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QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُالَقاّئلُّ ُدُلِّلّه رُّ:ُاحلَمخ ُّمَنُ َوَبشّه ََُلُمخ ّمّننَيُِبَّنَّ َُكّبرياا.الخُمؤخ ًلا َُفضخ  الِلَّّ
ُال َُأنخ َهُد ُ َأشخ ُهللُا ُّإال َلى،ّإلَه ُاأَلعخ لُُهُُالَعّليُّ َُوَرُسوخ َُعبخُدُه ا دا ُُُمَمَّ َُسيّهَدََن َُأنَّ َهُد َوَأشخ

َتَبُ َطَفىُوالنَِّبُُّاملُجخ  .ُاحلَّبيخُبُاملُصخ
ُ َُوََبّركخ ٍدُوَُُىَعلَُاللهُهمََُّصلّهَُوَسلّهمخ َحاّبّهَُسيّهّدََنُُُمَمَّ َتَدىُنَُّومََُعَلىُآّلّهَُوَأصخ  ُ.اهخ

َوىُهللّاُ-فَ َياُّعَباَدُهللّاُُ-َأمَّاُبَ عخُدُ ُبّتَ قخ ّسيخ َُونَ فخ ّصيخُكمخ  ،ُُأوخ
َكاُُتَا،ُوَُ َيّةُهللّاَُوّمشخ ّبُّإَلَُخشخ ُرُالُقُلوخ َوىُنُ وخ قخ ُالت َّ اُأنَّ َلُموخ  .ّمرخَقاُُتَابَّّتّهُوَُيُلُُمََُبُّسَُواعخ

 ديري دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-همباواهاي 
 تاكوتكن هايخبر هاتي ن،ءاكتقو نغد. اهلل دفك برتقوى رضا سنديري

 اين، مليا غدري ميمرب ي .ْنَمْحرَّلَا كاسيه يهءمرا منداكي درجت توهن،
 :برتاجوق خطبة دري الجرنف مبيلغم كيت ماريله

  “براميان غاورن توهن اونتوق ءكورنيا           ” 

  اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 فهيدو دامل دبوات رنهف غي تفت غاليف يليهنفمميليه جالن براميان اداله 
. بياسا لوار امت اداله اين يليهنف دري نغونتوأك. مأنسي غسأور
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 كاراغا بسر غاليف غي مصيبة اداله والف يكنشريك دان ككفورن ثسباليق
 غاور .يكنضمرو غاليف غي فهيدو يليهنفدان  (bahananya)ثبهان

 اونتوق قثبا تراللو دان هنيت افتن ْيِهلَاِ رهضانو تفمندا براميان غي
 اياله براميان غي غاور اوليه راوليهيفد غي نءكورنيا انتارا. غدهيتو

  :برايكوت رتيفس

  :وتعاىل هسبحان اهلل نغواءن واليه باوه د فهيدو1.

 :257البقرة ايات  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 مريك لواركنغم اي. براميان غي غاور دفك غليندوفاهلل  برمقصود:
 ،فريكا غي غاور دان. ﴾اميان﴿ هايخ دفك ﴾رفوكو﴿ نفالضك دري

 ﴾اميان﴿ هايخ دري مريك لواركنغم غي ،وتغاط اياله مريك غنولوف
.ثدامل د ككال مريك نراك، اهلي ايتله مريك. ﴾رفوكو﴿ نفالضك دفك
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  .وتعاىل هسبحان اهلل ضدان نعمت شررضا  يهءمرا2. 

 :72ايات  ةالتوب ةدامل سور برفرماناهلل 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ې ې ى

 دان لالكي براميان، غي غاور-غاهلل منجنجيكن اور برمقصود:
 مريك; ايغسو انق ثباوه د الريغم غي ضرش ﴾وليهابر اكن﴿ وان،فرمف

 ،"ٍنْدَع ضشر" دامل د باءيق غي تفمت-تفمت وليهابر دان ثدامل د ككال
 دمكني غي ﴾بالسن﴿; ثنءكموليا بسر لبيه غي اهلل دري نءكريضا دان
  .بسر غي ناءكجاي ايتله

 

  .وتعاىل هسبحان اهلل دري نءاليمبف تفمندا3. 

 :38ايات  جاحل ةدامل سور هللا برفرمان

 ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
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 تيدق اهلل ثوهغضسسو; براميان غي غاور اليممب اهلل ثوهغضسسو برمقصود:
 .برشكور تيدق يضال ،خيانت غي غسأور فتيا-فتيا دفك سوك

 

 . وتعاىل هسبحان اهلل دري نغكمنا دان بنتوان وليهيارفمم4. 
 :51ايات  لغافرا ةدامل سور برفرماناهلل 

 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 غرسول كامي دان اور-رسول غمنولو فتت كامي ثوهغضسسو برمقصود:
 .سقسي-سقسي ثكيتغب ساعت دف دان اين دنيا نفكهيدو دامل براميان غي

 

  .وتعاىل هسبحان اهلل غساي كاسيه دان ينتاخ اهيفدليم5.

 :96مريم ايات  ةدامل سور برفرمانهللا 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 صاحل، برعمل دان براميان غي غاور-غاور ثوهغضبرمقصود: سسو
  .غساي كاسيه نءراساف مريك يضبا منامنكن اكن اسيهفغ مها غي توهن
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  .اخريةنا د دنيا دان ورفمس غي نفكهيدو6.

