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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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منجاڬ كصيحتن
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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 برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    الله  كڤد 
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كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

. سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

  الله  كورنياٴن  نعمت  سواتو  مروڤاكن  كصيحتن 
يڠ امت بسر نيليڽ كڤد كيت. رسول الله  برسبدا 
دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:

ُة  حَّ الصِّ النَّاِس  ِمَن  َكثِيٌر  فِيِهَما  َمْغُبوٌن  نِْعَمَتاِن 

َواْلَفَراُغ

دلوڤاكن  سريڠ  يڠ  كنعمتن  دوا  برمقصود:  يڠ 
اوليه كباپقن ماٴنسي، نعمت كصيحتن دان وقتو 

لڤڠ.

. سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

اڬام اسلم منونتوت كيت اونتوق منجاڬ كصيحتن. 
ڤپاكيت  ڤلباڬاي  وجودڽ  معلوم  سديا  سوده  كيت 
سڤرتي ڤپاكيت جنتوڠ، بواه ڤيڠڬڠ، كنچيڠ مانيس، 
داره تيڠڬي، باره، ڬاٴوت )gout(، دمم دان سباڬايڽ. 
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دنيا  دسلوروه  مأنسي  اين،  زمان  اخير2  ڤول  تمبهن 
سهاج  اد  كصيحتن.  مسئله  ڤلباڬاي  دڠن  داوجي 
مونچول.  بارو   )virus( ۏيروس  اتاو  وابق  ڤپاكيت، 
اوليه  دأجر  يڠ  كونسيڤ  ببراڤ  اد  اين  ڤركارا  دالم 
درڤد  باٴيق  لبيه  منچڬه  انتاراڽ  كيت  كڤد  اسلم 
مڠوبت دان ستياڤ ڤپاكيت اد اوبتڽ. سبدا رسول الله 
 دالم سبواه حديث يڠ دِرَواَية اوليه امام ابو داود:

َه َعزَّ َوَجلَّ َلْم َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع َلُه  َتَداَوْوا َفإِنَّ اللَّ
َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم 

يڠ برمقصود: برأوبتله كامو، سسوڠڬوهڽ الله 
ملٴينكن  ڤپاكيت  سواتو  منورونكن  تيدق   
دتورونكن جوڬ اوبتڽ ملٴينكن ساتو ڤپاكيت 

سهاج، ياٴيت توا.

كيت  منونتوت    الله  رسول  اين،  حديث  درڤد 
تركنا  كيت  اڤابيل  برأوبت  اونتوق  براختيار  سوڤاي 

ڤپاكيت.

. سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله
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ڤرلكوان  كران  مريبق  ڤپاكيت  جنيس  سستڠه 
HIV  مثالڽ مريبق  سوڠسڠ مأنسي يڠ ملڠڬر باتس. 
ڤركوڠسين  دان   LGBT بيبس،  سيكس  مللوءي 
كمنترين  داده.  مڠمبيل  سماس  سونتيكن  جاروم 
 ،2021 تاهون  سڤنجڠ  ملڤوركن،  مليسيا  كصيحتن 
ترداڤت سباپق 128،638 كيس HIV دلڤوركن. بڬيتو 
جوڬ ڤلباڬاي جنيس ڤپاكيت يڠ منيمڤا مأنسي عقيبة 
الله  اوليه  دحرامكن  يڠ  مينومن  اتاو  ماكنن  مڠمبيل 

.

الله  ملرڠ كيت برصفة ملمڤاوءي باتس. فرمانڽ 
دالم سورة اأَلْنَعام ايات 119:

ڃ ڃ ڃ چ چ
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مماكن  ماهو  تيدق  كامو  مڠاڤ  برمقصود:  يڠ 
كتيك  الله  نام  دسبوت  يڠ  حلل(  يڠ  )بناتڠ2 
تله  الله  سسوڠڬوهڽ  ڤدحال  مپمبليهڽ، 
منجلسكن كڤد كامو اڤ يڠ دحرامكنڽ اتسمو، 
دان  مماكنڽ.  كامو  ترڤقسا  يڠ  اڤ  كچوالي 
سسوڠڬوهڽ كباپقن )درڤد مأنسي( بنر2 هندق 
مريك  نفسو  هاوا  دڠن  لٴين(  )اورڠ  مپستكن 
دي-له  توهنمو،  سسوڠڬوهڽ  ڤڠتاهوان.  تنڤا 

يڠ لبيه مڠتاهوٴي اورڠ يڠ ملمڤاوءي باتس.

ڤارا علماء دان ڤاكر2 كصيحتن سڤاكت مپاتاكن بهاوا 
باپق ڤپاكيت كرونيك سڤرتي ڤپاكيت جنتوڠ، كنچيڠ 
مانيس، داره تيڠڬي دان لٴين2 برڤونچا درڤد ماكن 
دكاول.  تيدق  يڠ  ڤماكانن  طبيعة  دان  برلبيه-لبيهن 
كڤد  تلدن  چونتوه  منونجوقكن  تله    الله  رسول 
كيت باڬايمان منجاڬ كصيحتن مللوءي ڤنجاڬاٴن 
اڤابيل ماكن،  انتاراڽ  ماكن مينوم دان ڬاي هيدوڤ. 
نبي محمد  اكن مميليه ماكنن يڠ باٴيق، حلل دان 

.)khasiat( برخصية
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بڬيندا رسول الله  اكن باڠون سبلوم صبح، باپق 
منجاڬ  امت  دان  كاكي جك هندق كمان2  برجالن 
كبرسيهن ديري ماهوڤون ڤرسكيترن. بڬيندا سنتياس 
ايري  ماره،  صفة  منجاٴوهي  دڠن  هاتيڽ  منجاڬ 
هاتي، بوروق سڠك دان سللو ممعافكن. ڤركارا2 
يڠ دلكوكن اوليه بڬيندا اين واجر دچونتوهي اوليه 
كصيحتن  منجاڬ  دمي  اين  هاري  ڤد  سموا  كيت 

فيزيكل دان جوڬ كصيحتن مينتل.

كيت  ماريله  اين،  هاري  كيت  خطبة  مڠأخيري  باڬي 
اوليه  دأنوڬرهكن  يڠ  كصيحتن  نعمت  منشكوري 
سچارا  برصلة  ديري  مڠحاضيركن  دڠن    الله 
صبح.  صلة  تراوتاماڽ  دمسجد  وقتو  ليم  برجماعه 
كيت  سوڤاي  كيت  كصيحتن  جاڬاله  ايت  دڠن  مك 

داڤت منعمتي عباده دڠن سمڤورنا.

موڠكين  كيت  هيدوڤ  باٴيق،  يڠ  كصيحتن  تنڤا 
ترججس، كيت تيدق برأوڤايا اونتوق برعباده، بكرج 
بياساڽ  كلوارڬ.  مپارا  اونتوق  رزقي  منچاري  دان 
اڤابيل دتيمڤا ساكيت، كتيك ايتوله كيت بارو ترسدر 



7

بتاڤ نعمتڽ مميليقي كصيحتن يڠ باٴيق.

ڃ ڃ ڃ چ چ
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يڠ برمقصود: واهاي سكالين مأنسي! ماكنله درڤد اڤ 
يڠ اد دبومي يڠ حلل لڬي باٴيق، دان جاڠنله كامو 
سسوڠڬوهڽ  كران  شيطان;  لڠكه  ججق  مڠيكوت 

شيطان ايت اياله موسوه يڠ ترڠ پات باڬي كامو.

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


