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القرءان ڤرلمباڬاءن ترأڬوڠ

القرءان ڤرلمباڬاءن ترأڬوڠ
سمڤنا نزول القرءان
( ٩جون  ٤١ /٧١٠٢رمضان ٠٣٤١ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كجاياءن يڠ حقيقي ددمباءي اوليه ستياڤ اورڠ برإيمان اياله ممڤرأوليهي
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ڬنجرن شرڬ اهلل يڠ تياد تنديڠن .جالن اونتوق منداڤتڽ اياله دڠن تقوى دان
إيمان يڠ سبنر كڤد اهلل سبحانه وتعالى .جوسترو ،ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا
اين ،ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن منطاعتي
سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوﻫي سڬاال تڬهنڽ .سموڬ رمضان تاﻫون اين
منجادي ميدن تربية اونتوق مڠچاڤي كجاياءن ددنيا ﻫيڠڬ أخيرة.
برسمڤنا دڠن ڤريستيوا نزول القرءان ،ميمبر ڤد ﻫاري اين ممبيچاراكن
خطبة برتاجوق “ :القرءان ڤرلمباڬاءن ترأڬوڠ“.
تتامو٧اهلل يڠ دبركتي،
مڽيڠكڤ ديفينيسي القرءان منوروت شيخ علي الصابوني ،اي اداله كالم اهلل
سبحانه وتعالى يڠ دكورنياكن كڤد نبي محمد ﷺ سباڬاي معجزة ماللوءي

مالئكة جبريل عليه السالم ،دتورونكن ماللوءي جالن مَُت َواتر دان ممباچاڽ
دكيرا عبادة ،دموالي دڠن سوره الفاتحة دان دأخيري دڠن سوره الناس.
كتاﻫوءيله ،معجزة اڬوڠ اين انوڬره ترإيستيميوا خصوص كڤد اومت نبي محمد
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ﷺ .بوكن سهاج دڠن ممباچ بهكن دڠن مليهت دان مندڠر جوڬ اكن

دڬنجري ڤهاال .اهلل سبحانه وتعالى دان رسولڽ تله ممبريكن جامينن شفاعة
يڠ بڬيتو باڽق ﻫاڽ دڠن ممباچ القرءان.
رنوڠكنله حديث رواية امام مسلم دري أبو أمامة الباﻫلي رضي اهلل عنه
بهاوا نبي ﷺ برسبدا:
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صحَابِه ِ
اق ْر َءُوا الْقُر ْآنَ ف َِإ َّنه ُ ي َْأتِي يَو ْم َ ال ْق ِيَامَة ِ شَف ِيع ًا ل ِأَ ْ

