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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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مڠهيدوڤكن سڤولوه هاري تراخير بولن 
رمضان دڠن اعتكاف
22 اڤريل 2022 / 20 رمضان 1443

ِ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

تراخير  هاري  سڤولوه  مڠهيدوڤكن  كيت  ماريله 
اڬر  مڠڬالقكن  امت    ه  اللَّ رسول  اين.  رمضان 
مڠهيدوڤكن سڤولوه  خصوصڽ  عباده،  ممڤرباپقكن 
هاري تراخير دڠن براعتكاف سياڠ دان مالم دمسجد. 

ه  دالم سورة البقرة ايات 187:  فرمان اللَّ
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ڳ  ڱ
ڤواسا  سمڤورناكنله  كمودين  برمقصود:  يڠ 
جاڠنله  دان  )مغرب(  مالم  وقتو  سهيڠڬ  ايت 
كامو چمڤوري استري2 كامو كتيك كامو سدڠ 
ه،  اللَّ باتس2 لرڠن  ايتوله  براعتكاف دمسجد. 
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ه  اللَّ دمكين  مڠهمڤيريڽ.  كامو  جاڠنله  مك 
مأنسي  سكالين  كڤد  حكومڽ  ايات2  منرڠكن 

سوڤاي مريك برتقوى

ساله ساتو عملن يڠ تيدق ڤرنه دتيڠڬلكن اوليه رسول 
مڠهيدوڤكن  دڠن  اياله  رمضان  بولن  دالم    ه  اللَّ
عملن اعتكاف ياٴيت ڤد سڤولوه هاري تراخير بولن 
ترسبوت سباڬايمان حديث رواية امام البخاري دان 

مسلم: 

َدَخَل  إَِذا  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  ِه  اللَّ َرُسوُل  َكاَن 
َوَشدَّ   ، َوَجدَّ َأْهَلُه،  َوَأْيَقَظ  ْيَل،  اللَّ َأْحَيا   ، اْلَعْشُر 

اْلِمْئَزَر

تيبا  اڤابيل    ه  اللَّ رسول  اداله  برمقصود:  يڠ 
بڬيندا  رمضان،  بولن  تراخير  مالم  سڤولوه 
برباڬاي  دان  صلة  )دڠن  مالمڽ  مڠهيدوڤكن 
)اونتوق  كلوارڬاڽ  ممباڠونكن  عبادة(، 
تيدق  دان  برعبادة  دالم  برسوڠڬوه2  برعبادة(، 

مڠڬاٴولي استري-استريڽ.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  براعتكاف ڤد سڤولوه تراخير رمضان  رسول اللَّ
ترسبوت  سنه  كمودين  َوَفات،  بڬيندا  سهيڠڬ 
يڠ  سڤرتي    بڬيندا  استري  ڤارا  اوليه  دتروسكن 
دان  البخاري  امام  درڤد  رواية  حديث  دالم  دپاتاكن 

مسلم: 

َم َكاَن َيْعَتكُِف الَعْشَر  ُه عليه وسلَّ أنَّ النبيَّ َصلَّى اللَّ
 ، َوَجلَّ َعزَّ  ُه  اللَّ اُه  َتَوفَّ َرَمَضاَن، حتَّى  ِمن  األَواِخَر 

ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمن َبْعِدِه.

ستياڤ  ڤد  براعتكاف    نبي  برمقصود:  يڠ 
سهيڠڬاله  رمضان  بولن  تراخر  هاري  سڤولوه 
بڬيندا َوَفات. كمودينڽ دايكوتي اوليه استري2 

بڬيندا سلڤس كَوَفاتنڽ. 

  ه  اللَّ رسول  سنه  مڠيكوت  هندق  يڠ  سسياڤا 
مك  رمضان،  تراخير  مالم  سڤولوه  ڤد  براعتكاف 
مالم  ڤد  مغرب  سبلوم  كمسجد  ماسوق  دي  هندقله 
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سهيڠڬ  كلوار(  )تيدق  برتروسن  دان  رمضان   21
سلڤس مغرب ڤد مالم هاري راي. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

براعتكاف،  شريعة  دسباليق  بسر  يڠ  رهسيا  ترداڤت 
حكمه  دانتارا  رمضان.  تراخير  سڤولوه  خصوصڽ 
درڤد  ديري  مڠاسيڠكن  داڤت  اياله  توجوانڽ  دان 
كسيبوقن اوروسن دنيا سرتا هوبوڠن سسام مخلوق 
اونتوق  اين  ايستيميوا  يڠ  ماس  مڠخصوصكن  كڤد 

 . ه منچاري كرضاٴن اللَّ

دان  جيوا  كجرنيهن  ممبينا  ممڤو  جوڬ  براعتكاف 
ترباٴيق  اوسها  اداله  اعتكاف  روحاني.  كقواتن 
اونتوق منداڤتكن ليلة القدر. اوليه ايت، ڤيهق مسجد 
هندقله برأوسها مڠاتور جدوال دان ڤڠيسين ڤروڬرام 

اعتكاف سڤنجڠ سڤولوه هاري تراخير رمضان. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ كامي تله منورونكن 
اڠكاو  اڤاكه  دان  الَقَدر.  مالم  ڤد  اين  )القرءان( 
الَقَدر.  مالم  كبسرن  دي  اڤ  مڠتاهوءي  داڤت 

مالم الَقَدر ايت لبيه باٴيق درڤد سريبو بولن.

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


