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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 
َ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

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

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

فرمان الله  دالم سورة اإِلْسَراء ايات 1:
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تله  يڠ    الله  سوچي  مها  برمقصود:  يڠ 
هاري  مالم  ڤد   ) )محمد  همباڽ  منجالنكن 
يڠ  األقصى  كمسجد  الحرام  مسجد  دري 
ممڤرليهتكن  اونتوق  سكليليڠڽ  بركتي  كامي 
كامي.  كبسرن  دان  ككواساٴن  تندا2  كڤداڽ 
سسوڠڬوهڽ الله  جواله يڠ مها مندڠر لڬي 

مها مڠتاهوٴي.
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 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

ڤريستيوا اسراء دان معراج مروڤاكن ساتو بوقتي تنتڠ 
ممڤرجالنكن  دالم    الله  ككواساٴن  دان  كبسرن 
كمسجد  الحرام  مسجد  دري    الله  رسول  ديري 
كلڠيت  دأڠكت    بڬيندا  ستروسڽ  دان  األقصى 

. اونتوق منريما ڤرينته صلة ليم وقتو درڤد الله

اِزي ددالم كتابڽ )تفسير الَكبِْير(  منوروت امام َفْخُر الرَّ
مپاتاكن اڤ يڠ دفرمانكن اوليه الله  دالم ڤوتوڠن 
ٺ    ٺ ٺٿ   : اإِلْسَراء  ايات يڠ ڤرتام دري سورة 
معناڽ "اونتوق كامي ممڤرليهتكن دري تندا2 )كبسرن 
الله  بهاوا  ڤڠرتين،  ممبري   " كامي  ككواساٴن(  دان 
تله دسدياكن سباڬاي  يڠ   ماهو ممڤرليهتكن اڤ 
بالسن كڤد همبا-همباڽ داخيرة، تنتڠ كايندهن شرڬ 
  دان كچلكاٴن نراك. بڬيندا دڤرجالنكن اوليه الله
 ، باڬي مپقسيكن تندا2 ككواساٴن دان كبسرن الله
مك دڠن اين تله منمبهكن كايمانن دان كيقينن دالم 
برأوسها  تروس  داڤت  بڬيندا  سهيڠڬ  بڬيندا،  جيوا 
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دڠن لبيه سمڤورنا دالم مپمڤايكن رساله توحيد.

كيقينن  مڠوجي  بنر-بنر  معراج  دان  اسراء  ڤريستيوا 
يڠ  مريك  اسلم.  اجرن  كبنرن  اكن  اسلم  اومت 
ممڤوپاٴي ايمان يڠ كوكوه ڤستي اكن مڠاكوٴي دان 
ممبنركن ڤريستيوا لوار درڤد كبياساٴن ڤميكيرن عقل 

اين.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

دان  اسراء  ڤريستيوا  دالم  ڤنتيڠ  ڤاليڠ  يڠ  ڤڠاجرن 
صلة  صلة.  منونايكن  كواجيڤن  تنتڠ  اياله  معراج 
كڤد    الله  درڤد  تروس  سچارا  دفرضوكن  تله 
عليه  جبريل  ملئكة  ڤرانتاراٴن  تنڤا    محمد  نبي 
  الله  اوليه  دفرضوكن  لٴين  يڠ  عباده2  السلم. 
جبريل  ملئكة  اوليه  دسمڤايكن  يڠ  وحي  مللوٴي 

عليه السلم.

كيت اومت اسلم واجب مڠرجاكن صلة فرض ليم 
وقتو سهاري سمالم سرتا منجاڬ وقتوڽ. تتاڤي اڤ 
للي  ماسيه  يڠ  اورڠ  سبيلڠن  ترداڤت  برلكو،  يڠ 
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اونتوق ملقساناكن اتاوڤون ملمبتكن صلتڽ سهيڠڬ 
اوروسن  دڠن  سيبوق  السن  دڠن  وقتوڽ  لوڤوت 
اورڠ  سسوڠڬوهڽ  سباڬايڽ.  دان  كلوارڬ  كرجا، 
يڠ بنر2 برايمان اكن منجاڬ صلتڽ دڠن سمڤورنا، 
الله  فرمان  وقتوڽ.  ماهوڤون  ڤلقساناٴنڽ  دري  باٴيق 

 دالم سورة الَماُعون ايات 4 هيڠڬ 5:

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ  ڇ 

دكيرا  دمكين  يڠ  اورڠ  )كالو   : برمقصود  يڠ 
مك  اڬام(  مندوستاكن  يڠ  اورڠ  سباڬاي 
ياٴيت  صلة.  يڠ  اورڠ  باڬي  بسر  كچلكاٴن 

اورڠ يڠ للي دري مپمڤورناكن صلتڽ.

يڠ  عباده  عمل  كڤد  تونجڠ  منجادي  صلة  عباده 
 دالم حديث  الله  لٴين. سباڬايمان سبدا رسول 

يڠ دروايتكن اوليه امام التِّْرِمِذي:

ُة  لاَ ِة الصَّ ْوماَ اْلِقياَاماَ ْبُد ياَ ُب بِِه اْلعاَ اساَ ا ُيحاَ لاَ ماَ أاَنَّ أاَوَّ

يڠ برمقصود: بهاواساڽ ڤرتام سكالي يڠ دحساب 
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ڤد سسأورڠ همبا دهاري قيامة اياله صلتڽ.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

انتارا حكمه الله  ممڤرليهتكن برباڬاي2 كجادين 
انيه دالم ڤريستيوا اسراء دان معراج ايت، اداله اونتوق 
سوڤاي  مأنسي  كڤد  ڤڠاجرن  دان  ڤرإيڠاتن  منجادي 
مريك.  ديري  ترهادڤ  ڤوسيتيف  ڤروبهن  ممبوات 
سباڬاي چونتوه، جك دهولوڽ مڠابايكن دان مالس 
دان  اين  ڤريستيوا  مڠحياتي  ستله  مك  صلة  اونتوق 
مڠمبيل اعتبر درڤدڽ، اي اكن بروبه منجادي راجين 
جك  برجماعه.  سچارا  خصوصڽ  صلة  منونايكن 
تيدق  دان  بروبه  تله  سكارڠ  مك  ربا،  ماكن  دهولوڽ 
اكن ملكوكنڽ لڬي، بڬيتوله ستروسڽ اكن منطاعتي 
ڤرينته الله  دان منيڠڬلكن لرڠنڽ، بوكن تروس-
منروس برڬلومڠ دڠن دوسا دان معصية سرتا لڠسوڠ 
تيدق ماهو مندڠر تڬورن دان نصيحت، عبارت كات 
ڤرأومڤاماٴن "ماسوق تليڠا كانن، كلوار تليڠا كيري". 

فرمان الله  دالم سورة النَّْحل ايات 97 :
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ڃ ڃ ڃ چ چ

ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ   گگ  گ  گ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
يڠ برمقصود: سسياڤا يڠ مڠرجاكن عمل صالح، 
كاداٴن  دالم  ڤرمڤوان  ماهوڤون  للكي  اد  سام 
بريكن  كامي  اكن  سسوڠڬوهڽ  مك  برايمان، 
كڤداڽ كهيدوڤن يڠ باٴيق دان سسوڠڬوهڽ اكن 
كامي بري بالسن كڤد مريك دڠن ڤهال يڠ لبيه 

باٴيق دري اڤ يڠ تله مريك كرجاكن.

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


