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Adab dan Etika Membaca Al-Qur’an

Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ind
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!….

mi

Kitab Suci Al-Qur’an adalah sumber kebahagiaan dan jalan keluar dari
fitnah yang beragam. di dalamnya terdapat berita yang terjadi sebelum kalian
dan kabar yang akan terjadi setelah kalian. Siapa yang meninggalkannya karena
kesombongan, Allah akan memusuhinya. dan barangsiapa yang mencari
petunjuk dari selain-Nya, maka Allah akan menyesatkannya.

ww

w.

Al-Qur’an adalah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana,
dan penunjuk jalan yang lurus. Dengannya hawa nafsu tidak akan tersesat,
dan lisan tidak akan keliru. Ulama tidak pernah bosan mempelajarinya.
Kebenarannya tidak terbantahkan, tak akan habis keajaibannya. Barangsiapa
berkata dengannya, maka ia benar. Barangsiapa mengamalkannya, ia akan
mendapatkan balasannya. Barangsiapa menghukumi persoalan dengannya,
maka ia pasti adil. Barangsiapa menyeru kepadanya, maka ia akan mendapatkan
petunjuk ke jalan yang lurus.
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Itulah Kitabullah, Al-Qur’an Al-Karim. Maka bersegeralah untuk
mempelajarinya, membacanya dan bertafakur tentangnya. Ajarkanlah anakanakmu tentangnya. Tumbuhkanlah mereka di atas kecintaan kepadanya dan
membacanya. Sehingga, hati mereka tunduk kepadanya dan selalu berhubungan
dengannya. Maka, ia akan menyucikan akhlak mereka, membersihkan jiwa-jiwa
mereka, dan mereka menjadi pembawa Al-Qur’an dan ahlinya. Karena, apabila
anak mempelajari Al-Qur’an, ketika baligh ia mengetahui apa yang harus ia baca
dalam shalatnya. dan, menghafal Al-Qur’an ketika kecil itu lebih baik dari pada
menghafalnya ketika dewasa. Ia akan lebih kuat hafalannya, lebih meresap,
dan lebih kokoh. Karena belajar ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ind

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan
shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka
pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Fatir: 29-30)

ar

Imam Bukhari, meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Utsman bin
Affan Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan
mengajarkannya.”

mi

nb

Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda, “Orang yang membaca Al-Qur’an dengan baik dan lancar, maka ia akan
bersama para malaikat yang mulia lagi taat, sedangkan orang yang membaca AlQur’an dengan terbata-bata dan kesulitan, maka ia mendapatkan dua pahala.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Imam Muslim, dari Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu meriwayatkan, aku
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Bacalah
Al-Qur’an, karena ia akan datang pada Hari Kiamat sebagai pemberi syafaat bagi
ahlinya (yang membaca dan mengamalkannya) ”

ww

w.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah
rumah Allah (masjid) dalam rangka membaca Kitabullah (Al-Qur’an), mempelajari
serta mengajarkannya di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan
dan ketentraman kepada mereka. Mereka akan dipenuhi oleh rahmat dan para
malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka serta Allah akan menyebut nama
mereka di sisi para malaikat.”(HR. Muslim)
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Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ““Al-Qur’an akan datang
pada Hari Kiamat seraya memohon, ‘Ya Rabb! Hiasilah ia (pembaca Al-Qur’an),
maka Allah-pun memakaikan mahkota kemuliaan. Lalu ia berkata lagi,
’Tambahkan ya Allah!’ Maka Allah-pun memakaikan perhiasan kemuliaan. Iapun
meminta lagi, ’Ridhailah ia ya Allah’. Lalu Allah-pun meridhainya. Lalu ia berkata,
bacalah dan perbaikilah bacaanmu, dan setiap ayat akan ditambahkan satu
kebaikan.”(HR. At-Tirmidzi dan hadits ini hasan)
Beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang Muslim yang hendak
membaca Al-Qur’an Di antaranya adalah:

nb

ar

ind

1. Mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Sesungguhnya apabila Hari Kiamat tiba, Allah turun untuk mengadili para
hamba-Nya, sementara semua umat pada hari itu berlutut. dan yang pertama
kali dipanggil ialah para penghapal Al-Qur’an, lalu orang yang berperang
di jalan Allah, kemudian orang-orang kaya. Lalu Allah bertanya kepada
pembaca Al-Qur’an, ’Bukankah Aku telah ajarkan kepadamu Al-Qur’an yang
aku turunkan kepada Rasul-Ku?’ Spontan orang itu menjawab, ’Benar ya
Rabb!’ Lalu Allah bertanya lagi, ’Lalu apa yang telah kamu perbuat dengan
ilmumu itu?’ Ia menjawab, ’Aku mengamalkannya siang malam.’ Allah-pun
membantah, ’Bohong’. Malaikatpun berkomentar, “Justru niatmu adalah agar
kamu dikatakan sebagai ahli baca Al-Qur’an, dan gelar itu sudah diberikan
kepadamu. Artinya, kamu telah mengambil upahmu di dunia, lalu orang
itupun di lemparkan ke dalam api neraka. na’udzubillah.”
2. Membaca Al-Qur’an dalam keadaan suci. Membaca Al-Qur’an dalam
keadaan suci itu lebih utama dari pada tidak bersuci.

mi

3. Bersiwak (membersihkan mulut), karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
pernah bersabda dalam hadits yang shahih, “Sesungguhnya mulut kalian
adalah jalan keluarnya Al-Qur’an, maka bersihkanlah mulut kalian dengan
siwak.”

w.

4. Meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk ketika
membaca Al-Qur’an, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Apabila
“
kamu membaca Al-Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada
Allah dari syetan yang terkutuk.”” (An-Nahl: 98)

ww

5. Membaca basmallah. Pada setiap permulaan surah selain Surah “Bara’ah”,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,
bahwa beliau mengetahui akhir surat dengan awal surat setelahnya melalui
basmallah. Melainkan pada satu tempat, yaitu antara Surah Al-Anfaal dan
Bara’ah.
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6. Membaca Al-Qur’an dengan tartill (pelan-pelan dengan memperhatikan
hukum tajwid yang ada). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Dan
bacalah Al-Qur’an dengan Tartil.”” Dalam Kitab As-Shahihain terdapat sebuah
hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu, ada seorang
yang berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku membaca Mufasshall dalam
satu rakaat. Maka Ibnu mas’ud berkata kepada orang tersebut, “Bacaanmu
seperti membaca syairr saja (beliau mengingkari bacaan orang tersebut yang
begitu cepat). Sesunguhnya suatu kaum membaca Al-Qur’an, namun bacaan
mereka tidak bisa mencapai kerongkongan mereka. Andai saja bacaan
mereka merasuk ke dalam jiwa mereka, niscaya itu akan bermanfaat.” Ibnu
Mas’ud juga berkata, , “Janganlah kalian membaca Al-Qur’an layaknya kalian
membaca sajak korma busuk, dan jangan pula kalian membacanya seperti
membaca syi’ir. Tapi berhentilah sejenak untuk menghayati keajaibannya
dan gerakkan hati kalian dengannya, serta jangan sampai perhatian kalian
hanya terfokus pada akhir surah saja.”

ar

7. Mengindahkan suara dalam membaca Al-Qur’an. Berdasarkan sabda
Rasulullah, “Indahkan Al-Qur’an dengan suara kalian, karena suara yang
merdu akan manambah keindahan Al-Qur’an.”
8. Melagukan Al-Qur’an. Rasulullah pernah bersabda,

آن
ِ ﻟَ ْﻴ َﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣﻦْ ﻟَ ْﻢ َﻳ َﺘ َﻐﻦﱠ ِﺑﺎ ْﻟ ُﻘ ْﺮ

nb

“Barangsiapa yang tidak melagukan Al-Qur’an, maka tidak termasuk golongan
kami..”

mi

9. Melantangkan bacaan. Maksudnya tidak membaca Al-Qur’an layaknya
suara wanita, apabila yang membaca laki-laki. Janganlah membaca AlQur’an layaknya suara laki-laki, apabila yang membaca adalah perempuan.
Tetapi hendaklah masing-masing membaca sesuai dengan tabiatnya, lakilaki dengan tabiatnya, begitu pula perempuan, tidak boleh ada tasyabbuh
di dalam membaca Al-Qur’an.

ww

w.

10. Berhenti pada penghujung ayat, sekalipun ujung ayat tersebut ada
keterkaitan makna dengan ayat setelahnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda dalam hadits Shahih-nya, Bahwa beliau pernah memotong bacaan
beliau pada tiap ayat; (َ )ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ُر ﱠب ا ْﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤني, lalu berhenti sejenak, (اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤﻦ
ﻴﻢ
َ  )اﻟ ﱠﺮ ِﺣ. Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, beliau pernah ditanya
tentang bacaan Rasulullah, maka beliau menjelaskan,
j
Rasulullah kadang
َ
memotong bacaanya per ayat; (ني
)ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ُر ﱠب ا ْﻟ َﻌﺎﻟ ِﻤ ﹶ, (ﻴﻢ
َ ) ِﺑ ْﺴﻢ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤﻦ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ.

212

www.minbarindo.com

o.c
om

11. Tidak boleh mengeraskan suara bacaan Al-Qur’an di sebelah orang lain,
karena dapat mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Sebagaimana
dijelaskan dalam sebuah hadits, “Ketahuilah setiap kalian bermunajat kepada
Allah, maka jangan sampai ada yang saling mengganggu satu sama lain pada
waktu membaca.”

ind

12. Menghentikan bacaan ketika mengantuk. Imam Ahmad, Muslim, dan yang
lainnya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ““Apabila seorang dari kalian shalat
malam, lalu bacaan Al-Qur’annya menjadi tidak jelas, lalu ia tidak paham
apa yang ia baca, hendaklah ia pergi tidur, agar Al-Qur’an tidak sampai
bercampur dengan yang lain, atau ayat-Nya tertukar, maju mundur, atau
mungkin menyebut huruf yang bukan dari Al-Qur’an dan sejenisnya yang
sering dilakukan oleh orang yang mengantuk. Karena itu, jika rasa itu mulai
menyerang, hendaklah ia segera pergi dan tidur.

