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ة القرءان ڤمڠكين كقواتن ُامَّ

23 اڤريل  2021 / 11 رمضان 1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نبي  القرءان.  دتورونكن  بولن  اداله  رمضان  بولن 
ملئكة  دڠن  برَتَداُرس  عمالن  ملزيمي    محمد 
ه  دالم  جبريل  ڤد بولن يڠ موليا اين. فرمان اللَّ

سورة البقرة ايات 185:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

يڠ برمقصود: بولن رمضان يڠ ڤدڽ دتورونكن 
سكالين  باڬي  ڤتونجوق  منجادي  القرءان، 
منجلسكن  يڠ  كتراڠن2  منجادي  دان  مأنسي 
بنر دڠن  انتارا يڠ  ڤتونجوق ايت دان ممبيذاكن 

يڠ ساله…

دالم حديث رواية امام بخاري، اِْبُن َعبَّاس بركات: 
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ڤموره  ڤاليڠ  يڠ  مأنسي  اداله    ه  اللَّ رسول 
جبريل  ملئكة  كتيك  رمضان  بولن  ڤد  تراوتام 
 منموءيڽ، دان جبريل  منداتڠيڽ ستياڤ 
برَتَداُرس  ساليڠ  للو  رمضان،  دبولن  مالم 
اورڠ    ه  اللَّ رسول  سسوڠڬوهڽ  القرءان. 
يڠ  اورڠ  )كڤد  كباٴيكن  دڠن  ڤموره  ڤاليڠ  يڠ 

ممرلوكن( لبيه لجو درڤد تيوڤن اڠين.

برسوڠڬوه2  مستيله  كيت  اسلم،  اومت  سباڬاي 
عباده  سباڬاي  القرءان  ممباچ  عمالن  منجاديكن 
هارين، خاصڽ دالم بولن يڠ موليا اين دان سلڤسڽ. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه يڠ ممڤوپاٴي  سسوڠڬوهڽ القرءان مروڤاكن كلم اللَّ
كڤد  هدايه  منجادي  سلٴين  ترسنديري.  يڠ  كهيبتن 
دان  كتنڠن  ممباوا  جوڬ  القرءان  ممباچ  مأنسي، 
منجادي سومبر كقواتن دالمن. هيبتڽ كواس القرءان 

اين هيڠڬ دترڠكن دالم سورة الَحْشر ايات 21:

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ  
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ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

يڠ برمقصود: سكيراڽ كامي تورونكن القرءان     
اين كأتس سبواه ڬونوڠ، نسچاي اڠكاو مليهت 
ڬونوڠ ايت خشوع سرتا هنچور بركچاي كران 
اين  ڤربنديڠن  )ايڠتله(،  دان  ه.  اللَّ كڤد  تاكوت 
سوڤاي  مأنسي،  اومت  كڤد  كموكاكن  كامي 

مريك مميكيركنڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

راماي صحابة نبي محمد  يڠ مملوق اسلم هاڽ 
كران مندڠر القرءان. والوڤون سماس زمان جاهلية 
اب،  الَخطَّ بن  ُعَمر  ايت كراس، سڤرتي  هاتي مريك 
ممبينا  للو  مريك،  جيوا  ملمبوتكن  القرءان  تتاڤي 
دالم  ڤميمڤين  منجادي  هيڠڬ  سبنرڽ  يڠ  كقواتن 

تمدون مأنسي. 

لمه  سكارڠ  زمان  اسلم  اومت  مڠاڤ  ڤرسوالنڽ، 
والوڤون القرءان اد دسيسي مريك؟ انتارا سببڽ اياله 
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كران كيت جارڠ مڠولڠي باچاٴن القرءان. سبدا نبي 
محمد  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:

َمن َقَرَأ الُقْرآَن فِي َأَقلِّ ِمن َثَلٍث َلْم َيْفَقْهُه

يڠ برمقصود: بارڠ سياڤا ممباچ القرءان، كورڠ 
اكن  تيدق  دي  مك  ممباچاڽ(  )جارڠ  كالي   3

داڤت ممهمي اتاو مڠحياتيڽ.

كيت  ماريله  اين،  المبارك  رمضان  دڠن  سمڤنا 
منچاري كقواتن يڠ اد دالم القرءان، دڠن ممڤرباپقكن 
ر  َتَدبُّ دان  تفسير  مجلس  مڠحاضيري  سرتا  باچاٴن، 
معنى القرءان. هاڽ دڠن القرءان سهاج اومت اسلم 
اكن برتمبه ايمان مريك سرتا منچينتاٴي اڬام اين دان 

هيدوڤ برساتو ڤادو. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ
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برايمان  يڠ  اورڠ  سسوڠڬوهڽ   : برمقصود  يڠ 
ايت )يڠ سمڤورنا ايمانڽ( اياله مريك يڠ اڤابيل 
ڬمنترله  صفة-صفتڽ(  )دان  ه  اللَّ نام  دسبوت 
مريك  كڤد  دباچاكن  اڤابيل  دان  مريك;  هاتي 
مريك  توهن  كڤد  ايمان.  برتمبهله  ايات-اياتڽ 

ل. جواله مريك برَتَوكَّ

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ
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