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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 ذوريت، نسب دان كتورونن
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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. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سوڤاي  اومتڽ  مڠڬالقن  ساڠت  اسلم  شريعة 
ذوريت،  ملهيركن  اونتوق  برتوجوان  بركهوين 
انق  ستياڤ  كتورونن.  منجاڬ  دان  نسب  ممليهارا 
سكيراڽ  صح  سباڬاي  داعتراف  اكن  دلهيركن  يڠ 
مڠيكوت  نكاح،  عقد  مللوءي  ترسبوت  ڤركهوينن 
ڤركهوينن  حكام  حكوم  سرتا  شرط  دان  روكون 
اسلم يڠ تله دتتڤكن اوليه شرع. سباليقڽ مان2 انق 
يڠ دلهيركن تيدق ممنوهي كهندق شريعة، مك انق 

ترسبوت دكاتڬوريكن سباڬاي انق تق صح طرف.

كتورونن  ممليهارا  برت  مڠمبيل  ساڠت  اسلم  اڬام 
اتاو نسب، سبب ايت اسلم مڠحرامكن سام سكالي 
ملكوكن ڤربواتن معصية يڠ كجي ياٴيت زنا. فرمان 

ه  دالم سورة اإلسراء ايات 32. اللَّ
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مڠهمڤيري  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
ڤربواتن  ساتو  اداله  ايت  زنا  سسوڠڬوهڽ  زنا. 
يڠ كجي دان ساتو جالن يڠ بوروق )يڠ ممباوا 

كروسقن(.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اداله برڤونچا  انق لوار نكاح  اتاو  انق تق صح طرف 
مذاكرة  زنا.  ڤربواتن  انتاراڽ  سبب،  ببراڤ  درڤد 
حال  باڬي  كبڠساٴن  مجلس  فتوى  جاوتنكواس 
مموتوسكن  ك-57  كالي  مليسيا  اسلم  أڬام  إحوال 
بهاوا انق تق صح طرف اياله; انق يڠ دلهيركن دلوار 
نكاح سام اد عقيبة زنا اتاو روڬول دان دي بوكن درڤد 
ڤرهمباٴن.  انق  درڤد  بوكن  اتاو  ُشْبَهة  ڤرستوبوهن 
كدواڽ، انق يڠ دلهيركن كورڠ دري 6 بولن 2 َلْحَظة 
تاريخ تمكين  )ساعت( مڠيكوت تقويم قمرية درڤد 

)ستوبوه(.

مڠيكوت ريكود جابتن ڤندفترن نڬارا يڠ دكلواركن 
 51‚000 انتارا  سكورڠ-كورڠڽ   ،2020 تاهون  ڤد 
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هيڠڬ 000‚56 كيس انق لوار نكاح دلهيركن ستياڤ 
تاهون اتاو 150 كيس سهاري. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

تيدق  طرف  صح  تق  انق  برسڤاكت  علماء  جمهور 
بوليه دنسب اتاو دبِْن دان دبِْنتِكن كڤد اورڠ يڠ مپببكن 
كلهيرنڽ، كران دتاكوتي برلكوڽ عقد نكاح يڠ تيدق 
صح سرتا مڠڬالقكن برلكوڽ ڤرلكوان زنا سڤنجڠ 
حياة. شريعة اسلم ممبري ڤرايڠاتن سوڤاي سنتياس 
ابن  رواية  دالم حديث  دان نسب.  كتورونن  منجاڬ 

ماجة، نبي برسبدا:

اٌس َتَخيَُّرْوا لِنُْطِفُكْم َفإِنَّ اْلِعْرَق َدسَّ

كامو  ماني  اير  اونتوق  ڤيليهله  برمقصود:  يڠ 
ايت  كتورونن  سسوڠڬوهڽ  كران  سكالين، 

قوات ڤڠاروهڽ.

انق تق صح طرف جوڬ تيدق برحق منريما ڤوساك 
ماله  َمْحَرم،  بوليه منجادي  تيدق  دان ممڤوساكاٴي، 
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حق ڤنجاڬاٴن سرتا نفقهڽ اداله تڠڬوڠجواب ايبوڽ 
ايبوڽ  دسبله  كلوارڬ  دڠن  بركلوارڬ  هاڽ  دي  دان 

سهاج.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مشاركت ڤرلوله مماٴينكن ڤرانن سوڤاي كيس انق تق 
صح طرف اين داڤت دبنترس. انتاراڽ; اومت اسلم 
هندقله منچينتاٴي مسجد، دڠن چارا منونايكن صلة 
فرض سچارا برجماعه دان مندڠر كليه، بلجرالقرءان 

دان ممباچاڽ ستياڤ ماس. 

تيدق  سوڤاي  انق2  منصيحتي  هندقله  باڤ  ايبو 
محرم.  بوكن  يڠ  اينديۏيدو  دڠن  بيبس  برڬاٴول 
ڤرمڤوان  انق2  كلوارڬ،  دالم  ڤرڬاٴولن  جاڬاله 
براد  كتيك  محرم  دهادڤن  سوڤن  برڤاكاين  هندقله 

درومه.

 )telekomunikasi( تيليكومونيكاسي  الت  ڬوناكنله 
دڠن چارا يڠ باٴيق، جاڠن مليهت ڤركارا2 يڠ حرام. 
انق  خاصڽ  انق2،  ڤركمبڠن  تاهو  مڠمبيل  سنتياس 



6

ڤرمڤوان.

سوڤاي  كيت  مپوروه  سنتياس  اسلم  اڬام  ايڠتله، 
ديري  منجاٴوهكن  دان  باٴيق  يڠ  ڤركارا2  ملكوكن 
درڤد ڤربواتن معصية دان كجي، منجاڬ مرواه ديري، 
نسب سرتا كتورونن سوڤاي كهيدوڤن كلوارڬ كيت 
  ه  اللَّ سلمت دان برجاي ددنيا دان اخيرة. فرمان 

دالم سورة ال عمران ايات 104:

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ۀ  ۀ
ڤواق  انتارا كامو ساتو  اد  برمقصود: هندقله  يڠ 
)مڠمبڠكن  كباجيكن  كڤد  )بردعوة(  مپرو  يڠ 
يڠ  ڤركارا  سڬال  بربوات  موروه  دان  اسلم(، 
باٴيق، سرتا ملرڠ درڤد سڬال يڠ ساله )بوروق 
دان كجي(. مريك يڠ برصفة دمكين ايتوله اورڠ 

برجاي.
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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


