْم،  َفَقاَل:  َوَأْنَت؟ 

َة. ِلَْهِل َمكاَّ

يڠ برمقصود: تياد سأورڠ نبي ڤون يڠ داوتوسكن 
ه ملٴينكن سمواڽ ممليهارا كمبيڠ . ڤارا  اوليه اللَّ
ممليهاراڽ؟  جوڬ  اڠكاو  اداكه  برتاڽ:  صحابة 
مڠمبيل  جوڬ  اكو  دهولو  يا  منجواب:  بڬيندا 
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اوڤه ممليهارا كمبيڠ ڤندودوق مكة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤنترنقن اداله سواتو ڤكرجاٴن موليا، سام اد ممليهارا 
بيناتڠ يڠ بسر سڤرتي لمبو، كرباو دان كمبيڠ ماهوڤون 
بيناتڠ يڠ كچيل سڤرتي ايم، ايتيق، ارنب دان سباڬايڽ.

اورڠ  ممودهكن  اياله  بيناتڠ  منترنق  كلبيهن  انتارا 
ترديري  يڠ  ماكنن  بكلن  منداڤتكن  اونتوق  راماي 
دري داڬيڠ، سوسو، تلور دان الٴين2 يڠ برسومبركن 
جامينن  سرتا  ڤنداڤتن  ڤلواڠ  ممبري  ترنقن،  حيوان 

كڤرلوان ماكنن نڬارا.

دايڠتكن،  ڤرلوله  ڤنترنق  ڤارا  باڬايماناڤون،  واالو 
سوڤاي  كيت  منونتوت  اين  ڤنترنقن  بيدڠ  بهاوا 
برتڠڬوڠجواب، منجاڬ دان مڠاول بيناتڠ ڤليهاراٴن 
ايت دڠن باٴيق اڬر اي تيدق مپوسهكن اورڠ الٴين.

جاڠنله دسببكن كيت تيدق مپدياكن كاندڠ اتاو ربن 
هيڠڬ  مراياو2  ايت  بيناتڠ2  مپببكن  سمڤورنا،  يڠ 
اورڠ،  تانمن  مماكن  الٴين،  اورڠ  رومه  ككاوسن 
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نجيس  ممبواڠ  دان  ڤرالتن  ڤلباڬاي  مموسنهكن 
مرات2.

ايت  نجيس  لوڠڬوقن  اڤابيل  مندوكاچيتاكن  لبيه 
داتس  مسجد،  هلمن  جيرن،  رومه  دهلمن  برالكو 

جالن راي دان سباڬايڽ.

ترنقنڽ  ممبياركن  كران  دڤرسالهكن  هندقله  ڤنترنق 
دجالن  خصوصڽ  سمڤورنا  يڠ  كاولن  تنڤا  بركليارن 
راي يڠ مپببكن كمالڠن موت. ستياڤ ڤنترنق ڤرلوله 
الٴين.  اورڠ  كسلمتن  اونتوق  ڤرهاتين  مڠمبيل 
كلالين مريك بوليه مپببكن برالكوڽ كمضرتن كڤد 
اورڠ راماي. كسالهن ممبياركن بيناتڠ بركليارن بوليه 

دكناكن تيندقن اوندڠ2.

منجادي  يڠ  ماجة  ابن  دروايتكن  يڠ  حديث  ددالم 
ه  ساتو قاعده يڠ بسر دالم علمو فقه، بڬيندا رسول اللَّ

  برسبدا:

َل َضَرَر َوَل ِضَرار 

ديري  ممضرتكن  بوليه  تيدق  برمقصود:  يڠ 
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سنديري دان تيدق بوليه ممضرتكن اورڠ الٴين.

اڤابيل برالكو كمالڠن  تيدقكه كيت مراسا برساله؟، 
جالن راي يڠ دسببكن حيوان كيت يڠ بركليارن ايت، 
كماتين،  ممباوا  يڠ  كمالڠن  برالكوڽ  مپببكن  اللو 
انق2 كهيلڠن ايه دان منجادي يتيم. سڬاالڽ برڤونچا 

درڤد كلالين ڤنترنق. 

ڃ ڃ ڃ چ چ

ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  
ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   
اد  ايت  ترنقن  بيناتڠ2  انتارا  دان  برمقصود:  يڠ 
اونتوق  اد  دان  ڤڠڠكوتن  اونتوق  دجاديكن  يڠ 
دكورنياكن  تله  يڠ  اڤ  درڤد  ماكنله  دسمبليه. 
ه كڤد كامو دان جاڠنله كامو منوروت  اللَّ اوليه 
ججق لڠكه شيطان. سسوڠڬوهڽ شيطان ايت 

موسوه كامو يڠ پات.



21

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


