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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

دڠن    الله  كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  كيت  ماريله 
مڠرجاكن سوروهنڽ دان منيڠڬلكن لرڠنڽ. موده-
دان  ددنيا    الله  كرضاٴن  منداڤت  كيت  مودهن 
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اخيرة.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

فطره مأنسي ڤرلوكن هيبورن دالم كهيدوڤن. هيبورن 
مريهتكن  بوليه مڠڬمبيراكن هاتي،  يڠ  اياله سسواتو 
اسلم  ڤندڠرن.  مپدڤكن  دان  جيوا  مپنڠكن  ميندا، 
مان  سلڬي  هيبورن  منچاري  اومتڽ  مپكت  تيدق 
تيدق كلوار درڤد باتس شرع. هيبورن اداله سبهاڬين 
نعمت دنيا يڠ هاروس دمنفعتكن اوليه اورڠ برايمان 
دڠن چارا يڠ بتول. فرمان الله  دالم سورة اأَلْعَراف 

ايات 32 :
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يڠ  برمقصود: كاتاكنله )واهاي محمد(: سياڤاكه  يڠ 
)براني( مڠحرامكن ڤرهياسن الله يڠ تله دكلواركنڽ 
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يڠ  بندا2  جوڬ  دمكين  دان  همبا-همباڽ،  اونتوق 
دكورنياكنڽ؟  يڠ  رزقي  دري  حلل  لڬي  باٴيق 
كاتاكنله: سمواڽ ايت اياله )نعمت2( اونتوق اورڠ يڠ 
برايمان )دان جوڬ يڠ تيدق برايمان( دالم كهيدوڤن 
دنيا; )نعمت2 ايت ڤول( هاڽ ترتنتو )باڬي اورڠ يڠ 

برايمان سهاج( ڤد هاري قيامة.

كچندروڠن  ممهمي  سنديري    الله  رسول 
ممبنتو  عائشة  سيدتنا  كتيك  هيبورن.  كڤد  مأنسي 
مجليس  ڤرسدياٴن  اونتوق  انصار  ڤرمڤوان  سأورڠ 
ڤركهويننڽ، رسول الله  برسبدا دالم حديث رواية 

امام البخاري:

  َيا َعائَِشُة َما َكاَن َمَعُكْم َلْهٌو َفإِنَّ األَْنَصاَر ُيْعِجُبُهُم 
ْهُو اللَّ

اداكه  تيدق  عائشة،  واهاي  برمقصود:  يڠ 
اين؟  ڤركهوينن  مجليس  دالم  هيبورن  سبارڠ 
سسوڠڬوهڽ قوم انصار امت مپوكاٴي هيبورن.

مندڠر  ڤرنه    عمر  سيدنا  بهاوا  جوڬ  دروايتكن 
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سأورڠ للكي مپاپي دڤادڠ ڤاسير، للو بلياو بركات، 
يڠ برمقصود، پاپين ايت مروڤاكن بكلن باڬي سأورڠ 

ڤڠمبارا.

  الله  ڤد زمان رسول  برلكو  يڠ  باپق قصه  ماسيه 
دان زمان ڤارا صحابة يڠ منونجوقكن كڤد كيت بهاوا 

اسلم سام سكالي تيدق ملرڠ اونتوق برهيبور.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

اڤ يڠ مپديهكن كيت ڤد هاري اين اياله هيبورن تله 
مڠاڤ  اسلم.  اومت  ترهادڤ  كروسقن  كڤد  ممباوا 
اين برلكو؟ ماري كيت ممهمي فتوى يڠ دكلواركن 

اوليه جابتن مفتي مصر،

“مندڠر موزيك دان پاپين سرتا مڠحاضيري كونسرت 
دماٴينكن  يڠ  لڬو2  جك  هاروس  اداله   )konsert(
ڤاتريوتيسمى  كڤد  مپرو  دان  كاڬاماٴن  برأونسور 
يڠ  اتاو  كنڬاراٴن،  سماڠت  دان   )patriotisme(
كاداٴن  دالم  ڤراياٴن  سمڤنا  كڬمبيراٴن  منظاهيركن 
ڤرمڤوان.  دان  للكي  بيبس  ڤرچامڤورن  مڠيلقكن 
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سلين ايت، پاپين ايت سنديري بيبس درڤد عنصور 
ارق  سڤرتي  دحرامكن  يڠ  ڤركارا  دان  دوسا  كجي، 
دان كلوچهن، تيدق منيمبولكن نفسو شهوات سرتا 

تيدق ملليكن درڤد ڤركارا يڠ واجب.

