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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،اِ َّت ُقوا الله  ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْف ِسي
َ َ
َ َ َ
َّ َ ْ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
8

الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا ڤريستيوا ڤنتيڠ يڠ برالكو ڤد بولن رمضان اياله
نزول قرءان دان ڤرڠ بدر ُ
الك ْب ٰرى .كيت سديا معلوم
بهاوا القرءان اداله كتاب سوچي يڠ دتورونكن اوليه
ال َّله منجادي رحمة سلوروه عالم .القرءان دتورونكن
اونتوق ممباوا مأنسي كجالن يڠ بنر ،سباڬاي
ڤتونجوق ،ممبري ڤريڠاتن ،ممباوا بريتا ڬمبيرا،
منجادي ڤناور دان ڤپمبوه باڬي ڤپاكيت دان ستروسڽ
منجادي رحمة كڤد مأنسي يڠ برايمان .فرمان ال َّله 
دالم سورة ُيو ُنس ايات :57
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يڠ برمقصود :واهاي اومت مأنسي! سسوڠڬوهڽ
تله داتڠ كڤد كامو القرءان يڠ منجادي ڤڠاجرن
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درڤد توهن كامو دان يڠ منجادي ڤناور باڬي
ڤپاكيت ٢باطن يڠ اد ددالم دادا كامو ،سرتا
منجادي هدايه (اونتوق كسالمتن) دان سباڬاي
رحمة باڬي اورڠ يڠ برايمان.

القرءان اداله معجزة تربسر نبي محمد  يڠ
دتورونكن سچارا برڤريڠكت سالما  23تاهون اين
دأمانهكن سوڤاي مأنسي ممڤالجريڽ ،مڠحياتيڽ،
ستروسڽ مڠملكن سڬاال يڠ تركاندوڠ ددالمڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اينستيتوسي كلوارڬ مروڤاكن ڤوست ديديقن ترأول
اونتوق ممبنتوق جنراسي يڠ منچينتاٴي القرءان .ايبو
باڤ ڤرلو ممڤروڬرامكن ڤڠحياتن القرءان درومه
سچارا برسيستيماتيق دڠن ممڤرونتوقكن ماس
يڠ سسواي اونتوق ممڤالجري دان من َتدَ ُّبر القرءان
برسام اهلي كلواڬ .كسينمبوڠن اونتوق ممبوداياكن
القرءان دالم كهيدوڤن سهارين اين مستيله دتروسكن
اوليه ڬورو ٢دسكوله .اوسها مورني اين جوڬ واجر
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منداڤت سوكوڠن درڤد مشاركت دان ڤيهق كراجأن
سڤرتي مپالوركن بنتوان دانا كواڠن اونتوق مرنچقكن
الڬي ڤرلقساناٴن اكتيۏيتي ٢يڠ برهوبوڠ كاٴيت دڠن
ڤمباڠونن القرءان .رسول ال َّله  مڠيڠتكن كيت تنتڠ
كلبيهن ممڤالجري القرءان دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري:
آن َو َع ََّل َم ُه
َخ ْي ُرك ُْم َم ْن َت َع ََّل َم ا ْل ُق ْر َ

يڠ برمقصود :سباٴيق-باٴيق مأنسي دالم كالڠن

كامو اياله اورڠ يڠ بالجر القرءان دان مڠاجركنڽ.

