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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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درما اورڬن جارية يڠ دأبايكن
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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. 

دان اخيرة.
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 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ممبوات  سوڤاي  ڤڠانوتڽ  مڠڬالقكن  اسلم  شريعة 
كباجيكن، منابور بقتي، مپومبڠ خدمت دان ممنوهي 
يڠ  مريك  ترداڤت  ممرلوكن.  يڠ  ڬولوڠن  هارڤن 
دراوت  داڤت  تيدق  يڠ  تراوتاماڽ  ڤپاكيت  مندريتا 
 .)organ( اورڬن  ڤميندهن  ڤروسيس  دڠن  كچوالي 
سباڬاي  دأڠڬڤ  اڠڬوتا  مندرما  تيندقن  جوسترو 
ساتو اوسها اونتوق ملقساناكن ڤرينته اڬام اڬر ساليڠ 
ڤركارا2  دالم  لٴين  سام  ساتو  انتارا  ممبنتو  بنتو 
ه  دالم سورة الَمائَِدة  كباٴيقن دان تقوى. فرمان اللَّ

ايات 2:

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی

برتولوڠ- كامو  هندقله  دان  برمقصود:  يڠ 
تولوڠن اونتوق ممبوات كباجيكن دان برتقوى، 
دان جاڠنله كامو برتولوڠ-تولوڠن ڤد ملكوكن 
دوسا )معصية( دان ڤنچروبوهن. برتقواله كڤد 
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ه ساڠت برت سيقساٴنڽ. ه، سسوڠڬوهڽ اللَّ اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤروسيس  اداله  اورڬن  ڤميندهن  اتاو  ڤندرماٴن 
يڠ  تيسو  اتاو  اورڬن  مڠڬنتيكن  دان  مميندهكن 
ڤد  لڬي  دراوت  بوليه  تيدق  دان  برفوڠسي  تيدق 
ڤساكيت دڠن اورڬن اتاو تيسو يڠ صيحت دان ماسيه 
ڤندرماٴن  مندرماڽ.  يڠ  لٴين  اورڠ  درڤد  برفوڠسي 
سلڤس  اتاو  هيدوڤ  سماس  دلكوكن  بوليه  اورڬن 
دڤراكو  تله  سڤرتي  ترتنتو  شرط2  دڠن  دنيا  منيڠڬل 
كهندق حكوم شرع سرتا  منڤتي  ڤروبتن،  ڤاكر  اوليه 
ممنوهي ڬاريس ڤندوان يڠ تله دتتڤكن اوليه كمنترين 

كصحتن.

يڠ  منفعة  ممبري  ددرماكن  يڠ  اورڬن  سسوڠڬوهڽ 
منيڠكتكن  دان  پاوا  مپلمتكن  اونتوق  برمعنى  امت 
كواليتي هيدوڤ ڤساكيت. اورڠ يڠ مندرما دأڠڬڤ 
ه  تله ملكوكن كباجيكن يڠ بسر سباڬايمان فرمان اللَّ

 دالم سورة الَمائَِدة ايات 32:
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سأورڠ  ممبونوه  يڠ  بارڠسياڤا  برمقصود:  يڠ 
ملكوكن  اتاو  ممبونوهڽ  السن  تنڤا  مأنسي 
تله  دي  سأوله2  مك  بومي،  دموك  كروسقن 
بارڠسياڤا  دان  سلوروهڽ.  مأنسي  ممبونوه 
سأوله2  مك  مأنسي،  سأورڠ  پاوا  منجاڬ  يڠ 
كسمواڽ.  مأنسي  كهيدوڤن  منجاڬ  تله  دي 
داتڠ كڤد مريك  تله  سسوڠڬوهڽ رسول كامي 
تتاڤي،  جلس.  يڠ  كترڠن2  )ممباوا(  دڠن 
كمودين باپق دانتارا مريك ستله ايت ملمڤاوءي 
باتس دبومي سسوڠڬوهڽ رسول كامي تله داتڠ 
جلس.  يڠ  كترڠن2  )ممباوا(  دڠن  مريك  كڤد 
ايت  ستله  مريك  دانتارا  باپق  كمودين  تتاڤي، 
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ملمڤاوءي باتس دبومي.

