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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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منجاٴوهي ڤركارا ِخَلِفَيه يڠ ممچه 
بلهكن امة
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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

برمقصود  عمومڽ  سچارا  اِْختَِلف،  اتاو  ِخَلف، 
علماء  سبهاڬين  ڤون  والو  ڤنداڤت.  ڤرسليسيهن 
اِْختَِلف،  دان  ِخَلف  انتارا  بربيذا  تعريف  ممبريكن 

تتاڤي مقصود عمومڽ تتڤ سام. 

دالم صحيح مسلم، دروايتكن بهاوا نبي ڤرنه بردعاء 3 
ڤركارا أنتوق اومتڽ. دوا دتريما، سمنتارا ساتو دتولق. 
يڠ دتريما اياله سوڤاي اومت بڬيندا تيدق ماتي دالم 
اومت  سوڤاي  اياله  دتولق،  يڠ  لمس.  دان  كبولورن 

بڬيندا تيدق برموسوهن سسام مريك. 

منريما  تيدق  ه  اللَّ مڠاڤ  حكمه  ترداڤت  تنتو،  سوده 
ڤرموهونن بڬيندا اڬر اومت اسلم تيدق برموسوهن 
ه  دالم سورة ُهْود ايات  سسام سنديري. فرمان اللَّ

118 هيڠڬ 119:

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ڤ  ڤ  ڦ
)واهاي  توهنمو  كالوله  دان  برمقصود:  يڠ 
اومت  منجاديكن  اي  تنتوله  مڠهندقي،  محمد( 
)تتاڤي  ساتو.  يڠ  اڬام  منوروت  سمواڽ  مأنسي 
اي تيدق بربوات دمكين( دان كران ايتوله مريك 
تروس-منروس برسليسيهن. تتاڤي اورڠ يڠ تله 
دبري رحمة اوليه توهنمو، )مريك برساتو دالم 
ه(;  دان اونتوق )ڤرسليسيهن دان رحمة(  اڬام اللَّ
ه منجاديكن مأنسي. دان دڠن يڠ دمكين  ايتوله اللَّ
اكو  "سسوڠڬوهڽ  سمڤورناله جنجي توهنمو: 
اكن ممنوهي نراك جهنم دڠن سكالين جين دان 

مأنسي )يڠ بردوسا(".

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مأنسي  بهاوا  منجلسكن    ه  اللَّ اين،  ايات  دالم 
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يڠ  مريك  ياٴيت  اْلِْختَِلف،  َأْهُل  كڤد  تربهاڬي 
اخيرڽ  دان  هنتي  تنڤا  ڤنداڠن  برسليسيه  سنتياس 
مڠهيريت كڤد ڤرموسوهن دان كسستن، دان يڠ كدوا 
ْحَمة ياٴيت مريك يڠ برساتو دڠن اڬام يڠ بنر  َأْهُل الرَّ
دڠن منجاديكن ڤربيذاٴن ڤنداڤت دڠن چارا يڠ باٴيق 
ِخَلِفَيه )ڤرسليسيهن  دالم ڤركارا  دادا  ياٴيت برلڤڠ 

ڤنداڤت(. 

ڤركارا  اڤابيل  مپديهكن  اڬق  اين،  كبلكڠن  سجق 
ِخَلِفَيه )ڤربيذاٴن ڤنداڤت( دالم چابڠ اڬام دبحثكن 
مالم  برتهليل  دان  يٓس  ممباچ  سڤرتي  تربوك  سچارا 
قنوت،  ممباچ  جمعة،  سبلوم  سنة  صلة  جمعة، 
سلڤس  بردعاء  دان  بروريد  صلة،  نية  مَلَفْظ  تلقين، 
صلة براماي2، صلة حاجة برجماعه دان لٴين2. 

