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 القدر، مالم ايمڤين

 (ه٩٤٤١ رمضان ٩١/ م٤١٩١ مي ٤٤)

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
 َ ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهت  دِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ َأْن ل َّ  َ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَد ُ ه هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ وَحْدَه
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل  ِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ  لِهِ وََصحْبِه

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ

 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڽ بارو سهاج كيت برتراويح ڤد مالم ڤرتام رمضان انتس. راساماس براللو بڬيتو ڤ

هاري رمضان براللو. اي جوڬ برمعنى بهاوا رمضان سماكين  91دان هاري اين سوده 

 ةستقامإهمڤير مالبوهكن تيراي منيڠڬلكن كيت. اوليه ايت، ماريله كيت سموا تروس 

وه سوڠڬ-وتعالى. ماريله كيت برسوڠڬوه ن كيت كڤد اهلل سبحانهءايمان دان كتقوإكن منيڠكت

وليه رحمة دان أمودهن كيت بر-مالكوكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 وتعالى خصوصڽ دالم بولن رمضان يڠ ڤنوه كبركتن اين. كاسيه سايڠ اهلل سبحانه

القدر، مالم ” :برتاجوق خطبهبرسام كيت حياتي برتڤتن دڠن ايت، مك ماريله  

 “ .ايمڤين

 درحمتي اهلل،  جماعه يڠ سيدڠ 
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يمان. باڬي إيڠ بر ٤ي اوليه اورڠءنڽ يڠ ڤستي اكن دريندواخيررمضان كين منوجو ڤڠ

ي ءنياوي ڤوال، مريك ڤستي تيدق اكن مراساوينن دءڬولوڠن يڠ الالي دان ليك دڠن ڤرما

كن مريك. مالهن مريك برڬمبيرا كران تيدق ڤرلو الڬي اونتوق كتيك رمضان منيڠڬل ٤اڤ

  ڬ.امناهن الڤر دان ده

بنرڽ كران دكورنياكن دڠن بولن رمضان يڠ -كيت سهاروسڽ برشكور دڠن سبنر

ين كران كلبيهن ءإسالم ال ٤هيبت اين. رمضان اداله بولن يڠ ساڠت ايستيميوا بربنديڠ بولن

وتعالى.  بولن يڠ ڤنوه دڠن كبركتن دان رحمة اهلل سبحانه ونيكنڽ. بولن اين ادالهءادان ك

 يمانإتوڠڬو اوليه اورڠ يڠ بر-ددالمڽ اد ساتو مالم يڠ چوكوڤ ايستيميوا دان ساڠت دتوڠڬو

لقدر اتاو مالم القدر دسبوت سباڬاي ساتو مالم يڠ چوكوڤ ايستيميوا ة القدر. ليلة ايت ليلءيا

وتعالى ددالم القرءان دڠن مڠخصوصكن ساتو   سبحانهكران اي دناماكن سنديري اوليه اهلل

  وتعالى : فرمان اهلل سبحانه ،القدر ةيڠ دناماكن سور ةسور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        

 ڄ   

اڤاكه كامو تاهو اڤ ايت  ،ردوهڽ كامي تله منورونكنڽ دمالم القسسوڠڬ” برمقصود:

يق درڤد سريبو مالم. ﴿ڤد مالم ترسبوت﴾ ڤارا مالئكة ءمالم القدر؟ مالم القدر اداله لبيه با

ڽ دڠن ايذين توهن مريك اونتوق مڠاتور سڬاال ادان الروح ﴿مالئكة جيبريل﴾ تورون ڤد

  “تربيت فجر. اوروسن. سجهتراله مالم ترسبوت سهيڠڬ

 حمتي اهلل،در جماعه يڠ  سيدڠ 

ڬوڠن كران القرءان تله دتورونكن ڤد مالم أالقدر برمقصود مالم يڠ مميليقي ك ةليل

مڤونن دان كبركتن أوتعالى منچوچوري ڤلباڬاي رحمة، ك ن. ڤد مالم ايت اهلل سبحانهءابركن

ڤارا مالئكة توروت  خالصن.إدڠن ڤنوه ك ءدان بردعا عكڤد اورڠ يڠ برعمل دڠن خشو
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كن اونتوق مالم اين. صوتعالى يڠ دخ دان رحمة اهلل سبحانه ةسام ممباوا برك-تورون برسام

له برالكو ڤنتڤن اكن اڤد مالم اين جوڬ“. ڤنتڤن”ين ايت، القدر جوڬ ممباوا مقصود ءسال

 انهسبحيكوتڽ. ايڠتله، سسوڠڬوهڽ اهلل إسڬاال اوروسن همباڽ يڠ باكل برالكو ڤد تاهون بر

