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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  

ڤرسدياٴن مپمبوت بولن رمضان
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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 
َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى 

ْين. بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

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 
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ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

. ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

شعبان.  بولن  تراخير  ميڠڬو  دالم  براد  كيني  كيت 
كداتڠن  مپمبوت  باكل  كيت  لڬي  هاري  ببراڤ 
دهولو،    ه  اللَّ رسول  زمان  ڤد  المبارك.  رمضان 
اين.  بولن  كداتڠن  مننتي-ننتيكن  بڬيتو  صحابة  ڤارا 
اڤ تيدقڽ؟، بولن رمضان ايت ڤنوه دڠن كلبيهن دان 

كايستيميواٴن يڠ تياد ڤد بولن2 يڠ لٴين.

مك دڠن ايت، اڤاكه يڠ واجر كيت لكوكن منجلڠ 
ددهولوكن  مستي  يڠ  اوتام  ڤركارا  رمضان؟  تيباڽ 
واجب  اي  ڬنتي.  ڤواسا  ياٴيت  قضاء  ڤواسا  اداله 
دتيڠڬلكن.  يڠ  ڤواسا  جومله  مڠيكوت  دتونايكن 
سسياڤا يڠ سڠاج تنڤا عذور تيدق منقضاءكن ڤواسا 
مك  رمضان،  بولن  برتمو  سهيڠڬ  دتيڠڬلكن  يڠ 
حكومڽ اداله بردوسا دان واجب مڠڬنتيكن ڤواساڽ 
هوتڠ  ملونسكن  كواجيڤن  ِفْدَية.  ممباير  دان  ايت 
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ه  دالم  ڤواسا اين دجلسكن دالم القرءان. فرمان اللَّ
سورة البقرة ايات 184:

ڃ ڃ ڃ چ چ

ىئ نئ  مئ  زئ   ٱ ِّ      

نت  مت  زت  يبرت   ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

يفىق  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث   يت  ىت 

ىل مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق 

اياله  ايت  دواجبكن  يڠ  ڤواسا  برمقصود:  يڠ 
ببراڤ هاري يڠ ترتنتو; مك سسياڤا انتارا كامو 
يڠ ساكيت، اتاو دالم مسافر، )بوليهله بربوك(، 
كمودين واجبله اي برڤواسا )ڬنتي( سباپق ايت 
ڤد هاري2 يڠ لٴين; دان واجب اتس اورڠ يڠ 
سباڬايڽ(  دان  توا  )كران  برڤواسا  ممڤو  تيدق 
ِفْدَية ياٴيت ممبري ماكن اورڠ مسكين.  ممباير 
مك سسياڤا يڠ دڠن سوكاريل ممبريكن )ِفْدَية( 
سواتو  اداله  ايت  مك  دتنتوكن،  يڠ  درڤد  لبيه 
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برڤواسا  دمكين(  )نامون  دان  باڬيڽ;  كباٴيقن 
ايت لبيه باٴيق باڬي كامو )درڤد ممبري ِفْدَية(، 

كالو كامو مڠتاهوٴي.

. ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت  ماريله  رمضان،  بولن  مماسوقي  كيت  سبلوم 
مڠولڠ كاجي حكوم-حكام بركاٴيتن ڤواسا رمضان. 
سڤرتي  ككوتورن  سڬال  درڤد  هاتي  برسيهكنله 
حسد دڠكي، دندم، بنچي، بوروق سڠك، ماره دان 

سباڬايڽ.

مماسوقي  كيت  سبلوم  جوڬ  ڤنتيڠ  يڠ  ڤركارا  ساتو 
دان  استغفار  ممڤرباپقكن  ياٴيت  رمضان  بولن 
برتوبة  كيت  اونتوق  سسواي  يڠ  ماس  اينيله  برتوبة. 
اتس دوسا2 يڠ كيت لكوكن سبلوم اين. ماله، توبة 
ايت ميمڠ سڤاتوتڽ كيت سنتياس ملكوكنڽ، بوكنڽ 
سبدا  برتوبة.  نق  راس  كيت  اڤابيل  سكالي-سكال 
ه  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه  رسول اللَّ

امام مسلم:
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ِه، َفإِنِّي َأُتْوُب فِي اْلَيْوِم  َها النَّاُس ُتْوُبْوا إَِلى اللَّ َيا َأيُّ
ٍة إَِلْيِه ِماَئَة َمرَّ

كڤد  برتوبتله  مأنسي،  واهاي  برمقصود:  يڠ 
الله، سسوڠڬوهڽ اكو جوڬ برتوبة كڤدڽ دالم 

سهاري سراتوس كالي.