ڤد حقيقتڽ بوكنله هيبورن ايت يڠ دلرڠ، يڠ دلرڠ 
اياله سنيكات لڬو يڠ تيدق باٴيق، برلكوڽ ڤرڬاٴولن 
لٴين2  دان  عورة  مندده  برهيبور،  سماس  بيبس 
ايت  هيبورن  اڤابيل  لڬي  مپديهكن  تمبه  معصية. 
مپببكن كيت منيڠڬلكن صلة دان ملكوكن معصية.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

ڤڠنجورن كونسرت )konsert( سچارا ملمڤاو سڤرتي 
سمبوتن هاري حاللووين )Halloween( تيدق ڤاتوت 
اين  داتڠ  اكن   2023 بارو  تاهون  دلكوكن. سمبوتن 
سمبوتن  ڤڠيسين  سكيراڽ  منجاٴوهي  كيت  هندقله 

. ايت بوليه مڠوندڠ كموركاٴن الله

نڬارا  لوار  دري  سوڠسڠ  بودايا  منيرو  كيت  جاڠنله 
يڠ بوليه مروسقكن عقيدة، اخلق دان ڤرادبن كيت 
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سباڬاي اورڠ اسلم. بنرله سبدا رسول الله  دالم 
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:

يڠ برمقصود: كامو اكن مڠيكوت جيجق لڠكه 
اومت2 سبلوم كامو، سجڠكل دمي سجڠكل، 
مريك  جكالو  سهيڠڬ  سهاستا،  دمي  سهاستا 
مڠيكوتي  اكن  كامو  ڤون  بياوق  كلوبڠ  ماسوق 
مريك. صحابة برتاڽ: واهاي رسول الله، اڤاكه 
مقصودكن؟  اڠكاو  يڠ  نصراني  دان  يهودي 
كالو  لڬي  سياڤا  منجواب:    الله  رسول 

بوكن مريك؟

مشاركت  هيدوڤ  چارا  مڠوبه  سموا  كيت  ماريله 
اسلم دنڬارا اين دڠن كيت مڠيكوت ُسنَّه رسول الله 
 دڠن چارا يڠ ڤاليڠ اساس ياٴيت صلة برجماعه 
ممنوهي  مودا  انق  اڤابيل  ايندهڽ  الڠكه  دمسجد. 
صبح  دان  عشاء  مغرب،  وقتو  ڤد  تراوتاماڽ  مسجد 
سرتا مريك منريما ڤڠيسين علمية. اونتوق منجاياكنڽ 
هندقله ستياڤ كڤيمڤينن برجماعه برسام دڠن اورڠ 
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اوليه  دتربيهكن  يڠ  ُقْدَوة  بڬينيله  ڤيمڤيننڽ.  دباوه 
سيدنا  سڤرتي  صحابة  لهيرله  مك   ، الله  رسول 

ابو بكر ، سيدنا عمر  دان لين2.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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سكيراڽ  لڬي(،  برفرمان  )الله  دان  برمقصود:  يڠ 
ڤستيله  برتقوى،  سرتا  برايمان  ايت  نڬري  ڤندودوق 
كامي اكن ممبوك )ڤينتو ڤڠورنياٴن( اونتوق مريك يڠ 
مليمڤه رواه كبركتنڽ دري لڠيت دان بومي. تتاڤي، 
مريك مندوستاكن )رسول كامي( للو كامي تيمڤاكن 

مريك دڠن عذاب سيقسا دسببكن ڤربواتن مريك.

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
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َه اْلَعظِْيَم لِى َوَلُكْم، َولَِساِئِر  َأُقوُل َقْولِى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَّ


