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 رمضانحياتي القرءان دبولن 

 6172 جىالٍ 7 ماءنابرس 7341 رمضان 62

 لِـائِـلْقَٱ  ٻ  

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

 (4-3:النجم)  

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبِدُهُمُحَمَّدّاپ    ڦ 

ٿ    سًَ ِّد نَاں  صَن ِّ وَسَم ِّمِڈ      

ۇئ    وَأَصِحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فًََاحئ  ٺ  

ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقِىَىچ  أُوص ًكُمِ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  

 (95:)النساء    ىث  ختمت  ىت  يت  جث  مث
قغ برإميان، راعتؾه ؽاؿو ؽػد  ٢وافاي اورغ"ؿؼصودث: 

اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل 

قغ برؽواس( دري ؽاؾغن ؽاؿو. ؽؿودقن  ٢اورغ)األؿر" 

بـته )بردؾقسقفن( دامل دسواتو ػرؽارا، -جؽـ ؽاؿو بربـته

ؿؽـ فـدؼؾه ؽاؿو ؿغؿباؾقؽـث ؽػد )ؽتاب( اهلل )اؾؼرءان(  

بـر برإميان ؽػد اهلل دان  جك ؽاؿو دان )دـه( ردوؾث

قغ دؿؽني اداؾه ؾبقه باءقق )باضي ؽاؿو(،  أخرية.فاري 

 دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".

 

 رمحيت اهللد قغمجعة  دقدغ
 بـر تؼوى،-ؿارقؾه ؽقت برتؼوى ؽػد اهلل دغن دبـر

دسوغضوفث ؽـعؿنت قغ دبرقؽن اهلل ؽػد ؽقت داغت 

باثق، تقدق ؿوغؽني باضي ؽقت اوـتوق ؿغفقتوغث. اوؾقه 

ؽران اقت، ؽقت واجب برذؽور دان بوؼيت ذؽور 
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طاعيت دضاال ػرقـتفث دان ـؽقت اداؾه دغن خارا ؿ

ؿودفن ؽقت برأوؾقه -ؿوده ؿـجاءوفي دضاال الرغـث.

ؽربؽنت ددامل بوؾن قغ ؿوؾقا اقن، درتودث برجاي ددـقا 

 .دان 

 

 ،ؿني رمحؽم اهللؾؿعاذر املس

 

ػد فاري اقن ؿغضاؾؼؽن ػارا مجاعه دؽاؾني  خطبه

 رمضان. بوؾن رمضاندوػاي ؿغحقاتي اؾؼرءان دبوؾن 

اوؿة ـيب حمؿد صؾى  ؽػد دخصوصكنؿروػاؽن بوؾن قغ 

دقاؽن -اهلل عؾقه ودؾم. اوؾقه اقت، جاغـؾه ؽقت ؿـسقا

بوؾن دوخي اقن. جاغن ممبقارؽن بوؾن قغ ػـوه رمحة اقن 

برالؾو بضقتو دفاج. ؿارقؾه ؽقت ؿثقبوؼؽن دقري دغن 

 .تعاىل دبحاـه ممػرباثؼؽن عبادة ؽػد اهلل

 

 باضاميان ؽقت فـدق ممػرباثؼؽن عبادة ؽػد اهلل

دغن ممباخ اؾؼرءان دان برأودفا  ؟ اـتاراثدبحاـه وتعاىل

 دامل ختمؽاؾي دؽورغث داتو -دؽورغ ختماوـتوق 

اقن. اوؾقه اقت، أؾغؽه باءقؼث بوداقا ممباخ  رمضانبوؾن 

تقدق تافو ممباخ دان  اؾؼرءان اقن تتاف دػرتافـؽن.
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دباخ ؾبقه باءقق ن ءااؾؼر ؿـدغر اقاتؿـوؾقس، تتايف ممػو 

 .درػد تقدق ؿـدغر ؾغسوغ

 

 دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل

ػـوروـن وحقو اقن دباضاي تـدا ػغإعرتاػن ـيب  

 دأوتوسحمؿد صؾى اهلل عؾقه ودؾم دباضاي ردول قغ 

ؽسؾوروه عامل. اي ممػرؾقفتؽن ؽفقـاءن ؽػد ؼوم 

ؿشرؽني دان ؿـوجنوؼؽن ؽفقبنت ـيب حمؿد صؾى اهلل عؾقه 

ودؾم دأورغ أؿي قاءقت تقدق تافو ممباخ دان ؿـوؾقس، 

اؾؼرءان دغن باءقق دتقاف ؽاؾي اي  ممباختتايف ممػو 

دتوروـؽن. ػرؽارا اقن دباضاي بوؼيت بتاف اؾؼرءان 

ءن اتاو حاصقل ػـوؾقسن ـيب دـدقري بوؽـث ؽتاب رقؽا

 اهلل فرمان دباضاميان قغ ددعوا اوؾقه ؼوم ؿشرؽني.

