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 معجزة القرءان يءهرضا
 م 2022 جون 17

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱ
 مك لك  اك يق ىق يف
يل  ىل مل يك ىك  

(16:املائدة)  
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه   ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، مكـ -كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(، دان  اخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اللَّه دفك كتقواءن كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 فد طبةخ .داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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معجزة  يءاضهر تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .القرءان

 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 غي غوضا معجزة مروفاكناين القرءان الكريم 

 عليه وسلم اللَّهصلى  اللَّه رسول ينداضب دفك دتورونكن

 وحي نوروننف. حرأ واضد برمناجات غسدايندا ضب كتيك

 اللَّه رسول ينداضب دفك تربسر نفيعرتافغ تندا ايضسبا اين

 كنغمبغم اكن غي رسول، ايضسبا عليه وسلم اللَّهصلى 

ياءيت  لوروس غي جالنك نسياءم ممندو دان دعوة

 وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. وتعاىل سبحانه اللَّهمنتوحيدكن 

 تادي طبةخ ولا دف كناخدبا غي 16ايات  ةدئاملاة دامل سور

 :برمقصود غي

 

 كسالمنت جالن منوجنوقكن اللَّه ايت (القرءان) نغد"

 ،ضاءنكري يكوتغم غي افسسيا دفك ناءكسجهرت سرتا

 ليتاض-فلض دري مريك كلواركن توهن (ثنغد) دان

 نغد ،غبنديرا-غتر غي (اميان) هايخ دفك (كفور)

جنوقكن مريك كجالن منو توهن (ضجو ثنغد) دان; ثايذين

   ".لوروس غي
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 ،اللَّه معاشر املسلمني رمحكم

اين بوكن  وتعاىل تله منورونكن القرءان هسبحان اللَّه

صلى  حممد نيب كرسولن ممبوقتيكن غي معجزة ساتو سقدر

 ندوانف كتاب ساتو اكنفمرو بهكن ،عليه وسلم اللَّه

 غتركندو القرءان ددامل. نسياءم اومت يضبا فهيدو

 غي نسياءماومت   دفك وتعاىل هسبحان اللَّه راتورنف

 ممربي بنر، غنسي كجالن ياءنتوق ممندو ماو برتوجوان

 منجادي دومن،ف مبريا،ض بريتا ممباوا رمحة، توجنوق،ف

. نسياءم اومت سلوروه دفك خهاي دان اتنغريف ناور،ف

 اومت قيصه دان تاوالدن خونتوه ضجو تفتردا

 دفك ندوانف دان اجرنفغ دجاديكن اونتوق تردهولو

لن اءورسف منجلسكن ضجو القرءانددامل . نسياءم

 دحساب يضبا ةقيام هاري دف نسياءم نفكهيدو خرينافغ

 اتاو ضكشر اد سام نسياءم فتيا نصيب دنيالي دان

 .كنراك

 ليهارافتر سنتياس اكن ضكتاب القرءان اين جو

 وبهابراكن  تيدق ثسوسونن. زمان اخري غضسهي ثناءدأك

 قثبا ونفواالو وسكن،فدها اتاو يندافد بوليه تيدق دان

 دان وبهغسالم اونتوق مإ ها دالكوكن اوليه موسوهاوس
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ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان .ثنغكندو ايسي مميندا

 :برمقصود غي 88 ايات االسراء

 

 سكالني جك ثوهغضسسو :(حممد واهاي)كاتاكنله "

 ممبوات هندق توجوان نغد ونفبرهيم جني دان نسياءم

 اكن تيدق مريك اين، القرءان نغد غسبندي كنغمندات دان

 ونفواالو ،ثنغد غسبندي غي كنغمندات دان ممبوات تفدا

 ."سنديري سسام ممبنتو-بنتو مريك
 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 ممباخ، سنتياس هندقله كيت سالمإ اومت ايضسبا         

اين دامل كهيدوفن  القرءان اجرن ملكنعغم دان حياتيغم

 اوتام نءباخا ايضسبا القرءان منجاديكن غي مريك. كيت

 اللَّه اوليه الاهف نجرنضجيكن دجن اكن ماس، فستيا

 مامالا اوليه دروايتكن غي حديث اميانضسبا وتعاىل هسبحان

بضيندا  ثبهاواس عنه، اللَّه رضي دسعوم ابن دفدر ،الرتمذي

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم اللَّه صلى اللَّه رسول

 

