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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  اللَّ كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  برسام2  كيت  ماريله 
منيڠڬلكن  دان  ڤرينتهڽ  سڬال  ملقساناكن  دڠن   
دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال 
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ه  ددنيا دان اخيرة. درضاٴي اللَّ

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بولن  امڤت  درڤد  ساتو  ساله  مروڤاكن  َرَجب  بولن 
حرام اتاو بولن يڠ دحرمتي دان دمولياكن دالم اسلم. 
ذوالحجة،  ذوالقعدة،  بولن  اياله  ايت  حرام  بولن2 
ْوَبة  ه  برفرمان دالم سورة التَّ محرم دان رجب. اللَّ

ايات 36:
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ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن دسيسي 
تله  )يڠ  بولن  بلس  دوا  اياله  ه  اللَّ )حكوم( 
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ه سماس دي منچيڤتاكن  دتتڤكن( دالم كتاب اللَّ
لڠيت دان بومي ترماسوق انتاراڽ امڤت بولن 
ايتوله كتتڤن اڬام يڠ لوروس مك  يڠ دحرمتي. 
جاڠنله كامو منظالمي ديري كامو دالم بولن يڠ 
دحرمتي ايت )دڠن ملڠڬر لرڠنڽ( دان ڤرڠيله 
مريك  سباڬايمان  سمواڽ  مشرك  كافر  قوم 
ه  اللَّ بهاوا  كتاهوئيله  دان  سموا.  كامو  ممرڠي 

برسام2 اورڠ يڠ برتقوى.

دان  مڠحرمتي  برمقصود  بهاس  سڬي  درڤد  رجب 
ممولياكن. مشاركت عرب جاهلية ساڠت مڠحرمتي 
تيدق  مريك  سهيڠڬ  حرام  بولن2  ممولياكن  دان 
ممبنركن اونتوق برڤرڠ ڤد بولن2 اين. إَِمام اْبُن َكثِْير 
دڠن  رجب  بولن  كلبيهن  تنتڠ  مپاتاكن  تفسيرڽ  دالم 
بهاوا  منجلسكن  يڠ    َعبَّاس  اْبُن  ڤنداڤت  ممباوا 
حرام  بولن2  دالم  دلكوكن  يڠ  كظالمن  ستياڤ 
يڠ  صالح  عمل  جوڬ  بڬيتو  بسر،  لبيه  دوساڽ  اين 
دلكوكن ڤد بولن اين ڤهالڽ اداله لبيه بسر بربنديڠ 

بولن2 يڠ لٴين.
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 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دڬالقكن  يڠ  حرام  بولن2  انتارا  اداله  رجب  بولن 
سأورڠ  كڤد  مپاتاكن  ڤرنه    محمد  نبي  برڤواسا. 
ڤد  ملقساناكنڽ  اڬر  سنة  برڤواسا  ايڠين  يڠ  صحابة 
بولن2 حرام مللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه اَمام 

اُبو َداُود:

بولن2  برڤواساله سبهاڬين درڤد  برمقصود:  يڠ 
سبهاڬين  برڤواساله  تيڠڬلكنله.  دان  حرام 
برڤواساله  تيڠڬلكنله.  دان  حرام  بولن2  درڤد 
تيڠڬلكنله.  دان  حرام  بولن2  درڤد  سبهاڬين 
بڬيندا مڠإشارتكن دڠن جاريڽ يڠ تيڬ كمودين 

بڬيندا مڠڬڠڬمڽ، كمودين ملڤسكنڽ.

منوروت ڤنداڤت علماء2 دالم مذهب شافعي انتاراڽ 
اَِمام اْبُن َصَلح بركات: حديث مڠناٴي كلبيهن ڤواسا 
برڤواسا  ڬالقن  مڠناٴي  حديث2  دان  عموم  سچارا 
دان  محرم  ذوالحجة،  )ذوالقعدة،  حرام  بولن2  ڤد 
برڤواسا  مڠڬالقكن  اونتوق  چوكوڤ  سوده  رجب( 
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ڤد بولن رجب.

دانتارا كاوتاماٴن بولن رجب جوڬ اياله، مالم ڤرتام 
ڤد بولن رجب ايت اداله مالم يڠ دمستجبكن دعاء. 

