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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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ڤرتاهنكن كمرديكاٴن حقيقي
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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

كڤد    ه  اللَّ اوليه  دبريكن  يڠ  نعمت  ساتو  ساله 
مأنسي اياله نعمت كمرديكاٴن. كمرديكاٴن يڠ سبنر 
باڬي سأورڠ مسلم اياله اڤابيل دي بيبس منجاديكن 
ه  اللَّ منطاعتي  اونتوق  سمات2  كهيدوڤنڽ  سلوروه 
-162 ايات  اأَلْنَعام  سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان   .
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ې ې 
يڠ برمقصود: كاتاكنله: سسوڠڬوهڽ صلتكو، 
اونتوق  هاپاله  ماتيكو  دان  هيدوڤكو  عبادهكو، 
سكلين  منتدبيركن  دان  ممليهارا  يڠ  توهن  ه  اللَّ
عالم. تياد سكوتو باڬيڽ دان ايتوله يڠ دڤرينتهكن 
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مپرهكن  تراول  يڠ  اورڠ  اداله  اكو  دان  كڤداكو 
ه(. ديري )كڤد اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت تيدق منافيكن بهاوا سچارا فيزيكلڽ نڬارا اتاو 
تانه اير كيت تله مرديك دان بيبس درڤد بلڠڬو ڤنجاجه. 
كيت ممڤو منتدبير نڬارا مڠيكوت اچوان دان كهندق 
سنديري تنڤا دڤڠاروهي اوليه اورڠ لٴين اتاو كواس 
ڤنجاجهن  سرڠن  بهاوا  كيت  سدركه  نامون  لوار. 
ماسيه بلوم برأخير تتاڤي هاڽ بروبه بنتوق دان صفتڽ. 
كيني مونچول ڤول ڤنجاجهن دالم بنتوق بارو يڠ لبيه 
مربهاي. ڤنجاجهن يڠ برتوڤيڠكن داسر كساماراتاٴن 
يڠ چوبا منجاجه ميندا دان بودايا مشاركت. كبوداياٴن 
سباڬاي  اسلم  براساسكن  يڠ  كيت  نڬارا  مشاركت 
اڬام راسمي دأنچم مللوءي ڤنجاجهن بودايا ڬلوبل 
)global( يڠ برترسكن هيبورن ملمڤاو اتاو كهيدوڤن 
ماكن  برڤاكاين،  برتوتور،  برفيكير،  چارا  بيبس. 
بودايا  ترڤڠاروه دڠن  ماسيه  مان  يڠ  برسوكن  مينوم، 

يڠ برتنتڠن دڠن اسلم.
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مڠعملكن  اڤابيل  ديري  رنده  مراسا  كيت  جاڠنله 
بڠڬ  مراسا  كيت  هندقله  اسلم.  عملن  دان  بودايا 
برتوتور دالم بهاس مليو كران اي بهاس ايبوندا كيت 
دان بهاس راسمي نڬارا كيت. تنڤا دسدري سكارڠ 
مڠوتاماكن  لبيه  يڠ  ڤريميس  ڤميليق2  ترداڤت  اين 
ڤڠڬوناٴن بهاس ايڠڬريس دان سلٴين درڤد بهاس 

مليو كتيك ممڤروموسيكن ڤريميس مريك.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كبيبسن  بهاوا  منچانڠكن  جوڬ  اسلم  موسوه2 
تيدق  دان  اورڠ  ستياڤ  مطلق  حق  اداله  اينديۏيدو 
سساورڠ  اڬام.  حكوم  اتاو  اوندڠ2  دڠن  تريكت 
ايت بيبس بربوات اڤ سهاج سلڬي تيدق مڠڬڠڬو 
اسلم  اومت  ماهو  تيدق  كيت  لٴين.  اورڠ  حق 
 )plural( ڤلورال  فهمن  دڠن  ترڤڠاروه  كيت  دنڬارا 
ليبرال  فهمن  اتاو  سام  اداله  اڬام  سموا  مپاتاكن  يڠ 
)liberal( يڠ بيبس تنڤا تريكت دڠن حكوم حكام اڬام 
 )Jerman( سڤرتي يڠ برلكو دسبواه مسجد دجرمن
يڠ مان صلة بوليه دامامكن اوليه للكي اتاو ڤرمڤوان 
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عورة  منوتوڤ  بوليه  صلة  منديريكن  يڠ  مريك  دان 
اين دبينا اتس اساس كبيبسن  اتاوڤون تيدق. مسجد 

براڬام دان حق اساسي مأنسي. 

