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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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اينتڬريتي دالم ڤكرجاٴن
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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

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

دان اخيرة.
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 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

خطبة ڤد هاري اين چوبا ممبري كفهمن تنتڠ مقصود 
اينتڬريتي )Integriti(. اينتڬريتي برمقصود كجوجورن 
ڤنتيڠ  نيلي2  درڤد  سبهاڬين  اينيله  كتلوسن،  دان 
)اخلق موليا( يڠ برڤرانن اونتوق ممبينا تيڠكه لكو 
اونتوق منجادي موليا. چونتوه  دان شخصية مأنسي 
محمد  نبي  سنه  اياله  دايكوتي  ڤرلو  يڠ  اينتڬريتي 
. بڬيندا تله مماڤركن سنه )چارا هيدوڤ( ديريڽ 
)برصفة  تيڠڬي  برإينتڬريتي  يڠ  ه  اللَّ همبا  سباڬاي 
جوجور(، سهيڠڬ دكنلي سباڬاي اأَلِمْين، يڠ برارتي 

يڠ ساڠت دڤرچاياٴي دكالڠن مشاركت بڬيندا.

ه  امڤت نيلي كڤريبادين دان صفة ترڤوجي رسول اللَّ
كڤد  ترس  منجادي  سرتا  مقصود  مندوكوڠ  يڠ   
أمانه  بنر(،  )بركات  يق  دِّ الصِّ ياٴيت  اينتڬريتي  نيلي 
)دڤرچاياٴي(، َتْبِلْيغ )مپمڤايكن(، َفَطاَنة )بيجقسان(. 

سڤرتي يڠ دسبوتكن دالم القرءان:

ه  دالم سورة األحزاب ايات 21: فرمان اللَّ
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)ديري(  ڤد  اد  تله  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
ترباٴيق  يڠ  تلدن  چونتوه  ايت    ه  اللَّ رسول 
مڠهارڤكن  سنتياس  يڠ  اورڠ  باڬي  )ياٴيت( 
ه دان )بالسن باٴيق( هاري اخيرة  )كرضاٴن( اللَّ
ه )دالم ماس  اللَّ باپق مپبوت سرتا مڠيڠاتي  دان 

سوسه دان سنڠ(.

سساورڠ  صفة  اداله  برإينتڬريتي  يڠ  سساورڠ  صفة 
دان  بهاڬيا  كلوارڬ  ممبنتوق  يڠ  موليا  براخلق  يڠ 
برڤقسيكن  يڠ  اسلم  نيلي2  برلندسكن  هرموني 
ڤريبادي،  كملوت  مپلسايكن  باڬي  توحيد  عقيدة 

كلوارڬ، اورڬانيساسي دان نڬارا.

ه  يڠ منچريتاكن كجوجورن دان كتلوسن  فرمان اللَّ
دالم  دسبوتكن  يڠ  سڤرتي  السلم  عليه  موسى  نبي 

سورة الَقَصص ايات 26:
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يڠ برمقصود: بركات ساله سأورڠ درڤد مريك 
)دوا اورڠ انق ڤرمڤوان نبي ُشَعْيب عليه السلم(: 
واهاي ايه، امبيلله دي )نبي موسى عليه السلم( 
كمبيڠ  مڠمبال  )باڬي  اوڤهن  اورڠ  منجادي 
ايه  يڠ  اورڠ  سباٴيق2  سسوڠڬوهڽ  كيت(. 

امبيل بكرجا اياله اورڠ يڠ قوات، لڬي أمانه.

عليه  موسى  نبي  كڤيمڤينن  مقصود  ممباوا  اين  ايات 
ملقساناكن  تله  بڬيندا  كران  برإينتڬريتي  يڠ  السلم 
توڬسن دڠن ڤنوه أمانه، سمڤورنا دان كجوجورن يڠ 

ساڠت تيڠڬي.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

برصفة  اداله  برإينتڬريتي  يڠ  مسلم  سساورڠ  صفة 
دسبوت  يڠ  سڤرتي    ه  اللَّ كڤد  برتقوى  دان  أمانه 

دالم القرءان سورة اأَلْنَفال:
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ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    
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يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان! جاڠنله 
دان  رسولڽ،  دان  ه  اللَّ )أمانه(  مڠخيانتي  كامو 
سدڠ  كامو،  أمانه2  مڠخيانتي  كامو  )جاڠنله( 

كامو مڠتاهوئي )سالهڽ(.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ياٴيت  اينتڬريتي  نيلي  منڬقكن  تيدق  يڠ  مأنسي 
مپببكن سساورڠ  اكن  أمانه  تيدق  تيدق جوجور دان 
اكتيۏيتي كمعصيتن سڤرتي  ايت ترجروموس كدالم 
مڠعقيبتكن  دان  رسواه  عملن  مڠعملكن  خصوصڽ 

كڤينچڠن دالم سسبواه كلوارڬ دان كهيدوڤنڽ.

ه  منڬسكن دالم سورة الَبَقَرة ايات 188: اللَّ

ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ہ  ھ  ھ  ھ  
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)اتاو  مماكن  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
كامو  انتارا  لٴين(  )اورڠ  هرتا  مڠمبيل( 
كامو  ڤول  جاڠن  دان  ساله،  يڠ  جالن  دڠن 
كڤد  رسواه(  )ممبري  كامو  هرتا  مڠهولوركن 
حاكيم2 كران هندق مماكن )مڠمبيل( سبهاڬين 
ڤدحال  دوسا،  بربوات  دڠن  مأنسي  هرتا  دري 

كامو مڠتاهوئي )سالهڽ(.

جلسله كڤد كيت بهاوا مقصود اينتڬريتي اياله صفة2 
موليا يڠ ترداڤت دالم القرءان دان جوڬ سنه ايكوتن 
دان  جوجور  صفة  خصوصڽ    ه  اللَّ رسول  دري 
ديري  دالم  دسرڤكن  دان  دتانم  سڤاتوتڽ  يڠ  أمانه 

كيت.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت برسام2 ممڤرتيڠكتكن اينتڬريتي ياٴيت 
برمقصود  يڠ  أمانه  دان  تلوس  جوجور،  برصفة 
سساورڠ يڠ سنتياس سوك ملكوكن عملن يڠ باٴيق 
ه  اللَّ رسول  دان    ه  اللَّ كرضاٴن  منچاڤاي  اونتوق 

.
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ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 195: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

ہہ    ہ   ہ   ۀ   ڻ     ڻ    ڻ   ڻ     
ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ   

بندامو(  )هرتا  بلنجاكنله  دان  برمقصود:  يڠ 
دان  ه(  اللَّ اڬام  منڬقكن  )اونتوق  ه  اللَّ دجالن 
جاڠنله كامو منچمڤقكن ديريمو سنديري كدالم 
بربوات  دان  بخيل(  برسيكڤ  )دڠن  كبيناساٴن 
اورڠ  مڠاسيهي  ه  اللَّ كران سسوڠڬوهڽ  باٴيقله 

يڠ بربوات باٴيق.

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


