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  خطبة جمعة

 القرءان دتورونكنحكمة 

دُ  َمح َُُٱۡلح َيّلَِله نحُُٱَّله
َ
َُعبَدهَُالحُأ وَنُلَلحَُكَتاَبَُزَلُلََعَ شُحُ.َعالََمنَيُنََذيًراَِلَك 

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ َهُُـ إَلََُُهد 

ُ ُ ٱُإَّله ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ
َ ُالح ُ سُحََ  ُاۡلح ُالحُسُحَماء  َفات  َُوالَصِّ َلََُن شُحُ.ع 

َ
َُوأ ًداَُهد  َمه ُُم  نه

َ
أ

ه َُعبُح ُ ُۥد   َ و َُ ،ۥَورَس  حُالرهحح ُال هُح ُة  ُم  ََُداة  َجُدُحَوالح ُادلُّ ُوََسلَِّمُحاللُهُ.ر  َ
َُصلِّ مه َُُوَبارَكَُُه  ََاُلََعَ َُحبَببَ

ََاَُوق دُح ََاُِإَوَماَم دُ وََشفَيعَ َمه ََاُُم  َ ُُ،َوت َ َُٱنََبِّ َُوَشفَيَ ُلرهحح ُٱ ُةَ
ََُوَصُُمه ُةَُلح  ََ ُآ ُۥتَبََعهُ ُنُحَومَُبَهَُحُحَولََعَ

ه ُ ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخۡيح د واُفَإَنه ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح
ݢلکن منيڠدڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان )هللا، برتقواله کامو کفد هللا  2واهي همبا

بکالن )باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  2. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك(سݢل الرڠنڽ

 يڠ برتقوى. 2اخيرة( اياله برتقوى کفد هللا. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله اورڠ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

ولن يڠ وتعالى، ب، بولن يڠ دبرکاتي اوله هللا سبحانه كکيت براد دبولن رمضان املبار 

کن کداتڠنڽ اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بولن يڠ ممفوڽأي کلبيهن يڠ ساڠت 2دالو

 بسر، کيت دجمفوت منجادي تتامو هللا سبحانه وتعالى.

 هللا تعالى:فرمان 

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ُُٱَّله م  َُعلَيحك  تََب ُْك  َ وا َيامُ َءاَم َ ُُٱلصِّ ُلََعَ تََب ُك  َينََُكَما ُُٱَّله مح َمنَُقبحلَك 

وَنُ َُتتهق  مح  [٣٨١:  ]سورة البقرة١٨٣ُلََعلهك 

يمان دواجبكن واس سبڬفيڠ برايمان، دواجبكن اتس كامو بر  2ي اورڠه)مقصودڽ(: وا

 .سبلوم كامو اڬر كامو برتقوى  2اتس اورڠ



 

2 

جيفن . کيت سڠݢوف منونيکن کواکواجيفن فواس اداله فرينته دري هللا سبحانه وتعالى

يڠ ممبطلکن فواس والوفون فرکارا ايت )يأيت ماکن دان مينوم  2ن منيڠݢلکن فرکاراايت دڠ

سرت ممواسکن هوا نفسو( مروفاکن روکون هيدوف کيت ددنيا اين يڠ دحرامکن فد سياڠ 

هاري دبولن رمضان. توجوانڽ انتوق مڠاجر دان مالتيه کيت منجادي اورڠ يڠ برتقوى دان 

کوت فرينته هللا دان منيڠݢلکن سݢل الرڠنڽ. فربواتن ايت طاعة کفد هللا دڠن اخالص مڠي

هللا ممبري نعمة يڠ تيدق ترهيڠݢ کفد  دان هللا ممرهاتيکن کيت بهوا دالکوکن دڠن مڽداري 

 کيت.

