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ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﲡﲣ
ﲢ
ﭐ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ
ﲤﲥﲦ (البقرة ايات )25

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)25:

برعؼصود" :واػاي اورغ ؼغ برإميان ،راستؾه طاعو طػد
آ دان راستؾه طاعو طػد ردول آ دان طػد "أوىل
األعر" (اورغ ؼغ برطواس) درصد طاظغن طاعو .طؿودؼن
جؽـ طاعو بربـته-بـته (بردؾقسقفن) دامل دسواتو صرطارا،
عؽـ ػـدضؾه طاعو عغؿباظقؽـث طػد (طتاب) آ (اظؼرءان)
دان (دـه) ردوظث ،جقك طاعو بـر ٢برإميان طػد آ دان
ػاري أخرية .ؼغ دعؽني اداظه ظبقه باءؼق (باضي طاعو)،
دان ظبقه اؼؾوق صوال طسودػـث".
دقدغ مجعة ؼغ درمحيت آ،
عارؼؾه طقت برتؼوى طػد آ دبحاغه وتعاىل دشن
عؾؼساغاطن دضاال صرؼـتفث دان عـقغضؾؽن دضاال
الرشـث .ذرضـ آ اداظه اؼداعن مسوا عاءغسي .دبوت
دفاج تـتغ ذرضـ ،عك اطن ترباؼغؾه دبـق فيكرين عادقغ۲
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اطن دضاال غعؿة ؼغ اطن دصرأوظقفي اوظقه صغفوغقث.
خطبه اطن ممػرطاتاطن تـتغ جاظن ۲عـوجو ذرض.
دباضاي اوعة ادالم طقت اداظه اوعة عاءغسي ؼغ
صاظقغ برأوغتوغ .اؼن ددببؽن ،آ بوطاطن دؾواس-
ظوادث صقـتو ذرضـ طػد طقت ،اصؾؽن طقت براميان دان
برسؿل صاحل .آ برفرمان دامل دورة اظبؼرة اؼات -:25
برعؼصود" :دان اورغ ؼغ براميان دان برسؿل صاحل،
عرؼؽاظه اػل ذرضـ ،عرؼك طؽل داملث".
دقدغ مجعة ؼغ درمحيت آ،
دسوشضوػث اوغتوق ممػرأوظقفي ذرضـ آ ،ػـدضؾه
طقت براد دأتس جاظن ۲ؼغ عـوجو ذرضـ .تقدق بوظقه
تقدق ،جاظن ۲عـوجو ذرضـ آ واجب طقت صاتوػي دان
عغعؿؾؽـث .اغتارا جاظن ۲عـوجو ذرضـ آ اؼاظه-:
صرتام :براستؼاد دشن سؼقده بغ بـر
سؼقده ؼغ بـر اؼاظه سؼقده ؼغ برادادؽن سؼقده اػل اظسـة
واجلؿاسة اَظِِقرَ ِن اَألَذَاسِرَ ْة دان اَْظؿَاتُرِِؼدِؼَّ ْة .سؼقده اؼـقؾه ؼغ
بردوعربطن دري دوعرب ؼغ مأثور دان صحقح ،برعوال
دري ردول آ صؾى آ سؾقه ودؾم ،صارا صحابة رضي
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آ سـفم ،تَابِعِِقن دان ؼغ عـوروتي عرؼك اؼت ػقغضـ
ػاري ضقاعة.
ترصقسوشث سؼقده برععـا ػقؾغث أداس اوتام
دباضاي اوعة ادالم .فهمن ۲سؼقده ؼغ بارقل دان عثؾقوغ
دػرتي فهمن ظِقِبرَال ،ذِِقعَ ِهَ ،وهَبِيْ ،عـجقسقؿؽن آ ،آ
برطفـدق طػد متػت دان دأوعػاعاث ،ػـدضؾه دجاءوػي
دان دأؼؾؼؽن .روجوسؾه صجابت ۲قاضي داءؼره اوغتوق
عـداصتؽن ضورو ۲ؼغ برتوظقاه.
طدوا :براميان دان عغعؿؾؽن دشن روطون اميان دان
روطون ادالم.
روطون اميان دان روطون ادالم اداظه ترس طػد سؼقده ؼغ
بـر باضي دسأورغ عسؾم .تـػاث ،سؿؾن دباضاي اورغ
ادالم تقدق اطن مسػورغا ،ػقؾغ اره دان عـجادؼؽن
فمهمن ادالم اؼت طاخاو بقالو.
دامل دبواه حديث رواؼة اإلعام أمحد ،دأورغ
صحابة برغام سؿرو بن سَبَسَ ْة رضي آ سـه برتاث طػد
ردول آ صؾى آ سؾقه ودؾم تـتغ ادالم دان اميان.
