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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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كايستيميواٴن 10 هاري تراول ذوالحجة

1 جوالي 2022 / 1 ذوالحجة 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 اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 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

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬاال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ.  سڬاال  منجاٴوهي 
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برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هاري2  ترداڤت  كران  برتواه  بڬيتو  اسلم  اومت 
ه  اونتوق  ترتنتو دالم ستاهون يڠ دتنتوكن اوليه اللَّ
جوالي   1 اين  هاري  كيت.  عملن  ڤهاال  مڠڬنداكن 
2022 برساماٴن 1 ذوالحجة 1443 هجرة، كيت سدڠ 
براد ڤد هاري ڤرتام بولن ذوالحجة، بولن يڠ مميليقي 
سڤولوه  خصوصڽ  ترسنديري،  يڠ  كايستيميواٴنڽ 

هاري تراول ڤد بولن اين. 

ه  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن  سبدا رسول اللَّ
اوليه امام البخاري:

فِي  اْلَعَمِل  ِمَن  َأْفَضَل  اْلَعْشِر  اِم  َأيَّ فِي  اْلَعَمُل  َما 
إِلَّ  اْلِجَهاُد،  َوَل  َقاَل:  اْلِجَهاُد.  َوَل  َقاُلوا:  ٰهِذِه.  
َرُجٌل َخَرَج ُيَخاطُِر بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع بَِشْىٍء.

يڠ برمقصود: تياد عملن يڠ دالكوكن ڤد هاري 
سڤولوه  ڤد  عملن  درڤد  باٴيق  لبيه  يڠ  الٴين 
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هاري اين. ڤارا صحابة برتاڽ: واالوڤون جهاد؟ 
كچوالي  برجهاد،  واالوڤون  منجواب:  بڬيندا 
دان  هرتاڽ  دان  پاوا  دڠن  كلوار  سسأورڠ  جك 

تيدق كمبالي الڬي)ماتي شهيد(.

يڠ  صالح  عملن  بهاوا  ڬمبرن  ممبري  اين  حديث 
بولن  دالم  تراول  هاري  سڤولوه  دالم  دالكوكن 
اوليه  دسوكاٴي  امت  يڠ  ڤركارا  مروڤاكن  ذوالحجة 
كچوالي  برجهاد  ڤهاال  درڤد  باٴيق  لبيه  اي   . ه  اللَّ

دي ماتي شهيد.

ه  برفرمان دالم سورة الَفْجر ايات 1 هيڠڬ 2: اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ برمقصود: دمي وقتو فجر. دان دمي مالم يڠ 

سڤولوه.

فجر  وقتو  دڠن  برسومڤه    ه  اللَّ اين،  ايات  دالم 
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يڠ  َكثِْير،  اْبُن  تفسير  منوروت  سڤولوه.  يڠ  مالم  دان 
دمقصودكن دڠن مالم يڠ سڤولوه اداله سڤولوه هاري 
برفرمان  جوڬ    ه  اللَّ ذوالحجة.  بولن  دالم  تراول 

دالم سورة الَحّج ايات 28:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ڤد  ه  اللَّ نام  مپبوت  سوڤاي  دان  برمقصود:  يڠ 

هاري2 يڠ ترتنتو.

تراول  هاري  سڤولوه  اداله  ايت  ترتنتو  يڠ  هاري2 
علماء.  جمهور  ڤنداڠن  منوروت  ذوالحجة،  بولن 
  ه مك كيت دڬالقكن باپق برذكر اتاو مپبوت نام اللَّ

ڤد هاري2 ترسبوت.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  ، مك دداڤتي  اڤابيل دتليتي حديث2 رسول اللَّ
تراول  هاري  سڤولوه  مڠيسي  باپق  بڬيندا  بهاوا 
ذوالحجة اين دڠن برذكر، برڤواسا سنة دان منديريكن 
ممباچ  سوڤاي  دانجوركن  جوڬ  كيت  يل.  اللَّ قياُم 
دان  تحميد  تكبير،  تسبيح،  ممڤرباپقكن  دان  القرءان 
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يڠ  حديث  سبواه  دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا  تهليل. 
دروايتكن اوليه امام احمد يڠ برمقصود:

اوليه  دسوكاٴي  دان  اڬوڠ  لبيه  يڠ  هاري2  تياد 
سڤولوه  سلٴين  صالح  برعمل  اونتوق  ه  اللَّ
برتكبير،  برتسبيح،  ڤرباپقكن  مك،  اين.  هاري 

برتحميد دان برتهليل.“

ڤوال،  قربان  عباده  ملكوكن  اكن  يڠ  مريك  باڬي 
كوكو،  مموتوڠ  تيدق  مريك  سوڤاي  دسنتكن 
دبادن  بولو  اتاو  رمبوت  منچوكور  دان  منچابوت 

برموال 1 ذوالحجة اين.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت براماي2 مڠعمارهكن مسجد اتاو سوراو 
يڠ برهمڤيرن دڠن كديامن اتاو تمڤت كرجا كيت ڤد 
سڬاال  منجاٴوهي  جوڬ  دان  صلة  وقتو  ستياڤ 
مڠحاضيري  سڤرتي  دوسا  منداتڠكن  يڠ  ڤرالكوان 
الڤڠ  وقتو  ممڤرسيا-سياكن  دان  معصية  ڤيستا2 
ڤنوهيله  برفائده.  تيدق  يڠ  ڤربواتن  ملكوكن  دڠن 
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وقتو كيت دڠن عباده. موڬ2 كيت منداڤت ڬنجرن 
ڤهاال يڠ بسر. ڤد 9 ذوالحجة ننتي، ماريله كيت سام2 
منونايكن ڤواسا عرفة. اي مڠاندوڠي كلبيهن يڠ امت 
  الله  رسول  عرفة،  ڤواسا  تنتڠ  دتاڽ  اڤابيل  بسر. 
منجواب دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة ُر السَّ ُيَكفِّ

اكن  ترسبوت(  ڤد هاري  )ڤواسا  برمقصود:  يڠ 
اكن  دان  اللو  يڠ  ستاهون  دوسا  مڠهاڤوسكن 

داتڠ.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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منچاري  كامو  برسڬراله  دان  برمقصود:  يڠ 
يڠ  منداڤتكن شرڬ  دان  توهنمو  كامڤونن دري 
لواسڽ سلواس الڠيت دان بومي يڠ دسدياكن 

باڬي اورڠ يڠ برتقوى.



7

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