 ثيضبا مك القرءان، دري حروف ساتو ممباخ غي افسسيا"

ن قيكباج يضال ولوهفس دمتبه دان الاهف ولوهفس دبري

 ساتو ايت (ميم مل، ،اليف) كاتاكن اكو تيدق ،ثامفسأوم
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 ساتو "مل" دان حروف ساتو "اليف" يفتتا اكن ،حروف

  "حروف ساتو "ميم" دان حروف

 

 اد ماسيه اين، خريأمت برالكو غي فا يتو،ضنامون ب

 دان ءيوضمرا غي سالمإ غاور نغكالامل د يضال

حكوم دان  بهاوا اتكنغم نغد القرءان اجرن رسنداكنفمم

 تيدق دان موندور غي فراتوران اداله القرءانفراتوران 

 كيتكنغممب مريك. اين هاري دف اد غي زمان نغد سسواي

 رتيكايكنفمم سالم،إ امضا نقكدودو ن،اءامضأك ايسو

 دان شرعية غاوند مرندهكن ام،ضا اينستيتوسي راننف

 اونتوق مريك ينداضا دفدر نيضسبها اداله اين. سباضايث

 اخوان ملمهكن دان سالمإ اومت نفضغ ملمهكن

 .القرءان دفك برترسكن غي نفكهيدو

 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 حفظن دان القرءانبرمسفنا فراوجني اوليه ايت،         

كبغساءن يغ سدغ برلغسوغ دنضري جوهر فد  تفريغك

 كيت سام-ساي مثرو مجاعه سكالني اضر برسام ،كالي اين

 اضر القرءان نغكندو ايسي سفنوهث حياتيغم دان منداملي

 خوبا غيعناصري االضس فددر ترفليهارا سنتياساياث 
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 علمو فترهاد نكننف. ثكسوخين تضوغضم اونتوق

 هندقله مشاركت دان ضكلوار دفك القرءان نديديقنف

. وهغضبرسو دان جوابغوغضت نوهف خارا نغد رافدت

 كلس دفك قثبا غي غوا ممبلنجاكن فوغضس كيت جك

 فاغم ين،ءال غي كيت منداملي علمو ق انقاونتو متبهن

ايرا كماجوان  نغد والف متبهن. القرءان كلس نغد تيدق

 إسالم اومت اونتوق السن يضال تياد ثاتوتفس ،ماس كيين

 يليهنف قثبا اءيثوفمم اومت إسالم .القرءان خليق تيدق

 خيسو ايات كرانالقرءان  واساءيغم دان مندكيت اونتوق

ق دان بوليه بنتو ايضلباف دامل يتفددا بوليهاين  القرءان

  .موده نغبيمبيت د تيليفوندموات تورون دامل 

 

 خطبة خريياغمسباضاي روموسن باضي سرتو وج

 ماريله سكالني، مجاعه غاجقم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّه دفك كيت مياننأك بوقتيكن كيت

 ،الكريم القرءان اجرن ملكنغم دان منداملي ممباخ، قثربافمم

. ممبوداياكن القرءانديري دامل كضياتن ترمسوقله مليبتكن 

 دتورونكن تيدق القرءان كرانحال اين دكاتاكن دمكني 

 بوكو تفدمت اتاو رومه غدديندي رهياسنف اونتوق
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 دان ريباديف دف رهياسكنف، بهكن اي واجب دتمسا

 شفاعة ممربي اكن اين القرءان ضمسو. مسلم فستيا جيوا

 باوا كيت اونتوق بكلن سرتا عملن منجادي اكن دان

 ألعرافا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. كلق داخرية

 :52 ايات

 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
جن يم  

 

 دفك كنغدات تله كامي ثوهغضدان سسو"برمقصود: 

 ثمنجلسكن تله كامي غي (القرءان) كتاب سبواه مريك،

 وتيفملي غي كامي) ناتاهوفغ برداسركن رساتوف ساتو

 رمحة، دان توجنوقف منجادي اونتوق ،(الثاض-االضس

 ."براميان (ماهو) غي غاور يضبا

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


