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(املائدة)51:

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

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمِ 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 (النشاء)15:

برؿؼصود" :وافاي اورغ قغ براميان ،راعتؾه ؽاؿو ؽػد
اهلل دان راعتؾه ؽاؿو ؽػد ردول اهلل دان ؽػد "أوىل
األؿر" (اورغ قغ برؽواس) درػد ؽاؾغن ؽاؿو .ؽؿودقن
جؽـ ؽاؿو بربـته-بـته (بردؾقسقفن) دامل دسواتو ػرؽارا،
ؿؽـ فـدؼؾه ؽاؿو ؿغؿباؾقؽـث ؽػد (ؽتاب) اهلل (اؾؼرءان)
دان (اؾسـة) ردوؾث ،جؽـ ؽاؿو بـر ٢براميان ؽػد اهلل دان
فاري أخرية .قغ دؿؽني اداؾه ؾبقه باءقق (باضي ؽاؿو)،
دان ؾبقه اقؾوق ػوال ؽسودفـث".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل،
ؿارقؾه ؽقت ؿـقغؽتؽن ؽتؼواءن ؽػد اهلل دبحاـه
وتعاىل دغن بردوغضوه-دوغضوه ؿؾؼسـاؽن دضاال
ػرقـتفث دان ؿـقغضؾؽن دضاال الرغـث .ؿوده-ؿودفن
ؽقت ؿـداػت رمحة دان ؽربؽنت فقدوف ددـقا دان
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داخرية .خطبه ػد ؽاؾي اقن اؽن ممػرؽتاؽن تـتغ
ذؽوري دان ممرتبتؽن ؿعجزة اؾؼرءان.
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل دؽاؾني،
ػد فاري مجعة دبوؾن رمضان قغ ؿوؾقا اقن ،ممرب
اقغني ؿغاجق ػارا مجاعه دؽاؾني اوـتوق ؽقت دام۲
ؿغفرضاءي اؽن ـعؿة ؿعجزة اضوغ اؾؼرأن اؾؽرقم قغ
دتوروـؽن ؽػد بضقـدا ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم.
تاريخ  51رمضان اداؾه ؿروػاؽن تاريخ ػـتقغ باضي اوؿت
إدالم ؽران برالؽوث ػرقستقوا ػـوروـن وحقو ػرتام ؽػد
بضقـدا ردول اهلل صؾى اهلل عؾقه ودؾم ؽتقك ددغ
برؿـاجات دضوا حرأ  .ػـوروـن وحقو اقن ،دباضاي تـدا
ػغقعرتافن دان ؿعجزة تربسر ؽػد ـيب حمؿد صؾى اهلل عؾقه
ودؾم دباضاي ردول ،قغ اؽن ؿغؿبغؽن دعوه دان ممـدو
ؿاءـسي ؽجاؾن قغ ؾوروس .فرؿان اهلل دبحاـه وتعاىل قغ
دباخاؽن داول خطبه تادي دامل دورة املائدة اقات  51قغ
برؿؼصود:
"دغن (اؾؼرءان) اقت اهلل ؿـوجنوؼؽن جاؾن ۲ؽسالؿنت
درتا ؽسجفرتاءن ؽػد دسقاػا قغ ؿغقؽوت ؽريضاءـث،
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دان (دغـث) توفن ؽؾوارؽن ؿرقك دري ؽضؾػن (كفور)
ؽػد خفاي (اميان) قغ ترغ بـدرغ ،دغن اقذقـث ،دان
(دغـث جوض) توفن ؿـوجنوؼؽن ؿرقك ؽجاؾن قغ
ؾوروس".
ؿعاذر املسؾؿني رمحؽم اهلل،
اهلل دبحاـه وتعاىل تؾه ؿـوروـؽن اؾؼرءان دباضاي
داتو ؿعجزة قغ ممبوؼتقؽن ؽردوؾن ـيب حمؿد صؾى اهلل
