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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.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

عرفة دان عباده قربان

8 جوالي 2022 / 8 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

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
دان  ددنيا  الله  دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هاري عرفة اداله هاري يڠ امت دمولياكن دالم اسلم. 
سبدا نبي محمد  سڤرتي دالم ُسَنن ابو داود:

َأْهَل  ِعيُدَنا  التَّْشِريِق  اُم  َوَأيَّ النَّْحِر  َوَيْوُم  َعَرَفَة  َيْوُم 
اُم َأْكٍل َوُشْرٍب اإِلْسَلِم َوِهَي َأيَّ

دان  قربان  هاري  عرفة،  هاري  برمقصود:  يڠ 
هاري تشريق اداله هاري راي كيت، باڬي اومت 
اسلم. اي اداله هاري2 اونتوق ماكن دان مينوم. 

َلَطائُِف  كتاب  دالم  الحنبلي  رجب  ابن  منوروت 
اداله  انتارا حكمه كمولياٴن هاري عرفة،  اْلَمَعاِرف، 
مڠناٴي  تراخير  وحي  تورونڽ  ايتوله  هاري  ڤد  كران 
برايمان.  اورڠ  كڤد  نعمت  دان  اڬام  كسمڤورناٴن 

ه  دالم سورة الَمائَِدة ايات 3: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
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ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

يڠ برمقصود: ڤد هاري اين، اكو تله سمڤورناكن 
چوكوڤكن  تله  اكو  دان  كامو،  اڬام  كامو  باڬي 
نعمت-كو كڤد كامو، دان اكو تله رضاكن اسلم 

ايت منجادي اڬام اونتوق كامو.

اب سڤرتي يڠ دروايتكن  منوروت سيدنا ُعَمر بن الَخطَّ
اوليه امام بخاري دان امام مسلم، ايات اين دتورونكن 
دڤادڠ  بروقوف  كتيك  حج  منونايكن  بڬيندا  سماس 

عرفة ڤد هاري جمعة. 

يڠ  عملن  انتارا  ذوالحجة.   9 ڤد  اداله  عرفة  هاري 
 . ه  اللَّ كڤد  بردعاء  اياله  عرفة  هاري  ڤد  دڬالقكن 
امام  اوليه  دروايتكن  يڠ  حديث  دڠن  سلري  اين 

الترمذي:

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة َخْيُر الدُّ

يڠ برمقصود: سباٴيق2 دعاء اداله دعاء ڤد هاري 
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عرفة.

باڬي مريك يڠ تيدق منونايكن حج، دُسَنْتكن برڤواسا 
سنة عرفة. دروايتكن دالم صحيح مسلم، اڤابيل قتادة 
  محمد  نبي  عرفة،  ڤواسا  كلبيهن  مڠناٴي  برتاڽ 

منجلسكن:

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة ُر السَّ ُيَكفِّ

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

داتڠ.

اول  هاري   10 درڤد  سبهاڬين  مروڤاكن  عرفة  هاري 
دڬالقكن  اسلم  اومت  دمولياكن،  يڠ  ذوالحجة 
صحيح  دالم  عباده.  عمل  ممڤرباپقكن  اونتوق 

ه  برسبدا:  بخاري، رسول اللَّ

اْلَعَمُل  إَِلْيِه  َأَحبُّ  َوَل  ِه  اللَّ ِعنَْد  َأْعَظُم  اٍم  َأيَّ ِمْن  َما 
اْلَعْشِر،  َفَأْكثُِروا  فِيِهنَّ  ِمَن  اِم  اْلَيَّ ٰهِذِه  ِمْن  فِيِهنَّ 

 التَّْهلِيِل  َوالتَّْكبِيِر  َوالتَّْحِميِد
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اڬوڠ  لبيه  يڠ  هاري  تياداله  دان  برمقصود:  يڠ 
دسوكاٴيڽ  ڤاليڠ  يڠ  هاري  دان  ه،  اللَّ دسيسي 
مك  اين.  هاري   10 بربنديڠ  برعمل،  اونتوق 
ڤد  برتحميد  دان  برتكبير  برتهليل،  ڤرباپقنله 

هاري ترسبوت.

