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دساعت إبليس دبلڠڬو

دساعت إبليس دبلڠڬو
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( 2جون 2102م  2 /رمضان 0418ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
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ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ و َم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ

4

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
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ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ

لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
6
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ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
مڽاﻫوت سروان اهلل دان رسولڽ اداله بواه باڬي سڬاال كجاياءن دان
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دساعت إبليس دبلڠڬو

كچمرلڠن دالم كهيدوڤن إنساني .سسوڠڬوﻫڽ ،ارتي كهيدوڤن سبنر مأنسي
اداله برتقوى كڤد اهلل دالم ارتي كات مماتوﻫي سڬاال ڤرينتهڽ دان
منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ .ايڠتله! تيدق اد يڠ لبيه برمنفعة كڤد سسأورڠ
ﻫمبا ڤد ﻫاري اخيرة كلق مالءينكن اورڠ٢يڠ مميليه جالن اونتوق كمبالي
كڤد اهلل دڠن تقوى يڠ تولوس دان لوﻫور كڤداڽ.
برسمڤنا كبركتن بولن رمضان يڠ سدڠ كيت سمبوت دان جالني ڤد تاﻫون
اين ،ميمبر جمعة ايڠين مڠاجق اونتوق سام٢كيت مندڠر سرتا مڠحياتي
خطبة يڠ برتاجوق” :دساعت إبليس دبلڠڬو“.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي،
كداتڠن بولن رمضان دسمبوت دڠن ڤنوه كڬمبيراءن اوليه إنسان برإيمان يڠ
ساللو مريندوكن كحاضيرنڽ .باڽق فضيلة يڠ دجنجيكن اهلل سبحانه وتعالى
اونتوق دراءيه دسڤنجڠ بولن يڠ موليا اين ،بهكن كمولياءن سرتا كبركتنڽ تله
برموال سجق مالم ڤرتام رمضان.
حال اين دسبوت دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام الترمذي درڤد
أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه رسول اهلل ﷺ تله برسبدا :
َت َّ
الشيَاطِيْنُ وَمَرَدَة ُ الْج ِِن،
ل لَيْلَة ٍ م ِنْ ش َ ْهرِ رَمَضَانَ صُفِد ِ
ِإذ َا ك َانَ أَ َّو ُ