سڤركارا الڬي يڠ ڤرلو دسلسايكن دالم مشاركت
اسالم كيت ڤد هاري اين اياله ساله تڠڬڤ ترهادڤ
اوسها ٢اونتوق ملقساناكن اوندڠ ٢شريعة يڠ
ترداڤت دالم القرءان .اڤابيال دسبوت سهاج حكوم
اسالم ،مك اكن تربايڠ دڤميكيرن مريك حكومن
ڤوتوڠ تاڠن ،سباتن روتن ،بالس بونوه ،رجم
سمڤاي ماتي دان الٴين ٢الڬي .سدڠكن حكومن
ترسبوت هاپاله سبهاڬين كچيل سهاج يڠ ترداڤت
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دالم حكومن جناية شريعة اسالم .حقيقتڽ ماهو اتاو
تيدق ،سباڬاي سأورڠ مسلم كيت مستيله منريما
سڬاال اوندڠ ٢اسالم يڠ هندق دلقساناكن .فرمان
ال َّله  دالم سورة َ
األ ْح َزاب ايات :36
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يڠ برمقصود :تيدقله ڤاتوت باڬي لالكي يڠ
برايمان دان وانيتا يڠ برايمان ،اڤابيال ال َّله دان
رسولڽ منتڤكن سواتو كڤوتوسن مڠناٴي
سسواتو ڤركارا ،مريك ممڤوپاٴي ڤيليهن
سنديري مڠناٴي اوروسن مريك .سسياڤا يڠ
مندرهاك كڤد ال َّله دان رسولڽ ،مك سسوڠڬوهڽ
دي تله سست دڠن كسستن يڠ پات.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد كسمڤتن اين جوڬ ماريله كيت برسام ٢ممڤرايڠتي
ڤريستيوا ڤرڠ بدر ُ
الك ْب ٰرى يڠ دسبوت اوليه اهلي٢
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سجاره بهاوا اي جوڬ برالكو ڤد بولن رمضان .ڤرڠ
بدر ُ
الك ْب ٰرى اداله ڤڤرڠن ڤرتام دالم سجاره اسالم.
كمنڠن اومت اسالم دالم ڤرڠ بدر تله ممبريكن ايميج
يڠ ساڠت باٴيق كڤد اڬام اسالم .اي ممڤو مڠڬرونكن
موسوه دان منجاديكن اومت اسالم سباڬاي مشاركت
بارو يڠ موال دحورمتي ڤد وقتو ايت .واالوڤون
دڠن جومله بيلڠن تنترا دان كلڠكاڤن يڠ سديكيت
بربنديڠ تنترا موسوه ،تتاڤي دڠن بربكلكن صفة
براني ،برسوڠڬوه-سوڠڬوه ،برساتو ڤادو ،ڤاتوه
كڤد ڤيمڤينن ،صبر مڠهادڤي سبارڠ ريسيكو دان يقين
دڠن بنتوان ال َّله  ،اخيرڽ كمنڠن مميهق كڤد تنترا
اسالم .ال َّله  تله منورونكن مالئكة اونتوق ممبنتو
تنترا اسالم دالم ڤريستيوا ڤرڠ بدر .اين دپاتاكن دڠن
فرمانڽ دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات 9
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يڠ برمقصود( :ايڠتله) كتيك كامو مموهون
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ڤرتولوڠن كڤد توهنمو ،اللو دي ممڤركننكن
ڤرموهونن كامو (دڠن فرمانڽ)" :سسوڠڬوهڽ
اكو اكن ممبنتو كامو دڠن مڠهنتر سريبو (باال
تنترا) درڤد مالئكة يڠ داتڠ برايريڠ-ايريڠن“.

ماريله كيت برسام ٢مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد كدوا٢
ڤريستيوا بسر يڠ برالكو ڤد بولن رمضان اين اونتوق
كيت منجاديكن القرءان سباڬاي كتاب يڠ سريڠ
كيت باچ دان دعملكن حكوم-حكمڽ .ماريله
كيت مڠمبيل روح ڤرڤادوان يڠ دتونجوقكن اوليه
تنترا ٢بدر اونتوق كيت برساتو ڤادو اڬر اڤ جوا
اوسها اونتوق مڠڬوڬت كدودوكن اڬام اسالم دان
اينستيتوسيڽ دنڬارا اين داڤت دڬاڬلكن .ماريله
كيت بردعا اڬر كيت سنتياس براد دالم كبنرن كران
سسوڠڬوهڽ ڤرتولوڠن ال َّله  سنتياس برسام اورڠ
يڠ بنر .رنوڠيله فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران
ايات :160
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يڠ برمقصود :جك ال َّله منولوڠ كامو منچاڤاي
كمنڠن مك تيدق اد سسياڤا ڤون يڠ اكن داڤت
مڠالهكن كامو دان جك دي ممبياركن كامو
(تنڤا ممبري ڤرتولوڠن) ،مك سياڤاكه يڠ اكن
داڤت منولوڠ كامو سسوده ال َّله (منتڤكن يڠ
سدمكين)؟ دان كڤد ال َّله جواله هندقڽ اورڠ يڠ
برايمان ايت بر َت َو َّكل.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
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يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
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اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
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