عوام  اورڠ  مپببكن  بوليه  اين  تربوك  سچارا  ڤربحثن 
تروس برڤچه-بله. ڤركارا2 اين اداله انتارا عملن سنة 
بوليه  تتاڤي  ملقساناكنڽ  اونتوق  دواجبكن  تيدق  يڠ 
مڠاجر  يڠ  اينديۏيدو  مان2  ڤهڠ.  دنڬري  دعملكن 
مڠڠڬڤ  دان  اين  ِخَلِفَيه  عملن  ممڤرتيكايكن  سرتا 
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اياڽ بدعة يڠ مپستكن دان سيا2 اداله منجادي ساتو 
تله  كران  شريعة  دمحكمه  ددعوا  بوليه  دان  كسالهن 
دڤوتوسكن اوليه جاوتنكواس ڤرونديڠن حكوم شرع 
ِخَلِفَيه  عملن2  بهاوا  دورتاكن  تله  سرتا  ڤهڠ  نڬري 
اين تيدق راڬو2 لڬي بوليه دعملكن سرتا منداڤت 

. ه ڬنجرن درڤد اللَّ

جاڠن  كيت  سوڤاي    محمد  نبي  ڤسنن  حياتيله 
ممبوك رواڠ ڤرڤچهن دالم ڤركارا ِخَلِفَيه سڤرتيمان 

حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجه:

َمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوُهَو َباطٌِل ُبنَِي َلُه َقْصٌر فِي َرَبِض 
فِي  َلُه  ُبنَِي  ُمِحقٌّ  َوُهَو  اْلِمَراَء  َتَرَك  َوَمْن  اْلَجنَِّة 

َن ُخُلَقُه ُبنَِي َلُه فِي َأْعَلَها َوَسطَِها َوَمْن َحسَّ

منيڠڬلكن  يڠ  سياڤا  بارڠ  برمقصود:  يڠ 
ڤندوستاٴن والوڤون دي دڤيهق يڠ باطل، اكن 
دبينا اونتوقڽ ايستان دڤيڠڬيرن شرڬ. دان بارڠ 
براد  دي  سدڠكن  ڤردبتن  منيڠڬلكن  يڠ  سياڤا 
دتڠه  ايستان  اونتوقڽ  دبينا  اكن  بنر،  يڠ  دڤيهق 
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شرڬ. دان سسياڤا يڠ باٴيق اخلقڽ، اكن دبينا 
ايستاناڽ دڤونچق شرڬ.

شيخ َجاُد الَحّق، منتن شيخ األزهر منصيحتكن اورڠ 
هندقله  برإجتهاد،  اونتوق  كممڤوان  تياد  يڠ  عوام 
منريما مذهب دالم سبواه نڬري ايت سرتا مڠيلقكن 
فتوى  كڤوتوسن  ايكوتيله  ڤرڤچهن.  درڤد  ديري 
اين، يڠ برترسكن ڤنداڤت معتمد درڤد  دنڬري ڤهڠ 

مذهب الشافعي سجق دهولو لڬي. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤركارا  بهاوا  ڤڠاجرن،  مڠمبيل  برسام2  كيت  ماريله 
ِخَلِفَيه ياٴيت ڤربيذاٴن ڤنداڤت دان ڤندڠن يڠ تيدق 
كالڠن  دالم  بسر  يڠ  ڤرڤچهن  ممباوا  اخيرڽ  تركاول 

اومت اسلم. 

سبدا نبي محمد  دروايتكن اوليه ابو داود:

اْختَِلًفا  َفَسَيَرى  َبْعِدي  ِمنُْكْم  َيِعْش  َمْن  ُه  َفإِنَّ

يَن  اْلَمْهِديِّ اْلُخَلَفاِء  َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي  َفَعَلْيُكْم  َكثِيًرا، 
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ْوا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ ُكوا بَِها َوَعضُّ اِشِديَن، َتَمسَّ الرَّ

يڠ  سياڤا  بارڠ  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
هيدوڤ سلڤسكو اكن مپقسيكن ڤرسليسيهن يڠ 
دان  ڤد سنهكو  برڤڬڠ  كالين  هندقله  مك  باپق. 
ڤتونجوق.  منداڤت  يڠ  اِشِدْيَن  الرَّ َاْلُخَلَفاء  سنه 
ڬيڬي  دڠن  ڬيڬيتله  كمس،  دڠن  اي  ڤڬڠله 

ڬراهم كالين.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  
ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ     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


