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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. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

يڠ  كلبيهن  مميليقي  يڠ  عباده  مروڤاكن سواتو  َوَقْف 
ڤپرهن  بنتوق  سواتو  مروڤاكن  اي  ايستيميوا.  امت 
تانه  چونتوهڽ   ، ه  اللَّ كڤد  ميليقي  كيت  يڠ  هرتا 
عباده  اسلم.  اومت  كڬوناٴن  اونتوق  باڠونن  اتاو 
َوَقْف اداله سواتو بنتوق صدقه جارية يڠ منجنجيكن 
ڬنجرن ڤهال برككلن يڠ مڠالير كڤد ڤَوَقْف والوڤون 
ه   برسبدا  سي ڤَوَقْف سوده منيڠڬل دنيا. رسول اللَّ

دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:

ٍث:  ُلُه إاِلاَّ ِمْن ثاَلاَ ماَ نُْه عاَ طاَعاَ عاَ اتاَ ابُن آدم، اْنقاَ ا ماَ إِذاَ
الٍِح  صاَ لاٍَد  واَ أاَْو  بِِه،  ُع  ُينْتاَفاَ ِعْلٍم  أو  ٍة،  اِرياَ جاَ ٍة  قاَ داَ صاَ

ْدُعو لاَُه ياَ

آدم،  انق  سأورڠ  ماتي  اڤابيل  برمقصود:  يڠ 
ترڤوتوسله عملنڽ ملٴينكن تيڬ ڤركارا: صدقه 
جارية، اتاو علمو يڠ دمنفعتكن، اتاو انق صالح 
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يڠ مندعاكن باڬيڽ.

ڤون  سأورڠ  تياد  بركات:  ڤرنه    عبدالله  بن  جابر 
دالم كالڠن صحابة نبي يڠ بركممڤوان تيدق مَوَقْفكن 

هرتا مريك.

سنتياس  برايمان  يڠ  اورڠ  بهاوا  منونجوقكن  اين 
َوَقْف  برلومبا2 مڠرجاكن عمل جارية سڤرتي عباده 

كران مڠتاهوٴي اكن كلبيهنڽ يڠ امت بسر.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سبيدڠ  مَوَقْفكن  سڤرتي  َوَقْف  عباده  چونتوه  انتارا 
َوَقْف  ڤڠاجين،  ڤوست  مسجد،  تاڤق  اونتوق  تانه 
هرتا  اصلكن  لٴين2،  دان  هوسڤيتل  َوَقْف  ڤريڬي، 

يڠ دَوَقْفكن ايت برمنفعة دان ككل. 

ه  برفرمان دالم سورة آِل ِعْمَران ايات 92: اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ برمقصود: كامو تيدق سكالي2 اكن منچاڤاي 
درماكن  كامو  سهيڠڬ  سمڤورنا(  )يڠ  كباٴيقن 
اڤ  دان  سايڠي،  كامو  يڠ  اڤ  درڤد  سبهاڬين 
ه مها  جوا يڠ كامو درماكن مك سسوڠڬوهڽ اللَّ

مڠتاهوٴي.

بنتوق  دالم  ڤولڠن  منجنجيكن  تيدق  َوَقْف  عباده 
َوَقْف  نامون  ددنيا.  سماس  كبنداٴن  كاونتوڠن 
اسلم.  اومت  ايكونومي  ڤركمبڠن  ممبنتو  داڤت 
ڤنجڠ.  بنتوق ڤلبورن جڠك  َوَقْف مروڤاكن سواتو 
كاونتوڠنڽ اداله ڤهال برڤنجڠن يڠ اكن دتواي اوليه 

سي ڤَوَقْف هيڠڬ كهاري قيامة. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سسياڤا يڠ هندق برَوَقْف دنڬري اين هندقله برَوَقْف 
ڤهڠ  مليو  رسم  عادة  دان  اسلم  أڬام  مجلس  كڤد 
كران اي مروڤاكن ڤمڬڠ أمانه توڠڬل دان سموا هرتا 
ه  َوَقْف ايت دجامين ككل سلما-لماڽ كڤد جالن اللَّ

دان تيدق بوليه دتونتوت سمول اوليه مان2 ڤيهق. 



19

مڠالير  تروس  ڤهالڽ  سموڬ  برَوَقْف!  كيت  ماريله 
دان منجادي بكلن داخيرة ننتي. ڤد ماس اين، عباده 
َوَقْف تله دڤرمودهكن لڬي دڠن ڤلباڬاي چارا دان 
 .RM 5.00 سالورن. كيت بوليه برَوَقْف توناي سرنده
سنديري  داتڠ  اد  سام  برَوَقْف  بوليه  اسلم  اومت 
سچارا  برَوَقْف  بركناٴن،  يڠ  كاونتر2  اتاو  كڤجابت 
ڤربنكن  مڠڬوناكن  دڠن  ڤهڠ  دَوَقْف  تالين  دالم 

اينترنيت اتاو ڤوتوڠن ڬاجي. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ
يڠ برمقصود: بنديڠن )درما( اورڠ يڠ ممبلنجاكن 
اياله سام سڤرتي سبيجي  ه،  اللَّ هرتاڽ ڤد جالن 
بنيه يڠ تومبوه منربيتكن توجوه تڠكاي; تياڤ2 
تڠكاي ايت ڤول مڠاندوڠي سراتوس بيجي. دان 
ه مليڤتڬنداكن ڤهال باڬي سسياڤا يڠ  )ايڠتله(، اللَّ
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ه مها لواس )رحمة( كورنياڽ،  دكهندقيڽ، دان اللَّ
لڬي مليڤوتي علمو ڤڠتاهوانڽ.

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


