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القرءان وحيو ربَّاني
سمڤنا نزول القرءان
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( 17جون 2016م  12 /رمضان 1437ﻫ)
ن ،و َأَ سْ عَد َ م َنْ ف ِ ْي اْلق ُبُوْرِ ب ِق ِرَاءَة ِ
جوْر َ بتِِلاَوَة ِ اْلقُر ْءَا ِ
َف ال ُأ ُ
ِي ضَاع َ
ا َ ْلحم َْد ُ لله ِ الَّذ ْ

2

ن  ،و َيُشْف ِ ُع يَوْم َ الْحَشْرِ م َنْ ق َر ََأ
صد ُ ْور َ ال ْمُؤْم ِنِيْنَ بتِِلاَوَة ِ ا ْلقُر ْءَا ِ
ن ُ
ن ،و َأَ سْ كَ َ
اْلقُر ْءَا ِ
ا ْلقُر ْءَانَ.

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ

4

لا ِإلَه َ ِإ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ن َّ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي َ

5

َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َعِينَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ

وَرَسُولُه ُ.

6

أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ِ ،ا َِّتقُو ْا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ و َلاتَمُو ْت َُّن ِإ َّ
لا و َأَ ن ْتُم ْ مُسْل ِمُوْنَ.

7

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
برشكورله كيت ڤد ساعت دان كتيك اين ماسيه الڬي دبريكن كسمڤتن
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اوليه اهلل سبحانه وتعالى اونتوق تروس مڠچڤي نعمت ﻫيدوڤ دالم كإيمانن
دان كأمانن ،دالم كتيك ترداڤت ساودارا-مارا سأڬام كيت يڠ ﻫيدوڤ دالم
كأداءن سڠسارا .اوليه ايت ،ماريله كيت مرفعْكن كشكورن دڠن ممستيكن
كيت تروس برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن كتقواءن يڠ سبنر-بنرڽ.
مالكوكن سوروﻫن سرتا منيڠڬلكن الرڠن سمات-مات كران إيمان كڤد اهلل
يڠ مها بركواس.
سسوڠڬوﻫڽ كيت امت برأونتوڠ منجادي اومت نبي محمد
سهاج دبكلكن دڠن سنة بڬيندا
8

9

10

ﷺ

ﷺ

 ،يڠ بوكن

سباڬاي ڤندوان ﻫيدوڤ ،تتاڤي لبيه

ﻫيبت الڬي كيت جوڬ دبكلكن دڠن القرءان الكريم سباڬاي كتاب ڤدومن
يڠ داڤت كيت ليهت ،باچ ،فهمي دان تدبور دمي مڠجر ريضا اهلل سبحانه
وتعالى.
جوسترو ،برسمڤنا دڠن نزول القرءان يڠ باكل تيبا ماريله كيت حياتي خطبة
ڤد ﻫاري اين يڠ برتاجوق ” :القرءان وحيو ربَّاني“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ماري برسام كيت رنوڠ كلوار جنديال ،منجڠوق ڤرمسئلهن دان بنچان يڠ
سدڠ مڠهنتوءي كيت سموا ﻫاري اين .كرونتوﻫن اخالق دكالڠن مشاركت
إسالم ،كمونچولن ڤلباڬاي فهمن يڠ مڽستكن دان مميسوڠكن عقيدة ،جنايه
روڬول ،سومبڠ محرم دان زنا منجادي تاجوق واجب دميديا مسسا ﻫمڤير
سابن ﻫاري .بڬيتو جوڬ دڠن ڬجاال ڤڽالهڬوناءن داده ،ڤڽالهڬوناءن كواس،
رسواه دان سباڬايڽ .سموا اين عبارة كومن يڠ سماكين ممبياق منجادي
باره دالم مشاركت كيت .انداي كيت تروس الڤا دان ﻫاڽوت دالم اروس
كموڠكرن اين ،مك ننتيكنله عذاب دري اهلل سبحانه وتعالى.
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سسوڠڬوﻫڽ اهلل سبحانه وتعالى تله منچيڤتاكن مأنسي دان عالم اين دڠن
چوكوڤ سمڤورنا .ڤنچيڤتاءن مأنسي سباڬاي خليفه دأتس موك بومي اين
دسرتاكن سكالي دڠن ڤندوان دان ڤتونجوق .ڤارا نبي دان رسول تله
دأوتوسكن ڤد ستياڤ اومت سباڬاي ڤمبيمبيڠ يڠ دسرتاكن برسام كتاب يڠ
منجادي ڤندوان دان ڤدومن .كيت اداله اومت نبي جونجوڠن محمد ﷺ يڠ

ممباوا برساماڽ كتاب اهلل القرءان الكريم.
سهاروسڽ دڠن اداڽ دوا بكلن اين ،كيت ممڤو اونتوق منجادي ﻫمبا اهلل
سبحانه وتعالى يڠ برإيمان سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة البقرة اية : 3-1
12

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥ
برمقصود ” :ﭑ .كتاب القرءان اين ،تيدق اد سبارڠ شك ڤداڽ ﴿تنتڠ