بضقـدا بردبدا برعؼصود :ادالم اؼت اؼاظه طات ۲ؼغ
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باءؼق دان ممربي صدضه .اميان صوال اؼاظه اخالق ؼغ اؼؾوق".
حديث اؼن ممربي ضؿربن بفوا عتالعت اوتام اميان دان
ادالم اؼت اداظه اوغتوق عـجادؼؽن دسأورغ اؼت باءؼق،
دام اد درصد دضي توتور طاتاث ،صرالطواغث دان
صربواتـث .اصبقال باءؼؼث دسأورغ عسؾم ،أي اطن
ممودػؽن جاظـث طشرضـ آ.
طتقض :عالطوطن سؿل ؼغ صاحل
سؿل ؼغ صاحل اداظه خرعقـن زاػري طػد ادالم دان اميان
ؼغ اد صد دسأورغ .اورغ ؼغ براميان صستقث اطن دـتقاس
عـجاضـ دؼرؼث عؾؼساغاطن سؿل ؼغ صاحل .آ برفرمان
دامل دورة ؼوغس اؼات :5
ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ
برعؼصود" :دسوشضوػث اورغ ؼغ براميان دان برسؿل
صاحل ،توػن عرؼك اطن ممقؿػني عرؼك دشن دبب اميان
عرؼك ؼغ مسػورغا اؼت ،عرؼك عادوق طتاعن ؼغ
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دوشاي-دوشاؼث عغاظري دباوه متػت طدؼاعن عرؼك دامل
ذرضـ ؼغ صـوه غعؿة".
طأعػت :عـجاضـ ػوبوشن باءؼق دسام عاءغسي.
دالءؼن عـجاضـ ػوبوشن دشن آ عالظوءي ادالم ،اميان
دان سؿل صاحل ،جاظن ۲عـوجو ذرضـ جوضـ برطاءؼت
راصت دشن ػوبوشن طقت دسام عاءغسي .تقاد ضوغاث
جك ػاث ػوبوشن دشن آ دفاج دجاضـ دان دصؾقفارا،
تتايف ػوبوشن دسام عاءغسي دأباؼؽن دان دصقغضريطن
خاصث ػوبوشن دشن اؼبو باف ،ضوم ضرابت ،جريان تتغضا
دان دأوعػاعاث.
جك اؼن برالطو ،ترعادوضؾه دي اورغ ؼغ مفليس
دأخرية ،ترصؼسا عـوطر صفاالث دشن دودا اورغ ؼغ صرغه
دداطقتقث.
طؾقؿا :دقؽف بؾس طادقفن دشن خملوق آ ؼغ الءؼن.
جاظن ۲عـوجو ذرضـ آ جوضـ اطن دبوطاطن طػد
عرؼك ؼغ ممػوثاءي دقؽف بؾس طادقفن دشن خملوق آ
ؼغ الءؼن دػرتي حقوان صؾقفاراءن ،ترغؼن دان دباضاؼث.
دامل دبواه حديث ؼغ درواؼتؽن اوظقه االعام البخاري دان
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عسؾم ،غيب صؾى آ سؾقه ودؾم بردبدا برعؼصود" :ممربي
عاطن دان عقـوم طػد دبارغ بـدا ؼغ برثاوا ،اد ضـجرغث".
دقدغ مجعة ؼغ برتؼوى طػد آ،
جسرتو ،طقت دباضاي اوعة ادالم ؼغ براميان،
عارؼؾه دام ۲حمادبه دؼري ،اصاطه بـر ۲طقت براد صد
جاظن ؼغ بتول عـوجو ذرضـ آ؟ صردوءاظن الءؼن ،اصاطه
طقت بـر ۲تؾه برأودفا اوغتوق عـداصتؽن ذرضـ آ اؼت؟
اؼغتؾه ،جـجي آ اؼت اداظه بـر .عارؼؾه بردام-سام
برأودفا عـوجو ذرضـ آ اؼت دشن عالظوءي جاظن ۲ؼغ
دريضاءي اوظقه آ .اظؾّفم آعني.
فرمان آ دامل دورة اظـساء اؼات -:01

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

برعؼصود" :دضاال حؽوم ؼغ تردبوت اداظه باتس۲
(ذرؼعة) آ ،دان دسقاصا ؼغ راسة طػد آ دان ردوظث،
اطن دعادوضؽن اوظقه آ طدامل ذرضـ ؼغ عغاظري دباوػث
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برباف دوشاي ،عرؼك طؽل داملث ،دان اؼتوظه طجاؼاءن
ؼغ اعت بسر" .
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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