امام شافعي مپاتاكن دالم كتاب اأُلّم:

ڤد  دقبولكن  دعاء  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
عيد  راي  هاري  مالم  جمعة،  مالم  مالم:  ليم 
مالم  الفطري،  عيد  راي  هاري  مالم  األضحى، 

ڤرتام بولن رجب دان مالم نصف شعبان.

اق مڠاتاكن: سأورڠ اهلي صوفي ابو بكر الَورَّ

ْقِي َوَرَمَضاُن  ْرِع َوَشْعَباُن َشْهُر السَّ َرَجُب َشْهُر الزَّ
َشْهُر الَحَصاِد

يڠ برمقصود: بولن رجب اداله بولن منانم، بولن 
شعبان اداله بولن مپيرام دان بولن رمضان اداله 

بولن منواي.

برداسركن ببراڤ دليل يڠ تله دپاتاكن، كيت چندروڠ 
مپاتاكن بهاوا سچارا ُمْطَلق كيت دُسَنْتكن ملكوكن 
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بولن رجب  ڤد  ياٴيت عملن2 سنة  ْعَمال  اأْلَ َفَضائُِل 
ملرڠ  مطلق  ڤرينته  سواتو  اد  تيدق  جوڬ  بڬيتو 
اونتوق كيت ملكوكن عملن2 سنة ترتنتو دالم بولن 

رجب.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

منوروت سبهاڬين اهلي سجاره بهاوا دالم بولن رجب 
برلكوڽ ببراڤ ڤريستيوا برسجاره كڤد اومت اسلم 
دكمونچق  معراج.  دان  اسراء  ڤريستيوا  اياله  انتاراڽ 
ليم  صلة  ممفرضوكن  تله    ه  اللَّ اينيله  ڤريستيوا 
امام  جوڬ  رجب  بولن  ڤد  اسلم.  اومت  كڤد  وقتو 
الشافعي دلهيركن، هجرة ڤرتام كحبشة، ڤرڠ تابوق 

دان ڤمبيبسن بيت المقدس درڤد تاڠن تنترا صليب.

حكمه درڤد كمولياٴن دان كلبيهن يڠ اد دالم رجب 
اڬر  اسلم  اومت  مڠاجق  دان  مڠاجر  اياله  اين 
كمعصيتن.  مڠهيندري  دان  كطاعتن  ممڤرباپقكن 
اياله  دلقساناكن  اونتوق  دتونتوت  يڠ  عملن  انتارا 
الليل،  قيام  بردعاء،  ممڤرباپقكن  برڤواسا،  سڤرتي 
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برذكر،  سنة،  صلة2  منديريكن  القرءان،  ممباچ 
براستغفار، برصلوات، مپانتوني اورڠ2 يڠ ممرلوكن 
اونتوق  دڬالقكن  جوڬ  كيت  لٴين2.  دان  بنتوان 
ايلقكن  كيت،  سسام  مڠحرمتي  حرمت  ساليڠ  لبيه 
ممفتنه،  فتنه  مڠات،  كات  منودوه،  تودوه  ڤربواتن 
مڠومڤت، مڠجي دان منچل ڤد بولن2 حرام يڠ موليا 
اين. سساورڠ ايت بوليه ملكوكن اڤ جوا عملن2 
سنة دان اي بوكنله عملن2 يڠ دواجبكن ملقساناكنڽ. 
منداڤتكن  اونتوق  هاپاله  دلكوكن  يڠ  عملن  سموا 
  ه ه  داخيرة ننتي. رنوڠيله فرمان اللَّ كرضاٴن اللَّ

ْوَبة ايات 105: دالم سورة التَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  

وئ           وئ  ۇئ  
محمد(:  )واهاي  كاتاكنله  دان  برمقصود:  يڠ 
دڤرينتهكن(.  يڠ  كامو )دڠن سڬال  برعمل-له 
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ه دان رسولڽ سرتا اورڠ يڠ برايمان اكن  مك اللَّ
مليهت عملن كامو ايت دان كامو اكن دكمباليكن 
ه( يڠ مها مڠتاهوئي سسواتو يڠ غائب  كڤد )اللَّ
دان يڠ پات، للو دي ممبريتاهو كامو اڤ يڠ تله 

كامو لكوكن.

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