13

14

داتڠڽ دري اهلل دان تنتڠ سمڤورناڽ﴾ اي ڤوال منجادي ڤتونجوق باڬي
اورڠ٢يڠ ﴿ﻫندق﴾ برتقوى .ياءيت اورڠ٢يڠ برإيمان كڤد ڤركارا٢يڠ غيب،
دان منديريكن ﴿مڠرجاكن﴾ صالة سرتا ممبلنجاكن ﴿مندرماكن﴾ سبهاڬين
دري رزقي يڠ كامي بريكن كڤد مريك“.
واﻫاي تتامو اهلل يڠ دبركتي،
بودايا ڤڠحياتن القرءان بركمبڠ دڠن باءيق دالم مشاركت كيت ﻫاري اين.
باڽق مجليس راسمي يڠ دأنجوركن تله دموالكن دڠن الونن باچاءن
ايات٢سوچي القرءان بسرتا ترجمهن .اين مروڤاكن ساتو ڤركارا يڠ واجر
دبريكن ڤوجين دان ڤاتوت دتروسكن .اڤاته الڬي دمسجد-مسجد .سوده
3
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تنتوله الونن القرءان ،كلس ڤڠاجين تجويد دان تفسير القرءان باڬايكن ايسي
دان كوكو يڠ تيدق بوليه دڤيسهكن سام سكالي.
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لبيه٢الڬي كتيك برأد دالم بولن رمضان .اد دكالڠن كيت يڠ تيدق ڤرنه مڽنتوه
القرءان دالم  11بولن يڠ الءين ،سچارا تيبا٢منچاري دان مندمڤيڠي القرءان
سڤنجڠ بولن رمضان .سأوله-اوله ﻫاڽ دالم بولن اين سهاجاله القرءان ڤرلو
دباچ.
نامون ڤرسوءالنڽ ،اداكه دڠن وجودڽ ڤلباڬاي اوسها ڤڠحياتن اين چوكوڤ
اونتوق منجاديكن كيت ﻫمبا اهلل سبحانه وتعالى يڠ برتقوى؟ اداكه دڠن
ڤڠحياتن سچارا برموسيم اين ممڤو منجادي ۏكسين ( )vaksinيڠ داڤت
مڠاتسي كومن٢يڠ ممباره دالم مشاركت كيت؟
بايڠكن كيت دﻫيدڠكن دڠن ڤلباڬاي جواده يڠ الذت الڬي برخصية .نامون
اياڽ ﻫاڽ ترﻫيدڠ تنڤا كيت سنتوه تتاڤي دليهت .مان موڠكين توبوه اين
داڤت مڽرڤ سڬاال ذات دان فضيلة .سباليقڽ جواده ﻫندقله دماكن دان
دﻫادم اونتوق ممڤرأوليه بركت.
بڬيتو جوڬاله حالڽ دڠن ڤڠحياتن القرءان اين .كيت تيدق بوليه ﻫاڽ ممباچ
دان مندڠر القرءان سمات-مات سباليقڽ اي ڤرلو دسرتاءي دڠن ڤماﻫمن
كڤد ايسي كاندوڠن ايات ترسبوت .ستروسڽ كيت ﻫندقله حياتي دان
تدبور سرتا دعملكن سچارا إستقامه ،بوكنڽ برموسيم.
باروله كيت اكن مڠچڤي اڤ يڠ دجنجيكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى
سڤرتي دالم سورة العنكبوت اية : 45
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
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ﯲ
برمقصود” :باچاله سرتا ايكوتله ﴿واﻫاي محمد﴾ اكن اڤ يڠ دوحيوكن
كڤدامو دري القرءان دان ديريكنله صالة ﴿دڠن تكون﴾ سسوڠڬوﻫڽ صالة
ايت منچڬه دري ڤربواتن يڠ كجي دان موڠكر دان سسوڠڬوﻫڽ مڠيڠتي اهلل
اداله لبيه بسر ﴿فاءيدﻫڽ دان كسنڽ﴾ دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل مڠتاﻫوءي اكن اڤ يڠ
كامو كرجاكن“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤنورونن القرءان سبنرڽ تله ممبري نيالي تمبه دان ممبينا كواليتي ڤمباڠونن
مودال انسان ماللوءي ڤڠحياتن القرءان ،سكاليڬوس اكن ملتقكن ديري دالم
ڬولوڠن يڠ دسبوت سباڬاي ’المُحسنين‘ ياءيت اورڠ٢يڠ سوك مالكوكن
كباءيقن.
دسمڤيڠ سروان سوڤاي مڠحياتي نيالي٢يڠ تركاندوڠ دالم القرءان ،ترداڤت
سروان اڬر ايات ٢القرءان دكاجي دان دتليتي كران اي ممڤو مڠحاصيلكن
علمو ڤڠتاﻫوان باڬي كهيدوڤن مأنسي يڠ دسبوت سباڬاي ’أولو األلباب‘ .اين
تله دبوقتيكن اوليه علموان٢إسالم دالم منچيڤتا دان مڠحاصيلكن ڤنموان
اسالم بارو دالم بيدڠ سڤرتي علمو فلك اتاو استرونومي ،علمو ڤروبتن ،علمو
كيميا ،علمو حساب دان سباڬايڽ.
بڬيتو جوڬ مريك مڠكاجي تومبوه-تومبوﻫن ،عالم بيناتڠ ،بهاس ڤرتوتورن،
شد ،ابن سينا ،ابن خلدون،
دان الءين ٢الڬي .علموان٢سڤرتي ابن رُ ْ
الخوارزمي ،الكِندي دان الءين ٢اداله مروڤاكن نام٢بسر دالم سجاره
5
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كچمرلڠن اومت إسالم سواتو كتيك دﻫولو.
نامون كچمرلڠن دان كتامادونن يڠ دڤلوڤوري اوليه اومت إسالم دﻫولو ﻫاڽ
تيڠڬل كنڠن .اياڽ تياد كسينمبوڠن يڠ داڤت دواريثي اوليه اومت إسالم
كيني .سڬاال-ڬاالڽ ڤرلو دڤالجري سموال دري كماجوان دان كمودينن
بارت .حال اين تيدق داڤت دنافيكن الڬي دان ڤونچاڽ كران كسيلڤن اومت
إسالم سنديري يڠ برڬلومڠ دڠن كونفليك دان ڤربالهن سسام سنديري،
ﻫيدوڤ برڤواق-ڤواق ،تيدق اد سماڠت كساتوان دان اخيرڽ منجاديكن
اومت إسالم بڬيتو لمه ،ﻫيلڠ داي ساءيڠ دان سڬاال كقواتن ،ﻫڠڬ اخيرڽ
اومت إسالم دجاجه.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ماريله ڤد ساعت دان كتيك اين ،ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه بركة ،كيت رنوڠ
سجنق دان برمحاسبة .اداكه كيت تله ملتقكن القرءان ڤد تارف يڠ
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سواجرڽ؟ كيت دكورنياكن دڠن ماس سالما

