ليلة القدر :انوڬره ترإينده

منوال خطبة مولتيميديا
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محاسبة رمضان
( ٢٣جون ٧١٠٢م  ٧٨ /رمضان ٠٣٤٨ﻫ)
2

ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْو َمُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ وَأَ ن ْعَم َ ،وَهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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 بِد َعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ
صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ِ ،ا َِّتقُو ْا اللهَ ،ا ُ ْو ِ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت برمجاﻫده اونتوق ممڤرتيڠكت
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .برسام كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال
ڤرينته دان سوروﻫنڽ دان منيڠڬلكن سموا تڬهن دان الرڠنڽ .موده-مودﻫن
كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٧يڠ برتقوى ڤد ﻫاري قيامة كلق.
ماس ساڠت ڤانتس براللو .تنڤا كيت سدري ،كيت كيني برأد ڤد ﻫاري٧
اخير رمضان .جوسترو ،خطبة ﻫاري اين برتاجوق“ :محاسبة رمضان“.
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مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
بولن رمضان اداله سواتو انوڬره يڠ برﻫرڬ درڤد اهلل سبحانه وتعالى كڤد
ﻫمبا-ﻫمباڽ .اي عبارة چرمين يڠ ممبوليهكن سسأورڠ مليهت دان منيالي
كمبالي ديريڽ .دڠن دمكين ،سسأورڠ ﻫمبا داڤت مڠوكور تاﻫڤ ڤنچاڤاين
ماسيڠ٧سام اد دري اسڤيك عبادة ،أخالق ،كإيمانن دان كتقواءن.
عبادة ڤواسا اكن برمعنى اڤابيال اي مڠحاصيلكن تقوى دالم ديري
سسأورڠ إنسان .تقوى منجاديكن سسأورڠ لبيه برﻫاتي-ﻫاتي دڠن ستياڤ
تيندقن يڠ باكل دأمبيلڽ .تقوى دراءيه دڠن حاصيل ڤڠوربانن سسأورڠ دالم
منيڠڬلكن ڤركارا٧يڠ تيدق برمنفعة كڤد اخيرتڽ .جوسترو ،سالما سبولن
اومت اين تله دالتيه دڠن منيڠڬلكن ماكن ،مينوم ،دان شهوات ڤد سياڠ
ﻫاريڽ .اي سباڬاي سيمبوليق بهاوا جيوا سسأورڠ ڤرلو دكوسوڠكن ترلبيه
دﻫولو سبلوم اليق دإيسي دڠن تقوى.
حاضيرين مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ستله سبهاڬين بسر ﻫاري٧رمضان كيت تمڤوﻫي ،اينيله ماس يڠ ڤاليڠ
سسواي اونتوق منيالي سموال ڤريستاسي كيت .اڤاكه عملن يڠ كيت الكوكن
سڤنجڠ تيمڤوه ترسبوت سماكين مندكتكن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى؟
اداكه ڤواسا كيت منجاديكن كيت لبيه برتقوى؟
اڤاكه صالة تراويح دان قيام الليل كيت ڤنوه دڠن ڤراساءن إيمان دان
ڤڠهارڤن كڤد اهلل سبحانه وتعالى؟ سكرڤ دان سباڽق ماناكه صدقه يڠ تله
كيت ﻫولوركن؟ أخالق كيت اداكه سماكين باءيق اتاو سباليقڽ؟ بنركه كيت
برسوڠڬوه-سوڠڬوه ممڤرباڽق عمل عبادة اونتوق ممبورو ليلة القدر؟
حاضيرين مؤمنين يڠ دمولياكن،
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ماريله كيت برمحاسبة منجلڠ برأخيرڽ رمضان .اڤ يڠ كيت ﻫارڤكن اداله
سوڤاي كسدرن دان كإنصافن حاضير دالم ديري كيت سبلوم سڬاالڽ
ترلمبت.
إمام الطبراني رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد جبير رضي اهلل عنه،
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نبي ﷺ منچريتاكن بهاوا جبريل عليه السالم ڤرنه بركات:

