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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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هاري كڤوتراٴن KDYMM سلطان ڤهڠ
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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

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت براد دامبڠ تاهون بهارو هجرة 1444. ڤد هاري 
هاري  مپمبوت  ڤهڠ  دنڬري  رعيت  كيت  سام  يڠ 
موليا  مها  يڠ  دولي  كباوه  ڤهڠ  سلطان  كڤوتراٴن 
َعْبُد  ْلَطان  السُّ اڬوڠ،  دڤرتوان  يڠ  بڬيندا  سري ڤدوك 
اْلَمْرُحْوِم  اْبن  َشاه  ِه  بِاللَّ اْلُمْصَطَفى  ْيِن  الدِّ ِرَعاَيُة  اللَّه 
سموڬ  بِاللَِّه.  اْلُمْسَتِعْيَن  َشاه  َأْحَمد  اْلَحاجِّ  ْلَطاِن  السُّ
كبركتن  ممبري  اكن  اين  برسجاره  يڠ  ڤريستيوا  دوا 
دان كسجهتراٴن كڤد كيت سموا رعيت دنڬري ڤهڠ. 

ه  دالم سورة النَِّساء ايات 59: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

ی  یی 

برايمان طاعتله  يڠ  اورڠ  : واهاي  برمقصود  يڠ 
رسول  كڤد  كامو  طاعتله  دان  ه،  اللَّ كڤد  كامو 
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ڤمرينته(  )راج  ْمر  اْلَ ُأْولِي  كڤد(  )طاعتله  سرتا 
دري كالڠن كامو.

ماريله كيت سموا مندعاءكن كڤد توانكو سلطان كيت 
كسجهتراٴن  كڤينترن،  هدايه،  ممبريكن    ه  اللَّ اڬر 
دان  مليسيا  مميمڤين  دالم  بڬيندا  كڤد  كباٴيقن  دان 

نڬري ڤهڠ. 

ڤميمڤين  ڤارا  كڤد  مندعاءكن  بركات:  َنَوِوي  امام 
منداڤت هدايه  كباٴيقن سرتا مريك سنتياس  اونتوق 
سوڤاي داڤت ممرينته دڠن عادل اداله ڤركارا يڠ امت 

دڬالقكن. 

بڬيتو جوڬ امام الَبْيَهِقي بركات:

ڤارا ڤميمڤين سرتا ممڤرباپقكن  نصيحتيله كڤد 
ملكوكن  مريك  سوڤاي  مريك  كڤد  بردعاء 
عادل  برالكو  سرتا  صالح  برعمل  دان  كباٴيقن 
كتيك مموتوسكن حكومن. مك، اڤابيل مريك 
برهاتي-هاتيله  رعيتڽ.  باٴيقله  اكن  مك  باٴيق، 
كامو، جاڠن سمڤاي مندعاءكن كبوروقن اتاو 
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مَلْعَنة مريك، كران يڠ دمكين ايت اكن منمبهكن 
موهونله  مك  اسلم.  اومت  كأتس  كبوروقن 
ه اونتوق ڤارا ڤميمڤين سموڬ  كامڤونن كڤد اللَّ
سموڬ  بوروق،  يڠ  ڤربواتن  منيڠڬلكن  مريك 

دڠنڽ اكن دهيندركن مصيبة كڤد اومت اسلم.

تيدقله منجادي كسالهن كڤد كيت مندعاءكن مريك 
دالم خطبة كيت سرتا مڠامينكنڽ. كيت جوڬ سلكو 
ڤميمڤين  ڤارا  مڠحرمتي  سنتياس  هندقله  رعيت 
بركات  ه  اللَّ َرِحَمُه  الُقْرُطبِي  امام  ڤريڠكت.  دسموا 

دالم تفسيرڽ:

مأنسي سنتياس دالم كباٴيقن سلما مان مريك 
علماء.  ڤارا  دان  )ڤميمڤين(  سلطان  مڠحرمتي 
اين،  كدواڽ  مڠحرمتي  مريك  سكيراڽ  مك 
دنيا  كهيدوڤن  كڤد  كباٴيقن  ممبريكن  اكن  ه  اللَّ
مڠهينا  مريك  سكيراڽ  دان  مريك.  اخيرة  دان 
مروسقكن  اكن  ه  اللَّ مك  علماء،  دان  ڤميمڤين 

كهيدوڤن دنيا دان اخيرة مريك.
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ممرينتهكن سوڤاي كيت مڠحرمتي    ه  اللَّ رسول 
يڠ  سبداڽ  سباڬايمان  ڤميمڤين  ممولياكن  دان 

دروايتكن اوليه امام الَبْيَهِقي:

ِه فِي اْلَْرِض، َفَمْن َأْكَرَمُه َأْكَرَمُه  ْلَطاُن ظِلُّ اللَّ السُّ
ُه ُه، َوَمْن َأَهاَنُه َأَهاَنُه اللَّ اللَّ

ه  اللَّ بايڠن  اداله  ايت  سلطان  برمقصود:  يڠ 
ه اكن  دبومي. سسياڤا يڠ ممولياكنڽ، نسچاي اللَّ
ه  اللَّ مك  مڠهيناڽ،  يڠ  سسياڤا  دان  ممولياكنڽ. 

اكن مڠهيناكنڽ.

توانكو  دولي  كباوه  برسام2مندعاءكن  كيت  ماريله 
ه  اللَّ ڤمليهاراٴن  دالم  براد  سنتياس  ڤهڠ  سلطان 
منصيحتي  يڠ  علماء  ڤارا  اوليه  ددمڤيڠي  سرتا   

. كباٴيقن دان سموڬ منداڤت كرضاٴن

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دتونتوت  كيت  ڤوال،  محرم  اول  كداتڠن  سمڤنا 
دالم  باٴيق  لبيه  يڠ  كڤد  باٴيق  درڤد  برهجرة  سوڤاي 
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دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا  سهارين.  كيت  كهيدوڤن 
حديث رواية امام البخاري يڠ برمقصود:

اداله اورڠ يڠ منيڠڬلكن  اورڠ يڠ برهجرة ايت 
ه. درڤد ملكوكن اڤ يڠ دتڬه اوليه اللَّ

دالم  كباٴيقن  كأره  ڤروبهن  ملكوكن  كيت  ماريله 
يڠ  عبادة  درڤد  برموال  كهيدوڤن  اسڤيك  سموا 
سماكين برتمبه باٴيق، هوبوڠن كلوارڬ يڠ هرموني 
سرتا سومبڠن يڠ برسوڠڬوه2 دالم ممبينا مشاركت 
برعزمله  برجاي.  دان  ڤادو، قوات  برساتو  يڠ  اسلم 
اونتوق منيڠڬلكن سموا صفة يڠ بوروق دان عملن 
. ه يڠ سيا2 اڬر كهيدوڤن كيت سموا درضاٴي اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   

ی  جئ  
يڠ  اورڠ2  )سسوڠڬوهڽ(  برمقصود:  يڠ 
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ه  برايمان دان برهجرة سرتا برجهاد ڤد جالن اللَّ
بسر  لبيه  اداله  مريك  جيوا  دان  بندا  هرتا  دڠن 
اورڠ2  )درڤد  ه  اللَّ دسيسي  درجتڽ  تيڠڬي  دان 
يڠ  اورڠ  اورڠ2 حج دان  يڠ هاڽ ممبري مينوم 
ايتوله  مريك  دان  سهاج(;  مسجد  ممعموركن 

اورڠ2 يڠ برجاي.

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


