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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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كايستيميواٴن بولن شعبان
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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

  ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا    الله  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

شعبان مروڤاكن بولن كلڤن دالم تاهون هجرية، اي 
سسوڠڬوهڽ  رمضان.  دان  رجب  بولن  انتارا  براد 
كايستيميواٴن  ممڤوپاٴي  يڠ  بولن  مروڤاكن  شعبان 
يڠ باپق. بڬيندا رسول الله  تيدق ملڤسكن ڤلواڠ 
كايستيميواٴنڽ اونتوق منچاري كرضاٴن دان رحمة 
الله  ڤد بولن اين. بڬيندا ممڤرباپقكن ڤواسا سنة 
ڤد بولن شعبان. دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام 

بخاري بهاواسڽ سيدتنا عائشة  بركات:

َوَما َرَأْيُتُه فِي َشْهٍر َاْكَثُر ِصَياًما ِمنُْه فِي َشْعَباِن

يڠ برمقصود: دان اكو جوڬ تيدق ڤرنه مليهت 
بڬيندا  برڤواسا )ڤواسا سنة( دالم سبولن يڠ 
لبيه باپق ملٴينكن كتيك بڬيندا  برڤواسا ڤد 

بولن شعبان.
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درڤد ُاَساَمة بن َزْيد ، بلياو بركات: يا رسول الله، 
اكو تيدق ڤرنه مليهت اڠكاو برڤواسا دالم ساتو بولن 
  سباڬايمان اڠكاو برڤواسا دالم بولن شعبان؟ نبي

برسبدا: يڠ برمقصود: 

ايت اداله بولن يڠ مان مأنسي سريڠ للي اكنڽ 
دانتارا رجب دان رمضان.  براد  يڠ  بولن  ياٴيت 
عملن  دأڠكت  يڠ  بولن2  اداله  ترسبوت  بولن 
سوك  اكو  مك   ،) )الله  الَعاَلِمْين  َربُّ  كڤد 
كتيك عملن-كو دأڠكت دالم كاداٴن اكو سدڠ 

برڤواسا.

سمڤنا كداتڠن بولن شعبان ڤد تاهون اين ماريله كيت 
برعزم اونتوق ممڤرباپقكن عملن سڤرتي ڤواسا سنة، 
خصوصڽ  سنة  صلة2  دان  القرءان  ممباچ  برذكر، 
برجماعه  صلة  حاضر  اونتوق  ديري  ممبياساكن 
تاولن  ايت اجقله كلوارڬ دان راكن  اوليه  دمسجد. 
اونتوق برسام برعباده ڤد بولن شعبان يڠ موليا اين، 
يڠ  مريك  كالڠن  دالم  ترڬولوڠ  تيدق  كيت  موڬ2 
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للي درڤد مڠيڠاتي الله . سسوڠڬوهڽ ڤربواتن 
مڠاجق دان مپرو اونتوق برسام2 ملقساناكن كطاعتن 
   اداله عملن يڠ ترڤوجي. فرمان الله  كڤد الله 

دالم سورة النَِّساء ايات 114:

ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 

ڤ ڤ ڤ 
كباپقن  ڤد  كباٴيقن  اد  تيدق  برمقصود:  يڠ 
اورڠ  )بيسيقن2(  كچوالي  مريك،  بيسيقن2 
كباٴيقن،  بربوات  اتاو  برصدقه،  مپوروه  يڠ 
يڠ  سسياڤا  دان  مأنسي.  دانتارا  مندامايكن  اتاو 
بربوات دمكين دڠن مقصود منچاري كرضاٴن 
الله ، تنتوله كامي اكن ممبري كڤداڽ ڤهال يڠ 

امت بسر.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله
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شعبان،  نِْصُف  مالم  ڤد  خصوصڽ  شعبان  بولن  ڤد 
كران  اْستِْغَفار  ممڤرباپقكن  سوڤاي  دڬالقكن  كيت 
ماريله  سلواس-لواسڽ.  تربنتڠ    الله  كامڤونن 
كيت مڠمبيل ڤلواڠ اين مموهون كامڤوان درڤد الله 
الله   سرتا ممعافكن كسالهن سسام كيت. فرمان 