 ؿؼصودث: 4-3تعاىل دامل دورة اؾـجم اقات  دبحاـه

"دان اي تقدق ممػرؽاتاؽن )دسواتو قغ برفوبوغ دغن 

اضام إدالم( ؿـوروت ؽؿافوان دان ػـداػت دـدقري. 

( حديثان اتاو دضاال قغ دػرؽاتاؽن اقت )دام اد اؾؼرء

 تقدق الءقن ؿالءقـؽن وحي قغ دحقوؽن ؽػداث".
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فوبوغن ؽقت دغن  دػاتوتثدباضاي اوؿت إدالم، 

ؽران ػتوجنوق اؾؼرءان ؿـجاؿني  تداغت ؼواان ءاؾؼر

 اهلل كريضاءنؽـعؿنت قغ داغت بسر قاءقت ؿـداػت 

. دزؿان دؽارغ دوده باثق اؾؼرءان دبحاـه وتعاىل

اوـتوق ؽقت ممافؿي أرتقث دان جوض دوده باثق  انترمجف

اؾؼرءان اوـتوق ممافؿي اقسي ؽـدوغـث.  تفسريبوؽو 

 اقسي دجاءوه ؿاـاؽه أودفا ؽقت اوـتوق ممافؿي

دتافف ؿان أودفا ؽقت؟ اداؽه دام دػرتي اؾؼرءان؟ 

 تافون الؾو اتاو برمتبه باءقق اتاو برمتبه بوروق؟.

 

اقات اؾؼرءان تتايف براف تافون ؽقت دوده ممباخ 

اهلل  فرمان ؟اؾؼرءان قغ دباخ تقدق ممافؿي ؿؼصود اقات

قغ  971اقة  األعرافدبحاـه وتعاىل ددامل دورة 

 برؿؼصود:

"دان دسوغضوفث ؽاؿي جادقؽن اوـتوق اقسي ـراك 

جفـم ؽباثؼؽن دري جني دان ؿأـسي، ؿرقك ممػوثاءي 

اهلل( دان ؿرقك  ممافؿي )اقة ؿافوتي تتايف تقدق اف

 ؽإداءن بوؼيتؿؾقفت ) ؿافوممػوثاءي ؿات )تتايف( تقدق 

ؿـدغر  ؿافواهلل( دان ؿرقك ممػوثاءي تؾقغا )تتايف( تقدق 
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تغ ترـق، ابقـ دػرتي(. ؿرقك اقت أجران دان ـصقحة)

قغ  بفؽن ؿرقك ؾبقه دست الضي. ؿرقك اقتوؾه أورغ

 ."الالي

 

ددوبورؽن دغن عؿاؾن  فـدؼؾه رمضانبوؾن 

اؾؼرءان. اوؾقه اقت، ممرب اقن اؽن  ممباخممبوداقاؽن 

ؿـجؾسؽن برباف حؽؿه دان ؽأوتاؿاءن ممباخ اؾؼرءان 

 .رمضاندبوؾن 

قغ ػرتام: اؾؼرءان دؽـاؾي دباضاي ذػاء قاءقت ػثؿبوه. 

اوؾقه اقت، ممباخ اؾؼرءان ممػو ممربي ؽتـغن ػد فاتي دان 

 ؿغوبت ػثاؽقت فاتي.

قغ  دان قغ ممباخ ؽدوا: ؿـداػت رمحة اهلل باضي أورغ قغ

اهلل تعاىل دامل دورة  فرمانؿـدغر باخاءن اؾؼرءان. 

