


      

  

  







Tingkatkan ketaqwaan 

kepada Allah.   

Lakukan segala perintah 

Allah. 

UTK. MENDAPAT KEBERKATAN & 

RAHMAT ALLAH DI DUNIA & 

AKHIRAT, MAKA MARILAH KITA; 

Tinggalkan segala larangan 

Allah. 





AL-QURAN ADALAH; 

Merupakan Kalamullah. 

Diturunkan kpd. Rasulullah 

SAW. melalui Malaikat Jibril 

AS. 

Membentuk & meningkatkan 

akhlak manusia. 

Seruannya untuk semua umat 

manusia. 



AL-QURAN ADALAH; 

Mukjizat Rasulullah SAW. 

Dapat mententeramkan jiwa. 

Sebagai penawar hati yg. 

Duka. 



KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN  

AL-QURAN; 

Ayat 82, Al-Isra’; 

                      

                

    



KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN  

AL-QURAN; 

Maksud ayat; 

“Dan Kami turunkan 

dengan beransur-ansur 

daripada al-Quran ayat suci 

yang menjadi ubat penawar 

dan rahmat bagi orang-

orang yang beriman 

kepadanya”. 



PENERIMAAN WAHYU OLEH 

RASULULLAH SAW. ADALAH; 

Berperingkat-peringkat selama 

23 tahun. 

Kandungannya terdiri daripada; 

6,236 Ayat 325,345 Huruf 

74,439 Kalimah 



MATLAMAT PENURUNAN AL-

QURAN ADALAH; 

Sebagai petunjuk & 

peringatan bg. manusia. 

Untuk mengikat kebebasan 

yg. menurut kehendak hati. 



ANTARA FUNGSI AL-QURAN 

ADALAH; 

Al-Furqan 

Al-Mubayyin 

As-Syifa’ 

An-Nur 

Ar-Rahmat 

Ar-Rusyd 

Al-Huda 

SEBAGAI 



RENTETAN SEJARAH HIDUP 

SAIDINA UMAR AL-KHATTAB; 

Mulanya seorang yg. garang 

& bengis. 

Lembut hati setelah 

mendengar bacaan Al-Quran. 

Memeluk Islam dengan 

sepenuh hati & ikhlas. 



KESEMPURNAAN AL-QURAN AMAT 

BERFUNGSI UNTUK KEPERLUAN 

HIDUP MANUSIA, SBG CONTOH; 

Untuk mencari petunjuk 

jalan hidup yg. benar. 

Untuk menilai sesuatu yg. 

memberi bermanfaat atau 

mudarat. 



Untuk mengetahui ilmu-ilmu 

berhubung dgn. masyarakat. 

Untuk mengetahui sejarah 

silam manusia. 

KESEMPURNAAN AL-QURAN AMAT 

BERFUNGSI UNTUK KEPERLUAN 

HIDUP MANUSIA, SBG CONTOH; 



TUJUAN DAN MATLAMAT 

DITURUNKAN  

AL-QURAN; 

Ayat 138, Ali ‘Imran; 

              

       



 

 

“(Al-Quran) ini ialah 

penerangan kepada seluruh 

umat manusia, dan petunjuk 

serta pengajaran bagi orang-

orang yang (hendak)             

bertaqwa”.     

  

Maksud ayat; 

TUJUAN DAN MATLAMAT 

DITURUNKAN  

AL-QURAN; 



KALAU HIDUP MEMBELAKANGKAN  

AL-QURAN, MAKA KESANNYA 

ADALAH;  

Sentiasa dihimpit dengan 

pelbagai masalah kemiskinan, 

kelaparan & kekecewaan. 

Kebejatan gejala sosial yang 

semakin parah dan 

memalukan umat Islam. 



GOLONGAN YG. BUTA DI DUNIA & 

BUTA APABILA DIHIMPUNKAN 

PADA HARI KIAMAT; 

Ayat 124, Surah Toha; 

              

                

     



GOLONGAN YG. BUTA DI DUNIA & 

BUTA APABILA DIHIMPUNKAN 

PADA HARI KIAMAT; 

Maksud ayat; 

“Dan sesiapa yang bepaling ingkar 

dari ingatan dan petunjukKu maka 

sesungguhnya adalah baginya 

kehidupan yang sempit dan kami 

akan himpunkan dia pada hari 

kiamat dalam keadaan buta”.  



