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 رجب دبولن عملن ممفرباءيقي

 2016 أفريل 15 ماءنابرس 1437 رجب 7

 

ٺ ٿ ٿٿ ٿٹٹ  

 ڦٹٹڤڤڤڤڦ

 (36توبة:)ال

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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قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  

 (59:)النساء    ىث  ختمت  ىت  يت  جث  مث
يغ برإميان، طاعتله كامو كفد  ٢واهاي اورغ"مقصودث: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

يغ بركواس( دري كالغن كامو. كمودين  ٢اورغ)األمر" 

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

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

امو بنر برإميان كفد اهلل دان جيك ك -دان )سنه( رسولث 

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 لياكنودم يغمجعة  سيدغ
ماريله كيت برتقوى كفد اهلل سرتا منيغكتكن 

مودهن كيت برجاي ددنيا دان -كإميانن كفداث، موده

برتقوى دغن  ، كران اهلل هاث ممندغ همباث يغ

 ملقساناكن سوروهنث دان منجاءوهي الرغنث.
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 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل
فد هاري اين، كيت سوده براد ددامل بولن رجب، 

. إسالم كاليندر داملد كتوجوه بولنيغ مان اياث مروفاكن 

 َأْشُهُر اْلُحُرْم، درفد ساتو ساله مروفاكن رجب بولن

 فد غابرفر عرب أورغ دحرامكن دمان بولن ياءيت

 اد اين حرام بولن. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول زمان

 :مقصودث 36 ايات التوبة سورة ددامل دسبوتكن

  

 لهايا اهلل )حكوم( دسيسي بولن بيلغن سسوغضوهث"

 اس ايمس اهلل كتاب دامل ، )يغ تله دتتفكن(بولن بلس دوا

يغ  بولن امفت نتاراثأد، بومي دان الغيت خيفتاكنمن

كتتفن يغ دمكني ايت اياله اضام يغ بتول  .دحرماتي

دامل  كامو ديري اياثمغأن كامو جاغنله لوروس، مك

يغ دحرماتي ايت )دغن ملغضر الرغنث(، دان  بولن

سباضاميان مريك  مشريك سلوروهث فراغيله قوم 

، دان كتاهوءيله سسوغضوهث اهلل ممراغي كامو سلوروهث

  يغ برتقوى". برسرتا اورغ

  

 بولن اداله اين ايات دامل دمقصودكن يغ حرام بولن

اهلل  .ْمرََّحُمجوض  دان ْبرَج ،ْةجَِّحاْلْوَذ ،ْةَدِعَقاْلْوَذ
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 ممرينتهكن كفد كيت سوفاي جاغن بربوات ظاليم ددامل

 دمقصودكن يغ اف ممبينخغكن تله علماء فارا اين. بولن

 :برمقصود يغسبحانه وتعاىل  اهلل منروسي 

 

 بولن) داملث مسوا كامو ديري منظاملي كامو جاغنله"

 ."(حرام

 

 اف بهاوا ،مثبوتَفْتُح اْلَقِديْر  تفسريث داملالشَّْوَكاِني  مامإ

 دان غناففر اداله ترسبوت ايات دسباليق دمقصودكن يغ

 كفد منجوروس يغ كالكوان اتاو فركارا اجهس اف

 . كظاليمن

  

 بولن بهوااوليه كران ايت، كيت دافت مليهت 

 جيوا ملنتوركن اونتوق برتوجوان الءين انتارا اين حرام

 دندم ،كبنخني ،ةاَرمََّأ صفة سبارغ درفد مثوخيكنث سرتا

  كنمنججس بوليه يغ ،الءين هاتي فثاكيت دان

 اين توجوان. كيت  كمورنني دان كروحانني

 اكن رجب بولن ممندغكن ،الضي فنتيغ لبيه منجادي

 ملغكه كيت سبلوم شعبان بولن اوليه هاث دسوسولي

 .  كبولن ماسوق
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 مناهن كيت اونتوق سبحانه وتعاىل اهلل اجنوران مك

 فرضادوهن دان دندم ،كبنخني ،فرموسوهن درفد ديري

 ممباغون كيت اضر اشارة اوله-سأوله ،رجب دبولن

 يغ جيوا دغن.  تيباث سبلوم اول لبيه جيوا كتنغن

 تومفوان ممربي لبيه دافت كيت اكن اهلل اءَش ْنِإ ،تناغ لبيه

 منخافاي ث دان شعبان دبولن عبادة مغضياتكن كفد

 ددامل بهاوا ممهمي جوض كيت.  دبولن كموخنق

 جوض كيت ،اهللانتارا كيت دغن  هوبوغن ممفرباءيقي

 فرلو كيت. ماءنسي سسام هوبوغن ممفرباءيقي فرلو

 اضر كبنخني دان كمارهن ايف درفد كيت هاتي ممبيبسكن

 سبحانه وتعاىل اهلل سايغ كاسيه دان ةرمح منرميا سديا اي

 . ننيت  دبولن

  

 سيدغ مجعة يغ

  

 بولن كباءيقكن بركوغسي كيت كسوغضوهن دامل

 دان منرميا دامل هاتي-برهاتي فرلو كيت ،اين رجب

 دغن ،فرأوليهي كيت يغ معلومت سبارغ مثيربكن

ديواسا اين، تردافت سضلينتري  .كبنارنث ممستيكن
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ددامل بولن  موال ممفرتيكايكن عملن كومفولن يغ

 رجب. 

