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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
ات َأ ْعمالِنَا .من يه ِد ِ
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
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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.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

نزول القرءان مروڤاكن ڤريستيوا برسجاره كران
تورونڽ وحي ڤرتام ،كڤد نبي محمد  كتيك سدڠ
برسنديرين ،برمناجات كڤد ال َّله دڬوا حراء .ڤنورونن
وحي اين ،سواتو ڤڠإعترافن نبي محمد  سباڬاي
رسول .القرءان مروڤاكن معجزة تربسر نبي محمد
 يڠ ككل هيڠڬ هاري قيامة .كهيبتن بهاساڽ،
كايندهن اياتڽ دان كاوڠڬولن ايسي كاندوڠنڽ
منجاديكن القرءان تيدق ممڤو دچيڤتا واالوڤون ساتو
ايات سأومڤاماڽ .اين ممبوقتيكن بهاوا القرءان بوكن
چيڤتاٴن رسول ال َّله  يڠ دكنلي سباڬاي سأورڠ
ُأ ِّمي ،ياٴيت تيدق تاهو ممباچ دان منوليس.
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معجزة القرءان اكن لبيه ترسرله كهيبتنڽ ،اڤابيال
اومت اسالم سريڠ ممباچ دان منجاديكنڽ سباڬاي
رجوعكن اوتام دالم كهيدوڤن سهارين .مريك يڠ
منجاديكن القرءان سباڬاي باچاٴن اوتام ستياڤ
ماس ،ڤستي اكن منداڤت ڬنجرن ڤهاال درڤد ال َّله
 سباڬايمان سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام الترمذي:
َم ْن َق َر َأ َح ْر ًفا ِم ْن كِ َت ِ
اب ال َّل ِهَ ،ف َل ُه بِ ِه َح َسنَ ٌة.
َوا ْل َح َس َن ُة بِ َع ْش ِر َأ ْم َثالِ َها .اَل َأ ُق ُ
ف َو ٰلكِ ْن
ول الم َح ْر ٌ
ف و اَلم حر ٌ ِ
َألِ ٌ
ف
يم َح ْر ٌ
ف َوم ٌ
ف َح ْر ٌ َ ٌ َ ْ

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ ممباچ ساتو حروف
دري القرءان ،مك باڬيڽ دبري سڤولوه ڤهاال
دان دتمبه سڤولوه الڬي كباجيكن سأومڤاماڽ،
تيدق اكو كاتاكن (الف ،الم ،ميم) ايت ساتو
حروف ،اكن تتاڤي الف ساتو حروف دان الم
ساتو حروف دان ميم ساتو حروف.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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ماللوءي القرءان رسول ال َّله  برجاي ممبنتوق
ڤارا صحابة منجادي ڬنراسي القرءان يڠ اوڠڬول.
ڬنراسي اين برجاي ممبيبسكن مأنسي درڤد ڤرهمباٴن
سسام مخلوق ،كڤد ڤڠعبدين ديري سڤنوهڽ كڤد ال َّله
 دان برجاي مڠلواركن سڬاال بنتوق ڤنينداسن
اوندڠ 2چيڤتاٴن مأنسي كڤد كعاديلن اوندڠ 2ال َّله
 .سموا اين دسببكن مريك بنر 2مڠحياتي اجرن
القرءان.
مالڠڽ ،ترداڤت سڬلينتير اومت اسالم هاري اين
مڠمبيل القرءان مڠيكوت كڤنتيڠن دان هاوا نفسو
مريك .ڬولوڠن سڤرتي اين مڠوندڠ عذاب ال َّله
سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة البقرة ايات : 85
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يڠ برمقصود :ڤاتوتكه كامو هاڽ ڤرچاي
كڤد سبهاڬين (دري ايسي) كتاب توراة دان
مڠيڠكاري اكن سبهاڬين يڠ الٴين؟ مك تيادله
بالسن باڬي اورڠ يڠ بربوات دمكين ايت دري
انتارا كامو ،سالٴين دري كهيناٴن كتيك هيدوڤ
ددنيا دان ڤد هاري قيامة اكن دتولق مريك كدالم
عذاب سيقسا يڠ امت برت.

هاري اين كيت دڤركنلكن دڠن ڤلباڬاي تيكنيك
ڤمباچاٴن دان حفظن القرءان .اوليه ايت ،ايبوباڤ
بوليه مميليه تيكنيك ڤڠاجين يڠ مناريق مينت انق2
مريك سالڬي مان اي برتڤتن دڠن قاعده ڤمبالجرن
القرءان.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت منجاديكن القرءان سباڬاي ڤدومن دان
ڤندوان هيدوڤ .سوبوركنله القرءان ددالم هاتي
كيت دڠن سنتياس ممباچ ،ممهمي سرتا بروسها
مڠحفظڽ ڤد ستياڤ ماس .جاديكن اي سباڬاي
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عملن هارين واالو دمان كيت براد .ايبو باڤ
جوڬ ڤرلو مرنچڠ ڤروڬرام كلس 2القرءان كڤد
انق 2سچارا برسوڠڬوه .2جاديكن عملن هارين
دڠن ممباچ القرءان دالم كلوارڬ كيت .جك كيت
سباڬاي ماجيكن اتاو كتوا دتمڤت كرج ،هيدوڤكن
عملن ڤمباچاٴن القرءان دتمڤت كرج .سموڬ كيت
منداڤت ڬنجرن سڤرتيمان سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
آن َفإِ َّن ُه َي ْأتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َش ِفي ًعا
اِ ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْر َ
أِلَ ْص َحابِ ِه
يڠ برمقصود :باچاله القرءان ،سسوڠڬوهڽ اي
اكن داتڠ ڤد هاري قيامة سباڬاي شفاعة كڤد
ڤمباچاڽ.
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يڠ برمقصود :دان كامي تورونكن دڠن برانسور2
دري القرءان ايات 2سوچي يڠ منجادي اوبت
ڤناور دان رحمة باڬي اورڠ يڠ برايمان كڤداڽ
دان (سباليقڽ) القرءان تيدق منمبهكن اورڠ
يڠ ظالم (دسببكن كايڠكرن مريك) مالٴينكن
كروڬين جوا.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
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