لقدر، مك اكن دبري ا برتڤتن دڠن مالم عبادهوتعالى تله منجنجيكن بهاوا سسياڤا يڠ بر

بولن. بڬيتوله صفة  9111يڠ دالكوكن سالما  عبادهال عملن مريك ايت ملبيهي اڬنجرن ڤه

وتعالى يڠ مها ڤڠاسيه دان مها ڤموره. جوسترو القدر اين مروڤاكن ساتو انوڬره  اهلل سبحانه

  .ملسو هيلع هللا ىلصوتعالى كڤد اومت نبي محمد  رنيالي يڠ دكورنياكن اهلل سبحانهتيدق ت

ال يڠ دجنجيكن ان ڤهءاهاڽ تيڠڬل كورڠ سميڠڬو كيني اونتوق اومت إسالم مڠجر ڬند

 يءسڤنجڠ رمضان تاهون اين. بلوم تنتو كيت اكن منمو عبادهإخالص بر٤اهلل كڤد مريك يڠ بنر

سوڠڬوه -كڤد سموا، ايوهله كيت برسوڠڬوهبر مڽرو نرمضان يڠ ستروسڽ. اوليه ايت، م

ن ءامامڠجر دان منداڤتكن مالم ايمڤين القدر اين. جك دهيتوڠ، سريبو بولن اداله برس اوسهابر

يق درڤد سلوروه اوسيا ءساتو مالم اين سهاج اداله لبيه با ابولن. اين برمعن 4تاهون  38دڠن 

  كهيدوڤن كيت.

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 مربوت ڬنجرن يڠ تله دسدياكن اوليه اهلل سبحانه اوسهاسام بر-ماريله كيت برسام

نسي. مسكيڤون ترداڤت باڽق ڤندڠن علماء دالم ءاوتعالى ڤد مالم ايمڤين سموا اومت م

مالم  91دان مالم ڬنجيل ڤد  72مننتوكن بيالكه مالم يڠ تڤت برالكوڽ القدر سڤرتي مالم ك 

ڤد  عبادهسوڠڬوه بر-كيرا دان هاڽ برسوڠڬوه-يت تراللو بركيرا، نامون جاڠنله كاخيرتر

-م دان برسوڠڬوهازلتاسنديري بر ملسو هيلع هللا ىلصساتو مالم ترتنتو سهاج. ليهتله باڬايمان رسول اهلل 

ي ءماللو ضي اهلل عنهار ةشئسوڠڬوه مڠجر مالم القدر سباڬايمان حديث درڤد سيدتنا عا

 اهلل :ه مام البخاري رحمإرواية 

ُ وََأيْقََظ كَانَ الن َّ  ُ وََأْحيَا لَيْلَه ُ َشد َّ مِئْزَرَه َ ِإذَا دَخََل الْعَشْر م ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ه بِي ُّ َصل َّى الل َّ
 ُ  .َأهْلَه
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 قوات بولن رمضان بڬيندا مڠيكت اخير 91اڤابيال ماسوق  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ”مقصودڽ: 

  .“(عبادهبر٤اونتوق سام)ڽ ادان ممباڠونكن كلوارڬ عبادهينڽ. مڠهيدوڤكن مالم دڠن برءكا

مام مسلم إدڬامبركن الڬي دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  ملسو هيلع هللا ىلصكسوڠڬوهن بڬيندا 

 :ضي اهلل عنهر ةشئاهلل جوڬ درڤد عاه رحم

ُ فِي  ِ مَا لَا َيجْتَهِد ُ فِي الْعَشْرِ اْلَأوَاِخر َ َيجْتَهِد م ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ه ِ َصل َّى الل َّ ه كَانَ رَُسوُل الل َّ
 ِ   .غَيْرِه

 اخيرترڤد مالم سڤولوه  عبادهبر سدايا اوڤاي اوسهابر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل”: مقصودڽ

 “.ينءيڠ ال ملسو هيلع هللا ىلص ڽ درڤد مالماوسهارمضان ملبيهي 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ممڤراوليهكران  ملسو هيلع هللا ىلصسسوڠڬوهڽ كيت امت برتواه دالهيركن سباڬاي اومت نبي محمد 

 اڠ اين تيدق دبريكن اوليه اهلل سبحانهڤلواڠ سبسر اين دالم كهيدوڤن كيت. سدرله بهاوا ڤلو

