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امرن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

"ممعناءي ڤريستيوا نزول القرءان"
 19رمضان  24 / 1440ماي 2019
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(سورة البقرة اايت )185
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َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدنَ م َح َمد َوعَل أل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي له ْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ِّ َ َ ْ َ ِ
ْ
للا ،3أ ْو ّص ْي ْك َون َ ْف ّس ّب َت ْق َوى للا فقد ف َازالمتَق ْو َن.
ّال ْينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ساي ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان قوم مسلمي ساكلي ،ماريهل
كيت برتقوى كڤد للا س بحانه وتعال دڠن س برن-برن تقوى ،يعين دڠن ملقسانكن
سݢاّل سوروهڽن دان منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن.
س بلوم مرنوسكن خطبة ،ساي جوݢ برڤسن كڤد س يدڠ جامعه اݢر
منومڤوكن سڤنوه ڤرهاتي ،دان جاڠن برچاكڤ-چاكڤ كتيك خطبة دمسڤايكن.
مسوݢ ڤهاّل مجعة كيت تيدق س يا ،٢دان كيت ترݢولوڠ دامل اكلڠن مريك يڠ
برتقوى .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق "ممعناءي ڤريستيوا نزول
القرءان".
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
القرءان ادال معجزة تر أأݢوڠ يڠ ممبوقتيكن كرسولن نيب محمدﷺ دان أكݢوڠن
للا س بحانه وتعال .ڤريستيوا نزول القرءان يڠ برمقصود ڤنورونن القرءان
ساكليݢوس دري لوح امل َ ْحف ْوظ ك ب َيْت ال ّع َزة (ّلڠيت دنيا) مڠاندوڠي معىن يڠ
ساڠت برس كڤد اومت اسالم دسڤنجڠ زمان .القرءان ادال سومرب هدايه،
القرءان ادال رمحة دان ّش َفاء (ڤناور) كڤد ماءنس .القرءان جوڬ ادال الف ْرقَان
(يڠ ممبيذاكن) دانتارا يڠ حق دان ِبطل .فرمان للا س بحانه وتعال دامل سورة
البقرة اايت : 185
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ

مقصودڽ  :بولن رمضان يڠ ڤدڽ دتورونكن القرءان ،منجادي ڤتوجنوق ِبڬي
ساكلي ماءنس ،دان منجادي كتڠن ۲يڠ منجلسكن ڤتوجنوق دان منجلسكن
ڤربيذاءن دانتارا يڠ برن دڠن يڠ سال( .سورة البقرة اايت )185
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن للا،
ڤريستيوا نزول القرءان مڠاجر كيت اونتوق مڠحيايت ايس اكندوڠن القرءان
دڠن س برن-برنڽ .القرءان بوكن سقدر دِبچ دان دحفظ سهاج ،هبكن لبيه ڤنتيڠ
ادال كيت ممهمي مقاصد ااتو توجوان اي دتورونكن .اين برتڤنت دڠن توجوان
ڤنورونن القرءان ايت س نديري ايءيت ڤراتم ،س باڬاي كتڠن دان ڤندوان كڤد
ماءنس .فرمان للا س بحان وتعال دامل سورة النحل ،اايت : 44
...
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مقصودڽ" :دان اكيم تورونكن كڤد مو (واهاي محمد) القرءان يڠ ممربي ڤريڠنت
سوڤاي اڠاكو مرنڠكن كڤد اومت ماءنس اكن اڤ يڠ تهل دتورونكن كڤد مريك
دان سوڤاي مريك مميكريكڽن".
يڠ كدوا ،القرءان س باڬاي ڤموتوس يڠ ممباوا كبرنن دان كعاديلن كڤد
ماءنس .فرمان للا س بحانه وتعال دامل سورة النساء ،اايت : 105
ﳀ ﳂﳃ ﳄ
ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳁ
ﳅﳆ