عبادة فواس يڠ دتونيکن ايت انتوق منانمکن صفة تقوى ددالم هاتي. تقوى يڠ برارتي 

دالڠيت يڠ  2منيڠݢلکن الرڠنڽ اداله صفة مالئکة ڽ دانمالكوكن فرينته ڠند کطاعتن کفد هللا

 دسبوت اوله هللا تعالى:

وَنُ َُيعحص  َُّله وَنُُٱّلِله َمر  َعل وَنَُماُي ؤح َُوَكفح مح َمرَه 
َ
 [٦:  ]سورة الـتحريم٦َُمآُأ

دان  كدالم سݢل يڠ دفرينتهکنڽ کفد مري کفد هللا كتيدق مندرها ك)مقصودڽ(: مري

 فول تتف مالکوکن سݢل يڠ دفرينتهکن. كمري

يڠ ألين ترماسوق مالئکة  2هللا سبحانه وتعالى سبݢيمان مخلوق داله همب کفد امأنس ي 

بومي اين دڠن صفة برحاجة کفد ماکن مينوم،  كمأنس ي دلتقکن اوله هللا دأتس مو  دالڠيت.

هللا  بومي كمأنس ي ايت منجالنکن توݢس دأتس مو ممفوڽأي نفسو دان کماهوان ممبوليهکن 

 الى.وت فرينته دان اراهن دري هللا سبحانه وتعسبحانه وتعالى. توݢس مأنس ي ايت مستيله مڠيک

مة يڠ بسر هللا سبحانه وتعالى منورونکن القرءان الکريم دبولن كحاداله منجادي ساتو 

 رمضان. فرمان هللا تعالى:

رُ  َيَُٓرَمَضاَنَُُشهح نزََلُفَيهَُُٱَّله
 
رحَءانُ أ ََنُُٱلحق  َهاَسَُوَبيََِّن ٖتُمِّ ٗدىُلَِّل َدىُ ه  حه  رُحوَُُٱل ُقَاَنُ ٱلحف 

 [٣٨١:  ]سورة البقرة

نجوق تفي ان سباڬءالقر( رموألن)فداملڽ دتورونكن بولن رمضان، بولن يڠ د)مقصودڽ(: 

 .(انتارا يڠ حق دان يڠ باطل)ا ذمبيفتونجوق ايت دان في أمڠن 2سننجال فباڬي مأنس ي دان 

هللا سبحانه وتعالى ممرينته مالئکة دالڠيت برارق دسوات مالم يڠ دفيليه اوله هللا انتوق 

ممباوا القرءان يڠ ساڠت مليا کالڠيت دنيا دان ستروسڽ دتورونکن کفد رسول هللا صلى هللا 
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يڠ ساڠت مليا يڠ  دان علمو هللا هللا 2تاهون. القرءان اداله کات 23عليه وسلم دالم ماس 

بومي  كو مفد مأنس ي، مخلوق يڠ دتوݢسکن دأتس  سبحانه وتعالى کمروفاکن فتنجوق دري هللا

ندقله ، تتافي هاين. اداله منجادي کواجيفن کفد کيت بوکن سهاج منريما القرءان انتوق دباچ

دنيا د يڠ ترکندوڠ دداملڽ ممبري کبأيکن کفد کيتکران ايتله دعملکن  انتوق  دجاديکن فتنجوق 

 .دان برعمل دڠنڽيڠ منريما القرءان يڠ برتقوى کفد هللا سهاج  2اورڠاڽ ه سهيڠݢ هاري اخيرة.

ََُ َ َُُذ ل تهقَنَيَُّلَُركحَبَُۛفَيُٱلحَكَت ب  ٗدىُلَِّلحم   [2:  ]سورة البقرة٢ُهَُِۛه 

تنتڠ داتڠڽ دري هللا دان )ڽ ادفكتاب القرءان اين، تيدق اد سبارڠ شك )مقصودڽ(: 

 .برتقوى  (هندق)يڠ  2نجوق باڬي اورڠتفمنجادي  ول فاي  ؛(رناڽفتنتڠ سم

ن اد سسياف يڠ بوله مالو  ، تيدقان اداله کتاب هللا يڠ ساڠت ملياءروا القياله بهچفر 

اتس ي يڠ بوله مڠق اد فتنجوق دتي دان ڠ بوله مننديڠي حکوم القرءان، تيدق اد حکوم يالقرءان

