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ْن َم اِلَما. َم ْن َم ِل ّليَما َم ْن َل َم َما ِل ُف َمأْن ِل َن ُف ُف ْن َل لل ِل ُف ْن ُف أْم َم ُفُف. ُل ْن سْم ِن َمأم ُف َف ُلّْن سم ِن َمأم ُف ُف َم حمن ّليل ُف َن َحنم
. ُف ِم َم ِل ا َم فمام ْن ِل ْن ُف ْن َم َم ُف ِم ْل ْل َف فمام لف ُل ُل ْن ُْم

ْلي َم ّل ْف ِي َِم ُف. ِف ْن َف ِم َم ُف ُف ْمْن َ ُد َل ُفم َم ُم ّلي َم ّل َم ُف ْم ُن َم َم ُف، ِم َم ُلُن ُم ام ُف ُم ْن َم لف َلال ُم َلِم ل ّن َم ُف ْم ُن َم َم
. م ُلنن ْنم َم اِلُل َم َن َم َم آِلُل ْمِمى َم ُد َل ُفم َم ُل ّلي َم ْمِمى ّن ِلي َم َم

، ُف ُن ِْم َمَلا

. ّم ْن ُف سْل َف َِن فماَم ُن ُم فْم لل، ْمى ُن ِلسْم َم ّل َل َم ّن ُف ّن َل َفَن َم لم ْنَ ُف َلَْل ل، ِم ْلْما فْمّما

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Nuzul al-Quran bermaksud penurunan al-Quran sekaligus dari Luh Mahfuz

ke Baitul Izzah (Langit Dunia) berlaku pada Bulan Ramadan. Seterusnya al-Quran

diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi

Wasallam mengikut ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam



jangka masa lebih kurang 23 tahun. Ia memberi makna yang sangat besar kepada

umat Islam di sepanjang zaman.

Al-Quran adalah sumber hidayah. Al-Quran juga adalah rahmat dan syifa’

(penawar) kepada manusia. Al-Quran juga adalah furqan (yang membezakan)

antara yang hak dan batil. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-

Baqarah ayat 185:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ

Yang bermaksud: “Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi

petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang

menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang

salah.”

Penurunan al-Quran menuntut kita agar menghayati isi kandungan Al-Quran

dengan sebenar-benarnya. Al-Quran bukan sekadar dibaca dan dihafaz sahaja

bahkan lebih penting adalah kita memahami maqasid atau tujuan ia diturunkan.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan

oleh Imam al-Tirmizi yang bermaksud: “Ingatlah sesungguhnya akan berlaku

fitnah”. Aku Saidina Ali bin Abi Talib bertanya: “Apakah jalan keluar daripadanya

wahai Rasulullah”? Baginda menjawab: “Kitab Allah. Di dalamnya terdapat kisah-



kisah sebelum kamu dan perkhabaran apa yang akan datang sesudah kamu dan

hukum hakam antara kamu. Al-Quran adalah kata pemutus yang memisahkan yang

hak dan batil dan bukan senda gurau. Sesiapa sahaja yang meninggalkannya kerana

sombong akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala. Dan sesiapa sahaja

yang mencari petunjuk selainnya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala.

Ia adalah tali Allah yang teguh dan ia adalah pengajaran yang bijaksana, ia adalah

sirat al-mustaqim (jalan yang lurus), ia adalah sebuah kitab yang dengan sebab

berpegang teguh kepada ajarannya hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng

atau terpesong dan ia adalah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak samar atau

berputar belit dan para ulamak pula tidak pernah puas darinya. Demikian juga

keindahan kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan pernah hilang dan

kandungannya menakjubkan tidak berkesudahan. Ia adalah kitab yang jin tidak

berhenti mendengarnya sehingga mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendengar

bacaan al-Quran yang menakjubkan. Ia menunjuk ke jalan yang benar lalu kami

beriman kepadanya.” Sesiapa sahaja yang berkata dengannya benarlah

perkataannya dan sesiapa sahaja yang beramal dengannya pahalalah ganjarannya

dan sesiapa sahaja yang berhukum dengannya adillah ia. Dan sesiapa yang

menyeru kepadanya nescaya ia menunjuk kepada sirat al-mustaqim (jalan yang

lurus).



Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Bersempena dengan Nuzul Al-Quran, marilah kita bersungguh-sungguh

membaca al-Quran mengajak ahli keluarga bertadarus Al-Quran sekurang-

kurangnya satu juzuk atau satu jam sehari jika dibandingkan masa kita yang

dihabiskan dengan menonton televisyen dan melihat telefon.

Bacalah al-Quran di bulan Ramadan dan teruskanlah pada sebelas bulan

yang lain. Jadikanlah al-Quran sebagai teman kita sepanjang hayat. Marilah kita

mengambil iktibar daripada firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-

Israk ayat 9:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ

ڤڤڤڤڦڦ
Yang bermaksud: “Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan

yang amat benar (agama Islam), dan menyampaikan berita yang mengembirakan

bagi orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang salih, bahawa mereka

beroleh pahala yang besar.”



، ِم ْي ِم َحيل ِم ْي ّمذ َلَل ِم َياَل َل ِم ِم ْي ِم مملا ِي ْك َي ام َل ي َلَنلفلعلىم ، ِم ْي ِم َليعل ِم َلَ ِي ُك َل ي ىم ِي ِك َللل ي ىم لك َل َل َل

ي ىم ِل ْي ِم َليعل لل ِك ْيفم سنل َلولأي َ ّل َل ي ىم َنلوي ُك نكوي وَل ِك. ْي ِم َليعل ُك ْي ِم ّي َل َكول ِك امَي ِك، َل َمالَل ِي ِك ْي ِم َل ِمىمذي َل ّي ُل َنل َل

َك ْلفكوي َلي َكول ِك امَي ُك َي ِك ْيفم سنل ِلاأي ، ِم ْلا ِم ْي ِك َلَلي ْي ْم ِم ْي ِك َلَلي ، ِم ا ِل ِم ّي ِك َلَلي ل ْي ِم ِم ّي ِك َلي ِم اِم ّل َللم ، ِي ِك َللل

. ِك ْي ِم ِي َل