مقصودڽ  :سسوڠڬوهڽ اكيم منورونكن كڤدمو (واهاي محمد) كتاب القرءان
دڠن ممباوا كبرنن ،سوڤاي اڠاكو مڠحامكي دامل اكلڠن ماءنس منوروت اڤ يڠ تهل
للا توجنوقكن كڤدمو (ماللوءي وحيوڽ) دان جاڠنهل اڠاكو منجادي ڤمبيال ِبڬي
اورڠ يڠ خيانة.
يڠ كتيݢ ،القرءان مڠندوڠي ڤڠجرن ماللوءي قصة ۲اومت تردهولو سام
اد يڠ براميان كڤد للا دان رسولڽ ماهوڤون ݢولوڠن يڠ اڠكر (اكفر).
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
بيال بربيچارا تنتڠ القرءان ،كيت اكن توروت ممبيچاراكن كداتڠن بولن رمضان.
سالين ڤواسا ،اومت اسالم دتونتوت اونتوق ممڤرِبڽقكن ممباچ القرءان .هبكن اد
دانتارا كيت يڠ بروسها مڠخمتكن  30جزوء القرءان ستياڤ اكيل داتڠڽ رمضان.
تيدق كورڠ جوڬ مسجد ااتو سوراو يڠ ملنتيق امام ۲حافظ مجڤوتن اونتوق
ممميڤي صالة تراوحي سڤنجڠ بولن اين.
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توجوانڽ اڬر مريك مڠالونكن ِبچاءن القرءان لڠكڤ  30جزوء دامل صالة تراوحي.
اين ادال اوسها ۲اونتوق ممبوداايكن القرءان دسڤنجڠ بولن رمضان.
چوِب كيت ڤرهاتيكن چورق كهيدوڤن رسول للاﷺ دان ڤارا ْصابة.
اساس كهيدوڤن بڬيندا دان ڤارا ْصابة ادال القرءان .كتاب سوچي اين بوكن
سقدر دِبچ مال سڬاّل ڤڠاجرن دان ڤرينته يڠ ترداڤت دداملڽ دلقسانكن دڠن
ڤنوه طاعة .رسول للاﷺ برس بدا دامل خطبة بڬيندا يڠ تراخري :
اب ّ
للا َوس نَ َة َرس ْو ّ ّل
تَ َر ْكت ّف ْيك َأ ْم َرْي ّن ل َ ْن تَ ّضل ْوا َما تَ َم َس ْكُت هبّ ّ َما ّ :ك َت َ
مقصودڽ  :اكو تيڠڬلكن كڤد اكمو دوا ڤراكرا يڠ جك اكمو برڤڬڠ تڬوه دان
مڠيكويت كدواڽ ،نسچاي اكمو تيدق اكن ترسست سالماّ-لماڽ .ايتهل القرءان
دان س نَ ْة كو( .حديث رواية امام ماكل ددامل املوطاء)
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
برمسڤنا دڠن ڤريستيوا نزول القرءان ،خاطب مڠاجق س يدڠ جامعه ساكلي
اونتوق سام ۲مرنوڠ مكبايل ،جساءوه مانكه كيت مڠحيايت دان مڠملكن اكندوڠن
القرءان .موده-مودهن كيت مڠمبيل ڤلواڠ دامل بولن ڤنوه بركة اين اونتوق
منيڠكتكن موتو عباده هارين كيت دڠن القرءان.
جاڠنهل بودااي اين ترهنيت س تهل رمضان ڤرڬي منيڠڬلكن كيت .جاڠنهل
القرءان دسيس هيكن سلڤس رمضان مالبوهكن تريايڽ .جاڠنهل القرءان هاڽ دبوك
س تاهون ساكيل اڤابيال تيباڽ رمضان ماناكّل ِبيق  11بولن يڠ ّلءين ،كتاب
سوچي اين هاڽ دس ميڤن راڤي ددامل املاري .جوستو ،ماريهل كيت اوبه بودااي اين
دڠن منجاديكن القرءان س باڬاي متن كيت يڠ ڤاليڠ راڤت.
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مڠاخريي خطبة ڤراتم هاري اين ،خاطب ايڠي مروموسكن حمكة ڤريستيوا
نزول القرءان سڤريت برايكوت :
ڤراتم  :القرءان ادال معجزة تربرس نيب محمدﷺ دان ڤندوان هيدوڤ ِبڬي سلوروه
ماءنس دسڤنجڠ زمان.
كدوا  :القرءان منجادي سومرب دان ڤناور ِبڬي اومت اسالم يڠ ايڠينكن كجاايءن
دان كهباڬياءن هيدوڤ ددنيا دان اخرية.
كتيڬ  :اكندوڠن اجرن القرءان كلك ريليۏن ( )relevanمرنتس زمان
ساكليڤون تهل دتورونكن لبيه  1400اتهون يڠ ّللو.
هارڤن كيت اڬر سڤاروه ّلݢي رمضان يڠ برِبيق داڤت كيت منفعتكن س ياڠ
دان ماملڽ .دبميبڠي كيت هاڽ مناهن ّلڤر دان دهاڬ سامت-مات نمون
ڤريس تايس ( )prestasiڤواسا داتهڤ رنده دان كوالييت ڤڠحياتن القرءان كيت
داتهڤ مله .هوبوڠن كيت دڠن القرءان سهاروسڽ منيڠكت دبولن رمضان دان
بوكن ماس يه داتكوق يڠ ّلما .رمضان ادال اكيو اوكور اونتوق كيت برن ۲منيالي -
دمانكه لتقڽ القرءان دامل هايت كيت؟
َِب َركَ للا ّ ْيل َولَ ْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّاِّ ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
للا الْ َع ّظ ْ َْي
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْ ِْيَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّم ْن ْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْْغَف ْور َالر ّح ْْي.
ِ
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خطبة كدوا
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 4محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
َ ِ ِ
ل وس ّل وِب ّركْ ع َل س ّي ّدنَ محمد5
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .الله َم َص ّ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َق ْوا َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ منجادي
وارينث بڬيندا رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد كيت هاري اين.
منرب جوݢ مڽرو اݢر كيت ممعمورکن رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن
عباده ،تراواتماڽ صالة فرض برجامعه .ديريكنهل صالة دمان سهاج كيت برادا،
كتيك ّلڤڠ ماهوڤون مسڤيت ،صيحت ااتوڤون ساكيت .ساعت كيت ليك برجوال
بيل دڤوست ممبيل-بهل ،دڤارس مامل ااتو دِبزر رمضان ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت
تيڠݢلكن صالة .موده-مودهن ،كيت منداڤت نءوڠن للا دهاري أأخرية لكق.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
كيت تهل برادا دميڠڬو كتيڬ رمضان .سوده منجادي لومره دڤڠهوجوڠ
رمضان اين ،بيلڠن ڤارا جامعه دمسجد ۲دان سوراو ۲سامكي بركورڠ .حال اين
امت مندواكچيتاكن .سڤاتوتڽ ڤد وقتو اينيهل كيت ساليڠ برلومبا مليڤتڬنداكن معلن.
بوكنكه للا س بحانه وتعال تهل ممربي كيت كسمڤنت اونتوق برمتو رمضان اكيل اين؟
تيدقكه كيت بميبڠ جك رمضان اين مروڤاكن رمضان كيت يڠ تر أأخري؟
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منرب مرايو كڤد جامعه ساكلي....مكباليهل مكسجد ۲دان سوراو .۲ايوه
ليڤتڬنداكن معل عباده كيت خصوصڽ صالة تراوحي ،ممباچ القرءان ،قيام الليل،
برصدقه دان س باݢايڽ .موده-مودهن ،كيت داڤت ممباوا ِبڽق بلكن معلن اونتوق
برمتو للا س بحانه وتعال.
قَا َل للا