مريك چوبا ممڤڠاروهي اومت اسلم اڬر مڠعملكن 
چارا هيدوڤ جاهلية يڠ مپيمڤڠ درڤد شريعة اسلم. 
اوليه ايت جاڠنله كيت ترڤدايا دڠن تيڤو داي مريك. 
سيدنا عمر الخطاب تله مڠيڠتكن كيت تنتڠ مقصود 

جاهلية دڠن كاتاڽ:

َما ُتنَْقُض ُعَرى اإِلْسَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، إَِذا َنَشَأ فِي  إِنَّ

اإِلْسَلِم َمْن َلْم َيْعِرْف اْلَجاِهلِيََّة

يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ اكن ترأوراي ايكتن 
دبسركن  يڠ  اورڠ  اڤابيل  ڤرساتو  ساتو  اسلم 
جاهلية  مقصود  مڠنلي  تيدق  تتاڤي  اسلم  دالم 

)فهمن يڠ مپيمڤڠ درڤد اجرن اسلم(.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم اوسها ممباڠونكن ايكونومي نڬارا يڠ مرديك، 
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يڠ  كرجا  تناڬ  ممڤوپاٴي  مستيله  كيت  نڬارا 
بركماهيرن، برإينتڬريتي )berintegriti( دان سڠڬوڤ 
برجهاد دالم ممباڠونكن نڬارا يڠ تيدق هاڽ برڬنتوڠ 
دسدري  تنڤا  ترجاجه  بوليه  نڬارا  اسيڠ.  تناڬ  كڤد 
دالم مماجوكن  برأوسها سنديري  تيدق  جك رعيتڽ 

نڬارا.

كمرديكاٴن  مپمبوت  دڠن  برسمڤنا  دمكين  يڠ  اوليه 
ڤد تاهون اين، ماريله كيت برسام2 برمحاسبة، اڤاكه 
نعمت  منجاڬ  تڠڬوڠجواب  مڠڬالس  ممڤو  كيت 
كيت  لما  سكين  تله  يڠ  كيت  نڬارا  كمرديكاٴن 
كمرديكاٴن  مڠيسي  برسام2  كيت  ماريله  كچڤي؟ 
دڠن مڠعملكن سڬال تونتوتن دان اجرن اسلم دالم 
ديري، كلوارڬ دان مشاركت كيت سڤرتي منديريكن 
صلة سچارا برجماعه، منوتوڤ عورة، مڠحاضيري 
يڠ  منچڬه  معروف  يڠ  مپوروه  علمو،  مجلس2 
موڠكر. ڤاميركنله اخلق يڠ موليا، ڤوڤوقله سماڠت 
لٴين،  سام  ساتو  انتارا  ممبنتو  بنتو  سوك  ساليڠ 
هيندريله سڬال ڤرسليسيهن يڠ ممباوا كڤد ڤرڤچهن 
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دان اخيرڽ مڠوندڠ كڤد هنچورڽ نعمت كمرديكاٴن. 
سوڤاي  كيت  نڬارا  كڤيمڤينن  تمڤوق  ڤرتاهنكنله 
سنتياس دڤيمڤين اوليه بڠسا مليو اسلم يڠ برايمان 
كران  برڤرلمباڬاٴن،  راج  ناٴوڠن  دباوه  برتقوى  دان 
اكن  يڠ  سهاجاله  كتقواٴن  براساسكن  يڠ  كڤيمڤينن 

منجاڬ كمرديكاٴن يڠ حقيقي. 

ه  دالم سورة اأَلْنَفال ايات 20: رينوڠيله فرمان اللَّ
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دان  ه  اللَّ كڤد  كامو  طاعتله  دان  برمقصود:  يڠ 
رسولڽ، دان جاڠنله كامو بربنته2; كالو تيدق 
هيلڠ  دان  سماڠت  لمه  منجادي  كامو  نسچاي 
سڬال  )مڠهادڤي  صبرله  دان  كامو،  كقواتن 
ه  اللَّ كسوكرن دڠن چكل هاتي(; سسوڠڬوهڽ 

بسرتا اورڠ يڠ صبر.
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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


