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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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تڠڬوڠجواب ممبري نفقه دالم 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 برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ددنيا    الله  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

اسلم مواجبكن مأنسي سوڤاي برتڠڬوڠجواب دالم 
باڬي  ترڤنتيڠ  تڠڬوڠجواب  انتارا  أمانه.  منجالنكن 
سبهاڬين اومت اسلم، اداله سباڬاي كتوا كلوارڬ. 
لڬي  اڤاته  نكاح،  عقد  ملفظكن  سساورڠ  سلڤس 
ممبري  باڬيڽ  واجبله  مك  ذورية،  دكورنياكن  ستله 

نفقه كاتس كلوارڬڽ.

سوامي  درڤد  سبهاڬين  ترداڤت  اڤابيل  مالڠ،  امت 
اتاو باڤ، يڠ سڤاتوتڽ برتڠڬوڠجواب سباڬاي كتوا 
كلوارڬ، تله للي دالم ممبري نفقه سهيڠڬ مپببكن 
ممبيمبڠكن،  ساڠت  اين  ڤركارا  ڤرچراين.  برلكوڽ 
كران برداسركن ريكود جابتن كحاكيمن شريعة ڤهڠ، 
ستياڤ  منيڠكت  سماكين  برچراي  ڤاسڠن  جومله 
ڤاسڠن   4،000 ڤوراتا ممبابيتكن همڤير  تاهون، دڠن 
ڤرچراين  برلكوڽ  ڤونچا  بسر  سبهاڬين  ستاهون. 
مڠابايكن  باڤ  اتاو  اداله كران كچواين سوامي  اين، 
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ايات  النَِّساء   دالم سورة  الله  ڤمبرين نفقه. فرمان 
:34
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ڤميمڤين  اداله  ايت  للكي  قوم  برمقصود:  يڠ 
قوم  ترهادڤ  برتڠڬوڠجواب  يڠ  ڤڠاول  دان 
للكي  ملبيهكن  تله  الله  كران  اوليه  ڤرمڤوان، 
ڤرمڤوان،  اتس  كايستيميواٴن(  ببراڤ  )دڠن 
دان جوڬ كران للكي تله ممبلنجاكن )ممبري 

نفقه( سبهاڬين دري هرتا مريك...

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

انتارا جنيس نفقه واجب باڬي سوامي كأتس استري 
تيڠڬل  تمڤت  مينوم،  ماكن  مپدياكن  اياله  انق2  دان 
دالم    الله  فرمان  مريك.  سهارين  ڤاكاين  سرتا 

سورة اْلَبَقَرة ايات 233:
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ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ      
اياله  ڤول  باڤ  كواجيڤن  دان  برمقصود:  يڠ 
ممبري ماكن دان ڤاكاين كڤد ايبو ايت منوروت 
سساورڠ  دبرتكن  تيدقله  سڤاتوتڽ.  يڠ  چارا 
جاڠنله  كممڤوانڽ.  منوروت  ملٴينكن 
كران  مندريتا  ايت  ايبو  سساورڠ  منجاديكن 
منجاديكن( سساورڠ  دان )جاڠن جوڬ  انقڽ، 
انقڽ; دان وارث جوڬ  ايت مندريتا كران  باڤ 
منڠڬوڠ كواجيڤن يڠ ترسبوت )جك سي باڤ 

تياد(...“

يڠ  باڤ  اتاو  سوامي  سڬلينتير  ترداڤت  مالڠڽ، 
اد  سهاج.  ديريڽ  اونتوق  ڤربلنجاٴن  ممنتيڠكن 
برجنام  دان  ميواه  يڠ  ڤاكاين  بلنجا  مندهولوكن  يڠ 
دان  استري  ممبياركن  للو  سنديري،  ديري  اونتوق 
سوده  دان  سمڤيت  لما،  باجو  دڠن  برڤاكاين  انق2 
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لوسوه. اد يڠ باپق بلنجا ماكن دلوار برسام راكن2، 
انق2  كڤد  ماكنن  ممبلي  اونتوق  بركيرا  ترللو  تتاڤي 

سنديري.

دالم حديث ابو داود، ُمَعاِوية الُقَشْيِري ڤرنه برتاڽ كڤد 
كاتس سواميڽ.  استري  مڠناٴي حق    نبي محمد 

مك جواب بڬيندا:

اْكَتَسْيَت -  إَِذا  َوَتْكُسَوَها  إَِذا َطِعْمَت  ُتْطِعَمَها  َأْن 
َوَل  ُتَقبِّْح  َوَل  اْلَوْجَه  َتْضِرِب  َوَل   - اْكَتَسْبَت  َأِو 

َتْهُجْر إِلاَّ فِي اْلَبْيِت

كڤداڽ  ماكن  ممبريكن  اڠكاو  برمقصود:  يڠ 
سباڬايمان اڠكاو ماكن. اڠكاو ممبريكن ڤاكاين 
جاڠن  برڤاكاين.  اڠكاو  سباڬايمان  كڤداڽ 
ڤوكول وجهڽ دان جاڠن مڠهيناڽ. جاڠن اڠكاو 
دالم  تيدور( ملٴينكن  تمڤت  )دري  تيڠڬلكنڽ 

رومه )جك كامو برمسئله دڠنڽ(.

ڤسنن رسول الله  اين امت ڤنتيڠ اونتوق دحياتي 
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اوليه سموا سوامي دان كتوا كلوارڬ، سوڤاي تيدق 
سلٴين  تڠڬ،  رومه  نفقه  ممبريكن  دالم  كدكوت 
منجاڬ كهورمتن دان اير موك استري دخليق راماي.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

تڠڬوڠجواب  منجالنكن  برسام2  كيت  ماريله 
سباڬاي كتوا كلوارڬ دڠن ممبريكن نفقه يڠ ترباٴيق 
كڤد تڠڬوڠن كيت. سكيراڽ داوجي دڠن ڤرچراين 
درڤد  لري  بوليه  تيدق  كلوارڬ  كتوا  ڤون،  سكالي 
حكومڽ  انق-انقڽ.  كڤد  نفقه  ممبري  تڠڬوڠجواب 
يڠ  ببن  هوتڠ  منڠڬوڠ  اكن  اندا  داخيرة  دان  حرام، 

برت.

سوكوڠن  بهاڬين  ڤهڠ،  دنڬري  اسلم  اومت  باڬي 
تله  ڤهڠ  شريعة  كحاكيمن  جابتن  دباوه  كلوارڬ 
ڤرمسئلهن  مناڠني  باڬي  بنتوان  ڤرخدمتن  مپدياكن 
داڤتكنله  باڤ.  اتاو  سوامي  ڤيهق  درڤد  نفقه  ڤڠاباين 

سوكوڠن دان بنتوان مللوءي ڤرخدمتن اين.

ڃ ڃ ڃ چ چ
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ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  
ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  

ھ  ھ   
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