دان  اخلق  منجاڬ  اونتوق  دانجوركن  جوڬ  كيت 
مڠاول تيڠكه لكو كيت منجلڠ رمضان اين. ايلقكنله 
جاڠن  برفاٴيده،  تيدق  ڤركارا2  دڠن  ماس  ممبواڠ 
درڤد  مات  جاڬاله  معصية،  كتمڤت2  بركونجوڠ 
ڤواسا  عباده  دوسا.  منداتڠكن  يڠ  ڤركارا2  مليهت 
توتور  منجاڬ  كيت  منونتوت  توروت  ننتي  كيت 
كات. جاڬاله ليده كيت درڤد ڤربواتن مڠومڤت اتاو 
 برسبدا دالم سبواه  ه  اللَّ برچاكڤ كوتور. رسول 

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الَبْيَهِقي:

َياُم  َما الصِّ ْرِب َفَقْط إِنَّ َياُم  ِمَن  اْلَْكِل  َوالشُّ  َلْيَس  الصِّ
َفِث ْغِو َوالرَّ ِمَن اللَّ
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ديري  مناهن  هاڽ  بوكنله  ڤواسا  برمقصود:  يڠ 
ڤواسا  تتاڤي  اكن  مينوم سهاج،  دان  ماكن  درڤد 
يڠ  ڤركاتاٴن  درڤد  ديري  مناهن  دڠن  اداله 

ملليكن دان ڤركاتاٴن كجي.

دڠن  كيت  تيدور  وقتو  كبياساٴن  مڠوبه  كيت  ماريله 
تيدور لبيه اول ستياڤ مالم دان باڠون لبيه اول ياٴيت 
ڤرسدياٴن  سباڬاي  اين  مالم.  اخير  ڤرتيڬ  ساتو 
سحور.  باڠون  اونتوق  كيت  ديري  ممبياساكن 
اتاو  دهولو  سنة  صلة  لقساناكنله  سباٴيق-باٴيقڽ 
صبح،  وقتو  ماسوقڽ  مننتي  سمنتارا  القرءان  باچاله 
كمودين حاضرله كمسجد اونتوق صلة صبح سچارا 
عباده،  بولن  جولوقنڽ  نام  دڠن  سسواي  برجماعه. 
مك سبلوم مماسوقي بولن رمضان، لزيمكنله عمل 
عباده سڤرتي ڤواسا سنة، برإعتكاف دمسجد، صلة 

تهجد، برذيكير، ممباچ القرءان دان سباڬايڽ.

. ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سموا  كيت  ماريله  خطبة،  مڠاخيري  سباڬاي 
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ممڤرباپقكن دعاء سموڬ دڤنجڠكن اوسيا كيت سموا 
ه  دان دكورنياكن كصيحتن اونتوق كيت  اوليه اللَّ
برتمو دڠن بولن رمضان ڤد تاهون اين. سموڬ كيت 
داڤت ملقساناكن كواجيڤن برڤواسا ڤد بولن رمضان 
دان عباده2 لٴين. ماريله كيت بردعاء سڤرتي سبدا 
امام  اوليه  يڠ دروايتكن  دالم حديث    ه  اللَّ رسول 

احمد:

ُهمَّ َباِرْك َلنَا فِْي َرَجٍب َوَشْعَباَن، َوَباِرْك َلنَا فِْي  اللَّ
َرَمَضاَن

ه بركتيله باڬي كامي ڤد بولن  يڠ برمقصود: يا اللَّ
رجب دان شعبان سرتا بركتيله كامي جوڬ ڤد 

بولن رمضان.

سموڬ عباده كيت ڤد رمضان تاهون اين لبيه باٴيق 
درڤد رمضان تاهون2 يڠ للو.

ڃ ڃ ڃ چ چ

فَۡلَيۡفرَُحواْ  فَبَِذٰلَِك  َوبِرَۡحَمتِهِۦ   ِ ٱلّلَ بَِفۡضِل  قُۡل 
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ا يَۡجَمُعوَن ُهَو َخۡيٞر ّمِّمَ
يڠ برمقصود: كاتاكنله )واهاي محمد( “كداتڠن 
كورنيا  ليمڤه  دڠن  سمات2  اداله  ايت  القرءان 
ه دان كاسيه سايڠڽ، مك دڠن ايسي كاندوڠن  اللَّ
القرءان ايتوله هندقڽ مريك برسوكاچيتا )بوكن 
باٴيق درڤد اڤ  لبيه  دڠن يڠ لٴينڽ(، كران اي 

يڠ مريك هيمڤونكن.“

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


