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 القرءان معجزة ممرتبتكن دان شكىري
 م 0202 مي 8برداؿاءن  فـ5445 رمضان 51

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

يترثزثمثنثىثىفيف
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق

 (51:املائدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   يل  ىل

 

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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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  

 (15)النشاء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

راعتؾه ؽاؿو ؽػد  براميان،وافاي اورغ قغ "ؿؼصود: بر

اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل 

ؽاؾغن ؽاؿو. ؽؿودقن  ػداورغ قغ برؽواس( در)األؿر" 

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

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

ؽػد اهلل دان  براميان ٢ؽاؿو بـر جؽـ ،( ردوؾثاؾسـةدان )

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

 دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".
 

  ،اهلل درمحيت قغ مجعة دقدغ

 دبحاـه اهلل ؽػد ؽتؼواءن ؿـقغؽتؽن ؽقت ؿارقؾه

 دضاال ؿؾؼسـاؽن دوغضوه-بردوغضوه دغن وتعاىل

 ؿودفن-ؿوده. الرغـث دضاال ؿـقغضؾؽن دان ػرقـتفث

 دان ددـقا فقدوف ؽربؽنت دان رمحة ؿـداػت ؽقت
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 تـتغ ممػرؽتاؽن اؽن اقن ؽاؾي ػد خطبه .ةخرياد

  .اؾؼرءان ؿعجزة ممرتبتؽن دان ذؽوري

 

  ،دؽاؾني اهلل درمحيت قغ مجعة دقدغ

 ممرب ،اقن ؿوؾقا قغ مضانر دبوؾن مجعة فاري ػد

 ۲دام ؽقت اوـتوق دؽاؾني مجاعه ػارا ؿغاجق اقغني

 قغ ؼرأن اؾؽرقماؾ اضوغ ؿعجزة ـعؿة اؽن ؿغفرضاءي

. ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول بضقـدا ؽػد دتوروـؽن

 اوؿت باضي ػـتقغ يختار ؿروػاؽن اداؾه نمضار 51 يختار

 ؽػد ػرتام وحقو ػـوروـن ػرقستقوا برالؽوث ؽران إدالم

 ددغ ؽتقك ودؾم عؾقه اهلل صؾى اهلل ردول بضقـدا

 تـدا دباضاي ،اقن وحقو ػـوروـن.  حرأ دضوا برؿـاجات

 عؾقه اهلل صؾى حمؿد ـيب ؽػد تربسر ؿعجزة دان فنػغقعرتا

 ممـدو دان دعوه ؿغؿبغؽن اؽن قغ ،ردول دباضاي ودؾم

 قغ وتعاىل دبحاـه اهلل ؿانفر. ؾوروس قغ ؽجاؾن ؿاءـسي

 قغ 51 اقات املائدة دورة دامل تادي خطبه داول دباخاؽن

 : برؿؼصود

 

 ؽسالؿنت ۲جاؾن ؿـوجنوؼؽن اهلل اقت( اؾؼرءان) دغن"

 ،ءـثيضاؽر ؿغقؽوت قغ دسقاػا ؽػد ؽسجفرتاءن درتا
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( ركفو) نضؾػؽ دري ؿرقك ؽؾوارؽن توفن( دغـث) دان

 دان ،اقذقـث دغن ،بـدرغ ترغ قغ( اميان) خفاي ؽػد

 قغ ؽجاؾن ؿرقك ؿـوجنوؼؽن توفن( جوض دغـث)

 . "ؾوروس

 

    ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم اهلل،

 دباضاي اؾؼرءان ؿـوروـؽن تؾه وتعاىل دبحاـه اهلل

 اهلل صؾى حمؿد ـيب ؽردوؾن ممبوؼتقؽن قغ ؿعجزة داتو

 فقدوف ػـدوان ؽتاب داتو ؿروػاؽن دان ودؾم عؾقه

 ۲ػراتورن ترؽـدوغ اؾؼرءان ددامل. ؿاءـسي اوؿت باضي

 اوـتوق برتوجوان قغ ؿاءـسي ؽػد وتعاىل دبحاـه اهلل

 ،رمحة ،ػتـجوق ممربي ،بـر قغ ؽجاؾن ؿاءـسي ممـدو

 دان ػراقغنت ،ػـاور ؿـجادي ،ػدوؿن ،ضؿبريا برقتا ممباوا

 جوض ترداػت. ؿاءـسي اوؿت دؾوروه ؽػد خفاي

 اوـتوق تردفوؾو ۲اوؿة ۲ؼقصه دان توالدن خوـتوه

 جوض اي. ؿاءـسي ؽػد ػـدوان دان ػغاجرن دجادقؽن

 ػد ؿاءـسي ؽفقدوػن انخريػغأ ػردوءاؾن ؿـجؾسؽن

 ۲تقف ـصقب دـقالي دان دحساب باضي ؼقاؿة فاري

 . ؽـراك اتاو ؽشرض اد دام ؿاءـسي
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 ترػؾقفارا دـتقاس اؽن جوض اقن اؾؼرءان ؽتاب

 دان ۲براوبه تقدق دودوــث. زؿان خريا دفقغض ؽأداءـث

 اودفا باثق واالوػون ،دفاػودؽن اتاو دػقـدا بوؾقه تقدق

 ممقـدا دان ؿغوبه اوـتوق إدالم ۲ؿودوه اوؾقه دالؽوؽن

 دامل وتعاىل دبحاـه اهلل ؿانفر دباضاميان ؽـدوغـث اقسي

 : برؿؼصود قغ 88 اقات دراءاأل دورة

 

 دؽاؾني جك دسوغضوفث(: "حمؿد وافي) ؽتاؽـؾه"

 ممبوات فـدق توجوان دغن ونبرفقؿػ جني دان ؿاءـسي

 اؽن تقدق ؿرقك ،اقن اؾؼرءان دغن دبـدقغ ؿـداتغؽن دان

 واالوػون ،دغـث دبـدقغ قغ ؿـداتغؽن دان ممبوات داػت

 . "دـدقري دسام ممبـتو-بـتو ؿرقك

 

  ،دؽاؾني اهلل درمحيت قغ مجعة دقدغ

 ،ممباخ دـتقاس فـدؼؾه ؽقت إدالم اوؿت دباضاي

 قغ ؿرقك. اؾؼرءان اجرن ؿغؿؾؽـث دان ؿغحقاتي

 ،ؿاس دتقاف اوتام باخاءن دباضاي اؾؼرءان ؿـجادقؽن

 وتعاىل دبحاـه اهلل اوؾقه ػفاال ضـجاران نجؽـدجـ اؽن

 اؾرتؿذي اإلؿام اوؾقه درواقتؽن قغ يثحد دباضاميان
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 اهلل ردول بفاواداث ،اهلل عـه ضيؿسعود ر ابن درػد

 : برؿؼصود قغ بردبدا ودؾم عؾقه اهلل صؾى

 

 باضقث ؿك ،اؾؼرءان دري فحرو داتو ممباخ قغ دسقاػا"

 ؽباجقؼن الضي دػوؾوه دمتبه دان ػفاال دػوؾوه دبري

 داتو اقت( ْقمِؿ،ْمَؾ،فْيلَِا) ؽاتاؽن اؽو تقدق ،داوؿػؿاث

 داتو ْم"َؾ" دان فحرو داتو "فْيلَِا" تتايف اؽن ،فحرو

 ( اؾرتؿذي اإلؿام رواقة) ."فحرو داتو ْقم"ِؿ" دان فحرو

 

 اد ؿادقه ،اقن خريؿتأ برالؽو قغ اف ،بضقتو ـاؿون

 دان ؿراضوءي قغ إدالم اورغ دؽاالغن الضي

 ۲اوـدغ بفاوا ؿغاتاؽن دغن اؾؼرءان اجرن ممػردـداؽن

 دغن دسواي تقدق دان ؿوـدور قغ ۲اوـدغ اداؾه اؾؼرءان

 اقسو ممبغؽقتؽن ؿرقك. اقن فاري ػد اد قغ زؿان

 ػراـن ممػرتقؽاقؽن ،إدالم اضام ؽدودوؼن ،ؽأضاؿاءن

 تقدق دان ذرقعه ۲اوـدغ ؿرـدفؽن ،اضام اقـستقتودي

 اداؾه اقن. اضام ؽتوا دباضاي راج بقدغؽوادا ؿغحرؿيت

 ػضغن ؿؾؿفؽن اوـتوق ؿرقك اضقـدا درػد دبفاضني

 برتردؽن قغ ؽفقدوػن اخوان ؿؾؿفؽن دان إدالم اوؿت

 . اؾؼرءان ؽػد
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  ،دؽاؾني اهلل درمحيت قغ مجعة دقدغ

