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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُالهَذيَُأن خَزَلَُعَلىَُعبخَدَهُالخكَُ ُدُّلَِلَه َمخ ََيخعََُبُوََُتااْلخ  لخَُلُهَُعَوًجاُ*َلَُخ

َُلُدنخُهَُوي ُُُ مَُُشَ رَُبَُقَ يَ ًماَُليُ نخَذَرَُبَخًساَُشَديًداَُمنخ ََُلُمخَُننَيُالهَذيَنُيَ عُخالخُمؤخ َمُلوَنُالصهاَْلَاَتَُأنه
ًراَُحَسًنا  .َأجخ

،ُهُُُلُوُخسَُُرُوَُُهُُدُُبُخاُعَُدًُمُهاُمَُُنَُي ُهَبَُنُُنُهَأُُدُُهَُشُخأَُوَُ،ُهَُُلُُكَُيخُرَُالُشَُُهُُدَُحُخوَُُالُللاَُُإُُهَُلَُنُالُاََُأُُدُُهَُشُخأَُوَُ
ُل َُصَُُمُههُُاللُه ُسَُلَُعَُُ ُآلَُلَُعَُوَُُدُ مُهُمَُُنَُدَُي َُى َُعَُابَُالتُهوَُُهَُابَُحَُصُخأَُوَُُهَُى ُمُخل َُسَُوَُُانُ سَُحُخبََُُمُخَلَُُُنيخ

ُكَُمًُيخُلَُسُختَُ  ًا.يُخثَُا

ُعوُهَُلَعلهُكمُخاُللاَُوُخقُُ،ُات ُهدُُعُخاُب َُمُهأَُ نَُرخحَُُُت َُُُوَأَطي خ    وخ

  اهلل دملياكن غالقرءان ي قوم مسلمني، امة

 كيت ايفسو حاضريين مسوا دفك دان سنديري ساي ديري دفك سانفساي بر
 غي مسوا لكنغضمني دان اهلل رينتهف مسوا مالكوكن نغد اهلل دفك برتقوى سنتياس

 دبركيت اين ددنيا مسوا كيت فهيدو ضدحرامكن اهلل، مو غي اتاو يءاضيدر  تيدق
  .ضثشر نغد اهلل درمحيت كيت ننيتاخرية د دان

 نرمضا بولن اخريه روافدس كيت كربادان دان القرءان لونز يتغرايفمم نغد نافمس
  :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري مجعة خطبة اين، كراملبا

  “رمضان  دبولن  اهلل  غوضا  رهضانو“ قدرة الليل”مامل   دان القرءان  لونز ”
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  اهلل دملياكن غي مجعة غسيد

  القرءان لونز:  رتامف رهضانو

 اهلل اوليه يليهفد تله غي بولن القرءان، بولن ايضسبا دكنلي ضجو رمضانبولن 
ة ليل مامل دف ةزعلا بيت ك فوظحم حلو دري ءجز 30 قثسبا القرءان منورون اونتوق

 23 سالما سديكيت دمي سديكيت  حممد نيب دفك دتورونكن كمودين قدر،ال
 ةسور دامل زوجلع اهلل فرمان. اهلل اوليه دكهندقي غي كسسواين يكوتغم تاهون
 :185 ايات البقرة

َُدىُوَُالخُفرخَقانَُ َُمنَُُاَلخ رُُُرََمَضانَُُالهَذيُأُنخَزلََُُفيهَُُالخُقرخَآنُُُُهدًُىَُللنهاسََُُوبَ يَ َناتُ    َشهخ

 يضبا توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف غي رمضان بولن: ثرتيا
 توجنوقف منجلسكن غي نغكرتا-نغكرتا منجادي دان نسي،ءام سكالني

  .ساله غي نغد بنر غي انتارا نءاربيذف دان
 

 يضال غوضا غي مالئكة اوليه دباوا تله اين مليا يضال يخسو غالقرءان ي
 دتورونكن لقدرة اليل مامل ايايت مليا غي دمامل ،مالسال عليه جربيل مليا،