ar

13. Memperhatikan surat-surat yang memiliki keutamaan serta sering-sering
membacanya, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apakah
“
Seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur’an dalam
satu malam? Sesungguhnya barangsiapa yang membaca Surah Al-Ikhlas
pada suatu malam, maka sungguh ia telah membaca pada malam tersebut
sepertiga Al-Qur’an.”

mi

nb

14. Tidak boleh membaca Al-Qur’an ketika rukuk dan sujud, berdasarkan sabda
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,”Wahai manusia! Sesungguhnya tidak
ada yang tersisa berita gembira para Nabi melainkan mimpi yang bagus,
mimpi yang dilihat oleh orang Muslim, ataupun diperlihatkan kepadanya.
Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur’an dalam
keadaan ruku’ dan sujud. Adapun dalam keadaan rukuk’, maka agungkanlah
Rabbmu, sedangkan dalam keadaan sujud, maka bersungguh-sungguhlah
berdoa di dalamnya niscaya doamu akan dikabulkan.”

ww

w.

15. Bersabar bagi orang yang kesulitan dalam membaca Al-Qur’an.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ”Orang yang
membaca Al-Qur’an dengan mahir, ia bersama para malaikat yang mulia lagi
taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dengan terbata-bata dan
kesulitan, maka ia mendapatkan dua pahala.” Jadi seandainya ia bersabar
atas kesulitan tersebut dengan senantiasa berusaha untuk terus belajar
sesuai kemampuannya, pasti ia akan diberikan ganjaran yang sangat agung.
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ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!..

Adapun di antara adab dalam membaca Al-Qur’an lainnya adalah;

ar

ind

16. Menangis ketika membaca Al-Qur’an. firman Allah Subhanahu wa Ta’ala
ketika memuji orang-orang yang beriman, ”Dan mereka menyungkur atas
muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’.” Abdullah
Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu meriwayatkan, beliau berkata, Rasululah
pernah bersabda kepadaku, “Bacakan aku Al-Qur’an!” Lalu aku berkata, “Aku
bacakan Al-Qur’an, padahal kepadamu Al-Qur’an diturunkan?” Rasulullah
pun menjawab, ”Aku senang mendengarkannya dari orang lain. Lalu akupun
membacakan untuknya Surah An-Nisaa’ hingga ayat,

َﻓ َﻜ ْﻴ َﻒ إِ َذا ِﺟ ْﺌﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ ِﺑ َﺸ ِﻬﻴ ٍﺪ َو ِﺟ ْﺌﻨَﺎ ِﺑ َﻚ َﻋ َﲆ ﻫَ ُﺆﻻء َﺷ ِﻬﻴﺪًا

mi

nb

”Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan
seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).” (Al-Israa’:
108), tiba-tiba Rasulullah memerintahkanku untuk berhenti dan ketika itu
pula air mata beliau berlinang.” (HR.Bukhari)
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Seorang sahabat berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam shalat dan dari perut beliau terdengar desis seperti suara
periuk (beliau sedang menangis) ”(HR. An-Nasa’i) dan sebagaimana
sudah diketahui dari kisah Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu, ketika
Rasulullah sakit yang mengantarkan kepada wafat, Aisyah Radhiyallahu
Anha berkata kepada Rasulullah, “Ia (Abu Bakar) adalah laki-laki berhati
lembut. Jika ia membaca (Al-Qur’an) pasti ia akan menangis.” Menurut suatu
riwayat, “Sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang mudah sedih, jika
ia menggantikanmu, niscaya ia tidak akan sanggup mengimami manusia.”
17. Mentadabburi (menghayaƟ) apa yang sedang dibaca. Allah berfirman, “Ini
adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya
mereka memperhaƟkan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang214
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)orang yang mempunyai fikiran.” (Shaad: 29
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18. Membaca dengan suara yang Ɵdak terlalu keras dan Ɵdak terlalu lembut.

19. Hendaklah membaca Al-Qur’an dengan posisi dan cara yang sopan. Si pembaca

boleh membaca Al-Qur’an dengan posisi duduk, berdiri, berjalan atau berbaring,
semuanya itu dibolehkan .

ind

Wahai hamba Allah! Barangsiapa mempelajari Al-Qur’an, maka
hendaklah menjaganya, memperbanyak bacaannya, serta memahami dan
mentadabburinya dengan kekhusyu’an dan ketelitian. Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari
Al-Qur’an, baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dikali sepuluh, aku tidak
mengatakan “Alif Laam Mim” itu satu huruf, tapi “alif” itu satu huruf, “Laam” satu
)”huruf dan “Mim” juga satu huruf.f ” (HR.Tirmidzi, beliau berkata, “hadits ini hasan.

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ﻮن َﻓ َﻘ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ)L K J I H G F E D C B

(P O N M

]اﻷﺣﺰاب.[۵٦:
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
َ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َوذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
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