عؾقه ودؾم دان ؿروػاؽن داتو ؽتاب ػـدوان فقدوف
باضي اوؿت ؿاءـسي .ددامل اؾؼرءان ترؽـدوغ ػراتورن۲
اهلل دبحاـه وتعاىل ؽػد ؿاءـسي قغ برتوجوان اوـتوق
ممـدو ؿاءـسي ؽجاؾن قغ بـر ،ممربي ػتـجوق ،رمحة،
ممباوا برقتا ضؿبريا ،ػدوؿن ،ؿـجادي ػـاور ،ػراقغنت دان
خفاي ؽػد دؾوروه اوؿت ؿاءـسي .ترداػت جوض
خوـتوه توالدن دان ؼقصه ۲اوؿة ۲تردفوؾو اوـتوق
دجادقؽن ػغاجرن دان ػـدوان ؽػد ؿاءـسي .اي جوض
ؿـجؾسؽن ػردوءاؾن ػغأخريان ؽفقدوػن ؿاءـسي ػد
فاري ؼقاؿة باضي دحساب دان دـقالي ـصقب تقف۲
ؿاءـسي دام اد ؽشرض اتاو ؽـراك.
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ؽتاب اؾؼرءان اقن جوض اؽن دـتقاس ترػؾقفارا
ؽأداءـث دفقغض اخري زؿان .دودوــث تقدق براوبه ۲دان
تقدق بوؾقه دػقـدا اتاو دفاػودؽن ،واالوػون باثق اودفا
دالؽوؽن اوؾقه ؿودوه ۲إدالم اوـتوق ؿغوبه دان ممقـدا
اقسي ؽـدوغـث دباضاميان فرؿان اهلل دبحاـه وتعاىل دامل
دورة األدراء اقات  88قغ برؿؼصود:
"ؽتاؽـؾه (وافي حمؿد)" :دسوغضوفث جك دؽاؾني
ؿاءـسي دان جني برفقؿػون دغن توجوان فـدق ممبوات
دان ؿـداتغؽن دبـدقغ دغن اؾؼرءان اقن ،ؿرقك تقدق اؽن
داػت ممبوات دان ؿـداتغؽن قغ دبـدقغ دغـث ،واالوػون
ؿرقك بـتو-ممبـتو دسام دـدقري".
دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل دؽاؾني،
دباضاي اوؿت إدالم ؽقت فـدؼؾه دـتقاس ممباخ،
ؿغحقاتي دان ؿغؿؾؽـث اجرن اؾؼرءان .ؿرقك قغ
ؿـجادقؽن اؾؼرءان دباضاي باخاءن اوتام دتقاف ؿاس،
اؽن دجـجؽـن ضـجاران ػفاال اوؾقه اهلل دبحاـه وتعاىل
دباضاميان حديث قغ درواقتؽن اوؾقه اإلؿام اؾرتؿذي
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درػد ابن ؿسعود رضي اهلل عـه ،بفاواداث ردول اهلل
صؾى اهلل عؾقه ودؾم بردبدا قغ برؿؼصود:
"دسقاػا قغ ممباخ داتو حروف دري اؾؼرءان ،ؿك باضقث
دبري دػوؾوه ػفاال دان دمتبه دػوؾوه الضي ؽباجقؼن
داوؿػؿاث ،تقدق اؽو ؽاتاؽن (َالِْيف،ؾَ ْم،ؿِقْم) اقت داتو
حروف ،اؽن تتايف "اَلِْيف" داتو حروف دان "ؾَمْ" داتو
حروف دان "ؿِقْم" داتو حروف"( .رواقة اإلؿام اؾرتؿذي)
ـاؿون بضقتو ،اف قغ برالؽو ؿتأخري اقن ،ؿادقه اد
الضي دؽاالغن اورغ إدالم قغ ؿراضوءي دان
ممػردـداؽن اجرن اؾؼرءان دغن ؿغاتاؽن بفاوا اوـدغ۲
اؾؼرءان اداؾه اوـدغ ۲قغ ؿوـدور دان تقدق دسواي دغن
زؿان قغ اد ػد فاري اقن .ؿرقك ممبغؽقتؽن اقسو
ؽأضاؿاءن ،ؽدودوؼن اضام إدالم ،ممػرتقؽاقؽن ػراـن
اقـستقتودي اضام ،ؿرـدفؽن اوـدغ ۲ذرقعه دان تقدق