مقصودڽ“ :باچاله القرءان كران اي اكن داتڠ ڤد ﻫاري اخيرة كلق سباڬاي
ڤمبري شفاعة كڤد توانڽ“.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
القرءان يڠ مروڤاكن معجزة تراڬوڠ دان ابادي ،برڤرانن ممندو مأنسي كجالن
يڠ بنر دان ممبيبسكن مأنسي دري عذاب اڤي نراك .نامون ڤرسوءالنڽ ،اداكه
كيت بنر٧مڠيكوتي ڤتونجوق القرءان؟ جوسترو ،يقينله بهاوا القرءان ساڠت
ممبري ڤرانن كڤد اسڤيك كهيدوڤن مأنسي ،انتاراڽ:
ڤرتام  :اسڤيك ايكونومي.
القرءان مڽدياكن ڬاريس ڤندوان دالم اكتيۏيتي معامالت .زمان جاﻫلية
سواتو كتيك دﻫولو مڽقسيكن سيستم ايكونومي يڠ برترسكن رباء دان
ڤنينداسن .نامون القرءان ممباوا سيستم ايكونومي إسالم يڠ بيبس دري
رباء ،ڤنينداسن ،ڤنيڤوان دان ڤقساءن.
القرءان جوڬ تله منتڤكن ڤرينسيڤ٧ايكونومي يڠ برترسكن أخالق ،كعاديلن
سجاڬت ،ڤڠاڬيهن ككاياءن سچارا عاديل دان كسجهتراءن مشاركت.
جوسترو ،سيستم٧ايكونومي سڤرتي كاڤيتاليس دان سوسيليس سميمڠڽ تله
جلس مڽڠڬه ڤرينسيڤ٧ايكونومي إسالم.
رنوڠكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي فرمانڽ ددالم سورة الشعراء اية
:381
ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕﰖ ﰗﰘ
برمقصود “ :دان جاڠنله كامو مڠوراڠي حق٧اورڠ راماي ،دان جاڠنله
كامو برمهاراجاليال مالكوكن كروسقن دبومي“.
كدوا  :اسڤيك ڤنديديقن.
ڤنديديقن برأوڤاي ممليهارا دان ممنچركن نيالي٧اساس سسبواه مشاركت
دسمڤيڠ منجادي ترس كڤد ڤمباڠونن سسبواه مشاركت دان نڬارا .القرءان
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منديديق مأنسي دالم منجالني كهيدوڤن ددنيا دڠن سباءيق موڠكين دسمڤيڠ
منڬوﻫكن كيقينن ترﻫادڤ ﻫاري ڤمبالسن يڠ ڤستي برالكو.
ماللوءي كونسيڤ تعليم ،تربية دان تأديب ،القرءان بوكن سهاج منرڤكن
علمو ٧بركاءيتن فرض عين ياءيت توحيد ،فقه ،أخالق دان عقيدة بهكن
جوڬ علمو٧فرض كفاية سڤرتي ڤرنياڬاءن ،كدوقتورن ،ايكونومي ،فيزيك،
استرونومي دان سباڬايڽ .بهكن القرءان تله مماءينكن ڤرانن يڠ چوكوڤ ڤنتيڠ
دالم ڤمبيناءن تمدون إسالم اڬر اومتڽ تروس بالجر ،مڠكاجي دان منچاري
علمو.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى برفرمان ددالم سورة العلق اية  3ﻫيڠڬ :5
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
برمقصود “ :باچاله ﴿واﻫاي محمد﴾ دڠن نام توﻫنمو يڠ منچيڤتاكن ﴿سكالين
مخلوق﴾ ،دي منچيڤتاكن مأنسي دري سبوكو داره بكو .باچاله ،دان توﻫنمو
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يڠ مها ڤموره .يڠ مڠاجر مأنسي ماللوءي ڤينا دان توليسن .دي مڠاجركن
مأنسي اڤ يڠ تيدق دكتاﻫوءيڽ.
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كتيڬ  :اسڤيك سوسيال.
مشاركت إسالم خصوصڽ دنڬارا اين اداله ترديري دري ڤلباڬاي بڠسا دان
كتورونن دڠن ماجوريتيڽ اداله بڠسا ماليو .كڤلباڬاين اين موجودكن جورڠ
ڤربيذاءن دأنتارا قوم دري سڬي اسڤيك سوسيال ،عادة دان ڤميكيرن.
نامون ،اهلل سبحانه وتعالى تله ممبري ڤندوان دان ڤڠاجرن كڤد اومت إسالم
ماللوءي القرءان سوڤاي ڤربيذاءن ٧ترسبوت داڤت دﻫرمونيكن.
4
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القرءان ساڠت ممنتيڠكن اسڤيك ڤرساوداراءن ،ڤرداماين ،كبرساماءن،
تولق انسور ،تولوڠ-منولوڠ ،بلس كاسيهن دان سباڬايڽ .ماله ،القرءان جوڬ
منديديق مأنسي سوڤاي مڠهيندري درڤد ڤرڤچهن ،ڤربالهن ،كظاليمن،
ديسكريميناسي ،ڤربواتن خيانة ،دڠكي دان الءين.٧
ايڠتله ڤسنن اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحجرات اية : 31
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
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برمقصود  “ :واﻫاي اومت مأنسي! سسوڠڬوﻫڽ كامي تله منچيڤتاكن كامو
دري لالكي دان ڤرمڤوان ،دان كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان
برسوكو ڤواق ،سوڤاي كامو بركنل-كنلن ﴿دان برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ
الءين﴾ .سسوڠڬوﻫڽ سموليا-موليا كامو دسيسي اهلل اياله اورڠ يڠ لبيه تقواڽ
دأنتارا كامو﴿ ،بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو بڠساڽ﴾ .سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها
مڠتاﻫوءي ،الڬي مها مندالم ڤڠتاﻫوانڽ ﴿اكن كأداءن دان عملن كامو﴾“.
كأمڤت  :اسڤيك ڤرأوندڠن.
اهلل سبحانه وتعالى مها ڤنچيڤتا يڠ منجاديكن مأنسي دان سكالين مخلوق
ددنيا اين .مك ،دياله جوڬ يڠ منتڤكن ڤراتورن٧يڠ واجب دڤاتوﻫي اوليه
ستياڤ مخلوقڽ .ماللوءي القرءان ،اهلل سبحانه وتعالى ممندو كهيدوڤن
مأنسي دڠن منتڤكن ڤراتورن دان اوندڠ٧سام اد يڠ بركاءيتن دڠن عبادة،
مناكحات ،جناية ،معامالت دان سباڬايڽ.
جوسترو ،القرءان منجادي اساس اوتام كڤد ڤرأوندڠن إسالم.
داسر٧ڤرأوندڠن يڠ دڽاتاكن اوليه القرءان سنتياس ممبري كعاديلن مطلق
5