ه  توروت مپاتاكن كلبيهن سساورڠ يڠ  رسول اللَّ
دروايتكن  يڠ  حديث  مللوءي  لٴين  اورڠ  ممبنتو 

اوليه امام مسلم:

ُه في حاَجتِِه، وَمن  َمن كاَن في حاَجِة أِخيِه كاَن اللَّ
ُه عنْه بها ُكْرَبًة ِمن  َج اللَّ َج عن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّ َفرَّ

ُكَرِب َيوِم الِقياَمِة

منچوكوڤكن  ممبنتو  يڠ  سسياڤا  برمقصود:  يڠ 
ممبنتو  ڤول  ه  اللَّ مك  ساوداراڽ،  كڤرلوان 
ملڤسكن  يڠ  سسياڤا  كڤرلوانڽ.  منچوكوڤكن 
ه ملڤسكن ڤول  كسوليتن سأورڠ مسلم، مك اللَّ

كسوسهنڽ كلق ڤد هاري قيامة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سأول  نڬري2  فتوى  دان  كبڠساٴن  فتوى  مجلس 
انتارابڠسا  اينستيتوسي  ترماسوق   1965 تاهون 
عرب  َدائَِمة  َلْجَنة  دان  اسلمي  فقه  َمْجَمْع  سڤرتي 
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ڤندرماٴن  ڤروسيس  بهاوا  مموتوسكن  تله  سعودي 
دبنركن  اورڬن  ڤميندهن  دهاروسكن.  اداله  اورڬن 
شريعة  )متلمت(  مقاصد  منجاڬ  السن  اتس  شرع 
يڠ ليم ياٴيت منجاڬ اڬام، پاوا، عقل، كتورونن دان 
هرتا. سلٴين ايت قاعده فقه )َقَواِعد ِفْقِهّية( سڤرتي 
ُتبِْيُح  الّضُروَراُت  ممبنركن لرڠن  ضرورة  كونسيڤ 
الَمْحُظْوَرات دان مميليه َضَرر يڠ كورڠ انتارا دوا َضَرر 
تله منجادي اساس كبنرن ڤميندهن  َرَرْين  الضَّ أَخفُّ 

اورڬن اڤابيل برلكو ساكيت يڠ مڠنچم پاوا.

اومت  مپببكن  يڠ  فهم  ساله  ترداڤت  دسان  نامون 
اسلم براس سڠسي دڠن ڤروسيس ڤندرماٴن اورڬن 
مندرما  بهاوا  مندعوا  اسلم  اورڠ  سڬلينتير  اين. 
اورڬن اكن مپيقسا ميت، اد يڠ برڤندڠن بهاوا جسد 
مسلم ايت اداله أمانه الله  دان تيدق بوليه دأمبيل 
تاكوت  مشاركت  سبهاڬين  جوڬ  اد  هاتي،  سسوك 
بهاوا ڤندرما اورڬن اكن بڠكيت دڠن جسد يڠ تيدق 
سمڤورنا دَمْحَشر ننتي، بڬيتو جوڬ اد يڠ مپڠك بهاوا 
ڤندرما اكن منڠڬوڠ دوسا ڤنريما اورڬن جك ڤنريما 
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ترسبوت ملكوكن معصية اتاوڤون دي اداله سأورڠ 
اداله ساله  تڠڬڤن سدميكين  اسلم. سموا  بوكن  يڠ 

منوروت ڤندڠن اڬام اسلم.

ْلَزَلة ايات 7 هيڠڬ 8: فرمان الله  دالم سورة الزَّ
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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


