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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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ڤڠوروسن هرتا ڤوساك
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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

ه  دالم سورة النَِّساء، ايات 29: فرمان اللَّ
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ڇ  ڇ  ڍ  
يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله 
سسام  هرتا  )مڠڬوناكن(  مماكن  ساليڠ  كامو 
دان  جودي  )تيڤو،  ساله  يڠ  چارا  دڠن  كامو 
يڠ  ڤرنياڬاٴن  مللوءي  كچوالي  سباڬايڽ(، 
دلكوكن اتس داسر رضا مرضاٴي )سوك سام 
ممبونوه  كامو  جاڠنله  دان  كامو.  انتارا  سوك( 
ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  سنديري!  سسام  كامو  ديري 

سنتياس مڠاسيهني كامو.
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بندا  هرتا  سڬال  دنيا،  منيڠڬل  ايت  سساورڠ  اڤابيل 
يڠ دميليقي سماس هيدوڤ ددنيا اين ڤستي تيدق اكن 
دباوا برسام. بيارڤون هرتاڽ مليمڤه رواه سكاليڤون، 
منجادي  اكن  ايت  سموا  دتيڠڬلكن.  اكن  تتڤ  اي 
هرتا  ترهادڤ  برحق  يڠ  وارث2  كڤد  ڤوساك  هرتا 
ترسبوت. هرتا ڤوساك اياله هرتا ڤنيڠڬلن سي ماتي 
يڠ ممڤوپاٴي نيلي، سام اد هرتا تق اليه سڤرتي رومه 
اليه ياٴيت واڠ ريڠڬيت، ساهم،  اتاو هرتا  تانه،  دان 
بارڠ كمس، ڤوليسي اينسورنس )insuran(، ديۏيدن 
يڠ  سباڬايڽ  دان  هرتاڽ،  درڤد  تربيت  يڠ   )dividen(

دتيڠڬلكن ستله كماتينڽ.

ڤوساك  هرتا  مڠوروسكن  چارا  كيت  مڠاجر  اسلم 
اسلم  اومت  سستڠه  نامون  بتول،  دان  باٴيق  دڠن 
علمو  ملقساناكنڽ.  دان  ممهمي  سوكر  ماسيه 
علمو  سباڬاي  دسبوت  ڤوساك  هرتا  ڤڠوروسن 
چارا2  مڠتاهوئي  سرتا  دفهمي  مستي  يڠ  فرائض 
ڤوساك  هرتا  ڤمبهاڬين  ڤرموهونن  ڤروسيدور  دان 
مڠيكوت شرع دان ڤروندڠن يڠ اد دمليسيا. كليواتن 
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دالم مڠوروس ڤمبهاڬين هرتا ڤوساك مپببكن وارث2 
مريك  ڤوساك  هرتا  حق  كدودوكن  مڠتاهوئي  تيدق 

سباڬاي اهلي وارث يڠ بتول كڤد سي ماتي.

اداله منجادي تڠڬوڠجواب وارث اونتوق ممستيكن 
دان  دَفَرائِْضكن  داڤت  ماتي  سي  ڤنيڠڬلن  هرتا 
شرع،  حكوم  مڠيكوت  مريك  ڤمبهاڬين  دأڬيهكن 
هوتڠ-ڤيوتڠ  سڬال  مپلسايكن  دهولو  ترلبيه  ستله 
كيت  دسڬراكن.  واجب  يڠ  ماتي  سي  وصية  دان 
واجب منجاڬ هرتا ڤوساك كران اي ترماسوق دالم 
مقاصد شريعة ياٴيت منجاڬ هرتا ستياڤ اينديۏيدو 

سوڤاي ترڤليهارا.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دڠن  برمول  ڤوساك  هرتا  ڤڠوروسن  كيت،  دنڬري 
منداڤتكن سيجيل فرائض درڤد محكمه شريعة باڬي 
ڤڠصحن ڤمبهاڬين كڤد وارث2 يڠ برحق منريما هرتا 
ڤوساك مڠيكوت حكوم شرع، سبلوم دباوا كبهاڬين 
دان  تانه  ڤڠاره  كتوا  جابتن  كچيل  ڤوساك  ڤمبهاڬين 
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ڬالين ڤرسكوتوان اونتوق اوروسن ستروسڽ.

سلڤس  ڤوساك  هرتا  ڤڠاڬيهن  مپلسايكن  كليوتن 
بكو  منجادي  هرتا  مڠعقيبتكن  اكن  كماتين  برلكوڽ 
كڤد  هرتا  ڤمبهاڬين  دالم  كسوكرن  سرتا  تربيار  دان 
وارث2 يڠ برحق مڠيكوت فرائض يڠ بوليه مپببكن 

هرتا ترسبوت دبهاڬيكن سچارا باطل.

َماَجه،  اْبُن  رواية  حديث  دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا 
الَحاِكم دان الَبْيَهِقي:

كران  فرائض،  علمو  ڤلجريله  برمقصود:  يڠ 
ستڠه  دان  اڬامامو  دري  بهاڬين  ترماسوق  اي 
اداله يڠ ڤرتام كالي اكن  اين  دري علمو. علمو 

دچابوت دري اومتكو.

سي  هرتا  ممبهاڬيكن  كيت  ماريله  خطبة،  مڠاخيري 
يڠ  قاعده  دڠن  بوكن  فرائض  علمو  مڠيكوت  ماتي 
كيت  هيدوڤ  سوڤاي  شرع  دڠن  برچڠڬه  يڠ  لٴين 

. ه دبركتي دان درضاٴي اللَّ

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 188: فرمان اللَّ
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ہ  ھ  ھ  ھ  
)اتاو  مماكن  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
مڠمبيل( هرتا )اورڠ لٴين( انتارا كامو دڠن جالن 
يڠ ساله، دان جاڠن ڤول كامو مڠهولوركن هرتا 
)ممبري رسواه( كڤد حاكيم2 كران هندق  كامو 
مماكن )مڠمبيل( سبهاڬين دري هرتا مأنسي دڠن 
بربوات دوسا، ڤدحال كامو مڠتاهوئي )سالهڽ(.

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


