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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 مليسيا
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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

هاري  سمبوتن  مراعيكن  سموا  كيت  اين  هاري 
مليسيا. هاري مليسيا اياله هاري ممڤرايڠتي ڤمبنتوقن 
تانه مليو، سراوق، سابه  اڤابيل ڤرسكوتوان  مليسيا 
دان سيڠاڤورا دساتوكن. منروسي ڤمبنتوقن مليسيا، 
سمننجوڠ،  وليه  دكتيڬ2  رعيت  دان  ڤميمڤين 
برسام  هيدوڤ  اونتوق  برستوجو  سراوق  دان  سابه 
سباڬاي سبواه نڬارا يڠ دواكيلي اوليه ڤلباڬاي بڠسا 
  ه يڠ ممبنتوق سبواه مشاركت مجموع. فرمان اللَّ

دالم سورة الُحُجَرات ايات 31:
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سسوڠڬوهڽ  مأنسي!  اومت  واهاي  برمقصود:  يڠ 
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كامي تله منچيڤتاكن كامو درڤد للكي دان ڤرمڤوان، 
دان  بڠسا  برباڬاي  كامو  منجاديكن  تله  كامي  دان 
)دان  بركنل-كنلن  كامو  سوڤاي  ڤواق،  برسوكو 
برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ لٴين(. سسوڠڬوهڽ 
لبيه تقواڽ  اياله اورڠ يڠ  ه  اللَّ سموليا2 كامو دسيسي 
بڠساڽ(.  اتاو  كتورونن  لبيه  يڠ  )بوكن  كامو،  دانتارا 
مندالم  مها  لڬي  مڠتاهوٴي،  مها  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ 

ڤڠتاهوانڽ )اكن كاداٴن دان عملن كامو(.

مجموع  مشاركت  ڤمبنتوقن  اسلم  سجاره  دالم 
منديريكن    ه  اللَّ رسول  كران  اسيڠ  ڤركارا  بوكن 
يهودي  اورڠ2  مرڠكومي  يڠ  دمدينه  اسلم  نڬارا 
منداڤت  مريك  ورڬانڬارا.  سباڬاي  كريستين  دان 
ڤرليندوڠن، لينن باٴيق سرتا حق اونتوق مڠعملكن 

اڬام ماسيڠ2 دڠن امان دان سجهترا.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نڬارا  ڤمبنتوقن  كران    ه  اللَّ كڤد  برشكور  كيت 
امان دان هرموني. مك كيت  مليسيا برجالن سچارا 
اومت اسلم سام اد ڤميمڤين اتاو رعيت هندقله مپرو 
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دان بردعوة دڠن برسوڠڬوه2 اڬر سلوروه ورڬانڬارا 
اين ممهمي اسلم دان مڠاجق مريك سوڤاي برايمان 
ه دان  دان مملوق اڬام اسلم كران اين اداله ڤرينته اللَّ

رسولڽ.

بسر  سومبڠن  دان  ڤرجواڠن  مڠهرڬاٴي  سموا  كيت 
ترديري  يڠ  كيت  ڤميمڤين  ڤارا  اوليه  دلكوكن  يڠ 
اوليه ڤارا ڤجواڠ كمرديكاٴن، راج2 مليو، ڤارا عالم 
علماء دان ڤميمڤين2 ڤوليتيك دالم ممستيكن كامانن 
ه  مڠورنياكن  نڬارا كيت يڠ دچينتاٴي. سموڬ اللَّ
اوليه  مريك.  اوسها  اتس  بسر  يڠ  ڤهال  دان  ڬنجرن 
ايت، ماريله كيت بردعاء اڬر نڬارا كيت دكورنياكن 
كامانن دان كسجهتراٴن سباڬايمان دعاء نبي إبراهيم 

عليه السلم دالم سورة الَبَقَرة ايات 126:

    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  

مكه  نڬري  جاديكنله  توهنكو  يا  برمقصود:  يڠ 
بريله رزقي بروڤا بواه- امان دان  اين نڬري يڠ 
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يڠ  مريك  دانتارا  ياٴيت  ڤندودوقڽ  كڤد  بواهن 
ه دان هاري كمودين. برايمان كڤد اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت برسام2 مپرو كڤد سموا ڤيهق تيدق كيرا 
سكالي  سام  جاڠن  اسلم  بوكن  اتاو  اسلم  اورڠ 
ايڠتله  القرءان.  دان  محمد  نبي   ، ه  اللَّ مڠهينا 
اوليه  دتريما  داڤت  تيدق  اين  سأومڤام  ڤڠهيناٴن 
مريك  هاتي  مڠڬوريس  اكن  اين  كران  اسلم  اومت 
دالم  تيدق هرموني  يڠ  اكن موجودكن سواسان  دان 
نڬارا كيت. بڬيتو جوڬ، سكالي لڬي هندقله كيت 
منيڠكتكن لڬي اوسها دعوة سوڤاي سلوروه رعيت 
دنڬارا اين سنتياس ممهمي دان مڠحرمتي كدودوقن 

اسلم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان دنڬارا اين.

دان  كامانن  كبركتن،  مڠورنياكن  ه  اللَّ سموڬ 
كسجهتراٴن كڤد كيت سموا.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ  
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ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ  ڑ  

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