 دالم سورة ُنْوح ايات 10:

ی ی  ی ی      جئ حئ مئ  
بركات  نوح(  )نبي  اكو  مك   : برمقصود  يڠ 
توهنمو،  كڤد  امڤونن  “موهونله  مريك(،  )كڤد 

سسوڠڬوهڽ دي مها ڤڠامڤون“

درڤد ُمَعاذ بِْن َجَبل ، بهاوا نبي  برسبدا:

َشْعَباَن  ِمْن  النِّْصِف  َلْيَلِة  فِْي  َخْلِقِه  إَِلى  ُه  اللَّ َيطَّلُِع 

َفَيْغِفُر لَِجِمْيِع َخْلِقِه إِلَّ لُِمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن

مالم  ڤد  مخلوقڽ  مليهت  الله   : برمقصود  يڠ 
سموا  مڠمڤونكن  كمودين  شعبان  نِْصُف 
جوڬ  دان  شرك  يڠ  اورڠ  كچوالي  مخلوقڽ 
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اورڠ يڠ برموسوهن.

سلٴين ايت جوڬ، كيت دڬالقكن ممڤرباپق بردعا 
سماس مالم نِْصُف شعبان كران مالم ترسبوت اداله 
مالم يڠ دُمْسَتَجْبكن دعا اوليه الله . اين سباڬايمان 
يڠ دپاتاكن اوليه امام الشافعي  دالم كتاب اأُلّم يڠ 
برمقصود: دعا مستجب اداله ڤد 5 مالم، ياٴيت مالم 
جمعة، مالم اأَلْضَحى، مالم الِفْطِري، مالم اول بولن 

رجب، دان مالم نِْصُف شعبان.

عملن برعمل عبادة دڠن ممباچ القرءان ياٴيت سورة 
عباده  لٴين2  دان  بردعا  برذكر،  براستغفار،  يٓس، 
اداله ترماسوق مڠهيدوڤكن مالم نِْصُف شعبان، اين 
اِْبُن  يڠ دروايتكن  َتابِِعْين سباڬايمان  ڤارا  اداله عملن 

َرَجْب  يڠ مڠاتاكن:

دهولو  زمان  ڤد  شعبان،  نِْصُف  مالم  بركاٴيتن 
ام، سڤرتي َخالِد  ڤارا َتابِِعْين درڤد ڤندودوق الشَّ
بن َمْعَدن، َمُخل، لقمان بن أمير، دان ببراڤ ڤارا 
َتابِِعْين يڠ لٴين ممولياكنڽ )مالم ترسبوت( دان 
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مريك برسوڠڬوه2 برعباده ڤد مالم ايت.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

سسوڠڬوهڽ عملن ڤد مالم نِْصُف شعبان والوڤون 
الله  رسول  اوليه  خصوص  سچارا  دپاتاكن  تيدق 
اوليه مشاركت كيت ڤد   سباڬايمان يڠ دعملكن 
هاري اين دڠن ممباچ يٓس دان بردعا نامون اي تيدق 
سنديري    الله  رسول  عموم  دليل  دڠن  برتنتڠن 
ممڤرباپقكن عمل كطاعتن دڠن عباده ڤواسا، برذكر، 

ممباچ القرءان، قيام الليل، براستغفار دان بردعا.

َلت ايات 33: فرمان الله  سورة ُفصِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ   ڎ    ڎ ڈ ڈ  

باٴيق  لبيه  يڠ  سياڤاكه  دان  برمقصود:  يڠ 
دان  الله  كڤد  مپرو  يڠ  اورڠ  درڤد  ڤركاتاٴنڽ 
مڠرجاكن كباجيكن دان بركات: سوڠڬوه، اكو 
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ترماسوق اورڠ2 مسلم )يڠ برسره ديري(.

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


