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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ََيخَعلخَُلُهَُعَوًجاُ.ُ ُالهَذيُأَن خَزَلَُعَلىَُعبخَدَهُالخَكَتاَبَُوَلَُخ ُدُّلَِلَه َمخ  اْلخ
َدُهُالَُشرَيخَكَُلُهُ ُالَإلَهَُإالُهللاَُُوحخ َهُدَُأنخ لُهُُ،َُأشخ َهُدَُأنهَُسيَ َدََنُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  ،َوَأشخ

َُ،َوَسلَ مخُالل ُهمهَُصلَ ُُ َبَهَُأْجخََعْيخ  َعلَىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُوَعَلىُآَلَهَُوَصحخ

َساٍنَُإَلُيَ وُخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ يخنََُوَمنخ  َأمهاُبَ عخُدُ،ُفَ َياَُعَباَدُهللَاُ،ُ.َمُالدَ 
َُوَُكونُواَُمَعُالصهاَدَقَْيََُيُأَي َُّهاُالهَذيَنُآَمُنواُات هُقواُ ُأوَصيُكمخَُونَ فخَسيُبَتَ قخَوىُهللَا،  اّلِله

 

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
: برمقصود غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 هندقله دان اهلل، دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غواهاي اور“
  “.بنر غي غاور-غاور سام-برسام برادا كامو

 

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 كيت سام-سام ماريله ،رمضان 17 دف القرءان نزول نغد نافبرمس
 : برتاجوق غي اين هاري دف خطبة دفك رهاتنيف وكنفمنوم

  .“رهسيا د سباليق نزول القرءان”                  
. دتورونكن القرءان فاغارا جلس مخد دامل القرءان تله دسبوتكن س
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 توجوان دان رهسيا انتارا كنغمنر غي القرءان ايات فبربا اداله برايكوت
  :حياتي سام-سام كيت اونتوق دتورونكن اي
  .دومنف دان توجنوق،ف ايضالقرءان سبا1.

 : 89 ل اياتحنلا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان 

 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 منجلسكن القرءان مو دفك تورونكن كامي دان :برمقصود غي
 دان رمحة ممباوا سرتا توجنوق،ف منجادي دان سسواتو فتيا-فتيا

  .سالمإ غاور يضبا اكنريمبغضم غي بريتا
 

 ممباوا غي ثنغكندو نغسلوروه مأنسي د يضبا توجنوقفالقرءان منجادي 
  .ساله دان باءيق مبيذاف ايضسبا ضجو دان نغكرتا دان نجلسنف

 :185البقرة، ايات  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ڻ



 

4 
 

 بولن ﴾واسا ايت ايالهفبر كامو دواجبكن غي ماس﴿  :برمقصود غي
 سكالني يضبا توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف غي رمضان

 دان توجنوقف منجلسكن غي نغكرتا-نغكرتا منجادي دان مأنسي،
 .ساله غي نغد بنر غي انتارا نءاربيذف ﴾منجلسكن﴿

  .غنرف دان هايخ ايضالقرءان سبا2.
 هايخ دفك لنطاكب نفالضك دري كلوار مأنسي غيبممبيمالقرءان 

 سبحان اهلل . فرمانبنر يضال لوروس غي جالن ك وجنوققت دان كبنرن
 :16 ايات ةدئاملا ةسور دامل وتعاىل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 سرتا كسالمنت جالن-جالن منوجنوقكن اهلل ايت ﴾القرءان﴿ نغد :برمقصود غي
 كلواركن توهن ﴾ثنغد﴿ دان ،ثنءضايكر يكوتغم غي افسسيا دفك نءاكسجهرت

 نغد ،غبندير-غتر غي ﴾اميان﴿ هايخ دفك ﴾كوفور﴿ ليتاض-فلض دري مريك
  .لوروس غي جالن ك مريك منوجنوقكن توهن ﴾ضجو ثنغد﴿ دان; ثايذين
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 غي وحي علمو نفغال (mencahayai)ءياحيخمنالقرءان دتورونكن 
 ايضلباف منجلسكن دان كتاب اهلي اوليه كنفالضد تله ثسبلوم