 فـدؼؾه ؽقت إدالم اوؿت دباضاي ،اقت اوؾقه

 دامل اؾؼرءان ؽاـدوغن اقسي ؿغحقاتي دان ؿـداملي دـتقاس

 اقسي دان اجرن ممػرتافـؽن باضي ؽقت ؽفقدوػن

 اوـتوق خوبا قغ ۲عـاصري دضاال دري اؾؼرءان ؽاـدوغن

 ػـدقدقؼن عؾؿو ترفادف ػـؽـن. ؽسوخقاـث ؿغضوضت

 دغن رافدت فـدؼؾه ؿشارؽات دان ؽؾوارض ؽػد اؾؼرءان

 جك. دوغضوه-بردوغضوه دان تغضوغجواب ػـوه خارا

 متبفن ؽؾس ؽػد باثق قغ واغ ممبؾـجاؽن دغضوف ؽقت

 تقدق ؿغاف ،الءقن قغ ۲وعؾؿ ؿـداملي ؽقت ۲اـق اوـتوق

 ؿاس ؽؿاجوان اقرا دغن ػوال متبفن. اؾؼرءان ۲ؽؾس دغن

 إدالم اوؿت اوـتوق اؾسن الضي تقاد دػاتوتث ،ؽقين

اقة  اقن زؿان ػد ؽران اداؾه اقن. اؾؼرءان خؾقق تقدق

 بوؾقه دان بـتوق ػؾباضاي دامل دداػيت بوؾقه اؾؼرءان دوخي

اوؾقه اقت . ؿوده دغن بقؿبقت نتيليفو دامل تورون دؿوات

 دان ؿـدؽيت اوـتوق ػقؾقفن باثق ممػوثاءي إدالم اوؿت

 . اقن اؾؼرءان ؿغواداءي

 اقغني ممرب ،اقن ؽاؾي ػد خطبه يخريؿغا جسرتو

 ؽربؽنت ػـوه قغ نمضار دبوؾن دؽاؾني مجاعه ػارا ؿثرو
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 اهلل ؽػد ؽقت ؽأمياـن بوؼتقؽن ؽقت ؿارقؾه  ،اقن

 دان ؿـداملي ،ممباخ ؼؽنثممػربا دغن وتعاىل دبحاـه

 ؽفقدوػن دامل دػـوفث ؼرأن اؾؽرقماؾ اجرن ؿغعؿؾؽن

 ممبوداقاؽن ؽضقاتن دامل دقري ؿؾقبتؽن ترؿادوؼؾه ؽقت

 اوـتوق دتوروـؽن تقدق اؾؼرءان ؽران اداؾه اقن. اؾؼرءان

 ،ؿات-مسات بوؽو دمتػت اتاو روؿه ۲ددقـدقغ ػرفقادن

 جقوا دان ػرقبادي ػد دػرفقادؽن واجب اي بفؽن

 دان شفعة ممربي اؽن اقن اؾؼرءان مسوض. ؿسؾم دتقاف

 ةخردأ باوا ؽقت اوـتوق بؽؾن درتا عؿؾن ؿـجادي اؽن

 اقات فعرااأل دورة دامل وتعاىل دبحاـه اهلل ؿانفر ق.ؽؾ

10 : 

 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جن يم

 

 ؽػد داتغؽن تؾه ؽاؿي دسوغضوفث دان: "برؿؼصود

 ؿـجؾسؽـث تؾه ؽاؿي قغ( اؾؼرءان) ؽتاب دبواه ،ؿرقك

 ؿؾقػوتي قغ ؽاؿي) ػغتافوان بردادرؽن ػرداتو داتو

 ،رمحة دان ػتـجوق ؿـجادي اوـتوق (،ضاالث-دضاال

 . "براميان ؿافو قغ ۲اورغ باضي
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل شَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا
 
 

 


