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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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ِ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 بروسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
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برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

. ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  مروڤاكن چونتوه تلدن ترباٴيق باڬي  رسول اللَّ
مروڤاكن  سلٴين  حال.  سڬال  دالم  اسلم  اومت 
مروڤاكن  بڬيندا  تراخير،  يڠ  رسول  دان  نبي  سأورڠ 
كتوا  دان  مشاركت  ڤميمڤين  باڤ،  سوامي،  سأورڠ 
اوليه  ايكوتن  موديل  دجاديكن  سليقڽ  يڠ  نڬارا 
ه  دالم سورة  اومت اسلم سسواي دڠن فرمان اللَّ

اأَلْحَزاب ايات 21:
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باڬي  اداله  سسوڠڬوهڽ،  دمي  برمقصود:  يڠ 
ه ايت چونتوه ايكوتن يڠ  كامو ڤد ديري رسول اللَّ
باٴيق، ياٴيت باڬي اورڠ يڠ سنتياس مڠهارڤكن 
ه دان )بالسن باٴيق( هاري اخيرة،  )كرضاٴن( اللَّ

ه باپق2. سرتا اي ڤول مپبوت دان مڠيڠاتي اللَّ
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سباڬاي    ه  اللَّ رسول  كويباواٴن  دان  كتوكوهن 
ماسيه  بڬيندا  سجق  ترسرله  تله  ڤميمڤين  سأورڠ 
انتارا  مودا. بڬيندا تله برجاي مپلسايكن ڤرتليڠكهن 
َحَجُر  ڤلتقن  مسئله  دالم  دمكة  عرب  سوكو  كتوا2 
ْسَود. دڤريڠكت كلوارڬ، بڬيندا جوڬ مميمڤين  اأْلَ
كلوارڬ دڠن باٴيق. والوڤون سيبوق دڠن توڬس، 
بڬيندا تيدق مڠابايكن تڠڬوڠجواب سباڬاي سوامي 

دان باڤ.

ه  يڠ  دالم اسڤيك ايكونومي، كڤيمڤينن رسول اللَّ
ايكونومي كوتا  مناٴيقكن طرف  برجاي  تله  برويباوا 
ڤرداڬڠن.  ڤوست  سباڬاي  منجاديكنڽ  دڠن  مدينه 
داسر  دان  رباء  زكاة.  ممباير  دواجبكن  رعيت 

مونوڤولي اوليه قوم يهودي دهاڤوسكن.

سيكڤ  مڠعملكن    ه  اللَّ رسول  ڤنتدبيرن،  دالم 
بربينچڠ.  اونتوق  برسديا  دان  ڤندڠن  منريما  تربوك 
بوكنڽ  رعيت،  كڤنتيڠن  مڠأوتاماكن  جوڬ  بڬيندا 
بوليه  بوكنڽ  كڤيمڤينن  امانه  ڤريبادي.  كڤنتيڠن 
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 برسبدا دالم  ه  اللَّ دلقساناكن سمبيل ليوا. رسول 
سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الحكيم.

َر َعَلْيِهْم َأَحًدا  َمْن ُولَِّي ِمْن َأْمِر اْلُمْسلِِميَن َشْيًئا َفَأمَّ
ِه… ُمَحاَباًة َفَعَلْيِه َلْعنَُة اللَّ

منجادي  دلنتيق  يڠ  سسياڤا  برمقصود:  يڠ 
ممرينته  دي  كمودين  مسلمين،  قوم  ڤمرينته 
اوليه  دلعنة  اكن  دي  مك  ليوا،  سمبيل  سچارا 

ه... اللَّ

. ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤركارا  تادي،  دسبوتكن  يڠ  ڤركارا  درڤد  سلٴين 
يڠ ڤرلو كيت تلدني درڤد كڤيمڤينن رسول  ترڤنتيڠ 
ه  اداله سؤال ڤمنتڤن ايمان دان عقيدة. بڬيندا  اللَّ
كڤد  برايمان  كڤد  يڠ شريك،  مڠوبه مشاركت عرب 
ه . بڬيندا ملتقكن ساسرن اونتوق مڠإسلمكن  اللَّ
سلوروه ڤندودوق مكه، مدينه دان سكيترڽ. كڤيمڤينن 
برتڠڬوڠجواب  بڬيتو  سڤاتوتڽ  جوڬ  اين  دمليسيا 
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باڬي  دعوة  دان  اڬام  ممڤركاساكن  ڤرانن  مماٴينكن 
بربيلڠ  رعيت  لڤيسن  سموا  كڤد  اسلم  مپمڤايكن 
كڤد  بولت2  دسره  هاڽ  بوكن  اين،  دنڬارا  قوم 

اينستيتوسي2 اڬام.

اسلم  بوكن  اورڠ  كڤد  دسمڤايكن  سڤاتوتڽ  دعوة 
tauke-( تاوكي2  كڤد  ترماسوق  ڬيات  لبيه  دڠن 
tauke( دان ڤميليك2 ڤرنياڬاٴن سڤرتي يڠ دلكوكن 

. ليهتله عبد الرحمن بن َعْوف،  ه  اوليه رسول اللَّ
مملوق  بلياو  اڤابيل  كاي-راي.  يڠ  هرتاون  سأورڠ 
دان  درماون  سأورڠ  منجادي  بروبه  بلياو  اسلم، 
بلياو  اسلم.  دمي  پاوا  دان  هرتا  برقربان  سڠڬوڤ 
باپق ممبري سومبڠن كڤد ڤندودوق مدينه ترماسوق 

اونتا دان كودا ڤرڠ اونتوق ڤڤرڠن َتُبوك.

راڠكاين  ڤميليك2  دان  جوتاون  جك  بايڠكن 
ڤرنياڬاٴن بسر يڠ بوكن اسلم دنڬارا اين مملوق اڬام 
اسلم، سوده تنتوله اڬام اسلم اكن برتمبه قوات دان 
 Genting( هيڬلندس  ڬنتيڠ  مستحيل  تيدق  كوكوه. 
دان  هيبورن  ڤوست  سباڬاي  دكنلي  يڠ   )Highlands
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ڤوست ڤرجودين برتوكر منجادي ڤوست ڤلنچوڠن 
دان دعوة.

ه  ايوهله كيت سموا منچونتوهي كڤيمڤينن رسول اللَّ
. جاديله ڤميمڤين يڠ مڠيكوت موديل كڤيمڤينن 
عقيدة  ڤمبنتوقن  مڠأوتاماكن  دالم    ه  اللَّ رسول 
دان دعوة اخيرڽ مليسيا اكن منجادي سبواه نڬارا يڠ 

رعيتڽ سماكين راماي مملوق اڬام اسلم.

ڃ ڃ ڃ چ چ

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ
مڠوتوسكن رسولڽ  تله  يڠ  دياله  برمقصود:  يڠ 
)دڠن ممباوا( ڤتونجوق )القرءان( دان اڬام يڠ 
بنر اونتوق ممنڠكنڽ اتس سڬال اڬام، والوڤون 

اورڠ2 مشركين تيدق مپوكاٴي.

اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
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ْ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


