ممبورو مالم ترهيبت

منوال خطبة مولتيميديا

ممبورو مالم ترهيبت
سمڤنا ليلة القدر
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( 17جون 2016م  12 /رمضان 1437ه)
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
الْحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ ن ْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ،

َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
5

ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ب ِِإحْ سَا ٍ
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
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الزادِ َّ
فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
ن يَا ُأول ِي
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْ ِ
حوْنَ.
اب ،لَع ََّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
الْال َ ْب َ ِ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برأوسها منيڠڬيكن تاهڤ كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى لبيه٢الڬي ڤد هاري دان بولن يڠ ڤنوه بركة اين ،دڠن مليڤت ڬندقن
عمل عبادة دان منجاءوهي سڬاال يڠ دتڬه .موده-مودهن دڠن ڤلواڠ برمقيم
سالما سبولن دتامن رمضان تاهون اين ،كيت ممڤو منچاڤاي كجاياءن
حقيقي ددنيا دان دأخيرة ننتي.
تاجوق بيچارا خطبة كيت ڤد هاري اين اياله “ :ممبورو مالم ترهيبت“.
تتامو اهلل يڠ دبركتي،
دتيق دان وقتو بڬيتو ڤنتس براللو منيڠڬلكن كيت .تنڤا دسدري ،مالم اين
كيت باكل مماسوقي فاسا ترأخير بولن رمضان المبارك  1437هجري .مك
سڤولوه ترأخير رمضان مروڤاكن تيمڤوه ماس يڠ ساڠت برهرڬ دان ڤرلو
دربوت اوليه سموا اومت إسالم اونتوق مڠڬندقن عمل عبادة اڬر تروس
دكت كڤد اهلل سبحانه وتعالى .كتيك اينيله ،كيت برڤلواڠ اونتوق منچاري
دان برتمو ساتو مالم يڠ لبيه باءيق درڤد ڤهاال برعبادة سالما سريبو بولن.
انوڬره يڠ امت برنيالي اين دسبوت سباڬاي مالم القدر اتاو ليلة القدر.
فرمان اهلل ددالم سورة القدر اية  1هيڠڬ :5
ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ
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ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳ
ارتيڽ“ :سسوڠڬوهڽ كامي تله منورونكن ﴿القرءان﴾ اين ڤد مالم القدر .دان
اڤ جالنڽ اڠكاو داڤت مڠتاهوءي اڤ دي كبسرن مالم القدر ايت؟ مالم
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القدر لبيه باءيق درڤد سريبو بولن .ڤد مالم ايت ،تورون مالئكة دان جبريل
دڠن ايذين توهن مريك ،كران ممباوا سڬاال ڤركارا ﴿يڠ دتقديركن برالكوڽ
ڤد تاهون يڠ برإيكوت﴾ .سجهترله مالم ﴿يڠ بركت﴾ ايت هيڠڬ تربيت
فاجر“.
إمام ابن كثير منوكيلكن ددالم كتاب تفسيرڽ مڠناءي قيصه علي بن عروة يڠ
مروايتكن بهاوا ڤد سواتو هاري ،رسول اهلل
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جوز دان يُ ْوشَع بن نُون
اورڠ بني إسرائيل برنام أيوب ،زكريا ،حِزْقيلِبن العَ ُ

يڠ تله برعبادة كڤد اهلل سالما
كڤد اهلل.

80

مك كاڬومله ڤارا صحابة رسول
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ﷺ

