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 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 ميندا،  ردسكنخمن  القرءان رْبَُّدَت
 جيوا ثوبوركنم 
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AYAT AL-QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ِتَنانِه.ا ِفيخِقِهَُوامخ ُرَُلُهَُعلىُتَ وخ َسانِِهَُوالشُّكخ ُدُهلِلَُعلىُِإحخ َمخ ُْلخ

َُّلُ َهُدَُأنخ َشرِيخَكَُله،ُُِاَلَهُِإَّلَُوَأشخ َدُهَُلَُ ُهللاَُُوحخ

َوانِِه. لُُهُالّداِعىُِإَلُِرضخ َهُدُأّنَُسيِ َدََنُُُمَّمًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َُوَأشخ

ًا ُِكثْيخ ِليخًما َُتسخ َحاِبِهَُوَسلِ مخ  .  اللُهّمَُصلِ َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَّمٍدُِوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ

اَُعّماََُنَىَُعنخُهَُوَزَجرَأّماُبَ عخد؛َُفياََُأي َُّهاُا  . لّناس،ُِاتّ ُقواُهللَاُِفيخَماَُأَمر،َُوان ختَ ُهوخ

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 االضس دري وهيلهءجا. ثرينتهف االضس دامل وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو

 . ثهخضد دان غدالر غي
  دكاسيهي، غمجعة ي غسيد

 : برتاجوق خطبة ساتو يكنافمثم نيغاي بيخط اين، بركت نوهف هاري دف

  “.جيوا  وبوركنثميندا، م  ردسكنخمن  القرءان رتدّب”         

   .دبركيت غي مجعة غسيد
 اريخمن القرءان، نءركاتافاتاو  لفظتدبر القرءان اياله اوسها اونتوق ممهمي 

 :29،ايات ص ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان. ثتيما دان ايات توجنوقف
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 داموفك تورونكن كامي غي كتاب سبواه )اين القرءان(”: برمقصود
 ،منفعةيده دان ءفا-يدهءفا قثبا غي كتاب- ،)حممد واهاي اومتمو دان(

 اونتوق دان ،ثايات-ايات نغكندو تلييت نغد ممهمي مريك اونتوق
  “.رااعتب مبيلغم تغيابر ورنافمس برعقل غي غاور-غاور

 

 دري اجرنفغ مبيلغم ابيالفردس اخميندا منجادي لبيه 
 دان هاتي نءراساف لوسناكه. القرءان مبوقتنيف دان )hujahan(جهنوح

اللوءي بريتا باءيق، جنجي مليا م دسوبوركن بوليه والف جيوا كسنني
 اتورن ددامل غبرسل غي بوروق جنجي سرتا كراس امران ضدان جو
 دومنف دري غاليفبر تنداف ساتو اداله القرءان ربَُّدبرَت تيدق.القرءان
 اهلل فرمان.اكيتفثبر كران فترتوتو غي هاتي دري الهري دان القرءان
  :24 ايات حممد، ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ                                                               
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 سرتا ممهمي بروسها تيدق اجهمك ادكه مريك س” برمقصود:
 فنوتوف يكوخن مريك هاتي داتس اد تله اتاو القرءان؟ ايسي مميكريكن

  “؟)القرءان اجرن منرميا دفدر غثهالغم غي(
 

 :37، ايات ق ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحانفرمان 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 تيدق ايت، ترسبوت غي )القرءان نغكرتا-نغكرتا( ثوهغضمقصود:سسو
 دف سدر غي( هاتي اءيثوفمم غي افسسيا يضبا اجرنفغ يغندواغم يضال شك
 دفك( وهغضسو-وهغضبرسو نغد ثرنغندف وناكنغضم غي اتاو ،)ثاخممبا ماس

  .ثدافك فيكرين دان هاتي وكنفمنوم نغد )ايت اجرنفغ
 

 : بركات رنهفي ِشَكْرلَزاوليه ايت، االمام َا

  .“القرءان كالذاتن نغكهيل دي ر،ّبَدَت نغكهيل غي افسسيا           ”
 

  .مليا غي ضْيينحا غسيد

 فبربا اريسكنضد تله علماء، اراف املنفغدان  ةبرداسركن دليل القرءان، السن
 :ثانتارا. بركسن غي رتدّب كهغل رمودهكنفمم يضبا غنتيف نغسغرا دان فكتور
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 غي اميان. ثيهاسيغم سرتا القرءان كربكنت دان نغوضأك نغراميان دب:  رتامف
 ةسور دامل اهلل فرمان. كنخربافد غي القرءان نغد مكر دان رضس ي،قيحق
 :2 ايات النفأ الأ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ورنافمس غي( ايت براميان غي غاور-غاور ثوهغضسسو”برمقصود: 
 منرتلهض )ثةصف -صفة دان( اهلل نام دسبوت ابيالفا غي مريك اياله)ثاميان