ل َّ
النار،
خ َ
يَا مُح ََّمد ُ م َنْ أَ دْرَك َ شَهْر َ رَمَضَانَ ،فَمَاتَ  ،فَل َ ْم يُغْفَر ْ لَه ُ ،ف َُأ ْد ِ
الله
ف َأَ ب ْعَد َه ُ َّ

برمقصود“ :واﻫاي محمد ،سسياڤا يڠ بركسمڤتن دڠن بولن رمضان ،اللو
منيڠڬل دنيا ،سدڠ دي تيدق دأمڤونكن ،مك دي دماسوقكن كدالم نراك،
سرتا دجاءوﻫكن اهلل ﴿درڤد رحمتڽ﴾.
برأد ڤد ﻫاري٧أخير رمضان ،خاطب يقين سبهاڬين بسر اومت إسالم تله
سراسيكن ديري دڠن عبادة ٧دالم بولن موليا اين .كمانيسن دان كالذتن دالم
برعبادة موالءي داڤت دراسا .كچينتاءن دان كريندوان كڤد ڤنچيڤتا تله
بربوڠا دجيوا .اين اداله سواتو ڤتندا ڤوسيتيف اونتوق كيت مراءيه جنجي
كأمڤونن درڤد اهلل سبحانه وتعالى دان منيڠكتڽ تقوى دالم ديري.
اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورة العنكبوت ،اية :96

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
برمقصود“ :دان اورڠ٧يڠ برسوڠڬوه-سوڠڬوه اونتوق ﴿منچاري كريضاءن﴾
كامي ،بنر٧اكن كامي تونجوقكن كڤد مريك جالن٧كامي دان سسوڠڬوﻫڽ
اهلل بنر٧برسام دڠن اورڠ٧يڠ مالكوكن كباءيقن“.
ڤارا تتامو اهلل سبحانه وتعالى سكالين،
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رمضان ايت اد تيمڤوﻫڽ يڠ ترتنتو ،سمڤاي ماساڽ اي اكن براللو جوا
منيڠڬلكن كيت .نامون ،سهاروسڽ كيت ممنجتكن كشكورن كڤد اهلل
سبحانه وتعالى كران تله ممبريكن كسمڤتن كڤد كيت اونتوق برعبادةه
سڤنجڠ بولن رمضان كالي اين .كيت بردعاء موده-مودﻫن اهلل سبحانه
وتعالى ممنجڠكن عمور كيت اونتوق برتمو رمضان يڠ ستروسڽ.
تندا برشكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى ايت اياله دڠن منروسكن عملن
كباءيقن مسكيڤون برأد دلوار بولن رمضان .اي سباڬاي بوقتي بهاوا سسأورڠ
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ايت بنر٧برإيمان دان برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .جك ڤد بولن
رمضان كيت باڽق ممباچ القرءان ،مك بڬيتوله اليقڽ ڤد بولن٧يڠ الءين.
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جك كيت باڽق برصدقه دالم بولن رمضان ،مك دمكين جوڬله ڤد
بولن٧ستروسڽ .اين كران تاورن ڬنجرن برڬندا ڤد بولن رمضان بوكنله
متالمت ترأخير عملن كيت .اي حقيقتڽ اداله سواتو بونوس درڤد اهلل سبحانه
وتعالى باڬي مڠهرڬاءي ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ برعمل صالح دان مڠهارڤكن ريضاڽ.
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جوسترو ،ڤد ﻫاري أخير رمضان يڠ برباكي اين ،ماريله كيت بولتكن تيكد
دان كعزمن اونتوق ممنفعتكنڽ سبايق موڠكين .ڤستيكن كيت داڤت
لقساناكن صالة تراويح دان قيام الليل ڤد ﻫاري ترأخير اين مسكيڤون دالم
كسيبوكن ممبوات ڤرسياڤن منجلڠ ﻫاري راي .ايڠتله ،تاورن ڬنداءن ڬنجرن
اهلل سبحانه وتعالى ماسيه برتروسن سالڬي انق بولن شوال بلوم كليهاتن.
اڤابيال منجلڠڽ  1شوال ،ماريله سام٧كيت ڤستيكن بهاوا تكبير يڠ
دكومندڠكن اداله بنر٧ممبسركن اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه راس
شكور .اهلل سبحانه وتعالى تله منجاديكن  1شوال سباڬاي ﻫاري راي
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كڤد اومت إسالم .اي سيمبوليق بهاوا كيت تله كمبالي كڤد فطره اصل
كجادين مأنسي ياءيت سباڬاي ﻫمبا كڤد اهلل.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد كسمڤتن اين جوڬ ،خاطب ايڠين مڠيڠتكن كڤد ڤارا جماعه يڠ اكن
برمسافير ڤولڠ ككامڤوڠ ﻫالمن ماسيڠ .٧سنتياساله كيت مڠعملكن سيكڤ
برﻫاتي-ﻫاتي دجالن راي .برﻫيمه دان برسيكڤ توليرنسي دڠن ڤڠڬونا
كندراءن يڠ الءين.
ممستيكن تاﻫڤ كصيحتن دالم كأداءن يڠ باءيق ،مڽلڠڬارا كندراءن سبلوم
مموالكن ڤرجالنن سرتا ممستيكن كديامن دتيڠڬل دالم كأداءن سالمت.
اينيله دأنتارا لڠكه٧يڠ واجر كيت الكوكن باڬي منجامين كسالمتن سبلوم
برتوكل كڤد اهلل.
إمام الترمذي مروايتكن حديث درڤد أنس بن مالك رضي اهلل عنه:
ل أَ ْو ُأطْ لِقُه َا وَأَ تَو َ َّكلُ .قَالَ:
اللهِ ،أَ عْقِلُه َا وَأَ تَو َ َّك ُ
ل رَجُلٌ :يَا رَسُو َ
قَا َ
ل َّ
اعْقِلْه َا وَتَو َ َّكلْ .

