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 وليه ليلة القدراجالن ممفر
 م 2022 افريل 22برساماءن  هـ 1443 رمضان 20

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  
يل ىل مل خل ٱ  

رتيب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  

 ىف يث  ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت 
يلىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  

 (5-1 :قدرال)                                                                    

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ   ۇ  ۆ     فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

  فد"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كبرمقصود: 

"أوىل  فددان ك اللَّـه رسول  فددان طاعتله كامو ك اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، )بنته -كامو بربنته جك

القرءان(  ) اللَّـه كتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك مك

دان  اللَّـه  فدبراميان ك ـ كامو بنركالسنة( رسولث، ج)دان 

باضي كامو(، دان )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةهاري 

 فوال كسودهنث".لبيه ايلوق 

 

 سكالني، اللَّه  درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اللَّه  فدك كتقواءن غكتكنماريله كيت مني

 دان فرينتهث سضاال ملقساناكن برسوغضوه غنوتعاىل د

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن

 فد خطبة. اخريةد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة
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ة ليل وليهارفجالن مم تاجوق مغهورايكن اكن اين كالي

 .قدرال

 

 سكالني، اللَّه  درمحيت غي مجعة غسيد

 غي رمضان بولن دامل مامل ساتو اكنفمرو ليلة القدر

 مامل اكنفمرو اين ليلة القدر. بولن سريبو دفدر باءيق لبيه

 سدر مريك كران براميان غي غاور يضبا ربوتن منجادي غي

 تيدق مريك دان ثكلبيهن قثبا اءيثوفمم ترسبوت مامل بهاوا

 غن رمحة يدا كربكنت وليهابر اونتوق غلواف سكنفمل ماهو

 فرمان نغد نتفبرت اين حال. ترسبوت مامل فد يثترمسبو

 غي 5 غضهي 1 ايات سورة القدر دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 : برمقصود غي تادي خطبة اول دف كناخدبا

 

ليلة  دف اين (القرءان) منورونكن كامي ثوهغضسسو"

 دي فا تاهويغم تفدا كامو ثجالن فا دان. القدر

 سريبو دفايت لبيه باءيق در ليلة القدر؟ ليلة القدر كبسرن

 ايذين نغد جربيل دان مالئكة تورون ايت، مامل دف. بولن

 كنيردتقد غي) ركاراف االضس ممباوا كران مريك توهن

 بركت غي) مامل لهاسجهرت. (برايكوت تاهون دف ثبرالكو

 ."فاجر تربيت غضهي (ايت
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 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

 ؟اين ليلة القدر ثبرالكو بيالكه ءالنثرسوف

 ،ترسبوت تاريخ تفت نغتيدق دكتاهوي دسسوغضوهث 

عليه  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب حديث عمرجو نامون

 دف جاتوه ترسبوت مامل بهاوا كن،ااتغم علماء اراف وسلم

 ساتو ساله دف يتءيا رمضان بولن دف تراخري مامل سفولوه

 ماله. 29 ك اتاو 27 ،25 ،23 ،21 ك مامل يعين نجيلض مامل

بوليه  ليلة القدربهاوا  منافيكن تيدق ضجو علماء اراف

 اتاو 28 ،26 ،24 ،22 ك مامل رتيفس فنض مامل دفبرالكو 

 ادالهبهاوا مامل ايت  تفندافبر علماء ضجو اد. رمضان 30

 .رمضان 27 ك مامل دف يتءيا فتت

 

ليلة  تاريخ تفت اراخس دكتاهوي تيدق ونفواالو

 براميان غي سالمإ اومت ايضسبا نامون اين، قدر القدر

 غنجفس دف كيت ةكتكن عمل عبادغمني سنتياس رلوف كيت

 تراخري غي مامل ولوهفس دف ثصخصو ،رمضان بولن مامل

 كران دمكنيدكاتاكن  اين حال. ترتنتوهاري رياغم افتن

 فستيا دف استقامه اراخس ةعباد عمل مالكوكن غي مريك

 اللَّـه اوليه توجنوقف دبريكن اكن سيتف رمضان دبولن مامل
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. اين غوضترا غمامل ي نغد رمتوكنفد اونتوق وتعاىل هسبحان

 دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل

 هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس هاعن هاللَّ رضي ةشئعا سيدتنا

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 ".رمضان دري اخري غي مامل ولوهفس دف ليلة القدراريله خ"

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 رمتوب تفدا رضا الكوكن كيت رلوف غي نفرسيافانتارا        

