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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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ممنفعتكن موسيم چوتي سكوله
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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

الله  كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  برسام2  كيت  ماريله 
منيڠڬلكن  دان  ڤرينتهڽ  سڬال  ملقساناكن  دڠن   
دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال 
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درضاٴي الله  ددنيا دان اخيرة.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

اوليه  دننتي-ننتيكن  يڠ  ساعت  اداله  سكوله  چوتي 
درڤد  بيبس  مريك  كران  برسكوله  يڠ  كيت  انق2 
ڤون  اتاو  كوكوريكولوم  اكتيۏيتي  ڤلجرن،  بوكو2 
بريحت،  مريك  اونتوق  ماساڽ  اينيله  تمبهن.  كلس 
برسرونوك دان ملكوكن سسواتو يڠ دسوكاٴي اوليه 

مريك.

اونتوق  بوكنله  ڤرسكولهن  چوتي  ماس  سبنرڽ 
ملوڤاكن  دان  برسرونوك  دڠن  سڤنوهڽ  دهابيسكن 
مرنچڠ  مستيله  باڤ  ايبو  سكوله.  ڤلجرن  تروس 
سكوله  چوتي  ماس  ممنفعتكن  داڤت  يڠ  اكتيۏيتي 
انق2 مريك دڠن سباٴيق-باٴيقڽ. ڤرلو دايڠت بهاوا 
ڤد موسيم چوتي سكوله اينيله ڤلباڬاي ڤريستيوا اتاو 
برلكو  مپايت هاتي كرڤكالي  يڠ   )tragedi( تراڬدي 
ڤنچوليقن  جالنراي،  كمالڠن  لمس،  ماتي  سڤرتي 
كانق2 ماله ترداڤت جوڬ كيس2 جنايه يڠ دلكوكن 
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اوليه رماج يڠ ماسيه دبڠكو سكوله. ممبياركن انق2 
اكن  كاولن  تنڤا  چوتي  ماس  مڠوروسكن  سنديري 
سوسيال  اكتيۏيتي  دڠن  ترجبق  موده  مريك  مپببكن 
يڠ مروسقكن اڤاته لڬي جك اي مليبتكن ڤركارا يڠ 
  الله  بركاٴيتن دڠن عقيدة سأورڠ مسلم. رسول 
برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:

َأْو  َدانِِه  ُيَهوِّ َفَأَبَواُه  اْلِفْطَرِة  َعَلى  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  ُكلُّ 
َسانِِه َرانِِه َأْو ُيَمجِّ ُينَصِّ

يڠ برمقصود: ستياڤ انق دلهيركن دالم كاداٴن 
فطره. مك كدوا2 ايبو باڤاپاله يڠ اكن منجاديكن 
انق ايت سأورڠ يهودي، نصراني اتاو مجوسي.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

ماس ايت عبارت امس. اوڠكڤن اين بياسا دسبوت2 
برهرڬ.  ساڠت  ايت  ماس  بتاڤ  مڠڬمبركن  باڬي 
نامون كباپقان كيت كادڠ2 ترلوڤا دان ترليك اونتوق 
توبوه  كصيحتن  دان  لڤڠ  ماس  نعمت  ممنفعتكن 
برسبدا    الله  رسول  سباٴيق-باٴيقڽ.  دڠن  بادن 
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دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:

ُة  حَّ الصِّ النَّاِس  ِمَن  َكثِيٌر  فِيِهَما  َمْغُبوٌن  نِْعَمَتاِن 

َواْلَفَراُغ

يڠ برمقصود: دوا نعمت يڠ سريڠ ممڤرداي مأنسي; 
كصيحتن دان كلڤڠن ماس.

