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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

” ليةل القدر :ڤلواڠ كمسن دڬنجري دان دأمڤوين “
22 April 2022 / 20 Ramadan 1443
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برمقصود :سسوڠڬوهڽ اكيم تهل منورونكڽن (القرءان) ڤد مامل القدر .دان اتهوكه
اكمو اڤاكه مامل القدر ايت؟ مامل القدر ايت لبيه ابءيق درڤد رسيبو بولن .ڤد مامل
ايت تورون ڤارا مالئكة دان مالئكة جربيل دڠن ايذين توهڽن اونتوق مڠاتور
سڬاال اوروسن .مامل ايت (ڤنوه) كسجهتاءن سهيڠڬ تربيت جفر.
َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم
َأ ْشهَد َأ ْن ل آ ا َ ََل ا َال هللا َو ْحدَ ه َال َ ّ
ِ
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َص ّ ِل َو َس ّ ِ ّْل عََل َس ّ ِيدَنَ م َح َمد َوعََل أَل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َْي لهم ّاب ْح َسان اَل ي َ ْو ّم
ِ
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َو ِى ّ
هللا فَ َق ْد فَ َاز
ادلِ ينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َق ْوا َ
الْمتَق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
امحلد هلل ،تهل دوا ڤولوه هاري كيت منوَنيكن عباده ڤواسا رمضان .مسوڬ
صف ٢كصربن تهل دراڤتكن ماللوءي معلن برڤواسا ،دان دمهڤر جساده بركة يڠ
مڠهيدوڤكن رواڠ كربكنت داكمر كتقواءن ،منجاديكن تيتيس ٢نودا دأڠكت
الكڠيت ڤڠمڤونن .ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا ،lدڠن ملقساَنكن
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سڬاال ڤرينته دان منجاءويه الرڠڽن .تقوى برمقصود س نتياس برهايت-هايت ڤد
ستياڤ ڤرالكوان دان تيندقن دامل كهيدوڤن كران طاعة دان اتكوت كڤد هللا.l
كتيك ملڠكه كسڤولوه هاري ترأخري رمضان ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق;
”ليةل القدر :ڤلواڠ كمسن دڬنجري دان دأمڤوين“
اڤاكه يڠ دمقصودكن مامل َالْ َق ْدر؟ مڠاڤاكه دس بوت القدر؟ منوروت امام
الق ْرط ّب ،ممتيق تفسرين جماهد ،aل َ ْي َةل ال َق ْدر اايَل ل َ ْي َةل الْح ْ ُّك ايءيت مامل دتتڤكن
حكوم ،يعين هللاlمننتوكن ڤد مامل ايت سڬاال اڤ يڠ دكهندقڽي سالما
س تاهون ،ڤراكرا ٢براكءينت تقدير ،كامتْي ،رزيق دان اوروسن كهيدوڤن،
سهيڠڬ ليةل القدر ڤد اتهون بريكوتڽ .كتتڤن ٢اين درسهكن كڤد ڤارا مالئكة
اونتوق ملقساَنكڽن.
بيالكه مامل القدر؟ بردارسكن برباڤ حديث نب ﷺ انتاراڽ;
عن عائش َةْ d
ش ا َل َوا ّخ ّر ّم ْن َر َمضَ َان،
قالت :اكن رسول هللا ﷺ ُيا ّور يف ال َع ْ ّ
ش ا َل َوا ّخ ّر ّم ْن َر َمضَ َان.
َوي َقولَ َ :ت َر ْوا ل َ ْي َ َةل القَ ْد ّر ّيف ال َع ْ ّ
برمقصود :درڤد عائشةdاكاتڽ :سسوڠڬوهڽ رسول هللا ﷺ براعتاكف ڤد
سڤولوه هاري ترأخري بولن رمضان دان بڬيندا برس بدا :چاريهل ليلىة القدر ڤد
(رواية البخاري )2022
سڤولوه مامل ترأخري دامل بولن رمضان.
نب ﷺ ممڤرينچيكن مكوڠكينن برالكوڽ ليةل القدر ڤد مامل ٢ڬنجيل سڤولوه
مامل ترأخري رمضان .س بدا نب ﷺ:
ش ْ َال َوا ّخ ّر ّو ْت ًرا.
ّالْ َت ّمسوهَا ّيف الْ َع ْ ّ
برمقصود :چاريهل اي (ليةل القدر) ڤد مامل ڬنجيل سڤولوه يڠ ترأخري (دامل بولن
(رواية أمحد)
رمضان).