 قغ برؿؼصود: 404اقة  األعراف

اؽن دي ؿك دغرؽـؾه اقت دباخاؽن "دان اػابقال اؾؼرءان 

بوؾت اقغنت اوـتوق ؿـدغرث( -درتا دميؾه ) دغن دبوؾت

 رمحة". دوػاي ؽاؿو براوؾقه
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ؽتقض: اؾؼرءان ؿـجادقؽن ؽقت ترؿادوق ضوؾوغن قغ 

قغ  41اقة  فاطرؿأـسي قغ برأوـتوغ. ػرؿان اهلل دامل دورة 

 برؿؼصود:

قغ دالؾو ممباخ ؽتاب اهلل دان  "دسوغضوفث أورغ

دبفاضني دري رزؼي قغ  منفقهكنؿـدقرقؽن صالة دان 

-دان ترغ ؽاؿي أـوضرفؽن ؽػد ؿرقك دغن دقام

اقت ؿغفارػؽن  )دغن عؿاؾن قغ دؿؽني( ترغن، ؿرقك

 ".انروضقؽ ؿغاملي ػرـقاضاءن قغ تقدق اؽن

 

 دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل

مساؽني فؿػري ؿـقغضؾؽن ؽقت. اوؾقه  رمضان  

اقت، داغت روضي باضي دتقاف اـسان جك ممبقارؽن 

 دقريبرحمادبه  ؿارقؾه ؽقتبرالؾو بضقتو دفاج.  رمضان

 تافون رمضانفقدوف ددـقا فاث دؽتقك دان بؾوم تـتو 

 .فداػن ؽقت برمتو

  

ػارا مجاعه دؽاؾني اوـتوق  ؿثرو اوؾقه اقت، ممرب  

اقن دباضاي وؼتو ترأخري رمضان ؿغضوـاؽن ػؾواغ 

-. ؿودهدبحاـه وتعاىل اوـتوق ممػرباثؼؽن عبادة ؽػد اهلل
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 عؿاؾنممػرباثؼؽن ؿودفن ؽقت تروس برمساغت اوـتوق 

  .اقن رمضان دباؼي
 

دباضاي اوؿت إدالم قغ ممػوثاءي جاتي دقري، 

خقـتاؽن ـيب صؾى اهلل ان، ءخقـتاؽن اضام، خقـتاؽن اؾؼر

ؿغحقاتي اقسي ؽـدوغن ؽقت  ؿارقؾه دام عؾقه ودؾم،

قرتؽن ػرػادوان دؽاؾغن إبرداتوػادو، ؿغاؾؼرءان دوػاي 

دـضارا داػت ؿغواتؽن ؽدودوؼن اضام إدالم ؽقت اضر 

  اقن.
 

 :قؽوتإؾغؽه بر-ؽقت ؿغؿبقل ؾغؽه ؿارقؾه دام

 ؽقت فـدؼؾه دـتقاس ،: دباضاي اوؿت إدالمػرتام

ر قغ بَُّدان. ؿعـى َتءـدوغن اؾؼراؽ اقسي ِرؿـَتَدبُّ برأودفا

ري ـُِؿاْؾ دامل  ِيِؾِقَحِوه اؾُذَبِفدجؾسؽن اوؾقه دوؽتور َو

ان دان ؿـؾقيت ءاقات اؾؼر اقاؾه ممرفاتقؽن ؿعـى

ـدوغـث. اػابقال ؿالؽوؽـث ؽقت داػت ؿغحقاتي اؽ

ان، بفؽن ؿـؿبه خقـتا دان رقـدو ءدػـوفث ؽـدوغن اؾؼر

 .ثؽػدا
 

: ؽقت فـدؼؾه ؿـوؾق دضاال عـصور قغ خوبا دواؽ

 اوـتوق ؿغوضت ؽسوخني اضام إدالم دـضارا اقن. 
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: دسوغضوفث اهلل دبحاـه وتعاىل ممربقؽن تقضؽ

ؽؿوؾقا
ء

 دبب دان ؿغغؽت ؿرتبت اوؿت اقن دغنن 

 ان.ءؿغعؿؾؽن اجرن اؾؼر ؽقت

 

اهلل دبحاـه وتعاىل   حقاتيؽقت  ؿارقؾه دام

 :5اقات  احلجردامل دورة 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
 (5)دورة احلجر اية 

دسوغضوفث ؽاؿقؾه قغ ؿـوروـؽن اؾؼرءان " :ؿؼصودث

 ".ممؾقفارا دان ؿـجاضاثدان ؽاؿقؾه قغ 
 

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ٌنـَـوَ ىئلِقُرِءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّنَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلِمُسِتَغِف ر ينَٱفَىِزَفًََا حئ