 

 اْلَعْسَقاَلِني ْرَجَح ابن مامإ يسفرت ترسوهور علماء

 ،دداملث دضالقكن يغ عملن جوض تردافتمثاتاكن،  فرنه

 اهلل رسول فرنه. برفواسا دان  قكنثممفربا نتاراثأد

 ممينتا يغ صحابة سأورغ اوليه دداتغي صلى اهلل عليه وسلم

 اهلل رسول. برفواسا قكنثممفربا اونتوق بضيندا درفد ايذين

 :يغ مقصودث برسبدا

 

 تيغضلكنله دان حرام بولن درفد هاري برباف فواسالهبر"

  (داود بوأ رواية). "سبهاضينث

  

 اْلَعْسَقاَلِني ابن َحَجْر مامإدامل مغولس عمالن اين، 

 اضام أساس دان داسر تردافت سكرياث بهاوا مثبوتكن

 سسأورغ اونتوق ساله تيدقمك  ،عملن ساتو باضي

 بوكنله ترسبوت عملن دان ،ترسبوت عملن مغعملكن

عمالن  قكنثممفربا مك. الرغد يغ ساتو كنمروفا

ايت ساغت  رجب بولن دامل  دان برفواسا

دامل  ترسبوت عملن باضي داسر تردافت كران ،دضالقكن

 يغ سبحانه وتعاىل اهلل  يسفرت. اضام كيت
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 دان برتوبة سنتياس اونتوق  ستياف مندوروغ

10  

 ی  ی   ی  ی       جئحئ  مئ

  

سهيغض اكو بركات )كفد مريك(: "مقصودث: 

 اداله سسوغضوهث ،موكا توهن كفدفوهونكنله امفون 

 . "مفونافغ مها يد

  

صلى اهلل  اهلل رسول بوكن هاث ايت سهاج، بهكن

 عملن ساهم منيغكتكن كيت مغاجق جوض عليه وسلم

. باءيق يغ  دان كباءيقكن عمل ماللوءي ،كيت

  مقصودث: برسبدا وسلم صلى اهلل عليه اهلل رسول بضيندا

 )رواية البخاري(صدقة".  اداله كباجيقن عمل ستياف"

 

صلى اهلل عليه  اهلل رسولسبحان اهلل! ايندهث تربيه 

 سأورغ ديري دامل نيالي مورني مموفوق دامل وسلم

 ساهم سباضاي دكريا كباجيقن عمل ستياف. مسلم

  منيغكتث مساكني  ممفرباءيقي اونتوق

 منيغكتمساكني  ، مكايت مسلم سأورغ فريبادي دان

 . ايت سأورغ مياننإك تاهف جوضاله
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 درمحيت اهلل، يغ سيدغ مجعة

ترهادف فربواتن  الرغن اكن لوفا كيت جاغنله

 اين كيت جاغنله. اين حرام بولن ددامل كيت سسام ظاليم

يغ برتنتاغن  عملن تنتغ الءين اورغ يغتكنإممفر 

مساغت أورغ  ملونتوركن كيت هيغض رجب بولن ددامل

الءين اونتوق برعبادة فد بولن يغ موليا اين، دان سخارا 

بيبيت فرفخهن دان ككلريوان تيدق لغسوغ مالهريكن 

 ددامل كباءيقكن مالكوكن اونتوق إسالم سودارا سسام

 . رجب بولن

  

 

 
 ،يغ درمحيت اهللسيدغ مجعة 

  

 ممفرباءيقي اونتوق ،اين رجب دبولن فلواغ امبيلله

-ساودارا دان كلوارض دغن كريا تيدق كيت هوبوغن

 اونتوق اين رجب درفد اعتبار امبيلله. متن ماهوفون مارا

. الءين اورغ كسيالفن  دان فماره سيكف مغاول

 امبيلله ،سسأورغ دغن كيت هوبوغن ترفوتوس فرنه جك

 تله يغ مالرح صلة مسوال مغهوبوغكن اونتوق فرتام لغكه
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 صلة مموتوسكن كيت عاقبة ماهو تيدق كيت. ترفوتوس

 رناام ايغتله. كيت دغن هوبوغنث مموتوسكن اهلل ،مالرح

 :برمقصود يغ صلى اهلل عليه وسلم نيب

 

 ماسوق اكن تيدق مصلة الرح مموتوسكن يغ اورغ"

  رواية البخاري() ."شرض كدامل

  

 دغن كيت هوبوغن ممفرباءيقي دغن مودهن-موده

 ،دغنث كيت هوبوغن مغإيرتكن اكن اهلل ،ماءنسي

اهلل ددامل سورة البقرة  ماريله كيت حياتي . 

 :277ايات 

يغ برإميان دان برعمل  سسوغضوهث اورغمقصودث: "

صاحل، دان مغرجاكن مسبهيغ سرتا ممربيكن زكاة، مريك 

برأوليه فهاال دسيسي توهن مريك، دان تيدق اد كبيمبيغن  

)دري برالكوث سسواتو يغ تيدق باءيق( ترهادف مريك، 

 دان مريك فوال تيدق اكن بردوكاخيتا".

 ڃ ڃ ڃ چ چ
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ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ      

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  

 (277)البقرة:  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
 

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ


