ليلة القدر :انوڬره ترإينده

منوال خطبة مولتيميديا

1

ليلة القدر :انوڬره ترإينده
( ١٦جون ٧١٠٢م  ٧١ /رمضان ٠٣٤١ﻫ)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ الم ُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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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 َ ُ
َ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.

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.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
منجلڠ ﻫاري ٧ترأخير ،رمضان ماريله كيت ڤرتيڠكتكن تقوى ددالم ديري،
ملقساناكن ستياڤ ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن
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رمضان كالي اين اكن مڠڬيلڤ كتقواءن يڠ اد دالم ديري كيت.
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سباڬاي ڤدومن منروسكن ڤرجواڠن دڤڠهوجوڠ رمضان اين ،ماريله كيت
حياتي خطبة يڠ برتاجوق “ :ليلة القدر :انوڬره ترإينده“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
ليلة القدر برمقصود مالم ڤنوه قدركمولياءن .ڤد مالم ترسبوت ،رحمه اهلل
سبحانه وتعالى منچوره-چوره كأتس ﻫمباڽ يڠ مالكوكن كباءيقن.
كأوتاماءن ليلة القدر يڠ دجلسكن دالم سورة القدر ،اية  1ﻫيڠڬ : 5
ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
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ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲ ﭳ
برمقصود“ :سسوڠڬوﻫڽ كامي تله منورونكنڽ ﴿القرءان﴾ ڤد مالم كمولياءن.
دان تاﻫوكه كامو اڤاكه مالم كمولياءن ايت؟ مالم كمولياءن ايت لبيه باءيق
دري سريبو بولن .ڤد مالم ايت تورون مالئكة٧دان مالئكة جبريل دڠن
ايذين توﻫنڽ اونتوق مڠاتور سڬاال اوروسن .مالم ايت ﴿ڤنوه﴾ كسجهتراءن
سمڤاي تربيت فجر“.
منروسي سورة القدر ،جلس ترداڤت باڽق كلبيهن ليلة القدر يڠ دتفسيركن
اوليه ڤارا علماء:
ڤرتام :ليلة القدر لبيه باءيق دري سريبو بولن .اي برمقصود عملن كطاعتن يڠ
دالكوكن ڤد مالم ترسبوت سڤرتي صالة ،ممباچ القرءان ،برصدقه دان
سباڬايڽ اداله لبيه باءيق درڤد عملن يڠ دالكوكن سالما  1111بولن يڠ
تيدق ترداڤت ليلة القدر.
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مك ساليقڽ مريك يڠ مڠهيدوڤكن مالم ترسبوت دڠن عبادة منداڤت كأمڤونن
سباڬايمان دسبوتكن دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري دان
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مسلم ،درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :

م َنْ

يَق ُ ْم لَيْلَة َ الْق َ ْدرِ ِإ يمَان ًا وَاحْتِسَاب ًا غُف ِر َ لَه ُ م َا تَق ََّدم َ م ِنْ ذَن ْبِه ِ

برمقصود“ :سسياڤا يڠ مڠهيدوڤكن ليلة القدر اتس داسر إيمان دان مڠهارڤ
ڤهاال دري اهلل ،مك دوسا-دوساڽ يڠ تله اللو اكن دأمڤوني“.
كدوا :مالئكة تورون ڤد مالم ترسبوت ممباوا بركة دان رحمة درڤد اهلل
سبحانه وتعالى
سباڬايمان فرمانڽ :
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
برمقصود “ :ڤد مالم ايت تورون مالئكة٧دان مالئكة جبريل دڠن ايذين
توﻫنڽ اونتوق مڠاتور سڬاال اوروسن“.
ڤد مالم ترسبوت ،ڤارا مالئكة برڤوسو-ڤوسو تورون كبومي سهيڠڬ كاداءن
بومي ڤنوه سسق دڠن كحاضيرن ڤارا مالئكة .اين مننداكن بهاوا مالم
ترسبوت دليمڤهي كبركتن يڠ تياد ترنيالي.
كتيڬ  :شيطان تيدق داڤت ملقساناكن كجاﻫتنڽ ڤد مالم ليلة القدر.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان:
ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ
برمقصود “ :مالم ايت ﴿ڤنوه﴾ كسجهتراءن سمڤاي تربيت فجر“.
مجاﻫد رحمة اهلل بركات بهاوا ،شيطان تيدق داڤت ملقساناكن كجاﻫتنڽ
اتاو مڠڬڠڬو مأنسي ڤد مالم ترسبوت .مالم ترسبوت دڤنوﻫي دڠن كسالمتن
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درڤد ڬودان شيطان .منوروت ابن زيد دان قتادة ڤوال ،ليلة القدر دڤنوﻫي
دڠن كباءيقن سهاج دان تيدق اد كبوروقن سديكيتڤون سهيڠڬ تربيت فجر.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
رسول اهلل ﷺ مڠنجوركن اومت بڬيندا اڬر ممبورو سرتا مڠجر فضيلة اتاو
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كلبيهن مالم ترسبوت .بهكن بڬيندا ﷺ سنديري تيدق ملڤسكن ڤلواڠ

