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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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اينفالسي دان هرڬ بارڠن

5 صفر 1444هـ / 2 سيڤتيمبر 2022

ِ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 
دان  ددنيا  ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اينفلسي دان كناٴيقن هرڬ بارڠن، مروڤاكن چابرن 
يڠ ممبيمبڠكن، خاصڽ سلڤس نڬارا مول ڤوليه درڤد 
برهادڤن  باكل  ڤڠڬونا  راماي   .)pandemik( ڤندميق 
دڠن كمروسوتن كواس ممبلي دان كواليتي هيدوڤ.

درڤد  سبهاڬين  اداله  اين  اينفلسي  سسوڠڬوهڽ 
ه  اللَّ حقيقتڽ،  برايمان.  اورڠ  كاتس    ه  اللَّ اوجين 
ريسڤونس  ممبريكن  كيت  باڬايماناكه  مليهت  سدڠ 

ترهادڤ اوجين اين.

بارڠن  هرڬ  كناٴيقن   ، محمد  نبي  زمان  سماس 
بڬيندا.  كڤد  مڠادو  صحابة  سهيڠڬ  برلكو،  ڤرنه 
تيدق داڤت دنافيكن، بهاوا سكيراڽ ڤرداڬڠن برلكو 
اكن برلكو  بارڠن  ڤننتوان هرڬ  باٴيق، مك  سچارا 

دڠن عادل كڤد ڤنياڬ دان ڤمبلي.

برلكوڽ اينفلسي انتاراڽ دسببكن ڤرانچڠن جاهت 
كومڤولن ترتنتو، مك اين ساتو ڤڠخيانتن كڤد رعيت 
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مپلودوڤ  اياله  مريك،  كجاهتن  انتارا  نڬارا.  دان 
ميپق ماسق، منجوال ڤيترول اتاو ديسل كڤد ڤيهق يڠ 
تيدق سڤاتوتڽ دان منجوال بارڠ كاولن برسوبسيدي 
ايت  سمواڽ  سدڠكن  لوار،  كڤيهق   )bersubsidi(
حق رعيت نڬارا اين. كسنڽ، رعيت ترڤقسا منڠڬوڠ 
ه  دالم سوره الَحّج ايات  كناٴيقن هرڬ. فرمان اللَّ

:38
ڃ ڃ ڃ چ چ 

حب   جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ   ی   ی    ی   ی  
خب  مبىب  يب    جت   

اورڠ  ممبيل  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
كڤد  تيدق سوك  ه  اللَّ برايمان; سسوڠڬوهڽ  يڠ 
تياڤ2 سأورڠ يڠ خيانت، لڬي تيدق برشكور.

كڤد  مپرو    محمد  نبي  يڠ  مروايتكن  ترمذي  امام 
ڤنياڬ:

اًرا إِلَّ َمِن اتََّقى  اْلِقَياَمِة ُفجَّ َيْوَم  ُيْبَعُثوَن  اَر  إِنَّ التُّجَّ
َه َوَبرَّ َوَصَدَق اللَّ
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اكن  ڤنياڬ  ڤارا  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
دبڠكيتكن ڤد هاري قيامة سباڬاي اورڠ جاهت، 
بربوات  ه،  اللَّ كڤد  برتقوى  يڠ  مريك  ملٴينكن 

باٴيق دان برصدقه.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اسلم جوڬ ملرڠ عملن اِْحتَِكار )مپوروق( بارڠن 
اتاو مونوڤولي بارڠن. منوروت امام النََّوِوي، اِْحتَِكار 
للو  ماكنن  ممبوروڠ  ايت  سساورڠ  برمقصود 
مپوروقڽ اڬر داڤت دجوال ڤد هرڬ يڠ لبيه تيڠڬي. 
ڤربواتن تركوتوق اين دلرڠ دالم اسلم. دالم ُمْسَند 

احمد، نبي  برسبدا:

لُِيْغلَِيُه  اْلُمْسلِِميَن  َأْسَعاِر  ِمْن  َشْيٍء  فِي  َدَخَل  َمْن 
ِمَن  بُِعْظٍم  ُيْقِعَدُه  َأْن  ِه  اللَّ َعَلى  ا  َحقًّ َفإِنَّ   ، َعَلْيِهْم 

النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة

يڠ برمقصود: بارڠ سياڤا يڠ مپببكن هرڬ بارڠن 
ه اكن  اورڠ اسلم منجاديكنڽ لبيه مهل، مك اللَّ

منمڤتكنڽ دالم نراك ڤد هاري قيامة كلق.
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اورڠ  اوليه  دمونوڤولي  يڠ  بارڠن  باپق  براڤ  ليهتله، 
تڠڬوڠجواب  منجادي  اداله  كيت.  نڬارا  دالم  تڠه 
دالم  ڤروبهن  ملكوكن  اونتوق  بركواس  ڤيهق  كڤد 
اڬر  تڠه،  اورڠ  دان  مونوڤولي  اْنتِي  ڤڠواتكواساٴن 
جلتا.  رعيت  سلوروه  كڤد  دبريكن  عادل  يڠ  ڤلواڠ 
مريك يڠ مڠاٴوت ككاياٴن دڠن چارا يڠ تيدق عادل، 
دان  عادل  يڠ  ڤرداڬڠن  ڤوليسي  دڠن  دبنترس  ڤرلو 
مسرا رعيت. اين جوڬ سچارا تيدق لڠسوڠ مڠاول 
هرڬ بارڠن، بهكن ملهيركن ڤرساٴيڠن صيحت يڠ 

اكن ممبريكن كباٴيقن كڤد ڤڠڬونا.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دڠن  بربلنجا  كيت  ماريله  اسلم،  اومت  سباڬاي 
سبهاڬين  اين،  سبلوم  شريعة.  برلندسكن  برهيمه 
ميواه.  سچارا  ماكن  دان  بربلنجا  دڠن  للي  كيت 
مودن،  ڤرنياڬاٴن  ڤلباڬاي  وجودڽ  دڠن  لڬي  اڤاته 
ڤول  دتمبه  فيزيكل،  كداي  اتاو  تالين  دالم  اد  سام 
اي-ولليت  ڤمبايرن  قاعده  ڤلباڬاي  برچمبهڽ  دڠن 
)e-wallet( دان ڤرخدمتن كريديت )kredit(، راماي 
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كڤد  ممباوا  اخيرڽ  يڠ  سدر  تنڤا  بربلنجا  بوروس  يڠ 
كسمڤيتن واڠ. هيدوڤ منجادي سوكر كتيك هرڬ 
بارڠن سماكين ناٴيق. جاڠنله ترللو تريكوت دڠن 
ڬوداٴن نفسو دان ترند )trend( سماس. بليله بارڠ يڠ 
ه  دالم سورة الُفْرَقان  ڤرلو سهاج. ايڠتله فرمان اللَّ

ايات 67:

ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ  حئ  مئ

ه  يڠ برمقصود: دان جوڬ مريك )يڠ درضاٴي اللَّ
اياله( يڠ اڤابيل ممبلنجاكن هرتاڽ، تياداله  ايت 
دان  كدكوت;  بخيل  تياد  دان  باتس  ملمڤاوءي 
)سباليقڽ( ڤربلنجاٴن مريك اداله بتول سدرهان 

دانتارا كدوا2 چارا )بوروس دان بخيل( ايت.

حياتيله ڤسنن نبي محمد  دالم صحيح بخاري:

ُه َرُجاًل َسْمًحا إَِذا َباَع، َوإَِذا اْشَتَرى، َوإَِذا  َرِحَم اللَّ
اْقَتَضى
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برتوليرنسي  يڠ  مريك  مرحمتي  ه  اللَّ برمقصود:  يڠ 
سماس منجوال، ممبلي، دان منونتوت واڠ.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ برمقصود: واهاي اومت مأنسي، سسوڠڬوهڽ 
ه )ممبالس عمل كامو( اداله بنر; مك  جنجي اللَّ
ددنيا،  كهيدوڤن  اوليه  دڤرداياكن  كامو  جاڠنله 
دان جاڠنله شيطان يڠ ڤنداي منيڤو ايت برڤلواڠ 

ه. ممڤرداياكن كامو تنتڠ اللَّ

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