منچريتاكن قيصه امڤت

تاهون .مريك سديكيتڤون تيدق درهاك

اهلل ِﷺ

ترهادڤ قيصه ترسبوت .كمودين

داتڠ مالئكة جبريل بركات“ :واهاي محمد ،اومتمو تله براس تعجوب
ترهادڤ مريك يڠ برعبادة  80تاهون دان تيدق بربوات معصية واالو
سكليڤ مات .مك اهلل سبحانه وتعالى تله منورونكن سسواتو يڠ لبيه باءيق
درڤد ايت .اينيله (القدر) يڠ لبيه باءيق درڤد اڤ يڠ مڠاڬومكن كامو دان
اومتمو“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
اونتوق برجاي ممڤرأوليهي ليلة القدر ،سوده ڤستي كيت ممرلوكن اوسها دان
ڤرانچڠن يڠ ترأتور .سباڬاي بنديڠنڽ ،جك سسأورڠ ڤنياڬ مڠتاهوءي بهاوا
بارڠن جوالنڽ هندق دبلي اوليه ڤلڠڬن دڠن هرڬ براتوس كالي ڬندا ،مك
سوده ڤستيله دي اكن مڽدياكن ڤرسياڤن ترباءيق دان تيدق اكن ملڤسكن
ڤلواڠ ترسبوت سام سكالي .بڬيتوله جوڬ سڤاتوتڽ رياكسي كيت اڤابيال
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مماسوقي  10هاري ترأخير رمضان .تاورن ڤهاال دان ڬنجرن اوليه اهلل
تعالى ساڠت هيبت دان اي ترحد سڤنجڠ رمضان اين سهاج.
إمام الرازي ،ساله سأورڠ توكوه تفسير القرءان ڤرنه مڽبوتكن انتارا حكمه
دسمبوڽيكن بيالكه مالم القدر اياله اڬر اومت إسالم داڤت ممبسركن
كسلوروهن مالم رمضان .بوكن مميليه مالم٢ترتنتو سهاج دان سوڤاي اومت
إسالم لبيه برسوڠڬوه-سوڠڬوه منچاري ليلة القدر سهيڠڬ اخيرڽ دي
ممڤرباڽقكن عبادة ،اللو دي اكن ممڤرأوليه ڤهاال درڤد كسوڠڬوهنڽ ايت.
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
موالكنله عزم دالم ديري كيت اونتوق سام٢ممبورو مالم يڠ ساڠت موليا اين،
دڠن منيڠكتكن كواليتي ديري دان تروس كونسيستن مالكوكن عملن
برإيكوت:
ڤرتام :مڠهيدوڤكن مالم٢رمضان
سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها ڤرنه منچريتاكن بهاوا رسول اهلل
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ﷺ

اڤابيال

مماسوقي  10هاري ترأخير رمضان ،مك بڬيندا اكن مڠهيدوڤكن مالمڽ
دڠن عملن يڠ برڬندا.
إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد سيدتنا عائشة رضي اهلل
عنها ،رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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ل ال ْعَش ْر ُ أَ حْ يَا َّ
ل و َأَ يْق ََظ
اللي ْ َ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ ِإذ َا دَخ َ َ
ك َانَ رَسُو ُ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ

أَ ه ْلَه ُ وَج ََّد وَش ََّد الْمِئْزَر َ( .رواه البخاري)
18

ارتيڽ“ :اڤابيال تله ماسوق

10
4

ترأخير بولن رمضان ،مك نبي

ﷺ
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مڠهيدوڤكن مالم ،مڠجوتكن أهلي كلوارڬاڽ دان مڠتتكن كاءينڽ“.
سبحان اهلل ..تيدق مالوكه كيت كڤد بڬيندا نبي
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ﷺ

يڠ معصوم نامون تتڤ

برمجاهدة منونايكن عبادة ڤد ڤڠهوجوڠ رمضان؟ سدڠكن كيت سريڠ
برألسن سيبوق دڠن ڤلباڬاي اوروسن دنيا دان خيالن يڠ سمواڽ اكن
دتيڠڬلكن؟
كدوا :ڤرباڽقكن عملن صالح.
ماريله كيت ڤنوهي فاسا اخير رمضان اين دڠن مليڤت ڬندقن عملن صالح
سڤرتي ممباچ ،برتدروس دان مڠحياتي معنى القرءان .چاريله ڤلواڠ اونتوق
برإعتكاف سمبيل برذيكير دان برصلوات دمسجد-مسجد .عمارهكنله
مالم٢اخير اين دڠن عبادة واجب دان سنة سڤرتي صالة عشاء برجماعه،
صالة تراويح دان وتر سرتا قيام الليل.
هولوركنله صدقه دان بنتوان سإخالص هاتي كڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن.
تروسكنله برتوبة مموهون كأمڤونن درڤد اهلل سبحانه وتعالى اتس سڬاال
دوسا دان معصية ،اڬر كيت سالمت ددنيا دان دأخيرة .ايڠتله ،رمضان
سميمڠڽ حاضير دڠن تاورن هيبت كڤد ستياڤ اومت إسالم يڠ ملقساناكن
عبادة سڤنوه جيوا.
كتيڬ :جاءوهيله معصية دان ڤركارا سيا٢
الڠكه روڬيڽ جك  10اخير رمضان تاهون اين كيت ماسيه الڤا ترهادڤ
سوروهن اهلل دان برڬلومڠ دڠن دوسا .باڬايمان موڠكين سسأورڠ دهديهكن
انوڬره ليلة القدر سأندايڽ دي ماسيه برسرونوق دڠن معصية ظاهير دان
باطين؟ رنوڠكنله كدودوقن صالة فرض ،عورة ،ڤرهوبوڠن سوسيال ،أمانه
دان توڬسن ،هاتي دان اڠڬوتا بادن كيت ،اداكه سمواڽ سوده دكاول راڤي
5
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درڤد دوسا دان كموڠكرن؟
چاريله ليلة القدر دڠن عمل كإخالصن بوكن ماللوءي ڽاڽين ،هيبورن،
اومڤتن دان فتنه كجين .اين بوكن الڬي ماس برڬوراو سندا ،تتاڤي ماس
اونتوق ممبورو كمنڠن برهرڬ.
ربوتله ڤلواڠ سباڬايمان ڤسنن رسول

