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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 

ٍ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  دالم سورة يونس ايات 58، فرمان اللَّ
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دان  ه  اللَّ كورنيا  دڠن  كاتاكنله:  برمقصود:  يڠ 
برڬمبيرا.  مريك  ايت  دڠن  هندقله  رحمتڽ، 
ه دان رحمتڽ ايت اداله لبيه باٴيق دري  كورنيا اللَّ

اڤ يڠ مريك كومڤولكن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت براد ڤد هاري2 ترأخير بولن شعبان. تيدق لما 
سموڬ  رمضان.  بولن  دڠن  برتمو  اكن  كيت  لڬي 
ه  ممبريكن كسمڤتن كڤد كيت اونتوق براد دالم  اللَّ

بولن يڠ ڤنوه دڠن كبركتن.

ْغنَا َرَمَضان الَّلُهمَّ َباِرْك َلنَا فِي َرَجْب َوَشْعَبان َوَبلِّ
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بولن  ڤد  كامي  بركتيله  ه،  اللَّ يا  برمقصود:  يڠ 
كبولن  كامي  سمڤايكن  دان  شعبان  دان  رجب 

رمضان.

اول  ڤرسدين  ممبوات  هندقله  كيت  ايت،  اوليه 
ه  دان  اونتوق مپمبوت كداتڠنڽ. عملن رسول اللَّ
مڠهادڤي  ڤرسدين  ممبوات  دالم    صحابة  ڤارا 
سموا.  كيت  كڤد  چونتوه  منجادي  هندقله  رمضان 
مريك برسديا مپمبوت رمضان بوكن مميكيركن تنتڠ 
اينق. مريك  يڠ سدڤ لڬي  مينومن، جواده  ماكنن، 
ممبوات ڤرسدياٴن سبلوم رمضان دڠن منمبه عمل 
برتمو  سبلوم  لتيهن  سباڬاي  شعبان  بولن  ڤد  عبادة 

رمضان. ابن رجب الحنبلي بركات، 

اڤابيل براد ڤد بولن شعبان  الح  اداله َسَلُف الصَّ
سهيڠڬ  القرءان  باچاٴن  ممڤرباپقكن  اكن 
منريما  داڤت  مريك  جيوا  رمضان  داتڠ  اڤابيل 

ه.  بڬيتو موده اونتوق ممباچ كلم اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ
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بولن  اڤابيل  كڬمبيراٴن  منظاهيركن  هندقله  كيت 
رمضان كونجوڠ تيبا كران اي اداله بولن يڠ دڤنوهي 
ڤاتوت  ميمڠ  كامڤوننڽ.  دان    ه  اللَّ رحمة  دڠن 
دبوك  يڠ  بولن  رمضان  بولن  كران  برڬمبيرا  كيت 
ڤينتو شرڬ، دتوتوڤ ڤينتو نراك دان دايكت شيطان. 
ساعت2  منوڠڬو  ڤستي  برعقل  يڠ  اورڠ  ستياڤ 
امت  دوسا  دڠن  برڬلومڠ  يڠ  كيت  ديري  كران  اين 
برڬمبيراله   . ه  اللَّ رحمة  دان  كامڤونن  مڠهارڤكن 
اڤابيل كيت مندڠر سبدا  دڠن كداتڠن بولن رمضان 

ه  دالم حديث رواية امام مسلم: رسول اللَّ

َم  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
ِمْن َذْنبِِه

بولن  ڤد  برڤواسا  يڠ  بارڠسياڤا  برمقصود:  يڠ 
مك  ڤڠهارڤن،  دان  كإيمانن  ڤنوه  دڠن  رمضان 

اكن دامڤونكن دوساڽ يڠ تله للو

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

رمضان  كداتڠن  ممبسركن  اونتوق  كسمڤتن  امبيلله 
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دڠن ممڤرباپقكن برچريتا تنتڠ كمولياٴن بولن اين كڤد 
اهلي كلوارڬ، جيرن2 دان صحابة هنداي. هديهكن 
بولن  كلبيهن  بركاٴيتن  ڤسانن2  بوكو، رساله2 سرتا 
سموڬ  سوسيال.  لمن  كمودهن  مللوءي  رمضان 

ستياڤ اورڠ سنتياس ممبسركن بولن يڠ موليا اين. 

برعزمله اونتوق مڠيسي وقتو2 رمضان دڠن كطاعتن 
تراويح  صلة  تونايكن  سباپق-باپقڽ.    ه  اللَّ كڤد 
برجماعه،  سچارا  ركعة   20 ياٴيت  سمڤورنا  دڠن 
باپقكن ممباچ القرءان سكورڠ-كورڠڽ ساتو جزوء 
عبادة2  دان  برصدقه  ڤرباپقكن  برذكر،  هاري،  ساتو 
تيدق  كيت  اڬر  برمحاسبة  كيت  هندقله  لٴين.  يڠ 
بيمبڠ  ڤاتوت  كيت  كران  للو  كسيلڤن2  مڠولڠي 
  ه جك كيت مللوءي بولن رمضان دالم كاداٴن اللَّ
ڤريڠتن رسول  تيدق مڠمڤوني دوسا2 كيت. حياتي 

ه  دالم حديث رواية ابن حبان: اللَّ

َلُم َأَتانِي َفَقاَل َمْن َأْدَرَك َشْهَر  إنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ

َفَأْبَعَدُه  النَّاَر  َفَدَخَل  َفَماَت  َلُه  ُيْغَفْر  َفَلْم  َرَمَضاَن 
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ُه ُقْل آِمين . َفُقْلُت آِميَن اللَّ

يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ جبريل عليه السلم 
داتڠ برتمو دڠن اكو دان بركات، بارڠ سياڤا يڠ 
برتمو دڠن بولن رمضان دان تيدق ممڤروليهي 
ه  للو دي ماتي، مك دي  كامڤونن درڤد اللَّ
بركات  جبريل  نراك.  كدالم  دماسوقكن  اكن 
كڤداكو كاتاكنله ءامين، للو اكو بركات، ءامين.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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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