24

جم دالم سهاري .براڤ

مينيتكه ماس يڠ كيت ڤرأونتوقكن اونتوق ممباچ دان مڠحياتي القرءان
الكريم؟

26

اداكه منچوكوڤي ماس يڠ كيت ڬوناكن اونتوق مندمڤيڠي القرءان اتاو كيت
ﻫاڽ لبيه باڽق مڠهابيسكن اونتوق ممباچ فيسبوك ،تويتتر ،اينستاڬرام دان
ڤلباڬاي الڬي ميديا سوسيال يڠ ﻫاڽ مليكاكن كيت دان تردده دڠن فتنه يڠ
سماكين برمهاراج ليال .سأندايڽ تله دباچ سكاليڤون ،اداكه كيت ممهمي
تفسيرن ايات٢ترسبوت؟ جك سوده دفهمي ،اداكه كيت تله ڤاتوه دان تدبور
ڤد اينتي ڤتي ايات ترسبوت؟
6
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حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
كيت سباڬاي اومت نبي محمد
27

ﷺ

يڠ دأوتوسكن برسام القرءان سباڬاي

ڤدومن ،تيدق سهاروسڽ ﻫاڽ منجاديكنڽ سباڬاي ﻫياسن ددينديڠ-دينديڠ
سهاج اتاو ﻫاڽ دجاديكن باﻫن باچاءن برموسيم .تتاڤي اي ﻫاروس
دجاديكن ڤمڠكين كڤد كچمرلڠن اومة سڤرتيمان يڠ ڤرنه دكچڤي اوليه اومت
إسالم تردﻫولو .كڬميلڠن مريك اداله كران مريك منجادي القرءان ايت
سباتي دڠن كهيدوڤن سهارين.
جوسترو ،باڬي مڠمباليكن توجوان دان متالمت سبنر القرءان دتورونكن كڤد
كيت ،مك حياتيله كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد ﻫاري يڠ
موليا اين:
ڤرتام  :القرءان اداله انوڬره ترأڬوڠ يڠ مروڤاكن كالم اهلل سبحانه وتعالى كڤد
كيت اونتوق دجاديكن ڤندوان دان ڤدومن دالم مڠجر كريضاءنڽ.

28

كدوا  :ڤڠحياتن كڤد ايسي كندوڠن القرءان ﻫندقله دالكوكن دڠن إخالص
دان إستقامه باڬي ممڤرأوليه رحمة دان كبركتنڽ.
كتيڬ :القرءان بوكن ﻫاڽ ڤرلو دباچ دان دفهمي سمات-مات ،تتاڤي يڠ لبيه
ڤنتيڠ اياله مماتوﻫي ڤرينته يڠ تركاندوڠ ددالمڽ سرتا منجاديكنڽ سباڬاي
ڤندوان دان ڤدومن ﻫيدوڤ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء اية :9
29
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ القرءان اين ممبري ڤتونجوق كجالن يڠ امت بتول
﴿اڬام إسالم﴾ دان ممبريكن بريتا يڠ مڠڬمبيراكن اورڠ٢يڠ برإيمان يڠ
مڠرجاكن عمل٢صالح ،بهاوا مريك برأوليه ڤهاال يڠ بسر“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

31

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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