ڤرسياڤن  دڬالقكن،  يڠ  عباده  عمل  دالم  ترماسوقله 
كيت اونتوق ترليبت دالم عباده قربان. ماسيه ترداڤت 
تيڠڬي،  برڤنداڤتن  بركممڤوان،  يڠ  كيت  سڬلينتير 
مماكاي جنام يڠ ماهل، تتاڤي تيدق ملكوكن عباده 
كڤد  المبڠ  اداله  قربان  عباده  بهاوا  كتاهويله،  قربان. 
كتقواٴن. سباٴيق2 قربان اياله يڠ دسمبليه سنديري، 

اتاو داڤت مپقسيكنڽ سنديري سماس ڤپمبليهن. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مشاركت،  دالم  دبڠكيتكن  كرڤ  يڠ  ايسو  انتارا 
عرب  دڠن  كيت  نڬارا  ذوالحجة   9 تاريخ  ڤربيذاٴن 
سعودي. ڤرلو دفهمي، بهاوا كباپقن عباده دالم اسلم 
دالم   . ه  اللَّ اوليه  دتنتوكن  يڠ  ماس  كڤد  ترتعلوق 
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بهاوا  منتڤكن  ه  اللَّ ذوالحجة،  اول  تاريخ  ڤرسوالن 
بولن(  )انق  هلل  كنمڤقن  برداسركن  اياله  قاعدهڽ 
دنڬارا  هلل  كنمڤقن  مڠيكوت  بوكن  كيت،  دنڬارا 

الٴين. 

ترماسوق  بارت  سبله  نڬارا  َفَلك،  علمو  مڠيكوت 
لبيه  بولن  انق  نمڤق  اكن  كبياساٴنڽ  عرب  نڬارا2 
كران  تيمور  دسبله  كيت  نڬارا  دڠن  بربنديڠ  تيڠڬي 
انق  كنمڤقن  كريتيريا  دان  الما  لبيه  بولن  انق  عمور 

بولن لبيه منڤتي شرطڽ. 

مڠيكوت  برقربان  دان  راي  برهاري  برڤواسا،  كيت 
الٴين  نڬارا  بوكن  كيت  دنڬارا  بولن  انق  كنمڤقن 
سباڬايمان سبدا نبي يڠ دروايتكن اوليه امام ترمذي:

ُتْفطُِروَن،  َيْوَم  َوالِفْطُر  َتُصوُموَن،  َيْوَم  ْوُم  الصَّ
وَن َوالَْضَحى  َيْوَم  ُتَضحُّ

كامو  سماس  )برموال(  ڤواسا  برمقصود:  يڠ 
سماس  )برموال(  عيدالفطري  برڤواسا،  سموا 
)برموال(  عيداالضحى  مراياكنڽ،  سموا  كامو 
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سماس كامو سموا برقربان.

حديث اين برمقصود كيت برڤواسا رمضان اتاو هاري 
برقربان  سرتا  عيداالضحى  دان  عيدالفطري  راي 
اداله مڠيكوت كڤوتوسن راماي يڠ تله دتتڤكن اوليه 

سسبواه نڬارا. 

مماتوهي  كيت  ساماله  عرفة،  هاري  ايسو  دالم  مك 
صلة  وقتو  سباڬايمان  تمڤتن  هجرية  تقويم  تاريخ 
يڠ دتنتوكن برداسركن وقتو تمڤتن، بوكنڽ مڠيكوت 
ايلقكن ڤرڤچهن، موده-مودهن هيدوڤ  وقتو مكة. 
برموافقة برلونسكن شريعة، سنتياس منداڤت بركت. 

ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    
ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ

اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّى َوِمنُْكم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ
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ِ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