تَ َع َ
ال  :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

(سورة ا ألحزاب اايت )56
ﱭﱮﱯ
اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي
ِ
ِ
َ
ّ
َو َِب ّركْ عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَل أ ّل ا ْب َراه ْ َْي ّ ِْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
اتَ 7والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات ب َ ْي ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف
ب َ ْ َي قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قل ْوهبّ ّ م ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل للاﷺ.
ِ
ُْص العَا َة
ُْص ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َز ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
ُْص ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف س ّور َاي،و ّ ِْف فَلَ ْس ّطي و ّ ِْف ّم َي ْن َمر
َوالْم َجا ّه ّد ْي َن .اللَه َم ان ّ
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ّ ِْف ّ
و ّ ِْف الْ َي َم ْنَ ،و ّ ِْف ّني ْو ّزيْلَ ْند ،وِف ّ
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت ،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقسانکن ڤرينْتمو دان
منجاءوءيه ّلرڠمنو.

دعاء قوم مسلمي
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اي للا ،برکتيهل هيدوڤ هبا-هبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان عبادة وقف.
سوچيکنهل هرات دان جيوا مري ،،ليندوڠيهل ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد
ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين ،اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة .اتمنكنهل راس
اكس يه سايڠ دانتارا اكيم،كلككن ڤرڤادوان اكيم ،مسوݢ دڠڽن اكيم س نتياس
هيدوڤ امان داماي ،معمور دان جسهتا سڤنجڠ زمان.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا
ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املْغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار
الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف النْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَأْمر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ ْْنَى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَ َل
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ك
ل
ع
ل
ك
ظ
ع
ي
ي
ْغ
ب
ْ َ
َْ
َ
َوالم ْنك ّر َوال َ ّ َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ْك َو َ ِّّ ْكر ّ
للا َأ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
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