يايت نيب حممد ا نيب مسوا دفك هولوفغ اكنفمرو غي مليا غاليف غي انسان دفك
 :1ت:أالقدر اية وتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ
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  .قدرال ةيلل مامل دف اين ﴾لقرءانا﴿ منورونكن كامي  هثغضسسو :ثارتي    
  :3 :لدخانا ةسور دامل ضجو عزوجل اهلل فرمان

 ..……پ پ پ پ ڀ 

  .دبركيت غي مامل دف يتا ءانالقر نكنتورو كامي ثوهغضسسوُ:ُثارتي    
 

  هللا ُمُكَمِحَر مجعة غسيد
 رتيفس اداله اين نسيءام ومتا دفك ءانلقرا  موحيوكن اهلل اوتام توجوان انتارا

 :برايكوت
 ميبو دان يتغال تاكنفيخنم تله اهلل .مأنسي نفكهيدو توجنوقف ايضسبا-1

 دان نفكهيدو منجالين يفهلخ ايضسبا يمأنس منجاديكن اهلل اللو ،ثايسي سرتا
 نسيءام نفكهيدو نءاورنفكسم منجامني يضبا جوسرتو، .بومي ممعموركن

 اند ندوانف ايضسبا نقرءاال يوكنموح عزوجل اهلل ثكجادين فطره نغد سسواي
 :9:ءسرااإل ةورس ملدا اهلل رمانف .مريك اونتوق يقءتربا غي توجنوقف

 ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڤ ڤ ڦ ڦ
 امضأ﴿ بتول امت غي كجالن توجنوقف ممربي اين القرءان ثهغضسسو :ثارتي

 رجكنغم غي براميان غي غاور-غاور مبرياكنغم غي بريتا ممربي دان ،﴾سالمإ
  .بسر غي اهالف بروليه مريك بهاوا صاحل، عمل-عمل
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 دان اكيتفث االضس دفك ءشفا/ناورف ايضسبا تورونكن اهلل ضجو القرءان -2
 دان نغكتن ممربي وفمم غي نسي،ءام دفك رمحه مباواف دان نسيءام داملن مسئله
 اكن اين رمحة نغد تنتو سوده داخرية المانكا ددنيا، مأنسي فهيدو نيضكبها
 :75 ايات :يونس ةسور دامل اهلل فرمان .مريك دفك ضشر نيضكبها ممربي

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

  ک ک
 

 غي القرءان كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو! نسيءام واهاي”: ثارتي
 يضبا ناورف منجادي غي دان كامو، توهن دري اجرنفغمنجادي نصيحت 

 هدايه منجادي ضجو دان كامو، دادا ددامل اد غي باطني اكيتفث-اكيتفث
 غي غاور-غاور يضبا رمحة ممباوا سرتا كسالمنت، اونتوق توجنوقف

  .“براميان
 

يق ءباتر غي ذكري دان نءاخبا كتاب ايضسبا تورونكن اهلل ضالقرءان جو-3
  .خمباف دفك نداض تفبرلي غي اهالف نجرنض دبري غي

 :رتمذيال امام اوليه دروايتكن غي حديثبرسبدا دامل ساتو  نيب 

 

ُفَ َلُهَُبَهُحَُ َُكَتاَبُاّلِلَه ُقَ َرَأَُحرخًفاَُمنخ َرَُأمخثَاَلَََُمنخ َسَنُةَُبَعشخ ُ،اَسَنٌةَُواْلَخ  

َُأَلٌفَُحرخٌفَُواَلٌمَُحرخٌفَُوَميٌمَُحرخٌفُُٱاَلَُأُقوُلُ َحرخٌفَُوَلَكنخ  
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 دان ن،قيءباك ساتو ثيضب اهلل، بااكت دري فحرو ساتو خممبا افسيا’: ثارتي
 مال فلا“ مقصودكن تيدق واك ن،قيءباك ولوهفس ياماثم اكن ايت نقيءكبا ساتو
 وسات ميم دان فحرو  اتوس مال روف،ح ساتو فال يفتتا ،فحرو ساتو “ميم