 دان مياننأك كتكنغمني رلوفاين اياله كيت  ليلة القدر

 ممربسيهكن غيفدمس دوسا، االضس دفدر برتوبة سنتياس

 كتيك ءريا عجوب، تفيص دفدر كيت جيوا سرتا هاتي

 ريناخنف كران دمكنيدكاتاكن  اين حال. ةعباد مالكوكن

 خالصا غي نية دفك برلندسكن رلوف اين غوضترا غي مامل

وتعاىل  هسبحان هاللَّ ناءضكرياري خنتوق مناومسات

 غي 29 ايات فاعراألة سور دامل ثنفرما اميانضسبا

 :برمقصود

 

 االضس دف) عاديل برالكو وروهثكاتكنله: توهنكو م"

 دان) موك كنفهاد (كامو ايفسو وروهثم) دان (ركاراف

 كالي فتيا دف بتول نغد (هاللَّ دفك) كامو (هاتي
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 عمل كنصالخإغم نغله دة رعبادب دان غمسبهي رجكنغم

 تله دي اميانضسبا (كران); مسات ثدفك كامو امضا

 اكن كامو (والف دمكني) ،ثموال دف كامو منجاديكن

 ."(ثدفك) كمبالي

 

 غي مامل مبوتثم برسديا سنتياس هندقله ضكيت جو

 عملن ايضلباف كنيسيغم دان كناتورغم نغد اين بركة

 هاللَّ دسيسي بسر غجرن ينض دان الاهف وليهارفمم اونتوق

 اراخس دالكوكن هندقله اين ةعباد عمل. وتعاىل هسبحان

 غسيا وقتو دف اد سام كريا تيدق استقامه دان وهغضبرسو

 غي حديث نغد سالرس اين حال. مامل وقتو دف ونفماهو

 غي اعنه هاللَّ رضي ةشئعا دفدر امحد االمام اوليه دروايتكن

  :برمقصود

 

وسها ابر عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّاداله رسول "

 ملبيهي (رمضان) اخري ولوهفس دف (ةبرعباد) وهغضبرسو

  ".ينءال غي بولن دف ثوهنغضكسو

 

 وليهارفمم اونتوق داجنوركن غين يءانتارا عملن ال

 اونتوق سارنكند كيت اياله اينليلة القدر  كربكنت

 مالكوكن نغد اين تراخري غي مامل ولوهفس كنفهيدوغم
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 ةسن عملن اكنفالليل اين مرو. عملن قيام الليل قيام عملن

 ةبرعباد اونتوق برتوجوان دغن ماملفد وقتو  ونغبا يتءيا

 ةنس صالة الكوكنم رتيفس وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك

 القرءان، خممبا ،تسبيح صالة سنة ،توبة صالة سنة ،َتَهجُّد

 ءبردعا قنلهثرباف. ثايضسبا دان ءبردعا ،راستغفابر برذيكري،

 هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب اوليه جركناد غي ءدعا نغد

 االمام اوليه دروايتكن غي حديثميان اضسبا ،عليه وسلم

 ،ثبرتا رنهف اعنه هاللَّ رضي ةشئعا سيدتنا دفدر رتمذي،لا

 هاروس غي كهفا ،ليلة القدر برمتو اكو اندايكن هاللَّ رسول يا

 هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ايت؟ مامل دف كنفخاو اكو

  :كنلهفخاو منجواب عليه وسلم

 

 "اللََُّهمََّ ِإنَََّك َعُفو َّ ُتِحبَُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنَِّى"

 

 ممعافكن سنتياس كاوغا ثوهغض، سسوهاللَّيا ": برمقصود

 ايت اوليه ،ممعافكن سوك يضال ،(همبامو-همبا كساهلن)

 ".كساهلنكو معافكنله

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 خريياغم يضبا روموسن ايضسبا كسيمفولنث 

 سكالني، مجاعه دفك روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة
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 مسنأك غلواف مبيلغم وسهاابر سامسامبر كيت ماريله

 هاري سفولوه دفوتعاىل  هسبحان هاللَّ اوليه دبريكن غي

 كيت لهغونتوابر ثوهغضسسو. اين رمضان بولن تراخري

 كران عليه وسلم هاللَّصلى  حممد نيب اومت ايضسبا

 ضمسو. كيت نفكهيدو دامل اين سبسر غلواف وليهارفمم

 ثسرتوس دان اين ليلة القدر وليهارفمم اكن مسوا كيت

 يتءيا بولن سريبو ملبيهي الاهف كلبيهن ناءكورني تفمندا

 فرمان. عموركيت تاهون 83 سالما ةعباد نغد ناءمابرس

  :29 ايات ِدْعالرَّة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 

ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  
 

اوليه براورغ يغ براميان دان برعمل صاحل ": برمقصود

كبهاضياءن يغ امت مغضمرباكن دان متفت كمبالي يغ 

 ."باءيقث-سباءيق

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


