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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.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ه ساتو  منچينتاٴي دان ممبيال رسول اللَّ
تونتوتن

07 اوكتوبر 2022 | 10 ربيع االول 1444هـ 

ِ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 اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 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 سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
درضاٴي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دان  ممبيل  دتونتوت  كيت  اسلم  سأورڠ  سباڬاي 
ه  اڤابيل بڬيندا  ممڤرتاهنكن كمولياٴن رسول اللَّ
بوكنله    نبي  مڠهينا  ڤربواتن  دهينا.  دان  دچاچي 
سواتو ڤركارا بهارو. سجق بڬيندا داوتوس سباڬاي 
سأورڠ نبي دان رسول بڬيندا تله دهينا دڠن ڤلباڬاي 
ڤپاعير،  سأورڠ  سباڬاي  مينودوهڽ  سڤرتي  هيناٴن 
اهلي سيحير، سأورڠ يڠ ڬيل سرتا برماچم اوڠكڤن 
ات  افَّ ه  دالم سورة الصَّ الڬي. سباڬايمان فرمان اللَّ

ايات 36 :

ڃ ڃ ڃ چ چ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
كامي  ڤاتوتكه  بركات:  مريك  برمقصود:  يڠ 
مستي منيڠڬلكن توهن2 يڠ كامي سمبه، كران 

مندڠر اجقن سأورڠ ڤپاعير يڠ ڬيل؟.
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رياليتيڽ، جك دتليتي ايسو ڤڠهيناٴن ترهادڤ اسلم 
 ، ه  اللَّ ممڤرسنداكن  كڤد  بركيسر  كيني  ماس  ڤد 
دان    محمد  نبي  مڠهينا  يڠ  ڬمبر2  ناٴيق  مموات 
يڠ  عبادة  عمل  مڠيجيق-ايجيق  سرتا  بڬيندا  استري 
دميديا  دتولركن  دان  اسلم  اومت  اوليه  دالكوكن 

سوسيال.

ڤد هاري اين مريك يڠ ممبنچي دان مڠهينا نبي محمد 
دان  برسوارا  كبيبسن  حق  سلوڬن  مڠڬوناكن   

برتوڤيڠكن حق اساسي مأنسي.

دهينا،  يهودي  ڬولوڠن  سكيراڽ  چونتوه،  سباڬاي 
سميتيق  انتي  اوندڠ2  دباوه  تيندقن  مڠمبيل  مريك 
)Anti Semitik - انتي يهودي(. جك قوم، اڬام اتاو 
مڠمبيل  اكن  مريك  مك  دهينا  مريك  اوتام  ڤميمڤين 
دان  كڬانسن  انتي  ڤرَقْوَمن،  انتي  نام  اتس  تيندقن 

الٴين2.

منتوهمه،  مڠهينا،  ڤربواتن  بهاوا  كتاهوٴيله 
ه  اداله  ممڤرماٴين2 دان ممڤرليكيهكن رسول اللَّ
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دسابيتكن  بوليه  اين  مريك  بسر.  بردوسا  دان  حرام 
 233 سيكشن  انتاراڽ  اوندڠ2  ڤرونتوقكن  ببراڤ 
 1998  )AKM( مولتيميدي  دان  كومونيكاسي  اكتا 
ممڤرونتوقكن دندا مكسيموم ليم ڤولوه ريبو ريڠڬيت 

اتاو ساتو تاهون ڤنجارا.

سأومڤام    محمد  نبي  ترهادڤ  ڤڠهيناٴن  بهكن 
  ه  اللَّ اسلم.  اومت  جوڬ  دان    ه  اللَّ مڠهينا 
يڠ  اورڠ  ترهادڤ  يڠ هينا  ملعنة دان مپدياكن عذاب 
ه  دالم سورة اأَلْحَزاب ايات  ملكوكنڽ. فرمان اللَّ

:57

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک

ه  اللَّ مپاكيتي  يڠ  اورڠ  سسوڠڬوهڽ   : برمقصود  يڠ 
ه ملعنتي مريك ددنيا دان داخيرة سرتا  دان رسولڽ، اللَّ

