انوڬره ليلة القدر
 24مي  19 / 2019رمضان 1440

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
21

دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برشكور كيت كران ال َّله  ماسيه ممبريكن كيت
ڤلواڠ اونتوق مربوت ڤهاال برليڤت كالي ڬندا دالم
سڤولوه مالم ترأخير ڤد بولن رمضان ،موده-مودهن
كيت برتمو دڠن ليلة القدر.
فرمان ال َّله دالم سورة ال َق ْدر ايات  1هيڠڬ :5
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي تله منورونكن
(القرءان) اين ڤد ليلة القدر .دان اڤ جالنڽ
22

اڠكاو داڤت مڠتاهوٴي اڤ دي كبسرن ليلة
القدر ايت؟ ليلة القدر لبيه باٴيق درڤد سريبو
بولن .ڤد مالم ايت ،تورون مالئكة دان جبريل
دڠن ايذين توهن مريك ،كران ممباوا سڬاال
ڤركارا (يڠ دتقديركن برالكوڽ ڤد تاهون يڠ
برايكوت); ،سجهترله مالم (يڠ بركت) ايت
هيڠڬ تربيت فجر!.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

نبي محمد  مڠڬالقكن اومتڽ اڬر برأوسها منچاري
ليلة القدر ،كران اي مروڤاكن ساتو انوڬره خاص
بوات اومتڽ .ڤد سڤولوه ترأخير رمضان اين اومت
اسالم سلوروه دنيا ممنوهي مسجد 2اونتوق برعمل
صالح دان برإعتكاف .مك دڠن ايت ،جاوتنكواس
مسجد جاڠن مڠونچي مسجد سباليقڽ ،بريله رواڠ
سلواس-لواسڽ كڤد اهلي جماعه اونتوق برعبادة
دالم مسجد سڤنجڠ ماس سياڠ دان مالم ڤد سڤولوه
مالم ترأخير رمضان .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث
يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:
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الو ْت ِرِ ،من الع ْش ِر األَو ِ
َت َح َّر ْوا َل ْي َل َة ال َق ْد ِر فِي ِ
اخ ِر
َ
َ َ
ان
ِم ْن َر َم َض َ

يڠ برمقصود :چاريله ليلة القدر ڤد سڤولوه مالم
ڬنجيل ترأخير دبولن رمضان.

اعتكاف برمقصود دودوق دالم مسجد اوليه سساورڠ
دڠن نية برعبادة كڤد ال َّله  .اعتكاف تيدق ترإيكت
دڠن وقتو بهكن سنة براعتكاف ڤد ستياڤ وقتو ،سام
اد دبولن رمضان ماهوڤون دبولن 2الٴين .چوما
اي لبيه دتونتوت دان َا ْف َ
ضل ،جك دالكوكن ڤد 10
مالم ترأخير بولن رمضان كران َف ِض اَلت براعتكاف
ڤد بولن ترسبوت لبيه بسر ڬنجرن ڤهاالڽ بربنديڠ
سالٴينڽ.

اعتكاف رسول ال َّله  يڠ دمقصودكن دالم حديث
يڠ دباچاكن تادي سباڬايمان دجلسكن اوليه امام
الشافعي،
باڬي اورڠ يڠ ايڠين منداڤتكن ڤهاال سنه
(مڠيكوت ڤربواتن نبي  مالكوكن اعتكاف
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 10ترأخير بولن رمضان) هندقله دي موال
ماسوق مسجد دڠن برنية برإعتكاف ڤد مالم
ك  21رمضان دان كلوار درڤد مسجد ڤد مالم
هاري راي .مالهن لبيه َا ْف َضل الڬي جك دي
منروسكن اعتكاف دالم مسجد ڤد مالم هاري
راي دان كلوار سلڤس منونايكن صالة هاري
راي.

اونتوق مڠهيدوڤكن ُس َّنه اين بوليهله جاوتنكواس
مسجد مرنچڠ ڤڠيسين ڤروڬرام باڬي ممبوليهكن
اهلي جماعه برإعتكاف سچارا برتروسن سڤنجڠ 10
مالم تراخير رمضان.

سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
ابو داود يڠ برمقصود:
ساي ڤرنه برتاڽ كڤد رسول ال َّله  سأندايڽ
ساي مڠتاهوٴي ليلة القدر دڠن تڤت ،اڤ يڠ
ڤاتوت ساي اكن دعاكن ڤد ساعت ايت؟ بڬيندا
منجواب بردعاله دڠن دعا برايكوت:
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ِ
ال َّل ُه َّم إِن َ
ب ا ْل َع ْف َو َفا ْع ُ
ف َعنَّا
َّك َع ْف ٌّو ك َِر ْي ٌم ُتح ُّ

يڠ برمقصود :يا ال َّله يا توهنكو سسوڠڬوهڽ
اڠكاو مها ڤڠامڤون دان سنتياس ممبري
كأمڤونن داتس كسالهن همبامو ،اوليه ايت
معافكنله سڬاال كسالهنكو.

ترداڤت جوڬ رواية يڠ صحيح يڠ مپاتاكن تندا2
برالكوڽ ليلة القدر دالم صحيح مسلمُ ،أ َبي بن َكعب

ڤرنه مپاتاكن:

ِ
َو َأ َم َار ُت َها َأ ْن َت ْط ُل َع َّ
يح ِة َي ْو ِم َها
الش ْم ُس في َصبِ َ
اع َل َها
اء اَل ُش َع َ
َب ْي َض َ
يڠ برمقصود :انتارا تندا ليلة القدر اياله ماتهاري
تربيت ڤد ڤاڬيڽ دالم كادأن برچهاي تتاڤي تيدق
تريق كڤانسن.

دالم حديث امام احمد ،عائشه  مپاتاكن:

اداله رسول ال َّله  برأوسها برسوڠڬوه2
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(برعبادة) ڤد سڤولوه أخير (رمضان) ملبيهي
كسوڠڬوهنڽ ڤد بولن 2يڠ الٴين

امام الشافعي رحمة الله جوڬ ڤرنه مپاتاكن:

سسياڤا يڠ منديريكن صالة عشاء دان صبح ڤد
ليلة القدر ،مك دي اكن ممڤرأوليه كباٴيكنڽ.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي منورونكنڽ ڤد
سواتو مالم يڠ دبركتي دان سسوڠڬوهڽ كاميله
يڠ ممبري ڤرإيڠاتن .ڤد مالم ايت دجلسكن
سڬاال اوروسن يڠ ڤنوه حكمه.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه ُهو الس ِميع ا ْلع ِ
يم.
ل
َ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ ٌ
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َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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