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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

سوڤاي  مأنسي  ممباوا  اونتوق  داوتوسكن  نبي  ڤارا 
فرمان  طاغوت.  منجاٴوهي  دان  ه  اللَّ مپمبه  توندوق 

ه  دالم سورة النَّْحل ايات 36:  اللَّ
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ک گ 
تله  كامي  سسوڠڬوهڽ  دان  برمقصود:  يڠ 
سأورڠ  اومت  تياڤ2  كالڠن  دالم  مڠوتوس 
رسول )دڠن ممرينتهكنڽ مپرو مريك(: "هندقله 
مك  طاغوت".  جاٴوهيله  دان  ه  اللَّ مپمبه  كامو 
دانتارا مريك )يڠ منريما سروان رسول ايت(، اد 
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ه دان اد ڤول  يڠ دبري هدايه ڤتونجوق اوليه اللَّ
مڠمباراله  ايت  اوليه  كسستن.  دتيمڤا  برحق  يڠ 
بوروقڽ  باڬايمان  ليهتله  كمودين  دبومي،  كامو 
رسول- مندوستاكن  يڠ  اومت2  كسودهن 

رسولڽ.

نامون بڬيتو، انتارا چابرن يڠ دألمي دالم كالڠن اورڠ 
درڤد  برڤونچا  يڠ  عقيدة  ڤپليويڠن  اياله  برايمان  يڠ 
كتعصوبن، كسستن دان كجاهلن. اين اخيرڽ ممباوا 
سڤرتي    محمد  نبي  سبدا  اومت.  ڤرڤچهن  كڤد 

دالم رواية امام الترمذي:

ًة،  َقْت َعَلى ثِنَْتْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّ َوإِنَّ َبنِي إِْسَرائِيَل َتَفرَّ
ُهْم فِي  ًة: ُكلُّ تِي َعَلى َثَلٍث َوَسْبِعيَن ِملَّ َوَتْفَتِرُق ُأمَّ
َرُسوَل  َيا  ِهَي  َوَمْن  َقاُلوا:  َواِحَدًة.  ًة  ِملَّ إِلَّ  النَّاِر 

ِه؟ َقاَل: َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحابِي اللَّ

تله  إسرائيل  بني  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
 73 كڤد  اومتكو  دان  ڬولوڠن،   72 كڤد  برڤچه 
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كچوالي  نراك  ماسوق  اكن  سموا  ڬولوڠن. 
ساتو. مريك ڤون برتاڽ، سياڤا يڠ ساتو يا رسول 
ه؟ بڬيندا منجواب، سسياڤا يڠ براد ڤد اڤ يڠ  اللَّ

اكو دان ڤارا صحابتكو جالني كهيدوڤن.

تله  اومت  ڤرڤچهن   ، ه  اللَّ رسول  كوفاتن  سجق 
اڠڬن  يڠ  ڤواق  ڤلسو،  نبي  كمونچولن  دڠن  برلكو 
سرتا  ِشْيَعة  كمونچولن  دان  َخَواِرج،  زكاة،  ممباير 
ُمْعَتِزَلة. اد يڠ مونچول دڠن سبب كڤنتيڠن ڤريبادي، 
يڠ  ڤوليتيك  يڠ مونچول عقيبة ڤرڤچهن  اد ڤول  دان 

اخيرڽ مڠوندڠ كڤد كتعصوبن يڠ مپستكن. 

دڠن سبب ايتوله، امت ڤنتيڠ كيت مڠيكوت ڤدومن 
نبي، سوڤاي ملزيمي َمْنَهاج كهيدوڤن بڬيندا دان ڤارا 
توروت    ه  اللَّ رسول  لٴين،  رواية  دالم  صحابة. 
َواد اأَلْعَظم دان  برڤسن اڬر اومت بڬيندا مڠيكوت السَّ
جماعه، يڠ برمقصود كومڤولن يڠ راماي، برترسكن 
نَّة. اينيله منهاج يڠ دكنلي سباڬاي  كڤد القرءان دان السُّ

نَّة َوالَجَماَعة.  َأْهِل السُّ
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دان  َأَشاِعَرة  اليرن  َوالَجَماَعة  نَّة  السُّ َأْهِل  عقيدة 
ڤهڠ.  دنڬري  اسلم  اومت  ڤڬڠن  منجادي  َماُتِرْيِدية 

اين برداسركن: 

دأساسكن  يڠ   20 صفة  توحيد  كڤد  برڤڬڠ  ڤرتام: 
منصور  ابو  امام  دان  األشعري  حسن  ابو  امام  اوليه 
الماتوريدي يڠ هيدوڤ دالم 3 قرون ترأول يڠ دپاتاكن 

اوليه نبي محمد  سباڬاي سباٴيق2 قرون. 

كدوا : مڠعملكن ساله ساتو درڤد مذهب فقه يڠ معتبر 
خصوصڽ نڬري ڤهڠ يڠ مڠوتاماكن مذهب شافعي.

ف دان طريقة يڠ معتبر دان  كتيڬ : منريما اجرن َتَصوُّ
تيدق برچڠڬه دڠن شريعة. 

انتارا  َأَشاِعَرة.  اليرن  مڠيكوتي  علماء  بسر  سبيلڠن 
فخرالدين  الغزالي،  امام  الُجَوْيني،  امام  اياله  مريك 
ُنوسي دان راماي لڬي سلٴين  ْبكي، السَّ الرازي، السُّ

مريك.
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برجاي  يڠ  َاْلَفاتِح،  محمد  سلطان  جوڬ،  بڬيتو 
 )Kota Constantinople( َقْسَطْنِطنَِڤل  كوتا  ممبوك 
اداله   )Istanbul( ايْسَتْنُبول  سباڬاي  دكنلي  كيني  يڠ 
ڤڠعمل صفة 20 اليرن َأَشاِعَرة. اينيله ڤميمڤين يڠ تله 
ه  سباڬاي سباٴيق2  دپاتاكن دالم حديث رسول اللَّ

ڤميمڤين دان تنتراڽ.

ابو  ْبكي مپاتاكن بهاوا  السُّ امام  َبَقات،  الطَّ دالم كتاب 
دالم  بارو  ڤنداڤت  منچيڤتا  تيدق  اأَلْشَعِري  حسن 
  ه  اللَّ رسول  اوليه  دمقصودكن  يڠ  اينيله  ڤڬڠنڽ. 

نَّة َوالَجَماَعة. دالم حديثڽ مڠناٴي َأْهِل السُّ

برڤڬڠ تڬوه دڠن  كسيمڤولنڽ، ماريله كيت برسام2 
عقيدة اين دڠن ممڤلجري توحيد صفة 20 برترسكن 
اليرن َأَشاِعَرة دان ماتريدية، جاڠن سكالي2 مڠيكوتي 
سلٴين درڤدڽ سڤرتي توحيد تيڬ سراڠكاي ياٴيت 
ابي  َوهَّ سرتا  والصفة  األسماء  دان  اولوهية  ربوبية، 

)Wahabi(، شيعة دان اجرن سست.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

يڠ برمقصود : يڠ برأوسها مندڠر ڤركاتاٴن2 يڠ 
سمڤاي كڤداڽ، للو مريك مميليه دان منوروت 
دڠن سباٴيق-باٴيقڽ )درڤد سڬي حكوم اڬام(: 
ه دان  مريك ايتوله اورڠ يڠ دبري هدايه اوليه اللَّ

مريك ايتوله اورڠ يڠ برعقل سمڤورنا.

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