ؿغحرؿيت بقدغؽوادا راج دباضاي ؽتوا اضام .اقن اداؾه
دبفاضني درػد اضقـدا ؿرقك اوـتوق ؿؾؿفؽن ػضغن
اوؿت إدالم دان ؿؾؿفؽن اخوان ؽفقدوػن قغ برتردؽن
ؽػد اؾؼرءان.
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دقدغ مجعة قغ درمحيت اهلل دؽاؾني،
اوؾقه اقت ،دباضاي اوؿت إدالم ؽقت فـدؼؾه
دـتقاس ؿـداملي دان ؿغحقاتي اقسي ؽاـدوغن اؾؼرءان دامل
ؽفقدوػن ؽقت باضي ممػرتافـؽن اجرن دان اقسي
ؽاـدوغن اؾؼرءان دري دضاال عـاصري ۲قغ خوبا اوـتوق
ؿغضوضت ؽسوخقاـث .ػـؽـن ترفادف عؾؿو ػـدقدقؼن
اؾؼرءان ؽػد ؽؾوارض دان ؿشارؽات فـدؼؾه دتراف دغن
خارا ػـوه تغضوغجواب دان بردوغضوه-دوغضوه .جك
ؽقت دغضوف ممبؾـجاؽن واغ قغ باثق ؽػد ؽؾس متبفن
اوـتوق اـق ۲ؽقت ؿـداملي عؾؿو ۲قغ الءقن ،ؿغاف تقدق
دغن ؽؾس ۲اؾؼرءان .متبفن ػوال دغن اقرا ؽؿاجوان ؿاس
ؽقين ،دػاتوتث تقاد الضي اؾسن اوـتوق اوؿت إدالم
تقدق خؾقق اؾؼرءان .اقن اداؾه ؽران ػد زؿان اقن اقة
دوخي اؾؼرءان بوؾقه دداػيت دامل ػؾباضاي بـتوق دان بوؾقه
دؿوات تورون دامل تيليفون بقؿبقت دغن ؿوده .اوؾقه اقت
اوؿت إدالم ممػوثاءي باثق ػقؾقفن اوـتوق ؿـدؽيت دان
ؿغواداءي اؾؼرءان اقن.
جسرتو ؿغاخريي خطبه ػد ؽاؾي اقن ،ممرب اقغني
ؿثرو ػارا مجاعه دؽاؾني دبوؾن رمضان قغ ػـوه ؽربؽنت
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اقن ،ؿارقؾه ؽقت بوؼتقؽن ؽأمياـن ؽقت ؽػد اهلل
دبحاـه وتعاىل دغن ممػرباثؼؽن ممباخ ،ؿـداملي دان
ؿغعؿؾؽن اجرن اؾؼرأن اؾؽرقم دػـوفث دامل ؽفقدوػن
ؽقت ترؿادوؼؾه ؿؾقبتؽن دقري دامل ؽضقاتن ممبوداقاؽن
اؾؼرءان .اقن اداؾه ؽران اؾؼرءان تقدق دتوروـؽن اوـتوق
ػرفقادن ددقـدقغ ۲روؿه اتاو دمتػت بوؽو مسات-ؿات،
بفؽن اي واجب دػرفقادؽن ػد ػرقبادي دان جقوا
دتقاف ؿسؾم .مسوض اؾؼرءان اقن اؽن ممربي شفعة دان
اؽن ؿـجادي عؿؾن درتا بؽؾن اوـتوق ؽقت باوا دأخرة
ؽؾق .فرؿان اهلل دبحاـه وتعاىل دامل دورة األعراف اقات
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برؿؼصود" :دان دسوغضوفث ؽاؿي تؾه داتغؽن ؽػد
ؿرقك ،دبواه ؽتاب (اؾؼرءان) قغ ؽاؿي تؾه ؿـجؾسؽـث
داتو ػرداتو بردادرؽن ػغتافوان (ؽاؿي قغ ؿؾقػوتي
دضاال-ضاالث) ،اوـتوق ؿـجادي ػتـجوق دان رمحة،
باضي اورغ ۲قغ ؿافو براميان".
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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
وَلشَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

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

9