برمقصود“ :سأورڠ لالكي تله برتاڽ :واﻫاي رسول اهلل ،اڤاكه اكو ﻫاروس
منمبت اونتاكو كمودين برتوكل اتاو اكو ملڤسكنڽ سهاج كمودين برتوكل؟
بڬيندا منجواب :تمبتله اونتامو كمودين برتوكلله“ .
حاضيرين مؤمنين سكالين،
باڬي مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ
كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
ڤرتام  :ماريله كيت برمحاسبة ترﻫادڤ ڤنچڤاين عملن كيت سڤنجڠ
رمضان.
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كدوا :كيت ﻫندقله برعزم اونتوق منروسكن ڤريستاسي عبادة بولن رمضان
كبولن-بولن ستروسڽ.
كتيڬ :كيت ﻫندقله ممستيكن ڤرجالنن ڤولڠ ككامڤوڠ ﻫالمن دان كديامن يڠ
دتيڠڬلكن دالم كأداءن سالمت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الحشر ،اية  11ﻫيڠڬ :16
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭹ ﭺﭻ ﭼ
مقصودڽ“ :واﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان ،برتقواله كڤد اهلل دان ﻫندقله ستياڤ
ديري ممڤرﻫاتيكن اڤ يڠ تله دڤربواتڽ اونتوق ﻫاري ايسوق ﴿أخيرة﴾ ،دان
برتقواله كڤد اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها مڠتاﻫوءي اڤ يڠ كامو كرجاكن .دان
جاڠنله كامو سڤرتي اورڠ٧يڠ لوڤا كڤد اهلل ،اللو اهلل منجاديكن مريك لوڤا
كڤد ديري مريك سنديري .مريك ايتوله اورڠ٧يڠ فاسيق.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِ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 هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ 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 ِ
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