 :97ايات  لحالن ةدامل سور هللا برفرمان

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 غسد وان،فرمف اتاو لالكي دري صاحل، برعمل غي افبرمقصود: سسيا
 نغد دي كنفهيدوغم اكن كامي ثوهغضسسو مك براميان، دي

 نغد مريك، ممبالس اكن كامي ثوهغضسسو دان; باءيق غي نفكهيدو
  .كناكرج تله مريك غي فا دري لبيه غي اهالف ممربيكن

  .وتعاىل هسبحان اهلل اوليه توجنوقفدبري هدايه دان 7.

 :9يونس ايات  ةامل سوربرفرمان داهلل 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 

 توهن صاحل، برعمل دان براميان غي غاور ثوهغضبرمقصود: سسو
-ايغسو الريغ. ممريك اميان سبب نغد مريك نيفمميم اكن مريك

 .نعمت نوهف غي ضشر دامل د مريك كديامان تفمت باوه د ايغسو
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  .هللا مُُكُُظَُفُّحَُقوم مسلمني 
 هسبحان اهلل نءكورنيا دان رهضانو دري نيضسباها اداله اين ترسبوت غمسوا ي
 اوروسن اونتوق ايستيميوا تراللو ثايا. براميان غي غاور دفك سيتف غي وتعاىل
  .اخريةدنيا دان د  د ام،ضا دان نفكهيدو

 ثسوبوركن دان فهيدو ميليكي، كيت غي اميان نعمت يلهءاضهر ،جوسرتو
 وءبا نيغوا مسربق ،ثرميبونان ونءددا مكر سنتياس رضا صاحل عمالن نغد
 .مسستا عامل نفكهيدو مورناءي مناريق نتيقخ دان بواهن رانوم ،ثنءاغبو

يخطَاّنُالرَّّجيمُّ ُّمَنُالشَّ  َأُعوُذَُّبلِلَّّ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ

 ھ ھ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 منجادي ثهغست وان،فرمف دان لالكي براميان، غي غدان اور برمقصود:
 غمالر دان باءيق، بربوات وروهثم مريك; ينءال غي ثهغست يضبا غنولوف

 سرتا زكاة، ممربي دان غمسبهي منديريكن مريك دان; كجاهنت بربوات دفدر
; اهلل اوليه رمحة دبري اكن ايت مريك. ثرسول دان اهلل دفك طاعة
  .بيجقسان مها يضال كواس، مها اهلل ثوهغضسسو

ُ﴾71: ةتوبلا ةسور ﴿                                                                                                          
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ُ
ُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.َبَُ   َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ

َّكيخّم. ّرُاحلخ ُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيّتَُوالذهّكخ ُكمخ  َونَ َفَعِّنَُوّاّيّه
ّميخُعُالخَعّليخُم. ُّتًلَوَتُهُّانَُّهُُهَوُالسَّ َُوّمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُّمِنّه

ُ َُوَلُكمخ تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َُ ّلّمنيخ ّمَناتَُّوّلَساّئّرُالخُمسخ َُوالخُمؤخ َ ّمّننيخ ّلَماّتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ

ُرُالرَّّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ُ.َفاسخ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَّيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّّاحلخ ُالخَعاَلّمنيخ َهدُُ.َُربّه َدهُُُهللاُُُّإالُّإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ اَُسيّهَدَنََُُأنََُُّوَأشخ دا لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلّهمُخَُصلُّهُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيّهّدَنََُُعَلىَوََبّركخ
ٍد، َحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمَمَّ .َُوَأصخ َ َّعنيخ َُأْجخ

َن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُقوخ ُفَاَزُالخُمت َّ ُفَ َقدخ
ُ

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمنيخ ُهللا،َُرِّحَُكمُُُالخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلّه ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُ ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُكُخرَُّبَُوَُ،

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُآلُّ
َُمُّالَُعَُُالُخِفُ يخٌد. ،نيخ يخٌدَُمَّ  ُّإنََّكُِحَّ
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َُ ّمّننيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ّلّمنيخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُّمن خ َياّء ُاأَلحخ
َواتُّ يخٌعَُقرّيخٌبَُمُُُّّ،َواأَلمخ َعَواتُّّإنََّكَُسَّ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُّّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوًَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّيهُّسَُّمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

الََنُالخَواّثَقَُّبهلّلُ َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ََةَُعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّال َُّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالرَِّحخ َتّفيخ رُُلخطَانَةُّسُُّالالخُمكخ نُ وخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ

َياَُواآلّخَرّة،ُ ن خ ّلَماّتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ّلّمنيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُّمَنُالخُمسخ َُأوخالَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َّتكَُ .ُّبَرِحخ َ نيخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِّحّ

ّدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َاّعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُّسُُّالُبخَنُالخَواّثّقَُّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان ءبال ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءايتفرسغك فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،راها هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ

ُ
َياَُحَسَنةاَُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنةاَُوّقَناَُعَذاَبُالنَّاّر. ن خ  ُرَب ََّناُآتَّناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُّيُّهسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
ُ ُدُهلّلَُربّه َمخ ََُواحلخ ُ.الخَعاَلّمنيخ

ُ
ُّعَباَدُهللّا!

، ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ اُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللّاَُأكخ  َوَلذّكخ

اُّإَلَُصًلّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