اب َّ
اب الْج َّن َة ِ فَل َ ْم
النارِ فَل َ ْم يُفْت َحْ مِنْهَا ب َاب ،وَفُتِح ْ
وَغُلِق ْ
َت أَ ب ْو َ ُ
َت أَ ب ْو َ ُ
يُغْلَقْ مِنْهَا ب َاب.
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مقصودڽ ” :اڤابيال داتڠڽ اول مالم دري بولن رمضان﴿ ،كتوا ﴾٢شيطان دان
جين٢دبلڠڬو ،ڤينتو٢نراك دتوتوڤ تيدق اد ساتو ڤينتو ڤون يڠ تربوك،
سدڠكن ڤينتو٢شرڬ دبوك تيدق اد ساتو ڤينتو ڤون يڠ دتوتوڤ“.
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برداسركن كتراڠن حديث ترسبوت ،كبراداءن شيطان سأوله-اولهڽ دبلڠڬو
سڤنجڠ بولن رمضان .نامون ،كناڤ ماسيه راماي مأنسي يڠ مالكوكن معصية
دالم بولن اين؟
سأورڠ علماء بسر الشيخ أبو العباس القرطبي بركات  :شيطان ﻫاڽ تربلڠڬو
كڤد مأنسي يڠ منجالنكن ڤواسا دان منجاڬ شرط سرتا ادب ٢كتيك
برڤواسا .سباليقڽ تيدق برالكو باڬي مريك يڠ تيدق برڤواسا دان تيدق
منجالنكن عملن كطاعتن .بهكن بلياو منمبه  :سكاليڤون شيطان بنر٢تيدق
داڤت مڠڬڠڬو مأنسي ڤد بولن رمضان ،مك يڠ مندوروڠ سسأورڠ اونتوق
مالكوكن معصية اداله ﻫاوا نفسو ،عادة كبياساءن ،دان ڬڠڬوان شيطان يڠ
ترديري دكالڠن مأنسي.
حال اين برتڤتن دڠن ايات القرءان ددالم سورة األنعام اية : 111
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
برمقصود ” :دان دميكينله كامي جاديكن باڬي تياڤ٢نبي ايت ،موسوه
دري كالڠن شيطان ،٢مأنسي دان جين .سبهاڬين مريك ممبيسيقكن كڤد
سبهاڬين يڠ الءين ڤركاتاءن٢يڠ اينده اونتوق منيڤو مأنسي“.
قوم مسلمين يڠ دحرمتي،
سابن تاﻫون بولن رمضان مڽاڤا اومت إسالم دسراتا دنيا ،نامون سبنرڽ بولن
رمضان دﻫادڤي اومت إسالم اداله مڠيكوت تڠڬڤن يڠ بربيذا ،ڤڠتاﻫوان
علمو ،كيقينن دان كسوڠڬوﻫن ماسيڠ .٢رياليتيڽ ،اد يڠ مليهت بولن رمضان
سباڬاي ميديوم اونتوق منمبه ڤنداڤتن دري سودوت ايكونومي.
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اد ڤوال يڠ مليهت دري سودوت كصيحتن ،ميسي ڤواساڽ ﻫاڽاله سقدر
اونتوق مڠوروسكن بادن سمات-مات .اڤ يڠ مڽديهكن الڬي ،اد يڠ مليهت
بولن رمضان سباڬاي ساتو ‘عادة' يڠ برصفة ريتوال تنڤا نيالي٢سڤيريتوال.
قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
ماريله كيت تليتي كمبالي سجاءوه مان كسن ڤواسا دالم منجان ڤريبادي يڠ
باءيق ،منچڬه كموڠكرن دان كجاﻫتن ،ممبينا نيالي٢مورني سرتا ممبينا
سبواه مشاركت يڠ ﻫرموني .ڤاليڠ ڤنتيڠ ،اڤاكه تقوى يڠ منجادي توجوان
اوتام ڤواسا يڠ دفرضوكن ايت ترچاڤاي؟ ماريله كيت مليهت كڤد ببراڤ
ڤركارا يڠ داڤت منيڠكتكن كواليتي ڤواسا:
ڤرتام  :ممهمي توجوان دان ميسي ڤواسا دڠن جلس
متالمت اوتام ڤواسا اداله مناﻫن ديري اونتوق مالون ﻫاوا نفسو .مك عبادة
ڤواسا اداله التيهن مڠوروس اتاو مڠاول نفسو يڠ منجادي موسوه دالم ديري
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مأنسي .جك صالة التيهن اونتوق مڠهوبوڠكن ﻫاتي دڠن توﻫن ،زكاة
ممبرسيهكن جيوا دري طمع كڤد ﻫرتا بندا ،مك ڤواسا ڤوال منجادي ساتو
عبادة خصوص اونتوق مالون ﻫاوا نفسو.
حال اين سباڬايمان فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة يوسف اية : 35
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
مقصودڽ ” :سسوڠڬوﻫڽ نفسو ايت ساللو مڽوروه كڤد كجاﻫتن ،كچوالي
نفسو يڠ دبري رحمة اوليه توﻫنكو .سسوڠڬوﻫڽ توﻫنكو مها ڤڠمڤون الڬي
مها ڤڽايڠ“.
كدوا  :ڤالجري دان حياتيله تونتوتن برڤواسا دان جاڬاله تاتاترتيبڽ.
4

منوال خطبة مولتيميديا

دساعت إبليس دبلڠڬو

عبادة ڤواسا ممڤوڽاءي تاتاترتيب يڠ ڤرلو دجاڬ سڤرتي روكون ڤواسا،
شرط٢صح ،ڤركارا يڠ ممبطلكن ڤواسا دان سباڬايڽ .ڤواسا سبڬينيله يڠ
ممڤو منديديق جيوا لنتس برڤرانن سباڬاي ڤڠهاڤوس دوسا.
حال اين جلس سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري دان
مسلم درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :
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م َنْ صَام َ رَمَضَانَ ِإ يمَان ًا وَاحْتِسَاب ًا غ ُف ِر َ لَه ُ م َا تَقَد َم َ م ِنْ ذَن ْبِه ِ