 منچابر مأنس ي سهيڠݢ هاري قيامة: هللا اداله کتاب معجزة يڠ فاليڠ بتول. اي كران القرءان

َثحلَهَُُِإَون َنُمِّ وَرةُٖمِّ ت واُْبَس 
ح
فَأ َُعبحَدنَُا لََعَ  َُا ۡلح نَزه ُا َمه َت محَُِفَُركحٖبُمِّ ُْوَُُۦك  وا مَُهدَُشُ ُٱدحع  آَءك 

َنُد وَنُ َُمِّ َُص َدقنََيُُٱّلِله َت مح َعل واُْفَُُفَإَن٢٣ُإَنُك  َعل واَُْولَنَُتفح َُتفح ُْلهمح وا َهاُوَُُٱلهَتُُٱۡلهارَُُٱتهق  ق ود 
ُ ََجاَرة  ُوَُُٱۡلهاس  ُلَلحَك فَرَكَنُُٱۡلح تح َعده

 
 [2٢-2١:  ]سورة البقرة٢٤ُأ

 دفك (القرءان)يڠ كامي تورونكن  فشك تنتڠ ا هو كامو اد منارو دان كال)مقصودڽ(: 

نديڠ دڠن القرءان ايت يڠ سب ة، مك چوباله بوات دان داتڠكنله ساتو سور (محمد)كامي  همب

 2ين دري هللا، جك بتول كامو اورڠه منولوڠ كامو سل رچاي بولفيڠ كامو  2ه اورڠلڠڬيلفدان 

 ت ممبواتڽ، مكفت ممبواتڽ دان سوده تنتو كامو تيدق دافو كامو تيدق دايڠ بنر. مك كال

يڠ  (يت نراكأي)، (برهاال) 2مأنس ي دان باتو نڽاباكر  2ي نراك يڠ باهنفليهاراله ديري كامو دري اف

 .ركاف 2نتوق اورڠدسدياكن ا

دالم کهيدوفن ددنيا هاري اين باݢي تله ممبوقتيکن کفد کيت  سبحانه وتعالىهللا 

 ممبواتکران اد دکالڠن مأنس ي يڠ کهيدوفن مأنس ي  لممليهت کموسناهن داسسياف يڠ 

ن لقرءاادان منولق  سبحانه وتعالىدالم فرکارا يڠ تيدق دايذين اوله هللا  فراتوران سنديري 

 .الکريم
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 يڠ برتقوى  2مالتيه ديري کيت منجادي اورڠيڠ ساڠت مليا اين  كبولن رمضان املبار  كم

مينوم کران  ڠݢلکن ماکندڠن مني القرءان الکريمسقدر کيت مڠيکوت  کنو کفد هللا، ب

يت سهيڠݢ ک القرءان الکريميڠ ترکندوڠ ددالم ا حکوم حکم و يکوت سم، تتافي مڠبرفواس

 سالمتله کيت ددنيا سهيڠݢ هاري اخيرة. كم منيڠݢل دنيا.

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ُٓ ا ُُإَنه ََ ُٓإََِلح َا نَزۡلح
َ
َُُٱلحَكَت َبُأ َقَُِّب ُُٱۡلح َ َُبنيح َم ك  ُُٱۡلهاَسُتَلَحح ََ َرى 

َ
ُٓأ هُبََما نُُٱّلِله  ُتَك  َوَّل

َُ َخآئ
 [٣٠١:  ]سورة النساء١٠٥َُنََيَُخَصيٗماُلَِّلح

دڠن  (القرءان)كتاب  (ي محمدواه)دامو فڠڬوهڽ كامي منورونكن كسس)مقصودڽ(: 

دامو فنجوقكن كيڠ هللا تله ت فانتارا مأنس ي منوروت او مڠحكوم داي اڠكفرن، ساممباوا كبن

 .يڠ خيانت 2ال باڬي اورڠيمبفو منجادي دان جاڠنله اڠك (ي وحيڽؤ مالل)

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُولَك  َُُِل ََ ُةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِف مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعََنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ. ُةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱفَر  مُحلحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُِلَُولَك  سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتُإَنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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