 هسبحان اهلل فرمان. نصراني دان يهودي اوليه يكنثدمسبو تله غي ركاراف
 :15 ايات ةدئاملا ةسور دامل وتعاىل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 
 كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو! كتاب اهلي واهاي: برمقصود غي

-نغكرتا﴿ دري قثبا كامو دفك كنغمنر نغد ﴾ حممد﴿ كامي رسول
 كتاب دري يكنثمسبو كامو تله غي ﴾حكوم-حكوم دان نغكرتا

 غي﴿ ركاراف قثبا ﴾منددهكن تيدق نغد﴿مو كا ممعافكن اي دان ي،خسو
 نيب﴿ كبنرن هايخ كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو. ﴾يكنثمسبو كامو
  .ثنغكرتا اتث جلس غي ﴾القرءان﴿ كتاب سبواه دان اهلل، دري ﴾حممد
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  ْبرََّجُم غي ناورف دان وناضبر غي نصيحت ايضالقرءان سبا3.
  .هاتي اكيتفث دفك

 :57يونس ايات  ةاهلل سبحان وتعاىل دامل سور فرمان
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 ک ک
 كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي :برمقصود غي

 منجادي غي دان كامو، توهن دري اجرنفغ نصيحت منجادي غي القرءان
 ضجو دان كامو، دادا دامل د اد غي باطني اكيتفث-اكيتفث يضبا ناورف

-غاور يضبا رمحة ممباوا سرتا كسالمنت، اونتوق توجنوقف هدايه منجادي
  .براميان غي غاور
 صحنفغ دان تردهولو اومت نصيب دفك رااعتبالقرءان ممباوا 4.

  .تردهولو كتاب نغكندو
 :111ايات  يوسف ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان
 ُ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
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 يغاندوغم ايت نيب-نيب قيصه ،ثوهغضسسو دمي :برمقصود غي
 عقل اءيثوفمم غي غاور-غاور يضبا رااعتب كنغمندات غي الجرنف

-ريتاخ اي بوكنله ﴾القرءان دامل غتركندو غي نيب-نيب قيصه﴿. فيكرين
 دامل د ترسبوت غي فا كنصحغم اي يفتتا ،اداكن-داد غي ريتاخ

 غي نغكرتا ايضسبا اي دان ،ثدفولو درترده غي امضأ كتاب-كتاب
 دان توجنوقف هدايه منجادي سرتا سسواتو، فتيا-فتيا منجلسكن

 . براميان ﴾ماهو﴿ غي قوم يضبا رمحة
 
 

  .وتعاىل هسبحان اهلل دري امران دان اتنغريف ايضالقرءان سبا.5 
ُ:52إبراهيم ايات  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 دبري مريك ايفسو مأنسي دفك يكنفادمس اين ﴾القرءان﴿ :برمقصود غي
 نغد﴿ تاهويغم مريك ايفسو دان; ثنغد نصيحت دبري دان اتنغريف

توهن  اياله اهلل ثوهغضسسو بهاوا ﴾ثدامل د ترسبوت غي جههو-جههو
 دان تغيابر ،فيكرين اءيثوفمم غي غاور-غاور ايفسو دان; اسا مها غي
  .نصافإ
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  .مسلمني قوم بوات مبرياض بريتا دان اميان وهضنف ايضالقرءان سبا.6
 :102ل ايات حنلا ةسور داملوتعاىل  هاهلل سبحان فرمان

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

  ىئ ىئ ی ی

 اوليه دتورونكن ايت القرءان: ﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله :برمقصود يغ
 دان اليق وهغضسو غي اراخ نغد توهنمو دري ﴾جربيل﴿ سُدلُقا ُحْوُر

 اونتوق دان براميان، غي غاور-غاور اميان وهكنضمن اونتوق ،هبرحكم
 غاور-غاور يضبا مبرياكنضغم غي بريتا سرتا توجنوقف هدايه منجادي

  “.سالمإ
 

 كيت منجاديكن اي دتورونكن، القرءان فكنا حكمه ممهمي نغد
 ينءال اراخ تياد. مليا غي القرءان نغكندو ايسي حياتيغم لبيه غي منيوءم

 ،ثيغيفمندم نغد مالءينكن دتورونكن القرءان مقصود يافاخمن اونتوق
 حياتنفغ نغدان دسوسولي د ثتهداي دري اجرنفغ مبيلغم دان خثممبا
 غي افسسيا ، ايستيميوا غي يخسو كتاب اكنفمرو القرءان. عمالن دان
-لبيه ،خثممبا اهالف دكورنياكن اكن فتت ثممهمي افتن ونفواالو خثممبا
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 منجادي اونتوق يليهفتر كيت ضمسو. رمضان بولن دامل خدبا يضال لبيه

 : نيب سبدا. تثعشفا تفمندا غي القرءان متن
َمُالخَقَياَمَةَُشَفيًعاُ  أَلَصخَحاَبهَُاق خَرُءواُالخُقرخآَنُفََإنهُهَُيَخِتُيَ وخ

 قيامة هاري دف غدات اكن القرءان كران القرءان لهخبا:  برمقصود غي
  .ثمتن-متن دفكشفاعة  ممربيكن اونتوق

  ﴾مسلم رواية ﴿                                                              
 اي. القرءان برمتنكن فهيدو يضالقرءان اداله متن سجاتي. تيدق رو

-غماسي متن لكنغضمني ينءال متن كتيك اخرية، د ثمتن لكنغضمني تيدق
. ثيغيفمندم غنجفمتن القرءان تنتوله ممرلوكن ماس  لرضبر اونتوق. غماسي

 دان يضاف وقتو د نمنف منجادي سنتياس ثسهاروس القرءان جوسرتو،
 بوسن رنهف تيدق غسساور رتيفس بوسن افتن مامل، دان غسيا ،غتف
ُ.ثتفرا متن نغد

ُ

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
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 كاوغا ايفسو مو دفك القرءان منورونكن تيدق كامي :برمقصود غي
 غي غاور يضبا اتنغريف منجادي اونتوق ثها. كسوسهن غوغضمن
 بومي تاكنفيخمن غي توهن دري دتورونكن. اهلل رينتهف رغضت ملتاكو

  .يغضتي غي يتغال دان
 ﴾4 - 2: هط ةسور﴿                                                

ُُُُُُُُُُُُُُُُ
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ِبَُ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَيَ 
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُهُإنُهُ تَ غخَفُروخ ُرُالرهَحيخُم.فَاسخ ُُهُُهَوُالخَغُفوخ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

صَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَُ  َُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُهُا
َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ

ِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمَُُ َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا  ،ْيخ
يخٌدَُمََيخٌد.  َُإنهَكُِحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ن ُخ َلَماَتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َوَرَعاََيُهَُمَنُالخُمسخ َلهُُ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ َياَُواآلَخَرَة،َُواحخ
ََتكَُ َ.َُبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرهاَِحَْيخ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ
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. خالصنإك دان مياننإك نوهف غي واساف كامي، واسافيا اهلل، جاديكن 
 دان قدرال ةليل نقيءكبا وليهيارفمم كامي رضا مو-توفيق كورنياكنله

. كامي جيوا-جيوا دفك نءاكتقو رهكنلهضانو. ثناءكسجهرت
 غي يقءبا-يقءسبا كاولهغا ثوهغضوسس كران اين، جيوا يكانلهخسو

 .غثليندوف دان غنولوف باءيق-يقءسبا جوا كاولهغا دان ثنيكخوثم
 

 غنراف هايخ كامي، هاتي فهيدوفغ ايضالقرءان سبا يا اهلل، جاديكنله
. كامي وانءكريسا غهيلفغ دان كامي كسديهن فكيغفث كامي، دادا

مو دان  تنعم اكن منشكوري مو، اتيغيغم اونتوق كامي بنتوله
  .مو دفك ةعبادايلوق -يلوقإسمنونايكن 

 

. كامي ةعباد االضس دان واساف، صالة، زكاة، ءاهلل، ترمياله دعا يا
 فترهاد توبة وننفمأك كورنياكنله. كامي نغككورا االضس ورناكنلهفمس

 مها يضال توبة منرميا مها غي توهن كاولهغا ثوهغضسسو. كامي نفكسيال
 .اسيهانيفغ

ُ
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ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماُ ُرُهللَاَُأكخ َن.َوَلذَكخ نَ ُعوخ  َتصخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