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اونتوق ممودهكن اومت اسالم منچاريڽ ،امام الغزايل ممربي ڤندوان بردارسكن
ڤڠاملن بلياو سڤريت يڠ دنوكيلكن دامل َح ّاش َي ّة الب َج ْ ّري ّمي:
”جحة االسالم امام الغزايل دان الءين ٢براكت :ليةل القدر بوليه دكتاهوءي
بردارسكن هاري ڤراتم رمضان .سكرياڽ هاري ڤراتم ،اايَل أحد ااتو رابو ،مك ليةل
القدر ترجادي ڤد مامل  ;29سكرياڽ جاتوه ڤد هاري اثنْي ،مك ليةل القدر ڤد مامل
 ;21سكرياڽ ڤد هاري ثالث ااتو مجعة ،مك ليةل القدر ڤد مامل  ;27سكرياڽ ڤد
هاري مخيس ،مك ليةل القدر ڤد مامل  ;25سكرياڽ ڤد هاري سبتو ،مك ليةل القدر
ڤد مامل “.23
والاو أڤاڤون ماملڽ ،ساڠت دأجنوركن اڬر كيت ممربي تومڤوان عباده يڠ لبيه
ڤد  10مامل اخري ،سام اد ڤد مامل ٢ڬنجيل ماهوڤون ڬنڤ.
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي،
اڤاكه اكيستمييواءن مامل القدر؟ اڤاكه هللاlدان رسول هللا ﷺ منجنجيكن
سسواتو يڠ ايستمييوا اونتوق كيت مسڤنا مامل القدر؟ دامل سورة القدر ،اايت
كتيڬ ،هللاlمڽبوت مامل القدر اايَل مامل يڠ لبيه ابءيق درڤد رسيبو بولن .ليةل
القدر اايَل مامل يڠ ڤنوه بركة ،مامل يڠ ساڠت دننتيكن مكوچنولڽن اوليه ستياڤ
مسّل يڠ براميان دان برتقوى ،مامل يڠ مندوروڠ ماءنيس اونتوق براسا دكت دڠن
هللا ،lمامل اونتوق منداڤت كريضاءن الهيي دڠن دأمڤوين سڬاال دوسا .أنداي
معلن كيت دترميا هللا ،برأونتوڠهل كيت كران معلن ساتو مامل سأوَل-اوَل برمعل
سالما لبيه  83اتهون.
مامل القدر توروت دڤنويه كسجهتاءن اڤابيال ڤارا مالئكة تورون دان
مڠوچڤكن سالم (دعا كسجهتاءن) كڤد سلوروه اورڠ براميان .مامل القدر جوڬ
اايَل مامل ڤڠامڤونن هللاlترهادڤ مهبا٢ڽ.
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دري أيب هريرة ،رسول هللا ﷺ برس بدا:
َم ْن قَا َم ل َ ْي َ َةل الْ َق ْد ّر اميَاَنً َوا ْح ّت َس ًااب ،غ ّف َر ََل َما تَقَ َد َم ّم ْن َذنْ ّب ّه.
ِ
برمقصود :ابرڠ س ياڤا يڠ برعباده ڤد مامل القدر كران اميان دان مڠهارڤ ڬنجرن
(رواية البخاري)
درڤد هللا ،مك دأمڤونكن دوسا٢ڽ يڠ تهل اللو.
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي،
اڤاكه يڠ ڤاتوت كيت الكوكن اڤابيال مسڤاي سڤولوه مامل ترأخري رمضان دامل
حرست ماهو ممنوءي ليةل القدر؟ جاديكن ڤڠاجرن درڤد ڤتوجنوق نب ﷺ.
درڤد عائشه  ،dمنچريتاكن:
مفهومڽ” :اداڤون رسول هللا ﷺ اڤابيال تيبا  10هاري ترأخري بولن رمضان،
بڬيندا ﷺ ممباڠونكن اهيل رومه ،مڠيكت اكءين بڬيندا (تيدق مڠڬاءويل
(رواية ابن ّحبَان)
ايستي ٢بڬيندا) رسات مڠهيدوڤكن مامل ترس بوت“.
منرب دڠن اين مڠاجق اڬر كيت مڠمبيل ڤلواڠ كمسن دڠن منيڠكتكن معلن
ڤد سڤولوه مامل ترأخري رمضان;
ڤراتم :تروس اس تقامه ،صالة برجامعه ،تراواتم صالة عشاء دان صالة صبح،
دمكربكن دڠن صالة س نة َر َوا ّتب ،مڠرييڠي صالة فرض.
كدوا :مندي دان ممأاكي واڠْي ممبوقتيكن سامڠت دان كسوڠڬوهن مننيت كتيباءن
مامل يڠ ايستمييوا.
كتيڬ :صالة تراوحي دان وتر برجامعه دڠن مليبتكن اهيل لكوارڬ .ڤرابڽقن
ممباچ القرءان; برتداروس دان برتَدَ بر ،لبيه افضل دالكوكن دسوراو ،دمسجد ااتو
برسام اهيل لكوارڬ درومه.