اهلل ِﷺ

ماللوءي سبداڽ يڠ دروايتكن

اوليه إمام البخاري درڤد سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها:
24

ن( .رواه البخاري)
خر ِ م ِنْ رَمَضَا َ
تح ََّروْا لَيْلَة َ الْق َ ْدرِ فِي الْوِتْر ِ م ِنْ الْعَشْر ِ الْأَ و َا ِ
َ

ارتيڽ“ :چاريله القدر درڤد مالم ٢ڬنجيل ڤد
رمضانِ “.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،

10

هاري ترأخير بولن

دالم اوسها منداڤتكن ليلة القدر ،كيت هندقله سنتياس طاعة كڤد اهلل دان
رسولڽ دالم ستياڤ لڠكه اڬر تيدق ترجروموس كدالم كبينساءن دان
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كروڬين .برصبرله دڠن اڤ جوا بنتوق اوجين ،كران اهلل ڤستي ممبريكن
حكمه دان ڬنجرن .برإيڠتله كڤد چابرن دڤڠهوجوڠ رمضان ،دڠن مالكوكن
عمل دان كباءيقن برتروسن.
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جاڠن سباليقڽ ،ڤاسر راي لبيه منجادي تومڤوان ،ڤنياڬ بازر ڤوال سماكين
ڬايره منچاري كأونتوڠن ،سوري رومه كيت ليك ممبوات ڤرسياڤن اونتوق
هاري ليبرن ،سهيڠڬ اد ڬولوڠن يڠ سڠڬوڤ مڠوربنكن ڤواسا كران
سديكيت كلتيهن ،سدڠكن رمضان المبارك اين باكل دتيڠڬلكن.
مك ،برهاتي-هاتيله مڠأڬيهكن ماس  10ترأخير رمضان .سموڬ كيت تيدق
ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ روڬي سباڬايمان مقصود حديث رواية الدارمي
6
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درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل

ﷺ برسبداِ :

لا َّ
ْس لَه ُ م ِنْ صِي َامِه ِ ِإ َّ
ْس لَه ُ م ِنْ
الظم َُأ ،وَك َ ْم م ِنْ قَا ِئ ٍم لَي َ
ك َ ْم م ِنْ صَا ِئ ٍم لَي َ

لا َّ
ق ِيَامِه ِ ِإ َّ
السه َر ُ( .رواه الدارمي)
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برمقصود “ :براڤ راماي اورڠ يڠ برڤواسا تتاڤي تيدق منداڤت اڤا٢
كچوالي الڤر دان براڤ راماي اورڠ يڠ برعبادة مالم ﴿قيام الليل﴾ تتاڤي تيدق
منداڤت اڤا ٢كچوالي ڤنت سهاج!“
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن درڤد بيچارا ميمبر جمعة كيت ڤد هاري اين اياله:
ڤرتام :بولن رمضان مناوركن ڤلباڬاي كلبيهن كڤد اومت إسالم اونتوق
منداڤتكن كأونتوڠن درڤد ستياڤ عملن يڠ دالكوكن.
كدوا :بوروله مالم القدر كران اي اداله كورنياءن ترهيبت بوات همباڽ يڠ
بنر٢إخالص منچاري كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :تالدني رسول اهلل ﷺ  ،ڤارا صحابة دان اورڠ ٢برإيمان يڠ سنتياس
مالكوكن عبادة سياڠ دان مالم لبيه ٢الڬي دسڤولوه اخير رمضان.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة ،اية :186

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ارتيڽ“ :دان اڤابيال همبا-همباكو برتاڽ كڤدامو مڠناءي اكو مك ﴿بريتاهو
كڤد مريك﴾ :سسوڠڬوهڽ اكو ﴿اهلل﴾ سنتياس همڤير ﴿كڤد مريك﴾ اكو
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ڤركننكن ڤرموهونن اورڠ يڠ بردعاء اڤابيال دي بردعاء كڤداكو .مك هندقله
مريك مڽاهوت سروانكو ﴿دڠن مماتوهي ڤرينتهكو﴾ ،دان هندقله مريك
برإيمان كڤداكو سوڤاي مريك منجادي باءيق سرتا بتول“.
ن
ِيم ،و َنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ

32

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ،
الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم ْ ،و َتَق ََّب َ
ِ

ل قَو ْل ِي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله ل ِي و َل َك ُ ْم و َ ِلجم َ ِ ِ
ات
يع ال ْمُسْل ِمِينَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
أَ قُو ْ ُ
َ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ

8