 مريك منجاديكن ،ثايات-ايات مريك دفك كنخدبا ابيالفا دان; مريك هاتي
  “.برسراه مريك جواله مريك توهن دفك دان اميان، برمتبه

 

 واسن،فك نوهف نغد حياتيغم جوجور، غعمالن ي خالص،ا غ: نية يكدوا 
 عباس ابن. القرءان هداية نيالي دان معنى رتدّب كمانيسن سرتا نقكسرونو

 ،ثاتوتفس دان جوجور نغد ثمبيلغم ايت القرءان اهلي جك”: بركات رنهف
 نغد دنيا منونتوت مريك قنثاكب نامون. اهلل دكاسيهي اكن مريك ستيلهف

  “.ي توهن دان دهينا مأنسيءمك مريك دموركا القرءان،
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 ممربيكن دان رهاتنيف نوهف نغد القرءان نءاخبا رغمند اتاو خممبا:  ضكتي
  .كفهمن منونتوت سرتا تلييت نغد وانفتوم

 :  204  ايات فارعاأل ةاهلل دامل سور فرمان

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ديامله سرتا دي اكن رلهغد مك كن،خدبا ايت القرءان ابيالفدان ا”برمقصود:
  “.رمحة وليهابر كامو ايفسو ،)ثرغمند اونتوق نتغاي بولت-سبولت نغد(

 

. القرءان حرام حالل دان حكام حكوم ن،غالر رينتهف سانن،ف ممهمي:  تفام
 دري وتوسنارف ايضسبا القرءان غغضفلماء مع اراف ،الغزايل االمام منوروت

 كفهمن اريخمن تلييت غدرنو ،غمسبهي ددامل برديري كتيك ثنفدد خدبا اهلل،
 دان كطاعنت نوهف نغد دلقسانكن ثكمودين دان برسنديرين كتيك
  .نءاورنفكسم

 

 ممهمي اونتوق اياله ثاوتاما فوكوس غي القرءان تفسري علمو الجريف: مم كليم
 ممبنتو تفسري علمو. همبا اوسها وانفكمم نغد ث دري كالماهلل كهندق
 القرءان، خممبا غي افسسيا: بركات رْيِبَج بن دْيِعَس. القرءان ليقخ اونتوق
 غي( يِوَدَب غاور اتاو بوتا غاور امفسأوم دي ،ثتفسري ممهمي تيدق نامون
  )الجرنفبر تيدق
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  .هللا محفظك مجعة غسيد

 حياتيغم تفر، كيت اكن داءان دان برتدّبالقر خممبا نغد كنفامتله دهار
 نكمباليغم دان القرءان نغكندو ينبءكعجا سنتوهن منموءي القرءان، تونتوتن

 دفك رهنخنف سرتا نءياهاخنف ،)ندوانف( هداية مربيف ايضسبا القرءان راننف
  .تضسجا نفكهيدو

 

 َأُعوُذُِِبهلِلُِمَنُالّشيخطَاِنُالّرِجيمُِ

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ايسي مميكريكن ماهو تيدق ،)دمكني فبرسيك( مريك اتوتكهف”برمقصود: 
 ايخنس اهلل، سيسي دري بوكن )غثدات( ايت القرءان كاالوله القرءان؟

 “ .ثددامل قثبا غي رسليسيهنف يتفدا اكن مريك
 

 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانُّهُُهَوُالّسِميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقّبَلُهللاُِمِنِ 
ِلَُهذاُ ُلُقَ وخ ِلَماِتُأقُ وخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ َوَأسخ

ُرُالّرِحيخُم. ُهُإنُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ  َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َُربِ  َهدُُ. َدهُُُهللاُُُِإَلُِإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُلَُوحخ
َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَّمًداَُسيِ َدَنََُُأنَُُّوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُالّلُهمُّ. َُعَلىَوَِبِركخ
َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَّمٍد،َُسيِ ِدَنَُ َ.َُوَأصخ َُأْجخَِعْيخ

َن.ُالِلَُُّاتّ ُقوا!ُهللاُادَُِعبَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأّما ُفَاَزُالخُمتّ ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُّاُصَُمَُكَُ،ُُدمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُالّلُهّمَُصلِ ُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،
ُِبَُمَُكَُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإّنَكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُالّلُهّم ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعُُ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالّدَعَواتَُِقرِيخٌبَُمُُِِّإّنَكَُسَِ

 

َُنُِّإُُمُّهُُاللُُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُّعَُُعُخفَُادُخُمُّهُُاللُّ
ُفُِاشُخُمُّهُُاللُّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالّلُهّم ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالّرِحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُ

ن خَياُ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.َّيَُُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُأرخَحَمُالّراِِحِْيخ

ُ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلّ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَّمدَُُتغكوالّلُهّمُاحخ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

ُ

ُ

ُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان نءافرساودارساتوكنله 

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

  
 

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

 ..رحيم يا
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالّناِر.  ُرَبّ َناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