القرءان ڤرلمباڬاءن ترأڬوڠ

منوال خطبة مولتيميديا

كڤد سلوروه مأنسي دان ممليهارا مقاصد شرعية ياءيت اڬام ،ڽاوا ،عقل،
كتورونن دان ﻫرتا.
حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية : 58
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ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ
برمقصود “ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڽوروه كامو سوڤاي مڽرﻫكن سڬاال جنيس
أمانه كڤد اﻫليڽ ﴿يڠ برحق منريماڽ﴾ ،دان اڤابيال كامو منجالنكن حكوم
دأنتارا مأنسي﴿ ،اهلل مڽوروه﴾ كامو مڠحكوم دڠن عاديل“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيت رنوڠ سجنق دان برمحاسبة .اداكه
كيت تله ملتقكن القرءان ڤد طرف يڠ سواجرڽ؟ كيت دكورنياكن دڠن ماس
سالما  42جم دالم سهاري .براڤ مينيتكه ماس يڠ كيت ڤرونتوقكن اونتوق
ممباچ دان مڠحياتي القرءان الكريم؟
اداكه منچوكوڤي ماس يڠ كيت ڬوناكن اونتوق مندمڤيڠي القرءان اتاو كيت
لبيه باڽق مڠهابيسكن ماس دڠن ڤركارا يڠ سيا٧؟ .جوسترو ،ماريله كيت
برأوسها منديديق جيوا اونتوق كمبالي منجاديكن القرءان سباڬاي ڤرلمباڬاءن
تراڬوڠ مأنسي.
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
مڠاخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڽيمڤولكن ببراڤ
اينتيڤتي ڤنتيڠ يڠ داڤت دجاديكن ڤڠاجرن:
ڤرتام :ڤنورونن القرءان مروڤاكن انوڬره اڬوڠ دري اهلل سبحانه وتعالى
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كڤد رسول اهلل ﷺ دان سلوروه اومت بڬيندا.

كدوا :القرءان ممڤوڽاءي ڤرانن يڠ ڤنتيڠ ترﻫادڤ كهيدوڤن مأنسي سام
اد دالم اسڤيك ايكونومي ،ڤنديديقن ،سوسيال دان ڤرأوندڠن.
كتيڬ :يقينله ،جك كيت منتدبور دان مڠعملكن القرءان ،ڤستي
القرءان اكن منجادي شفاعة كڤد كيت دأخيرة كلق.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة ص ڤد اية :42
31

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ
مقصودڽ﴿“ :القرءان اين﴾ سبواه كتاب يڠ كامي تورونكن كڤدامو ﴿دان
اومتمو واﻫاي محمد﴾ ،كتاب يڠ باڽق فائده٧دان منفعتڽ ،اونتوق مريك
ممهمي دڠن تليتي كاندوڠن ايات-اياتڽ ،دان اونتوق اورڠ٧يڠ برعقل
سمڤورنا بريڠت مڠمبيل اعتبر“.
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َات
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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