مپدياكن باڬي مريك سيقساٴن يڠ مڠهيناكن.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ
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باڤ كيت  ايبو  باڬايماناكه ڤراساٴن كيت جك كدوا 
عقلڽ  وارس  ماسيه  يڠ  اورڠ  سباڬاي  ڤستيڽ  دهينا؟ 
اداله  ايت  دهينا  يڠ  اڤاته الڬي جك  ماره.  اكن  كيت 

ه  مأنسي ڤاليڠ كيت مولياكن. رسول اللَّ

  ه  اللَّ رسول  ممبيل  دان  برايمان  يڠ  ڬولوڠن 
مروڤاكن ڬولوڠن يڠ برجاي هيدوڤ مريك ددنيا دان 
اأَلْعَراف،  سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان  اخيرة.  دهاري 

ايات 157:

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ

كڤداڽ،  برايمان  يڠ  اورڠ  مك  برمقصود:  يڠ 
 ) ه ممولياكنڽ، منولوڠ )دان ممبيل رسول اللَّ
دان مڠيكوتي چهاي يڠ ترڠ يڠ دتورونكن كڤداڽ 

)القرءان(، مريك ايتوله اورڠ2 يڠ برجاي.

دنيلي  ايت  سساورڠ  ايمان  كسمڤورناٴن  ماله 
  ه  اللَّ رسول  بڬيندا  كڤد  كچينتاٴنڽ  براساسكن 
يڠ  سسواتو  دان  ديريڽ  ترهادڤ  كچينتاٴن  ملبيهي 
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امام  دالم حديث رواية    ه  اللَّ الٴين. سبدا رسول 
البخاري دان مسلم :

َل ُيْؤِمُن أَحُدُكْم َحتَّى َأُكْوَن َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َوَلِدِه، 
َوَوالِِدِه، َوالنَّاِس َأْجَمِعْيَن

ساله  ايمان  )سمڤورنا(  تيدقله  برمقصود:  يڠ 
سأورڠ كامو سهيڠڬ اكو لبيه دچينتاٴيڽ بربنديڠ 
انق-انقڽ، اورڠ تواڽ دان سلوروه اومت مأنسي.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤارا صحابة ممڤرتاهنكن نبي  دڠن هرتا دان جيوا 
نبي  ممبيل  بهاوا  ممهمي  مريك  كران  مريك  راڬ 

برمعنى ممڤرتاهنكن اسلم ايت سنديري.

ه دان ابو ُدَجاَنة يڠ  ُعَبْيد اللَّ حياتيله چينتاڽ َطْلَحة بن 
ڤريساي  سباڬاي  مريك  توبوه  منجاديكن  سڠڬوڤ 
اونتوق مليندوڠي نبي  درڤد تركنا انق ڤانه موسوه 
دالم ڤڤرڠن أحد. مك سڠڬوڤكه كيت ممڤرتاهنكن 
 دان اجرنڽ دڠن فيزيكل دان ليده  كمولياٴن نبي 
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سڤرتي يڠ تله دالكوكن اوليه صحابة بڬيندا؟

اوليه يڠ دمكين ڤربواتن منتوهمه دان مڠهينا اڬام اسلم 
ڤروندڠن سمكسيموم  تيندقن  دهنتيكن.  ڤرلو سڬرا 
دان  اڬام  كسوچين  منجاڬ  باڬي  دلقساناكن  هندقله 

كسجهتراٴن نڬارا.

سباڬاي تندا كيت منچينتاي بڬيندا  ماريله برسام2 
كيت ملزيمي سنه نبي محمد  دالم سموا اوروسن 
كهيدوڤن كيت تراوتما دالم سؤال عباده سڤرتي صلة 
كڤد  برصلوات  القرءان،  ممباچ  دمسجد،  برجماعه 
بڬيندا، برصدقه دان الٴين2 ترماسوقله دالم حال2 
تڠڬ  رومه  اوروسن  نڬارا،  ڤنتدبيرن  دڠن  بركاٴيتن 

سرتا ڤرڬاٴولن سسام مشاركت.

ه  برفرمان سورة آل عمران ايات 31: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃڃ چ چ چ
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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


