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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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منسوچيكن جيوا
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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 
َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى 

ْين. بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

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 
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دان  ددنيا  ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

لڬي،  لما  تيدق  شعبان.  بولن  دڤرتڠهن  براد  كيت 
بولن رمضان اكن منجلما. سسوڠڬوهڽ، ڤارا َسَلُف 
موسيم  سباڬاي  اين  وقتو  منجاديكن  اكن  الِح  الصَّ
اونتوق ممڤرسياڤكن ديري دڠن عمل عباده. ڤد وقتو 
اينيله، اومت إسلم ڤرلو مڠڬنداكن اوسها مپوچيكن 
جيوا درڤد ككوتورن دوسا دان صفة مذمومه. اخير 
برليڬر  موده  بڬيتو  دوسا  منداڤت  رواڠ  اين،  زمان 
باپق  لبيه  دنيا  دساعت  لڬي  اڤاته  كيت.  دسكليليڠ 
مڠوتاماكن  جوڬ  دان  بارت،  َاَل  هيبورن  برِقْبَلْتكن 
كهيدوڤن برترسكن ميديا سوسيال، مأنسي سماكين 

هيلڠ اره.

ه  دالم سورة الشمس ايات 7 هيڠڬ 10: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ
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ىت نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

يڠ  دان  مأنسي  ديري  دمي  برمقصود:  يڠ 
يڠ  كلڠكڤن  )دڠن  كجادينڽ  مپمڤورناكن 
مڠيْلَهْمكنڽ  سرتا  كاداٴنڽ(.  دڠن  سسواي 
)اونتوق مڠنل( جالن يڠ ممباواڽ كڤد كجاهتن، 
سسوڠڬوهڽ  برتقوى.  كڤد  ممباواڽ  يڠ  دان 
سديا  يڠ  ديريڽ  منجاديكن  يڠ  اورڠ  برجاياله 
عمل  دان  ايمان  )دڠن  برسيه  برتمبه2  برسيه 
يڠ  اورڠ  همڤاله  سسوڠڬوهڽ  دان  كباجيقن(. 
منجاديكن ديريڽ يڠ سديا برسيه ايت سوسوت 
ككوتورن  سبب  )دڠن  كبرسيهنڽ  تربنم  دان 

معصية(.

امت  يڠ  عمل  انتارا  إسلم،  اول  زمان  سماس 
دتيتيقبرتكن اوليه نبي محمد  اياله ڤپوچين جيوا. 
يَّة باپق منديديق ڬينراسي اول اڬر ملزيمي  وحي َمكِّ
صلة مالم، برذيكير دڠن ذيكير يڠ باپق، دان ممباچ 
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القرءان، كران ايتوله اساس كقواتن اومة. دڠن ايت، 
ستياڤ  ڤد  القرءان  ممباچ  تيڠڬلكن  كيت  جاڠنله 

هاري.

صلة  منديريكن  برتروسن  سچارا  صحابة  ڤارا 
اوليه  تكنن  منريما  دساعت  والوڤون  برجماعه 
مشركين مكة. مريك جوڬاله يڠ ممعموركن مسجد 
ه  ممباڠونكن مدينة  كتيك براد دمدينة. رسول اللَّ
برسكالي دڠن ممباڠونكن جيوا ڤندودوقڽ، يڠ اخيرڽ 
تربيناله سبواه تمدون يڠ هيبت ددنيا. بڬينيله چونتوه 
ه  يڠ ڤاتوت دچونتوهي اوليه  كڤيمڤينن رسول اللَّ
ڤميمڤين هاري اين، تيدق هاڽ ممبينا اسڤيك فيزيكل 
دان  جيوا  كقواتن  ممبينا  جوڬ  تتاڤي  كبنداٴن  دان 

روحاني.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اڬر  مموهون  كيت    ه  اللَّ كڤد  هاڽ  سسوڠڬوهڽ، 
ه  اللَّ فرمان  دوسا.  دري  سوچي  سنتياس  كيت  جيوا 

 دالم سورة النَِّساء ايات 49:
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مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج  ٱ 

مض خض  حض  جض 

)دان  ڤرهاتيكن  اڠكاو  تيدقكه  برمقصود:  يڠ 
يڠ  اورڠ2  كڤد  محمد(  واهاي  ڤليق  مراسا 
سنديري؟  ديري  )مموجي(  ممبرسيهكن 
ه  )ڤدحال ڤركارا ايت بوكن حق مأنسي( بهكن اللَّ
جواله يڠ برحق ممبرسيهكن )مموجي( سسياڤا 
دان  شريعتڽ(;  اتورن  )منوروت  دكهندقيڽ  يڠ 
دكورڠكن  )اتاو  دأنياي  اكن  تيدق  ڤول  مريك 

بالسن مريك( سديكيت ڤون.

ڤارا  كڤد  مڠاجر    محمد  نبي  اينيله،  سبب  اتس 
دان  هارڤ  برڬنتوڠ  سنتياس  اڬر  اومتڽ  دان  صحابة 
ه  اڬر ممبرسيهكن جيوا. بڬيندا  مموهون كڤد اللَّ

بردعاء:

َمْن  َخْيُر  َأْنَت  َها  َوَزكِّ َتْقَواَها،  َنْفِسْي  آِت  ُهمَّ  اللَّ
اَها، َأْنَت َولِيَُّها َوَمْوَلَها َزكَّ
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يڠ برمقصود: يا الله، انوڬرهكنله كتقواٴن كڤد 
جيواكو، سوچيكنله اي، سسوڠڬوهڽ اڠكاوله 
يڠ  اڠكاوله  مپوچيكنڽ،  داڤت  يڠ  سباٴيق2 

مڠواساٴي دان يڠ منجاڬاڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

محمودة  صفة  مپوبوركن  برسام2  كيت  ماريله 
سڤرتي حرمت-مڠحرمتي دان ساليڠ برمعافن سرتا 
ممفتنهكن  تيدق  سڤرتي  مذمومة  صفة  منجاٴوهي 
دان ممبوروقكن سسام اومت إسلم خصوصڽ دالم 
برڤوليتيك دالم كهيدوڤن سهارين. جاڬاله هوبوڠن 
مأنسي.  سسام  اخلق  جاڬاله  دان   ، ه  اللَّ دڠن 
جاڠنله دڠن سبب ڤربيذاٴن يڠ كچيل دالم مشاركت، 
دان  كهرمونين  مڠڬوڬت  هيڠڬ  دڤربسر-بسركن، 
إسلم  اومت  ايميج  منچمركن  اخيرڽ  يڠ  كساتوان، 
اڤابيل  تراوتاماڽ  نڬارا،  ڤرڤادوان  مروسقكن  دان 

كيت براد ڤد بولن شعبان اين.

ڃ ڃ ڃ چ چ
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مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت 

يق   ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث 

مأنسي!  اومت  واهاي  برمقصود:  يڠ 
يڠ  القرءان  كامو  كڤد  داتڠ  تله  سسوڠڬوهڽ 
كامو،  توهن  دري  ڤڠاجرن  نصيحت  منجادي 
يڠ  باطن  ڤپاكيت2  باڬي  ڤناور  منجادي  يڠ  دان 
هداية  منجادي  جوڬ  دان  كامو،  دادا  ددالم  اد 
ڤتونجوق اونتوق كسلمتن، سرتا ممباوا رحمة 

باڬي اورڠ يڠ برايمان.

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


