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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  االلَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

 )KWSP( دنڬارا كيت كومڤولن واڠ سيمڤنن ڤكرجا
ممبنتو  اونتوق  دأمانهكن  يڠ  برقانون  بادن  مروڤاكن 
تناڬ كرجا مليسيا منابوڠ اونتوق ڤرساراٴن سلرس 

.AKTA KWSP 1991 دڠن

 KWSP اوليه  دتريما  يڠ  ترداڤت دوا جنيس چارومن 
ياٴيت:

ددالم  كرجا  تناڬ  درڤد  واجب  چارومن  ڤرتام: 
سيكتور سواستا دان ڤكرجا تيدق برڤينچين سيكتور 
عوام يڠ ترديري درڤد چارومن ڤكرجا دان مجيكن. 

كدوا: باڬي مڠڬالقكن رعيت مليسيا منابوڠ اونتوق 
ڤرساراٴن، KWSP جوڬ اد مپدياكن سكيم چارومن 
خاص   )insentif( اينسنتيف  دڠن  سوكاريل  سچارا 
سڤرتي سكيم )i-saraan( ياٴيت چارومن سوكاريل 
ڤنداڤتن  تياد  دان  سنديري  بكرجا  يڠ  مريك  باڬي 
تتڤ; دان كاسيه سوري كلوارڬ مليسيا KWSP باڬي 
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ڬولوڠن سوري رومه.

باڬي ممبوليهكن اهلي ممڤوپاٴي سيمڤنن ڤرساراٴن 
اكاٴون  مپدياكن  تله  جوڬ   KWSP شريعة،  ڤاتوه 
شريعة  ڤرينسيڤ  مڠيكوت  داوروسكن  يڠ   KWSP

1 جنواري  ياٴيت اكاٴون سيمڤنن شريعة برمول ڤد 
.2017

ستله 5 تاهون اكاٴون سيمڤنن شريعة دڤركنلكن، اهلي 
KWSP براڬام اسلم دنڬري ڤهڠ، هاڽ %15 سهاج يڠ 

اين  اكاٴون سيمڤنن شريعة. كاداٴن  برتوكر كڤد  تله 
امتله مپديه دان ممبيمبڠكن، كران ماسيه راماي درڤد 
مريك  ڤرساراٴن  سيمڤنن  ممبياركن  ماسيه  يڠ  كيت 
 )konvensional( كونۏينسيونال  سچارا  داوروسكن 

يڠ تيدق ڤاتوه شريعة. 

امام  رواية  حديث  دالم  برسبدا    ه  اللَّ رسول 
البخاري:

َأَخَذ  َما  اْلَمْرُء  ُيَبالِي  َل  َزماٌن،  النَّاِس  َعَلى  َيْأتِي 
ِمنُْه، َأِمَن الَحَلِل أْم ِمَن الَحَراِم
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ننتي دمان  داتڠ سواتو زمان  اكن  برمقصود:  يڠ 
سساورڠ سوده تيدق لڬي مڠمبيل ڤدولي اڤ 
سومبر  درڤد  اد  سام  دڤراوليهيڽ،  يڠ  )ڤنداڤتن( 

حلل اتاوڤون حرام.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سيمڤنن  اكاٴون  اسلم،  براڬام   KWSP اهلي  باڬي 
سواتو  اداله  اياڽ  تتاڤي  ڤيليهن  سواتو  بوكنله  شريعة 

كواجيڤن.

اكن كواجيڤن  ڤرلو سدر  اسلم  براڬام   KWSP اهلي 
اونتوق سڬرا براليه كاكاٴون سيمڤنن شريعة.

مپدياكن  اهلي  ممبنتو  اكن  شريعة  سيمڤنن  اكاٴون 
سڤنوهڽ  دمنفعتكن  بوليه  يڠ  ڤرساراٴن  سيمڤنن 
ترماسوق اونتوق منونايكن عباده حج دان عمرة تنڤا 

سبارڠ كراڬوان دان وس2 كاتس سومبر دانا.

ه  جوڬ مڠيڠتكن كيت اكن ڤري ڤنتيڠڽ  رسول اللَّ
دالم  ُشْبَهة  دان  حرام  يڠ  ڤركارا  منيڠڬلكن  اونتوق 

مپلمتكن اڬام دان كحرمتن اومت اسلم.
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دالم حديث رواية امام البخاري دان امام مسلم درڤد 
ساي  بركات،  دي    بشير  بن  نعمان  عبدالله  ابو 

ه  برسبدا: مندڠر رسول اللَّ

سسوڠڬوهڽ يڠ حلل ايت جلس دان يڠ حرام 
يڠ  ڤركارا2  ترداڤت  دانتارا كدواڽ  ايت جلس. 
ُشْبَهة )سامر2( يڠ تيدق دكتاهوٴي اوليه كباپقن 
ُشْبَهة  ترهادڤ  تاكوت  يڠ  سياڤا  مك  اورڠ. 
برارتي دي تله مپلمتكن اڬاماڽ دان كحرمتنڽ. 
ُشْبَهة،  ڤركارا  دالم  ترجروموس  يڠ  سياڤا  دان 
مك اكن ترجروموس دالم ڤركارا يڠ دحرامكن.

ڤلبورن  دڠن  دكاٴيتكن  سريڠ  يڠ  ڤركارا  انتارا 
رباء  عنصور  اياله   )konvensional( كونۏينسيونال 
)كتيدق  َغَرار  دان  )ڤرجودين(  َمْيِسر  )فاٴيده(، 
ڤستين ددالم كونترک )kontrak(( يڠ سريڠ ترداڤت 
اينسورن سرتا  دان  ڤربنكن  ددالم ڤلبورن دسيكتور 
ه  اللَّ  .)konvensional( سيستم كواڠن كونۏينسيونال

برفرمان دالم سورة البقرة ايات 278:
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يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان، برتقواله 
ه دان تيڠڬلكنله سيسا2 رباء، جك كامو  كڤد اللَّ

اورڠ يڠ برايمان.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مشوارت جاوتنكواس ڤرونديڠن حكوم شرع نڬري 
دڠن  دڤراوليهي  يڠ  هرتا2  بهاوا  مموتوسكن  ڤهڠ 
غرار،  رباء،  سڤرتي  شريعة  مماتوهي  تيدق  يڠ  چارا 
رسواه  رامڤاسن،  رومڤقن،  ڤنيڤوان،  ڤرجودين، 
بوليه دڬوناكن  تيدق  اداله حرام دان  دان سأومڤاماڽ 
اونتوق منفعة دان كڤنتيڠن ديري سنديري سرتا ڤرلو 

دبرسيهكن دڠن مپراهكن كڤد بيت المال.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت  سيمڤنن  ممستيكن  كيت  برسام2  ماريله 
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داوروسكن سچارا ڤاتوه شريعة خصوصڽ سيمڤنن 
ڤرساراٴن باڬي اهلي KWSP دڠن براليه كڤد اكاٴون 

سيمڤنن شريعة سوڤاي برسيه دان دبركتي.

ه  برفرمان دالم سورة البقرة ايات 172:  اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ

ماكنله  برايمان!  يڠ  اورڠ  واهاي  برمقصود:  يڠ 
كامي  تله  يڠ  حلل(  )يڠ  باٴيق  يڠ  بندا2  درڤد 
بريكن كڤد كامو، دان برشكورله كڤد الله، جك 

كامو بنر2 هاڽ برعباده كڤدڽ.

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
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َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 
ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَّ


