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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َمَننَيُ ُٱلهَذيَُأنَزَلُالخُقرخآَنُُهًدىَُوَرْحخًَةَُللخُمؤخ ُٱحلَمُدُّلَِلَه

َهُدَُأنهُنََبي هَناُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسولُُه، َدُهََُلَُشرَيَكَُلُه،َُوَأشخ ُهللاَُُوحخ ََُلَُاَلَهَُإَله َهُدَُأنخ َُأشخ

يخَنُاَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىُنََبيَ َناُُُمَمهدُ  َمُالدَ  َُإَلُيَ وخ َسان  َحابََهَُوالتهابََعنَيََُلُمخُِبََحخ ُ،َُُوَعَلىُآَلَهَُوَأصخ

َن. َلُحوخ ُتُ فخ َيُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتَهَُلَعلهُكمخ  َأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُعَباَدُهللَاُُأوخَصيخُكمخَُوَإَّيه

 

  وتعاىل، هيت اهلل سبحاندرمح غي مجعة غسيد
 مجاعه غسيد دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، مليا غي مجعة هاري دف

 وتعاىل، هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغمني وهغضسو-وهغضبرسو اونتوق سكالني
  ثوهغضسسو. ثنغالر االضس لكنغضمني دان اهلل رينتهف ملقساناكن نغد يتءيا

  دنيا د اد سام كيت فهيدو نءايضوق كبهااونت ترباءيق غي بكلن اداله تقوى
  :اياله اين هاري دف مجعة خطبة تاجوق. اخرية د ونفماهو

  .برسام    جوابغوغضت  القرءان  ني خكسو   ممليهارا                          

  سكالني، مجعة غسيد
  عرب، بهاس دامل  حممد كيت نيب دفك دتورونكن غالقرءان اياله كالم اهلل ي

 متواتر، اراخس كيت دفك يكنافدمس ،عليه السالم جربيل نءارانتارف منروسي
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 سواتو دكريا خثممبا دان ساالنَّ ةسور نغد خرييأد ،الفاحتة ةسور نغد يءدموال
  .ةعباد

  .مأنسي فهيدو ندوانفاهلل سبحان وتعاىل منورونكن القرءان اونتوق منجادي 
  نغرونداف يغاندوغم وتعاىل، هسبحان اهلل كبسرن كنغمنر ضجو القرءان كتاب
 اداله القرءان نوروننف ثوهغضسسو. زمان غنجفجزة سمع اكنفمرو دان نفكهيدو

 ثتحضر ك برشكور رلوف كيت ثمسستي دان كيت دفك وتعاىل هسبحان اهلل رهضانو
  :2-1 ايات الكهف ةسور امل د ثمانفر اميانضسبا

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

. حممد ثهمبا دف القرءان منورونكن تله غي اهلل يضبا وجيانف االضس: برمقصود غي
 بهكن. كبنرن دفدر فغيمثم غلقرءان ايت سسواتو يا دف منجاديكن تيدق دي

 نغكداتا اتنغريف ممربي اونتوق دتورونكن اي. لوروس غي سسواتو ايت القرءان
 براميان غاور دفك مبرياض بريتا ممربي دان اهلل دفدر (dahsyat)دهشت غي عذاب

  .باءيق غي نجرنض مريك يضبا بهاوا صاحل برعمل يضال
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  وتعاىل، هانسبح اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 ثايا اياله ينءال غي كتاب–كتاب نغد يننءبرال غن القرءان يءايستيميوأساتو ك

  :9 ايات جراحل ةسور  دامل ثمانفر. وتعاىل هسبحان اهلل اوليه ليهارافد دان ضدجا

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 كامي لهث ها دان القرءان منورونكن تله غي كامي ثوهغضسسو: برمقصود غي
 .ثاليهارمم