 .‘ حروف

 
  اهلل دملياكن غقوم مسلمني ي

 

  رقدال ةليل ملما: كدوا رهضانو
 

قدر ال ةامل ليلاين اياله م مضانر ن ولنسي دبءااومت م دفك اهلل كدوا سرترب رهضانو
 بولن خريا ولوهفسد تراومت ضانمر  مامل-مامل دري مامل ساتو دف برالكو اكن غي

  .رمضان

 دف كيت ادهعب عمل كنت،كرب نغد نوهف غي مامل اكنفقدر اداله مروة الليلمامل 
 مامل دف .الين غن يبول-نولدب بولن ريبوس لبرعم كيت دري يقءبا لبيه ايت مامل
  :4-2:  لقدراة سور دامل اهلل نرماف. اهلل كةمالئ اراف اوليه نوهيفد اكن بومي ايت

ٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   

 

 قدرال ةليل مامل ايت فا تاهويغم تفدا كاوغا ثجالن فا دان“: ثارتي
 ايت، مامل دف. بولن سريبو دفدر يقءبا لبيه اداله قدرال ةليل مامل ايت؟
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 االضس ممباوا كران مريك، توهن ايذين نغد جربيل دان مالئكة تورون
 .﴾ثبرايكوت غي تاهون دف برالكو ركنيدتقد غي﴿ ركاراف

 ثوننفكام جنجيكن اهلل غي كربكنت نوهف غي مامل اداله ضقدر جوال ةمامل ليل
 ثدافك عباده عمل نغد ترسبوت مامل كنفهيدوغم غي ثهمبا-همبا دفك

 :    دان مسلم بخاريالدامل رواية  سبدا نيب 
 

َتَساًًب،ُُغَفَرُلهُماُتَ َقدهَمَُمنُُ َرُإميَاًنُواحخ َلَةُالَقدخ  َُذنخَبَه،َمنَُقاَمَُلي خ
 

 دان مياننإك نوهف نغد قدرال ةليل مامل كنفهيدوغم غي افسيا‘:ثارتي
 .وافمل غي ثسادو - وساد ونفما اكن اهلل اهلل، وننفكام كنفهارغم

 

  اهلل دملياكن غي مجعة غسيد

-ركاراف دفك اعهمج رااف وامس اجقغم نيغاي بيطخ ولن،فكسيم ايضسبا
  :-برايكوت ركاراف

 اين غوضا غي بولند انلقرءا دفن كيت كءاينتخمنمبه كماريله كيت .1
م خت قاونتو وبالهخ. ءانالقر نءخابا كتكنغمني دان يغيفمندم قثبا نغد
  .ليكاس ونفالقرءان دبولن اين واالو نءاخبا

 ربَُّدَت اونتوق الجرب دان يتك انخبا كوالييت كتغوسها اونتوق منيابر2.
 اند ثترمجهن مليهت كيت ساللو نغد القرءانغ كندو ايسي ممهمي سرتا

 .فسريت دان القرءان كلس-كلس يضريحاغم
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انق كيت -قان كنستيمم نغد نالقرءا هايخ نغد كيت رومه هياسيغم3.
  .ءانالقر نءاخاب الونكنغالقرءان دان سنتياس م ليقخ

  .القرءان توجنوقف نغد ندوفد سهارين كيت نفكهيدو رضبروسها ا4.

 نغد ريتراخ غي ولوهفس تراومت مضانر  مامل-مامل كنفهيدوغبروسها م5.
 اهلل ضمو ه،قدصبر دان ربرذك تهجد، القرءان، انخبا تراويح، صالة

 .قدرة الليل مامل نغد كيت كورنياكن

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 

 الخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ًَبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُ

ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتُوَُ رَُالذ ََُونَ َفَعَِنَُوَاّيَ  ََكيُخكخ  َم.ُاْلخ

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُ  َعَليخُم.َميخُعُالُخاالسُهوَُهَُُوتَ َقبهَلُللاَُمِنَ 

َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمنيخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرواُللَاُالخَعَظيخَمَُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُرُالرهَحيخمُُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَننيخ َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َهدُُ.ُسخالمََُنَُواإلَُااإَلميخَُُأَن خَعَمَناُبََنعخَمةَُُالهَذيُّلَِلهَُُاْلخ ُللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدًُُُدامُهمََُُُدنََُسيَُ َُأنُهَُوَأشخ َُصلَُ ُللهُهمُها.َُوَرُسوخ

َُُوَسلَ مُخ َباَعهَُُاَبهََُوَأصخحََُُلهَُآَُعَلىوَُُُمَمهد ،َُسيَ َدنََُُعَلىَوًَبَركخ مََُُإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنَُ ُ.الدَ 

ُبَتَ قخَوىُللاََُُونَ فخسَُُكمُخ،ُُأوخَصيُخللاَُُات هُقوا!ُللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َُوطَاَعَتَهُيخ
َن. َلُحوخ ُتُ فخ َُلَعلهُكمخ

 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمنيخ   للا،َُرَحَُكمُُُالخُمسخ

 تيدق غي نغوولض رينتفك غنتت كيت دركنثم ثاتوتفس واسافعباده 
 منرتمجهكن كيت ريلهما يت،ا اوليه. كسوسهن دان باءيق برنصيب

 طرهف زكاة ءيقبا ،زكاةبر نفيكواج منونايكن نغد اين فننصاأك راس
 ثونايكنمن رالهضرسب. دقهص نكقثربافون زكاة هرتا سالين ممفماهو

 ونفاتاو MAIDAM ليهاو كندلولوس غي زكاة وستف-وستف ماللوءي
 .قدالنتي غي هاوليبرت عامل-عامل دفك
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  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُهصَُاُمَُكَُ،ُُدمُهمَُُُنَُدَُيَُ سَُُلَُآُلىَُعَُوَُُ،دُ مُهُمَُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَ ُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخَإُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُ ُ،دُ مُهُمَُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرًَُبَُوَُ،
ًُبَُمَُكَُ،دُ مُهُمَُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهَُرَُب ُخَإُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلَُُلىَُعَُوَُ،
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُ يخٌدَُمََيخٌد.َإنُه ،نيخ  َُكُحََ
 

َُ َمَننيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمنَُُاللهُهمه َلمَُُاَت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ َلمَُُنيخ َياَءُُ،اتََُوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعُُ،َواأَلمخَواتََُُمن خ ُ.اتَُالدهَعوَُُيخبَُُمََُُُقرَيخبٌَُإنهَكَُسََ

 
 

ُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءًَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسَُنُمَُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكََُبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُن َُُايمَُفَُُاَنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُانَُضَُرُخمَُ

ُ ًَُبهلَل ُالخَواَثَق َُموخالَن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُُااللهُهمه ُالخعَُُانََُمي خ بخَنَُاُُ،اَبَديخنَُزَيخَن
َمُ َتفََُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُالالخَمرخُحوخ ًُبَُالخُمكخ َةَُعَليخَهَُوَعَلىُأَنخَزَلُالرهحخََُُشاه،ُوَُهللَُيخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُُلخطَانَةَُسُُال
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َُمنَُ َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ َلَماتََُُلَمنيخ ُالُدن خَياَُوالخُمسخ ُِف
ََتكَُ َُُالرهاَحََُّيَُأرخَحمََُُواآلَخَرَة،َُبَرحخ ُُ.نيخ

َدُ ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيُخَإُُدَُمُهمَُُُتغكواللهُهمه ُلخطَانَُسُُالَُثَقًَُبهللَُبخَنُالخَواَاُُلََُسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ

 

 ُلنهاَر.َقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحََُةَُخرَُرَب هَناُآتََناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآل
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدُ مُهمَُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمنيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

َُعَباَدُللَا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُُعُموَمُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،ُ ُرُللَاَُأكخ ن ََُوللاُُيَ عخَلُمَُماُتََُوَلذَكخ  َن.ُعوُخصخ

ُ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ
 

 


