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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 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اكن  اسلم  اومت  سلوروه  لڬي  هاري  ببراڤ 
مپمبوت كداتڠن بولن رمضان يڠ موليا، كران دبولن 
سلما  ڤواسا  عبادة  منونايكن  اكن  اسلم  اومت  اين 
سبولن سباڬايمان يڠ دفرضوكن كأتس مريك. فرمان 

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 183: اللَّ
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يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان! دواجبكن 
كامو برڤواسا سباڬايمان دواجبكن كأتس اورڠ 

يڠ تردهولو درڤد كامو، سوڤاي كامو برتقوى.

ماريله كيت مپمبوت تتامو يڠ ايستيميوا اين دڠن ڤنوه 
مسلمين  قوم  كڤد  تهنيئه  اوچڤكنله  سرتا  كشكورن، 
ه  اللَّ دڠن راس شكور كران كتيباٴن رمضان. رسول 
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 برسبدا دالم حديث يڠ دِرَواَية اوليه امام احمد:

ُهْوِر َفَمْرَحًبا بِِه َوَأْهال َأَتاُكْم َرَمَضاُن َسيُِّد الشُّ

بولن رمضان  كامو  كڤد  داتڠ  تله  برمقصود:  يڠ 
سلمت  اوچڤكنله  مك  بولن،  سڬال  ڤڠهولو 

داتڠ كڤداڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤربواتن  اين.  موليا  يڠ  بولن  مڠحرمتي  كيت  هندقله 
منجاتوهكن  بوليه  راماي  دخليق  مينوم  دان  ماكن 
تنڤا  ماكن  جاڠنله  اين.  موليا  يڠ  بولن  كحرمتن 

كعذورن دخليق راماي.

حكومڽ  كعذورن  تنڤا  سڠاج  دڠن  ڤواسا  ممبطلكن 
اداله حرام دان بردوسا. اي تيدق سام جك دڬنتيكن 
ه  دالم حديث  دڠن ڤواسا قضاء. سبدا رسول اللَّ

يڠ دروايتكن اوليه ابن ُحَزْيَمة درڤد ابو هريرة:

َمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ُعْذٍر َوَل َمَرٍض 

 ً
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ْهِر َوإِْن َصاَمُه َلْم َيْقِضِه َصْوَم الدَّ

دري  سهاري  بربوك  سسياڤا  برمقصود:  يڠ 
ساكيت،  تيدق  دان  عذور  تيدق  دڠن  رمضان 
ايت(  روسق  يڠ  )ڤواساڽ  دڬنتي  داڤت  تياداله 
اوليه ڤواسا سڤنجڠ ماس، سكاليڤون دلكوكنڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دڠن  رمضان  بولن  مالم2  مڠهيدوڤكن  كيت  ماريله 
ساتو-ساتوڽ  اينيله  تراويح.  سنة  صلة  منونايكن 
عبادة يڠ ساڠت ايستيميوا دان دتوڠڬو2 كحاضيرنڽ، 

داتڠ برسام بولن يڠ موليا اين.

ساتو  ياٴيت  د،  ُمَؤكَّ سنة  اداله  تراويح  صلة  حكوم 
يڠ ساڠت2 دتونتوت ملقساناكنڽ. والوڤون  صلة 
ابو  امام  نامون  سنديرين،  سچارا  دكرجاكن  صح 
امام  سڤرتي  صحابتڽ  دان  الشافعي  امام  حنيفة، 
احمد مريك برڤنداڤت بهاوا صلة تراويح لبيه اوتام 

دكرجاكن سچارا برجماعة دمسجد2. 

دالم مذهب الشافعي كيت دتونتوت ملكوكن صلة 
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سلم  سڤولوه  دڠن  ركعة  ڤولوه  دوا  سباپق  تراويح 
ستياڤ  سلڤس  )ريحت(  ترويحة  كالي  ليما  ياٴيت 
سنة  صلة  ركعة  تيڬ  دڠن  دأخيري  ركعة،  امڤت 
ِوتر. حكوم اين برسندركن كڤد حديث رواية البيهقي 
دوا  اداله  رمضان  ِقَيام  بهاوا    علي  سيدنا  درڤد 
يڠ دلكوكن دمسجد مكة  اينيله عملن  ڤولوه ركعة. 
المكرمة. اوليه ايت، كيت هندقله مپمڤورناكن صلة 
تراويح مڠيكوت مذهب كيت دوا ڤولوه ركعة دڠن 
تيڬ ركعة ِوتر كران اينيله بولن يڠ دڬالقكن اونتوق 
تيدق  باڬي مريك يڠ  كيت ممڤرباپقكن عباده ڤداڽ. 
تراويح  سنة  صلة  ملكوكن  اونتوق  بركممڤوان 
سچارا  صلة  دلكوكن  بوليهله  برديري،  سچارا 

دودوق.

جك  سديكيت  دكيرا  اداله  ايت  ركعة  ڤولوه  دوا 
دبنديڠكن دڠن مذهب لٴين سڤرتي مذهب حنفي 
دان صحابتڽ. دروايتكن درڤد األسود بن يزيد، مريك 
ملكوكنڽ سباپق امڤت ڤولوه ركعة دڠن توجوه وتر. 
تيڬ  سباپق  ملكوكنڽ  ڤول  مالكي  مذهب  سمنتارا 
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انم ركعة دڠن سمبيلن كالي ريحت دان ڤرنه  ڤولوه 
ڤد زمان سيدنا علي  مريك ملقساناكنڽ سباپق دوا 

راتوس ركعة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت منونايكن عبادة ڤواسا دبولن رمضان ڤد 
تاهون اين دڠن لبيه سمڤورنا. اجقله اهلي كلوارڬ، 
كمسجد  ڤرڬي  هنداي  صحابة  تتڠڬ،  جيرن  انق2، 
اتاو سوراو باڬي مڠهيدوڤكن مالم2 رمضان سچارا 
ه  اكن ممبريكن هدايه  برجماعه. موده-مودهن اللَّ
دان توفيقڽ دان كيت اكن منجادي انسان يڠ سنتياس 

ه  دالم سورة إبراهيم ايات 7: برشكور. فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

كامو  توهن  كتيك  ايڠتله  دان  برمقصود:  يڠ 
ممبريتاهو، “سسوڠڬوهڽ جك كامو برشكور، 
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كامو،  كڤد  نعمت-كو  منمبه  اكن  اكو  نسچاي 
دان سسوڠڬوهڽ جك كامو مڠيڠكاريڽ )كفور 
امت  عذاب-كو  سسوڠڬوهڽ  مك  نعمت( 

كراس.“

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


