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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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رسواه : مڠنچم كستابيلن نڬارا
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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

ه  دالم سورة البقرة ايات 188: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ہ  ھ  ھ  ھ 
)اتاو  ماكن  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
دڠن  كامو  دانتارا  لٴين(  )اورڠ  هرتا  مڠمبيل( 
جالن يڠ ساله، دان جاڠن ڤول كامو مڠهولوركن 
كران  حاكيم2  كڤد  رسواه(  )ممبري  كامو  هرتا 
دري  سبهاڬين  مڠمبيل(  )اتاو  مماكن  هندق 
هرتا مأنسي دڠن )بربوات( دوسا، ڤدحال كامو 

مڠتاهوٴي )سالهڽ(.

سموا  ممبيمبڠكن  يڠ  جنايه  ساتو  مروڤاكن  رسواه 
باره  منجادي  دان  منولر  تله  اي  لڬي،  اڤاته  ڤيهق. 
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يڠ  اناي2  سأومڤام  اي  مشاركت.  كهيدوڤن  دالم 
مريبق  اكن  اخيرڽ  يڠ  كايو،  سڤوهون  مماكن  سدڠ 

دان مماتيكن كايو ترسبوت.

نيلي2  كعادلن،  سيستم  مڠهاكيس  بوليه  رسواه 
مورني، دان مڠڬوڬت ڤمرينتهن سچارا ديموقراتيق. 
ستروسڽ، اكن لهير اڠڬوتا مشاركت يڠ برڤريبادي 
بوروق لڬي هينا كران ريل مڠڬاداي مرواه اڬام دان 
ديري دمي مڠجر واڠ ريڠڬيت، ڤكرجاٴن، جاوتن، 

ڤڠكت، هديه دان سباڬايڽ.

ڤوليتيك،  دالم  برلكو  رسواه  ڤڠليبتن  كبياساٴنڽ 
عوام.  اورڠ  دان  سواستا  عوام،  ڤرخدمتن  سيكتور 
ممينتا  دان  منريما  ممبري،  ڤربواتن  اداله  رسواه 
مپالهڬونا  سرتا  ڤلسو  تونتوتن  ممبوات  سواڤن، 
كدودوقن جاوتن اونتوق منداڤت سسواتو كڤنتيڠن. 
ه  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  رسول اللَّ

الطبرانى:

اِشي َواْلُمْرَتِشي فِي النَّاِر الرَّ
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يڠ برمقصود : ڤمبري رسواه دان ڤنريما رسواه 
اكن ماسوق كدالم اڤي نراك.

حديث اين منجلسكن بهاوا بوكن هاڽ ڤنريما رسواه 
سهاج يڠ ساله دان ددعوا سرتا دحكوم اكن تتاڤي يڠ 
لبيه اوتام برساله دان دحكوم اداله مريك يڠ ممبري 

رسواه.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

برڤونچا  اياڽ  لٴين  انتارا  برلكو  اين  رسواه  عملن 
يڠ  كايڠينن  دان  نفسو  مڠاول  ڬاڬل  يڠ  مريك  درڤد 
ملبيهي كممڤوان. سلٴين ايت مريك يڠ ترليبت دڠن 
رسواه برصفة راكوس، ايڠين ممبورو ككاياٴن دڠن 
دان  حلل  ڤرسوالن  ممڤدوليكن  تيدق  دڠن  چڤت 
حرام سرتا اوندڠ2. دمات مريك هاڽ واڠ ريڠڬيت 
دان هرتا منجادي ايدمن كهيدوڤن. سميمڠڽ مريك 
بوكنڽ  كهيدوڤن  دالم  كميوهن  ممنتيڠكن  هاڽ  اين 
دالم    ه  اللَّ رسول  ڤسنن  ايڠتله   . ه  اللَّ كرضاٴن 

سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ترمذي;
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َم َيُقوُل:  إِنَّ  ُه َعَليِه َوَسلَّ َقاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
تِي اْلَماُل   ٍة فِْتنًَة َوفِْتنَُة ُأمَّ لُِكلِّ ُأمَّ

بلياو    ِعَياض  َكَعب بن  برمقصود: درڤد  يڠ 
ستياڤ  سسوڠڬوهڽ  برسبدا:    نبي  مندڠر 
باڬي  فتنه  دان  )اوجين(;  فتنه  دتيمڤا  اومت 

اومتكو اياله هرتا.

برايمان، مك هندقله  اوليه ايت، سباڬاي سأورڠ يڠ 
كيت منجاٴوهي دري سڬال ڤركارا يڠ بوليه مروسق 

دان مڠَعْيبكن كهيدوڤن.

سنتياس  يڠ  ه  اللَّ رسول  هيدوڤ  قيصه  رينوڠيله 
بوكنڽ  دان  كهيدوڤن  دالم  كبركتن  ممنتيڠكن 
كميواهن. والوڤون بڬيندا  ڤرنه دتاوركن بوكيت 
تتاڤي  اكن  امس  اي دجاديكن  اڬر  دان ڬونوڠ-ڬانڠ 
ه  منولقڽ دان تتڤ مميليه چارا هيدوڤ  رسول اللَّ

يڠ سدرهان لڬي بركت.

ه ابن مسعود  بهاوا رسول  دروايتكن اوليه عبد اللَّ
ايت  سلڤس  باڠون  دان  تيكر  داتس  تيدور    ه  اللَّ
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اوليه  كڤداڽ  دباوا  للو  بربكس.  بادنڽ  كاداٴن  دالم 
برسبدا:    ه  اللَّ لمبوت، رسول  يڠ  صحابة همڤرن 
اين  اكو ددنيا  تيدكله  اين؟  اكو ددنيا  اڤاكه كدودوقن 
دباوه  برتدوه  يڠ  مسافر  سأورڠ  سأومڤام  ملٴينكن 

ڤوكوق كمودين برللو منيڠڬلكنڽ.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دان  اينتڬريتي  منيڠكتكن  برسام2  كيت  ماريله 
يڠ مپرو كڤد  أمانه دڠن منجادي ڬولوڠن  منونايكن 
ممبري  تروسكن  كموڠكرن.  منچڬه  دان  كباٴيقن 
دڤرتڠڬوڠجوابكن  يڠ  اڬينسي  كڤد  سوكوڠن 
ياٴيت  كيت  دنڬارا  رسواه  جنايه  ممبنترس  اونتوق 

.)SPRM( سوروهنجاي ڤينچيڬهن رسواه مليسيا

اڤ2  ممباوا  تيدق   SPRM ڤرجواڠن  ڤرچاياله 
ڤيهق  ڤلباڬاي  دري  كرجاسام  تياد  سكيراڽ  كسن 
دبنترس.  رسواه  ممستيكن  اونتوق  مشاركت  دان 
جوسترو، كسدرن، سوكوڠن دان ڤرانن سموا ڤيهق 
دان  اكتيۏيتي  سڬال  مپوكوڠ  باڬي  دڤرلوكن  امت 
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 دالم سورة  ه  اللَّ اوسها منچاڤاي متلمت. فرمان 
آل عمران ايات 104:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ  

ۀ  ۀ
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