KERASULAN MUHAMMAD SAW. 

BERPANDUKAN WAHYU ALLAH 

BERTUJUAN MENYELESAIKAN; 

Segala persoalan yg. 

dihadapi manusia. 

Masalah hubungan makhluk 

dgn. penciptanya. 

Masalah hubungan antara 

manusia sesama manusia. 



PENURUNAN AL-QURAN JUGA 

ADALAH SEBAGAI; 

Pencetus semangat revolusi. 

Mematahkan kejahilan & 

kesyirikan. 

Pemisah antara hak & batil. 



BUKANLAH SIA-SIA TETAPI AMAT 

BESAR MANFAATNYA BAGI ORG. 

YANG BERAKAL; 

Ayat 185, Al-Baqarah; 

           

               

           ...  



Maksud ayat; 

“(Masa yang diwajibkan kamu 

berpuasa itu ialah) bulan 

Ramadhan yang padanya 

diturunkan Al-Quran, menjadi 

petunjuk bagi sekalian 

manusia,  

BUKANLAH SIA-SIA TETAPI AMAT 

BESAR MANFAATNYA BAGI ORG. 

YANG BERAKAL; 



Sambungan Maksud ayat; 

dan menjadi keterangan-

keterangan yang 

menjelaskan petunjuk itu dan 

membezakan antara yang 

benar dengan yang salah…”. 

BUKANLAH SIA-SIA TETAPI AMAT 

BESAR MANFAATNYA BAGI ORG. 

YANG BERAKAL; 



ANTARA FUNGSI PENURUNAN 

AL-QURAN KEPADA UMAT 

MANUSIA ADALAH; 

Petunjuk bagi manusia. 

Menjelaskan petunjuk Allah. 

Pembeza antara hak & batil. 



JALAN PENYELESAIAN SEGALA 

KESULITAN;  

Sebagaimana penjelasan  

Imam Al-Ghazali RA.; 

“Barangsiapa yang berpegang 

teguh dengan al-Quran, nescaya 

ia akan terbimbing untuk 

mendapat petunjuk, dan 

barangsiapa mengamal 

kandungannya nescaya ia akan 

berjaya dan bahagia”. 



APA YANG MENJADI PERSOALAN 

IALAH SEJAUH MANA UMAT 

ISLAM; 

Menguasai bacaan Al-

Quran?. 

Memahami Al-Quran?. 

Mengamalkan peraturan-

peraturannya?. 



KEHIDUPAN YANG KOSONG & 

SIA-SIA SAHAJA; 

Sabda Rasulullah SAW.; 



Maksud Hadis; 
 

“Sesungguhnya seseorang 

yang di dalam dirinya tidak 

tersemat sesuatu dari al-Quran 

adalah seperti sebuah rumah 

kosong”. 

     

KEHIDUPAN YANG KOSONG & 

SIA-SIA SAHAJA; 



HADIS TERSEBUT MEMBERI 

GAMBARAN BAHAWA BETAPA 

MALANGNYA; 

Keadaan jiwa yg. kosong. 

Hidup tanpa pedoman & 

tujuan. 

Kosong & hampa dalam 

batin & jiwa. 



ANTARA PENGAJARAN DRPD. 

PENURUNAN AL-QURAN ADALAH; 

Membawa misi membangun 

akhlak. 

Revolusi penghapus kejahilan 

& Syirik. 

Menjadi panduan penyelesaian 

masalah hidup. 

Panduan hidup hingga akhir 

zaman. 



TANGGUNGJAWAB BAGI SEMUA 

UMAT ISLAM TERHADAP AL-

QURAN ADALAH; 

Belajar membaca dengan betul. 

Memahami isi kandungannya. 

Mengambil iktibar, menghayati 

& mengamalkannya.  



GOLONGAN YG. BUTA DI DUNIA & 

BUTA APABILA DIHIMPUNKAN 

PADA HARI KIAMAT; 

             

              

                

     



Maksud Ayat; 

 

“Dan sesiapa yang berpaling 

ingkar daripada ingatan dan  

petunjukKu, maka sesungguhnya 

baginya kehidupan yang sempit 

dan kami akan himpunkan dia 

pada hari kiamat dalam keadaan 

buta”.                                     
 

GOLONGAN YG. BUTA DI DUNIA & 

BUTA APABILA DIHIMPUNKAN 

PADA HARI KIAMAT; 
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