يڠ تردهولو. روڬي دان امت مڽديهكن باڬي مريك يڠ سديكيت ڤون ٤وتعالى كڤد اومت

 وتعالى ددالم بولن اونتوق ممنفعتكن كسمڤتن يڠ دبريكن اوليه اهلل سبحانه اوسهاتيدق بر

  ليا اين.ورمضان يڠ م

دان ڤارا صحابة  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا رسول دن يڠ دتونجوقكن اوليه جونجوڠن كيتسواجرڽ تال

رمضان دجاديكن  اخيربڬيندا دالم مڠحياتي بولن رمضان خصوصڽ ڤد سڤولوه مالم تر

ڤدومن كڤد سلوروه اومت إسالم ڤد هاري اين. سسوڠڬوهڽ ڤدومن يڠ تله دتونجوقكن 

 اخيرتر٤رن كڤد كيت بهاوا بتاڤ تيڠڬي دان برنياليڽ دتيقمبااوليه بڬيندا جلس ممبري ڬ

ستقامة دالم ملقساناكن إتروس بر٤مودهن ماسيه بلوم ترلمبت اونتوق كيت سام-ضان. مودهرم

لقدر يڠ تله دجنجيكن اوليه اهلل ة اليل ممڤراوليهكيت سهيڠڬ كڤڠهوجوڠ رمضان باڬي  عباده

 وتعالى كڤد كيت. سبحانه

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 
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حياتي ڤڠاجرن يڠ بوليه كيت  ڤد هاري اين، ماريله برسام كيت خطبهي اخيرمڠ

 : رنوڠنجاديكن 

 ليا يڠ امت ايستيميوا، دكورنياكن اوليه اهلل سبحانهوبولن رمضان اداله ساتو بولن مڤرتام : 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوتعالى كڤد اومت محمد 

 يق درڤد سريبو بولن اداله بوقتي كاسيه سايڠ اهلل سبحانهءلقدر يڠ نياليڽ لبيه باة اليل كدوا :

 .باڽوتعالى كڤد هم

ن خصوصڽ مڠجر مالم ايمڤين القدر ءاي سسواتو كجاياتياد جالن موده اونتوق منچاڤكتيڬ: 

 .ةستقامإسوڠڬوه دان -ينكن دڠن برعمل سچارا برسوڠڬوهءمال

 : 27 ةنور ايلا ةفرمان اهلل سبحانهوتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  

دان سسياڤا يڠ طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ دان تاكوت ملڠڬر ڤرينته اهلل ”برمقصود : 

 “وليه كمنڠن.أيڠ بر٤له اورڠاسرتا منجاڬ ديريڽ جاڠن تردده كڤد عذاب اهلل، مك مريك

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِ  رِ كْ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ. هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ ُ  َأقُوْلُ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ الل ّٰهَ  قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِر

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَا ئِر َ لِْي وَلكَكُْم وَلِسَا ِ الْعَظِيْم ْْهُْم ء ِ  م
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ بِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ا ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة بِعِينَ وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل ّٰه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل ّٰه َ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ، َحق َّ تَْقوَاه ِ الْكَجمَاعَة َ َصلَاة وَُكونُوا  ،وَحَافِظُوْا عَلى
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ى ِسهِ، وََََّ َّ . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰهَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا يلِهِ:الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ و بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِ آِإ بْرَاه ِ دِنَا ِإ َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي ِيْنَ ِإن َّ َم  يْمَ فِي الْعَال

، وَاْرَض  َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ وَاْرَض الل َّ
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا َ الل َّ اى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإل مَعَهُْم   عَن َّ

 .بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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ْْهُْم وَالَأْموَاِت. ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ م  الل َّ

هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى بِالل ّٰه 

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم َشاه ا

 َ ُ و ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، وكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
(Tunku) يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ْ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَال هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ُ الل َّ ؤْمِنِينَ م
اِحمِينَ .   وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ.  وََسا

ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل  هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل  الل َّ
 وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، 

لُمَاِت  لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو الل َّ
ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِنَا ِإلَى الن ُّ ْْهَا وَمَا بَطََن، و ِ ، َظهَرَ م

ي ِ ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاكِر اُب الر َّ و َّ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب  نَ وَقُلُو
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هَا عَلَيْنَا لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ  نْيَا حَ لَهَا وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ سَنَةً وَفِي الآِخرَةِ . ر
ارِ.   َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ُ عَلَى  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم ُ الل ّٰه ِ يُعْطِك ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ْم نِعَمِه
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 
 

 

 