. باءيق نغد ضدجا سنتياس  حممد نيب دفك دتورونكن غي وحي ثوهضغسسو
. يضال ينداضب زمان سجق برموال سوده تفت نغالقرءان د صيان منوليس نكتليت
 صحابة اراف اوليه دتوليس اي ارهكنغم اكن ينداضب وحي، منرميا كالي فستيا
 دامل. اهلل عنه ضير  بتاث بن زيد ثانتار وحي، نوليسف نغكال دامل اهلل عنه رضي
  :بركات بتاث ابن زيد بهاوا دسبوتكن رواية ساتو

 

 ابيالفا. داكوفك خممبا ينداضدان ب د سيسي رسول اهلل  وحي منوليس رنهفاكو 
 .“توليس كاوغا غي فا داكوفك لهخبا”:برسبدا ينداضب منوليس، سلساي اكو

 اكن ينداضب دتوليس، تيدق غي كلمة اتاو كساهلن تفتردا جك. خثممبا اكو اللو
 .سيمأن دفك خدبا اونتوق كلوار ترسبوت وحي باوا اكو كمودين. ربتولكنفمم

                                                            ﴿ُ  ﴾نيالطربا روايةحديث
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    سكالني، دكاسيهي غي مجعة غسيد
 يتءيا اهلل عنه رضي الصديق بكر ابو زمان دف برالكو رتامف كالي القرءان ولنفومفغ
       ظاف  ح   راماي ترسبوت، نغرافف دامل. مرتد نغولوض غمننت هاَمَمَيْلاَ نغرافف سفسل

(penghafal)رضي بطااخل ابن عمر اين، ركاراف مليهت. شهيد ورضوض القرءان 
 ولكنفومغم اونتوق اهلل عنه رضي الصديق بكر ابو دفك كنغداخمن اهلل عنه
 دفك دبري القرءان منوليس دان ولفومغم سضتو مك يءرستوجوفد ستله. القرءان

اهلل  رضي ْتِباثا  ابن زيد دان اهلل عنه رضياخلطاب  ابن عمر يتءيا صحابة غاور دوا
 ايات منرميا اكن تيدق اهلل عنه رضي بتاث ابن زيد ي،ِطْوُيالَس امام منوروت. عنه

 ايات بهاوا سقسي غاور دوا دباواكن واليخك ثدافك دتوجنوقكن غي القرءان
 نتغاي سقدر دتوليس بوكن دان  اهلل رسول نفهاد د دتوليس رنهف ترسبوت

 يتءيا سام غي روسيسف ماللوءي ايت سفسل مصحف نوليسنف .مات-مسات
 صحيح اداله القرءان ايات مسوا ممستيكن دمي تلييت نوهف نغد مقيدس دان دتوليس

 .تفت دان

  ،وتعاىل هسبحان اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد
 ﴾KDN﴿ ريضن دامل كمنرتين اوالنفغ باوه د برالكو القرءان نءاضنجافدمليسيا، 
 ْحيِحْصَت ةَنْجَل﴿ القرءان (teks) تيكس نيالينف دان نقميفث جاوتنكواس منروسي
 .﴾القرءان
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 نامنتاوف منجالنكن اكن ريضن-ريضن د KDN يهقف ن،ءواتكواسافغ يكفدري اس
 د برجدوال نازيرنف ن،ءاضرنياف )premis-premis( رمييسف-رمييسف د بركاال

-دمان ناادو برداسركن ادوفبرس نءامريقسف سرتا نقيتخنف دان نربينتف شريكت
 غي مصحف كاولن، دان نءواتكواسافغ ثادا نغد ايت، سبب اوليه. رمييسف مان

  .نغليويفث دان كساهلن دفدر ليهارافتر اداله اين اراضن د ترسبار
 

 مليسيا د القرءان مصحف يتقنخ نتفكت ممليهارا جوابغوغضت ايت، غيفدمس
 ن،غليويفث ككلريوان، غسبار لقكنيغم يضبا. يهقف مسوا دفدر كرجاسام ممرلوكن

 اءيثوفمم مصحف فستيا ممستيكن هندقله راماي غاور مك ملسوانف دان
 جك. KDN (hologram)رامضهولو ليكتف دان KDN كلولوسن  (cop)فوخ

 توجوان يضبا ريضن KDN يهقفن ك ااكن ادوموكغم بوليهله مك ،ثسباليق يتفددا
  .ثسواجر غي تيندقن مبيلغم

 

 مشاركت دفك دسارنكن اداله ،ضجو القرءان نيخكسو ضسكالي، دامل منجا اخري
 انوغضتر امضا لاوحا حال جابنت دفك الما غيمصحف -مصحف هانرتغم اونتوق

اي تيدق رام غاور. ليهارافتر دان ترحرمت غي اراخ نغد وسكنفدلو تفدا رضا
 نيخكسو منجامني دمي رسنديرينف اراخس القرءان وسكنفملو اونتوق القكنضد

 .انءالقر
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

 پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ 

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

; ثدف وانضكرا اد تيدق اين، القرءان كتاب. ميم الم، ،الف :برمقصود غي
 غي ركاراف -ركاراف دفك براميان غي غاور يتءيا. برتقوى غي مريك يضبا توجنوقف

 كامي غي رزقي دري نيضسبها ممبلنجاكن سرتا ،غمسبهي منديريكن دان ئب،غا
ُ.كمري دفك بريكن

ُ

 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.

ََكيخَم. َرُاحلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ َُأقُ وخ َلَمنيخ هللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخَُوَلَساَئَرُالخُمسخ
ُرُالرهَحيخُم. ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتُفَاسخ ََُوالخُمؤخ َمَننيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ  َوالخُمسخ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاحلخ ُالخَعاَلَمنيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدنََُُأنُهَُوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه. َُسيَ َدنََُُعَلىَوََبَركخ
َحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهد ، َ.َُوَأصخ َُأْجخََعنيخ

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

ََُُمَعاَشرَُ َلَمنيخ   هللا،َُرَْحَُكمُُُالخُمسخ

 مجعة غسيد تكنغيغم نيغاي بيخط 2021 تاهون غهوجوفغ د برادا كيت نافمس
 رلواغم نفكواجي يتءيا غنتيف غي سالمإ روكون ساتو دفك افلو تيدق ايفسو مسوا
 ماللوءي ثمنونايكن رالهضبرس. ثشرط دان اْبَصِن فوكوخ ستله هرتا زكاة

 عامل-عامل دفك ونفاتاو MAIDAMلولوسكن اوليه د غي زكاة وستف -وستف
 .نتيقدال غي برتاولياه

 ،مجعة سكلني غسيد

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

 ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ
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ُ َُصلَ  ُسَُلَُعَُاللهُهمه ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمَُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دُ مُهُُمَُُنَُدَُيَُ ى ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُ ُلىَُعَُوَُُ،دُ مُهُُمَُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرََُبَُوَُ،

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإَُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دُ مُهُُمَُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،نيخ  َُإنهَكُْحََ

 

َُ َمَننيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمنيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

 

ُوذُُعُُُن َُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمن ُانَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخَلَنُالخَواَثَقََُبهلَلُ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللهُهمه َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ََُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهْحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ
ُ

َلَماَتُِفُالُدن خَياَُواآلَخَرَة،ُ َُوالخُمسخ َ َلَمنيخ َلُهَُوَرَعاََّيُهَُمَنُالخُمسخ َُأوخَلَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.ََّيَُُبَرْحخ َُُأرخَحَمُالرهاَْحَنيخ

ُ
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َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُالُبخَنُالخَواَثَقََُبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ

 

سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

 ُرَب هَناُآتََناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدُ مُهُمَُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمنيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواحلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  .َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  .يَ رخَْحخُكُمُهللاُ،قُ وخ


