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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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ڤنجاجهن ميندا
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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

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
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برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اسلم  موسوه2  هاري  سابن  بهاوا  كيت  سدركه 
ڤڬڠن  درڤد  كيت  منجاٴوهكن  اونتوق  برأوسها 
بوكن  تيدق  دان  لٴين  تيدق  مريك  توجوان  اڬام. 
منراڤكن  دان  ملليكن،  مڠليروكن،  اونتوق  اداله 
سيكولريسما  سڤرتي   )ideologi( اديولوڬي2 
اڬام(،  دڠن  كهيدوڤن  مميسهكن   -  sekularisma(
ليبراليسما )liberalisma - كبيبسن هيدوڤ تنڤا اڬام(، 
ڤلوراليسما )pluralisma - مڠڠڬڤ سموا اڬام اداله 
سام( دان سباڬايڽ دالم ڤميكيرن اومت اسلم. دالم 
ارتي كات يڠ لٴين، مريك ايڠين مروسقكن ڤميكيرن 
اومت اسلم سچارا ڤرلهن-لهن اڬر اومت اسلم 
تيدق ماهو لڬي برعباده سڤرتي تيدق صلة، تيدق 
دان  القرءان  ممباچ  برمينت  تيدق  عورة،  منوتوڤ 
عملن اسلم يڠ لٴين. دڠن ايت، لبيه مودهله مريك 

اونتوق ممرتدكن ڬنراسي اومت اسلم اكن داتڠ. 
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اونتوق  ڬوناكن  مريك  سالورن  دان  چارا  ڤلباڬاي 
منجايكن اڬيندا اين دڠن مپالهڬوناكن ميديا سوسيال 
 ،)Youtube( يوتيوب   ،)TikTok( تيقتوك  انتاراڽ 
اينستاڬرام )Instagram( دان لٴين2 لڬي. اينيله يڠ 
دناماكن سباڬاي ڤنجاجهن ميندا اتاو جوڬ دسبوت 
سباڬاي سرڠن ڤميكيرن اتاو دالم بهاس عربڽ َغْزُو 

الِفْكِر. 

ه  برفرمان دالم سورة البقرة ايات 120: اللَّ
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تيدق  نصراني  دان  يهودي  اورڠ  برمقصود:  يڠ 
اكن رضا كڤد كامو هيڠڬ كامو مڠيكوتي اڬام 
ه  اللَّ ڤتونجوق  "سسوڠڬوهڽ  كاتاكنله:  مريك. 
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سسوڠڬوهڽ  دان  بنر(".  )يڠ  ڤتونجوق  ايتوله 
ستله  مريك  كماهوان  مڠيكوتي  كامو  جك 
لڬي  تيدق  ه  اللَّ مك  كڤدامو،  داتڠ  ڤڠتاهوان 

منجادي ڤليندوڠ دان ڤنولوڠ باڬيمو.

ايات اين جلس مڠڬمبركن سيكڤ سبنر ڤارا موسوه 
سجق  يڠ  نصراني  دان  يهودي  خصوصڽ  اسلم 
يڠ  دالم ڤرڠ صليب  برزمان مموسوهي كيت.  زمان 
 )Kristian( برلڠسوڠ سلما 200 تاهون، قوم كريستين
چوبا اونتوق مڠهاڤوسكن اسلم، تتاڤي مريك تيدق 
برجاي. مالهن، ڤرڠ صليب هاپاله مپببكن قربان يڠ 
 cendekiawan( تيڠڬي. مك ڤارا چنديكياون كريستين
Kristian( مول سدر بهاوا ڤڤرڠن فيزيكل تيدق اكن 

منجاجه  اونتوق  سباليقڽ،  اسلم.  ملمهكن  برجاي 
اتاو مڠالهكن اورڠ اسلم اداله دڠن چارا ڤنجاجهن 

ميندا. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اورڠ  ڤربواتن2  دڠن  دكجوتكن  كيت  اين  اخير2 
ممڤرأولوق- اتاو  ممڤرسندا  يڠ  سنديري  اسلم 



20

أولوقكن اڬام اسلم سڤرتي منجاديكن شريعة اسلم 
كوميدي  ڤرسمبهن  دڤنتس2  لوق  باهن  سباڬاي 

 .)komedi(

ه   برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن  رسول اللَّ
اوليه امام مسلم يڠ برمقصود:

سوڠڬوه كالين اكن مڠيكوتي جالن اورڠ سبلوم 
كالين سجڠكل دمي سجڠكل دان سهستا دمي 
سهستا سمڤاي جك مريك ماسوق كلوبڠ بياوق 
كامي  مڠيكوتيڽ.  اكن  ڤستي  كالين  سكاليڤون، 
ايت  مريك  اداكه  ه،  اللَّ رسول  واهاي  برتاڽ: 
مك  منجواب:  بڬيندا  نصراني؟  دان  يهودي 

سياڤاكه لڬي؟ 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤركوكوهكنله عقيدة، شريعة دان اخلق كڤد ستياڤ 
ممباچ  صلة،  ملقساناكن  دڠن  كيت  كلوارڬ  اهلي 
سلمت  كيت  سموڬ  لٴين  يڠ  عباده  دان  القرءان 

ددنيا دان اخيرة.
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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