كمڤت :براعتاكف دمسجد; مروڤاكن س نه نب ﷺ يڠ ساڠت دتونتوت كيت
مالكوكڽن كران سڤنجڠ  10رمضان ترأخري ،بڬيندا تيدق لكوار مسجد مالءينكن
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اونتوق ممنويه كڤرلوان ٢اساس سهاج.
لكامي :ابڽقكن برتوبة دان براس تغفار تراواتم ڤد وقتو حسور; دمسڤيڠ برأوسها مناهن
ديري درڤد مالكوكن مكوڠكرن دان ڤراكرا كجي رسات ڤربواتن ظالمي ترهادڤ
خملوق الءين.
كمن :برسوڠڬوه-سوڠڬوه بردعاء ،مموهون ڤڠمڤونن اتس سڬاال دوسا دان
كسالهن ،مندعاءكن كسجهتاءن كدوا ايبو ابڤ  ،اهيل لكوارڬ رسات سلكْي
مسلمْي دان مسلامت  ،كران مامل القدر اداَل مامل ڤڠمڤونن.
س يدتنا عائشةdبراتڽ كڤد بڬيندا ﷺ;
مفهومڽ” :اكو براتڽ :واهاي رسول هللا ،جك اكو برمتو دڠن مامل القدر ،مك اڤ
يڠ سڤاتوتڽ اكو اوچڤكن .نب ﷺ برس بدا :اي هللا اي توهن اكيم ،سسوڠڬوهڽ
اڠاكو هما ڤڠمڤون دان امت سوك اكن كمڤونن ،مك بريكنهل كمڤونن كڤد كو“.
(رواية التمذي)
كتوجوه :جاڠن لوڤا بربوات ابءيق سسام ماءنيس ،جوڬ كڤد خملوق هللا يڠ
الءين .مامل ٢يڠ برابيق اين دتومڤوكن مالكوكن س باڽق-ابڽق عباده ،ابڽقكن
برصدقه ،بربقيت كڤد كدوا ايبو ابڤ ،بربوات ابءيق كڤد اهيل لكوارڬ ،مڽنتوين
جرين تتڠڬ ،فقري ميسكْي دان انق يتمي ،دان مالكوكن ڤلباڬاي كباءيقن برصفة
انساين.
َاب َركَ هللا ّ ْيل َولَ ُْك ّابلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ َاي ّت َو ِّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
هللا
الس ّم ْيع ِالْ َع ّل ْميَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ِ ْين َو ّمنْ ُْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َْي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْمي.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن َس ِيّدَ َنَ
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َدأآئّ ًما َأبَدً اَ .أ ْشهَد َأن لآ ا َ ََل ا َال هللا َو ْحدَ ه َال َ ّ
َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّ ِل َ ِو َس ّ ِ ِّْل َو َاب ّركْ عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ م َح َمدَ 6وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه
َأ ْ َمج ّع ْ َْيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َْي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعْي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرابڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

اللَه َم َص ّ ِل عَ ََل م َح َمد َوعَ ََل أ ّل م َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو َاب ّركْ عَ ََل
ِ
ِ
م َح َمد َوعَ ََل أ ّل م َح َمد َ ََك َاب َر ْك َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْيف الْ َعال َ ّم ْ َْي ان ََك َ ّمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْم ْؤ ّم ّن َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم َْي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َْي
ول ّ
قلوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّيف قل ّوِبّ م ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّبِ ْْت ْم عَ ََل ّم َ ّةل َرس ّ
هللا ﷺ.
الصا ّل َح ّة.
اللَه َم ْارز ْقنَا ل َ ْي َ َةل الْ َق ْد ّرَ ،و َأ ّعنَا عََل ا ْح َياِئّ َا ّاب َل ْ َمع ّال َ
ِ
اي هللا! اي َر َب الْ َعال َ ّمْي! ،اڠاكو كورنياكن اكيم كسمڤنت برمتو دڠن مامل القدر .جاديكن
اكيم انتارا مهبا مو يڠ مڠهيدوڤكن مامل ترس بوت دان دأمڤوين اكيم دري سڬاال دوسا،
دان قبولكن دعاء دان حاجة اكيم.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa untuk kaum muslimin
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اي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقساَنكن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن ف َق َراء
دان َم َسا ّكْي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج َال ّل َواال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬوَن هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬوَنكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاابيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
َاي َم ّ َ
اِل الْم ْل! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس الڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساَنكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
اي َم ّاِل ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفورَ-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذك ْر ُْكَ ،و ْاشكر ْوه عَ ََل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْكَ ،و ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ُْكَ ،و َ ّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َّل َما ت َْصنَع ْو َن.

7