مقصودڽ ” :سسياڤا يڠ برڤواسا رمضان كران كإيمانن دان مڠهارڤكن ڤهاال،
دوسا-دوساڽ يڠ تله اللو اكن دأمڤوني“.
كتيڬ  :جاءوﻫيله سڬاال ڤركارا يڠ مڠڬوڬوركن ڤهاال دان كواليتي ڤواسا
سكيراڽ سسأورڠ يڠ سدڠ برڤواسا ،تتاڤي تيدق منجاءوﻫي ڤركارا حرام،
مك سبنرڽ ڤواسا يڠ دالكوكنڽ ايت لڠسوڠ تيدق ممڤو ممباوا اڤا ٢كسن
اونتوق مڠوبه تيڠكه الكو سرتا ڤربواتنڽ.
دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري منروسي أبو ﻫريرة
رضي اهلل عنه ،نبي ﷺ تله برسبدا :
امرُؤ قَاتلََه ُ أَ ْو شَاتَم َه ُ فَل ْيَق ُلْ ِإنِي
الصيَام ُ ج َُّنة فَلَا يَرْف ُْث وَل َا َ
ِ
يجْه َلْ و َِإ ْن ْ
صَائِم م َ َّرتَيْنِ
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مقصودڽ ” :ڤواسا ايت اداله بينتيڠ ،مك جاڠنله اورڠ برڤواسا ايت
برچاكڤ كجي دان كوتور ،جك دچاچي اتاو دأجق برڬادوه اوليه
سسأورڠ ،ﻫندقله مڠاتاكن  :سسوڠڬوﻫڽ اكو سدڠ برڤواسا ،سباڽق دوا
كالي“.
كأمڤت  :منفعتكن وقتو دڠن مالزيمي عملن كطاعتن
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ﻫرڬاءيله بولن رمضان يڠ سدڠ كيت جالني دڠن ممڤرباڽقكن عملن كطاعتن
كڤد اهلل سبحانه وتعالى .ستياڤ عملن صالح يڠ دالكوكن سڤنجڠ بولن
رمضان اكن دليڤتڬنداكن ڤهاالڽ .اوليه يڠ دمكين ،التيهله جيوا دڠن
ممڤرباڽقكن صالة سنة ،سنتياساله ڬيلڤكن فيكيرن دڠن برتدروس القرءان
دان الزيميله روتين ﻫارين دڠن ساللو برإعتكاف درومه اهلل ،موده-مودﻫن
نفسو داڤت دتربية سڤنجڠ مدرسة رمضان يڠ سدڠ كيت جالني اين.
قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
سباڬاي كسيمڤولنڽ ،ببراڤ ڤڠاجرن ڤنتيڠ يڠ داڤت دأمبيل دري خطبة ڤد
ميڠڬو اين اداله:
ڤرتام  :اصطالح شيطان يڠ تربلڠڬو سهاروسڽ دفهمي دڠن مقصود يڠ لبيه
لواس ،بوكن ﻫاڽ دفهمي اتاو دتفسيركن سچارا ليتيرال.
كدوا  :ڤواسا بوكن سقدر مناﻫن ديري دري الڤر دان دﻫاڬ ،تتاڤي
مرڠكومي روكون ڤواسا ،شرط٢صح ،ڤركارا يڠ ممبطلكن ڤواسا دان
سباڬايڽ.
كتيڬ :ﻫرڬاءيله بولن رمضان دڠن ممڤرباڽقكن عملن صالح سڤرتي صالة
سنة ،تدروس القرءان ،برإعتكاف ،برصدقه دان سباڬايڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية : 185
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
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ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱ
مقصودڽ  :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! دواجبكن كأتس كامو اونتوق برڤواسا
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سباڬايمان دواجبكن كأتس قوم٢تردﻫولو سبلوم كامو ،موده-مودﻫن كامو
ممڤرأوليهي كتقواءن“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَت َه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
30

ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ

7