كتاهوٴيله بهاوا اورڠ يڠ بيجق مڠوروس ماس دڠن 
برجاي.  يڠ  اورڠ  اداله  برفاٴيده  يڠ  ڤركارا  ملكوكن 
سباليقڽ اورڠ يڠ للي دان ممبواڠ ماس اداله اورڠ 
 1 ايات  الَعْصر   دالم سورة  الله  يڠ روڬي. فرمان 

هيڠڬ 3:

ڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

ٱٱٻٱٻ
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يڠ برمقصود: دمي ماس! سسوڠڬوهڽ مأنسي 
برايمان  ايت دالم كروڬين. كچوالي اورڠ2 يڠ 
برڤسن2  ڤول  مريك  دان  صالح،  برعمل  دان 

دڠن كبنرن سرتا برڤسن2 دڠن صبر.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

كڤرلوان  ممنوهي  هاڽ ستاكت  بوكن  باڤ  ايبو  أمانه 
اياله  اوتام  لبيه  يڠ  تتاڤي  انق2  ڤنديديقن  فيزيكل دان 
درڤد  سجق  اڬام  نيلي2  مريك  ديري  دالم  مپماي 
ُلْقَماُن  چونتوه  مڠمبيل  هندقله  كيت  لڬي.  كچيل 
الَحِكيم منديديق انق-انقڽ. فرمان الله  دالم سورة 

ُلْقَمان ايات 17:

ائ   ى   ى   ې    ې   ې  ې  

ۈئ   ۆئ      ۆئ    ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ      

ۈئ    ېئ   

ديريكنله  كسايڠنكو،  انق  واهاي  برمقصود:  يڠ 
يڠ  بربوات  )مأنسي(  سوروهله  دان  صلة 
معروف دان چڬهله )مريك( درڤد يڠ موڠكر، 
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منيمڤامو.  يڠ  بنچان  سڬال  اتس  برصبرله  دان 
ڤرلو  يڠ  اوروسن  ايت  ڤركارا  سسوڠڬوهڽ 

دأمبيل برت دڠن ڤنوه كعزمن.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

دان  درانچڠ  بوليه  يڠ  اكتيۏيتي  برماچم2  ترداڤت 
انق2  ڤرسكولهن  چوتي  موسيم  ڤد  دلقساناكن 
ليم  فرض  صلة  منونايكن  مريك  مڠاجق  انتاراڽ: 
اي  كران  دمسجد  برجماعه  سچارا  سڤنوهڽ  وقتو 
اداله اساس باڬي سڬال عملن يڠ باٴيق. سبدا رسول 
الله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ابو 

داود:

منونايكن  كامو  انق  سوروهله  برمقصود:  يڠ 
دان  تاهون  توجوه  برعمور  مريك  كتيك  صلة 
سڤولوه  برعمور  مريك  كتيك  مريك  ڤوكولله 
دان  صلة  منونايكن  اڠڬن  مريك  جك  تاهون 

ڤيسهكن تمڤت تيدور مريك.

القرءان.  ممڤلجري  اونتوق  كيت  انق2  بيمبيڠله 
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مريك  باواله  درومه.  كرجا2  ممبنتو  مريك  اجقله 
برسام2  ملنچوڠ  ڤرڬيله  ساودارا.  سانق  منزيارهي 
مريك اڬر مريك برڤلواڠ اونتوق مليهت دان مڠنالي 
مپرتاٴي  اونتوق  دهنتر  بوليه  جوڬ  انق2  لوار.  دنيا 
كلس   ،ICT كلس  سڤرتي  ڤينديق  جڠك  كورسوس 
اڤ  اتاو  كماهيرن  كلس2  صلة،  كيم  َعين،  َفْرُض 
سهاج اكتيۏيتي يڠ برسسواين يڠ بوليه ممبري نيلي 

تمبه كڤد ڤمبنتوقن جاتي ديري انق2 كيت.

كسجهتراٴن  مندعاءكن  سنتياس  هندقله  باڤ  ايبو 
انق2 كران دعاء ايبو باڤاله بوليه مپببكن كهيدوڤن انق 
درحمتي، دبركتي دان دليندوڠي درڤد سڬال بنچان.

ماريله كيت حياتي فرمان الله  دالم سورة الُفرَقان 
ايات 74:

ڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ے     ھ    ھ   ھ   ھ  

ے  ۓ   
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بركات:  دڠن  بردعاء  مريك  دان  برمقصود:  يڠ 
واهاي توهن كامي، انوڬرهكنله درڤد استري2 
كامي دان كتورونن كامي سباڬاي ڤپجوق مات 
ڤميمڤين  كامي  جاديكنله  دان  )كامي(،  هاتي 

باڬي اورڠ يڠ برتقوى.

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


