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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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دعوة كڤد بوكن اسالم
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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 

برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كڤد  رحمة  اتاو  لِْلَعاَلِمْين  َرْحَمًة  اڬام  اداله  اسلم 
سلوروه  كڤد  دتورونكن  اسلم  اڬام  عالم.  سكالين 
اومت مأنسي تنڤا مڠيرا بڠسا، كتورونن، ورنا كوليت 
بسر  نعمت  منشكوري  امت  كيت  ستاتوس.  دان 
ه  اللَّ كورنياٴن  نعمت  مك  مسلم.  سأورڠ  منجادي 
برسام2  دراسا  دان  دكوڠسي  ڤرلو  اين  كيت  كڤد 
اوليه ستياڤ مأنسي لبيه2 لڬي راكن2 كيت يڠ بلوم 
مملوق اسلم. سبب ايتوله، دالم اسلم اد كونسيڤ 
)konsep( دعوة، ياٴيت مپرو اورڠ لٴين كڤد اسلم.

سباڬاي  مليسيا  نڬارا   )konteks( كونتيكس  دالم 
كوموسيسي  دڠن  اڬام،  دان  قوم  بربيلڠ  نڬارا  سبواه 
چينا،  مليو،  درڤد  ترديري  ڤندودوق   )komposisi(
سابه  بوميڤوترا  قوم  اصلي،  اورڠ  سيك،  اينديا، 
كيت  درڤد  ستياڤ  مك  لڬي،  لٴين2  دان  سراوق 
اداله ڤندعوه. كيت هندقله منجادي اومت اسلم يڠ 
ترباٴيق منجادي چونتوه تلدن كڤد اورڠ بوكن اسلم 
سوڤاي مريك برمينت كڤد اڬام اسلم دان كيت مستيله 
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برتڠڬوڠجواب مپمڤايكن سروان اسلم كڤد مأنسي. 
ه  دالم سورة آِل ِعْمَران ايات 110: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ  ترباٴيق  اومت  اداله  كامو  برمقصود:  يڠ 
مپوروه  كامو  مأنسي.  اونتوق  دلهيركن 
يڠ  درڤد  منچڬه  دان  معروف  يڠ  )بربوات( 

ه. موڠكر دان برايمان كڤد اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مپانتوني  دان  بركاون  برڬاٴول،  ڤرلو  اسلم  اومت 
ڬولوڠن بوكن اسلم سرتا منونجوقكن تلدن سرتا 
ڤرنه  يڠ  كاجين  ببراڤ  منوروت  باٴيق.  يڠ  اخلق 
منولق  اسلم  بوكن  ڤونچا ڬولوڠن  انتارا  دجالنكن، 
بوروق  ڤراڠاي  دان  سيكڤ  كران  اداله  اسلم  اڬام 
يڠ دتونجوقكن اوليه سبهاڬين اورڠ اسلم سنديري 
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سڤرتي ڤمالس، مناڬيه داده، منچوري دان سباڬايڽ. 
ه  مڠنجوركن سوڤاي كيت  سبب ايتوله رسول اللَّ

سنتياس منجاڬ اخلق.

الُبْوطي  رمضان  َسِعْيد  ْيخ  الشَّ تركنل  علماء  سأورڠ 
برنام  يهودي  ڤرمڤوان  سأورڠ  قصه  منچريتاكن  اد 
زينب بنت حارث يڠ چوبا ممبونوه نبي دڠن ملتقكن 
داڬيڠ  كتيك  بيري2.  داڬيڠ  هيدڠن  دالم  راچون 
سواتو  برلكو  بڬيندا،  مولوت  دالم  براد  ترسبوت 
ممبريتاهو  بركات2  ترسبوت  داڬيڠ  ياٴيت  معجزة 
ه  ممڠڬيل  بهاوا اي تله دبوبوه راچون. رسول اللَّ
زينب دان زينب مڠاكوٴي ڤربواتن كجيڽ كران ماهو 
ڤرڠ  دالم  تربونوه  سواميڽ  سلڤس  دندم  ممبالس 
خيبر. دڠن اخلق يڠ لوهور، نبي ممعافكن زينب. 
ايت جوڬ  كتيك  ڤد  اسلم  اڬام  مملوق  زينب  للو 
دهادڤن بڬيندا. اينيله دعوة يڠ ڤنوه حكمه اوليه نبي 
سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان  دڠن  سسواي    محمد 

النَّْحل ايات 125:

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
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ے  ے  ۓ  ۓڭ
)واهاي  توهنمو  كجالن  سروله  برمقصود:  يڠ 
محمد( دڠن حكمه كبيجقساناٴن دان نصيحت 
)يڠ  مريك  بربحثله دڠن  دان  باٴيق  يڠ  ڤڠاجرن 

اڠكاو سروكن ايت( دڠن چارا يڠ ترباٴيق.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

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

ُغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة َبلِّ

والوڤون  درڤدكو  سمڤايكن  برمقصود:  يڠ 
سڤوتوڠ ايات.

مپيبر  دان  مپمڤاي  كيت  مڠڬالقكن  اين  حديث 
والوڤون  لٴين  اورڠ  كڤد    نبي  اجرن  لواسكن 
بياسا  رعيت  اد  سام  اسلم  مشاركت  سديكيت. 
ڤرانن  مماٴينكن  هندقله  ڤميمڤين  لڬي  لبيه2  اتاو 
ماسيڠ2 اونتوق مپومبڠكن اوسها دعوة كڤد راكن2 
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يڠ بوكن اسلم دڠن ممنفعتكن سالورن يڠ اد. هاري 
اين كيت بوليه بردعوة مڠڬوناكن ميديا سوسيال دان 
جوڬ ايميل سڤرتي مان نبي  بردعوة كڤد ڤمبسر 
روم، ڤرسي، حبشة، َيَمن دان لٴين2 دڠن ڤڠوتوسن 

سورت سروان كڤد اسلم.

ڤوست  سباڬاي  ڤرانن  مماٴينكن  بوليه  مسجد  ڤيهق 
بوكن  اورڠ  اونتوق  كمودهن  مپدياكن  دڠن  دعوة 
اسلم بلجر اڬام اسلم اتاو اونتوق مريك منداڤتكن 
اورڠ  دان  مسجد  كسوسهن.  دتيمڤا  اڤابيل  بنتوان 
كڤرلوان  باهن2  اتاو  بنتوان  مپومبڠكن  بوليه  راماي 
بوكن  اورڠ  ترماسوق  مسكين  فقير  اونتوق  اساس 
مليو  رسم  عادة  دان  اسلم  أڬام  مجلس  اسلم. 
ڤهڠ تله لما ملقساناكن ڤروڬرم داڤور زكاة دستياڤ 
دكالڠن  سهاج  سسياڤا  ڤهڠ.  نڬري  سلوروه  مسجد 
اصناف يڠ ممرلوكنڽ بوليه داتڠ مڠمبيل بيل2 ماس. 
ڤيهق مسجد جوڬ ڤرلو مڠمبيل ڤرانن دان ممودهكن 
اوروسن اونتوق مپالوركن بارڠ2 داڤور زكاة اين كڤد 

مريك يڠ ممرلوكن.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

  ه  اللَّ دسيسي  ڤهالڽ  بسر  امت  اين  دعوة  توڬس 
َلت ايات 33: سڤرتي مان يڠ دفرمانكنڽ دالم سورة ُفصِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

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

ڤركاتاٴنڽ  باٴيق  لبيه  يڠ  سياڤاكه  دان  برمقصود:  يڠ 
ه، مڠرجاكن عمل صالح  درڤد اورڠ يڠ مپرو كڤد اللَّ
يڠ  اورڠ  ترماسوق  اكو  “سسوڠڬوهڽ  بركات  دان 

مپره ديري.“

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