مڠڬنداكن عبادة ڤد  11مالم ترأخير سرتا مڠجوتكن اﻫلي كلوارڬاڽ اونتوق
توروت برسام برعبادة.
إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن بهاوا أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اهلل
عنها بركات :
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ك َانَ َّ
ل ال ْعَش ْر ُ ش ََّد مِئْز َرَه ُ وَأَ حْ يَا لَيْلَه ُ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ ِإذ َا دَخ َ َ
النب ِ ُّي صَلَّى َّ

وَأَ يْق ََظ أَ ه ْلَه ُ.

مقصودڽ“ :نبي ﷺ اڤابيال ماسوق  11اخير بولن رمضان بڬيندا مڠيكت
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كاءينڽ ﴿ياءيت برسوڠڬوه-سوڠڬوه برعبادة﴾ ،مڠهيدوڤكن مالم دڠن برعبادة
دان مڠجوتكن كلوارڬاڽ اونتوق سام٧برعبادة“.
منجادي عملن دان سنة رسول اهلل ﷺ اڤابيال منجلڠ  11ترأخير رمضان،
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بڬيندا ﷺ ساللو برإعقتكاف دمسجد .إعتكاف برمقصود برأد دمسجد

باڬي برتوجوان مندكتكن ديري كڤد اهلل سبحانه وتعالى سرتا ممبري
تومڤوان سڤنوﻫڽ كڤد عبادة٧خصوص.
جاڠنله ترليكا ساعت منمڤوه أخير رمضان! بوروله ليلة القدر! برأوسهاله
مراءيهڽ دڠن ممبوات جدوال عبادة خصوص دان لقساناكنڽ سدايا موڠكين.
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ايڠت ،سكيراڽ كيت بنر٧ايڠين مڠهمڤيري اهلل دان ريضاڽ ،سسوڠڬوﻫڽ
اهلل ايت لبيه دكت دڠن كيت.
بوكنكه اهلل تله برجنجي ماللوءي فرمانڽ ددالم سورة البقرة ،ايات :181
25

26

27

28

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
برمقصود “ :دان اڤابيال ﻫمبا-ﻫمباكو برتاڽ كڤدامو مڠناءي اكو مك ﴿بريتاﻫو
كڤد مريك﴾ :سسوڠڬوﻫڽ اكو ﴿اهلل﴾ سنتياس ﻫمڤير ﴿كڤد مريك﴾ اكو
ڤركننكن ڤرموﻫونن اورڠ يڠ بردعاء اڤابيال اي بردعاء كڤداكو .مك ﻫندقله
مريك مڽاﻫوت سروانكو ﴿دڠن مماتوﻫي ڤرينتهكو﴾ ،دان ﻫندقله مريك
برإيمان كڤداكو سوڤاي مريك منجادي باءيق سرتا بتول“.
برمحاسبهله كيت اونتوق منيڠكتكن إيمان دان تقوى .برعبادﻫله سأوله-اوله
اينيله عبادة رمضان ترأخير كيت .اوسهله برتڠڬوه سباليقڽ إستقامهله
سهيڠڬ ڤڠهوجوڠ ڽاوا .سڠڬوڤكه كيت منسيا-سياكن سڬاال عبادة دسڤنجڠ
رمضان ،عقيبة تراللو عاشيق ممبوات ڤرسدياءن لبارن .ڤستيكن عبادة
كيت درمضان كالي اين بوكن بياسا ،٧سباليقڽ لوار بياسا دمي مڠجر انوڬره
تراينده ليلة القدر.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
انتارا كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد ﻫاري اين اداله سڤرتي
برإيكوت:
ڤرتام :ربوتله ڬنجرن ليلة القدر سباڬاي تاورن يڠ ايستيميوا درڤد اهلل
سبحانه وتعالى كڤد كيت ﻫمباڽ.
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كدوا :ڬنداكنله عبادة ڤد مالم ٧أخير رمضان اين دان جاڠن ترليكا
دسباليق كسيبوقن ڤرسياڤن مڽمبوت شوال.
كتيڬ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل تراللو ﻫمڤير دڠن ﻫمباڽ دان مندڠر ڤرموﻫونن
دعاء مريك ،جك ﻫمباڽ ايت برأوسها منچاري ريضاڽ.
حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء ،اية : 01
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ
برمقصود“ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل تيدق مڠأنيايا سسأاورڠ واالوڤون سبسر ذرة،
دان جك اد كباجيقن سبسر ذرة ،نسچاي اهلل اكن مليڤت ڬنداكنڽ دان
ممبريكن دري سيسيڽ ڤهاال يڠ بسر“.
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 تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات،
قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ 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 َ ِ
ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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