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 شعبان نبولد نعمل ضنداكن

 2016 مي 13 ماءنابرس 1437 شعبان 6

 

گ  ڳ  ڳ      گک  ک  ک  ک  گ  گ

 (160األنعام:)  ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 

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

  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ
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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  ٢اورغ واهاي"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(  

جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان  -دان )سنه( رسولث 

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

 لوق فوال كسودهنث".دان لبيه اي

 

 رمحيت اهللد يغمجعة  سيدغ

 كهيدوفن باءيق-سباءيق اداله ىبرتقو دغن هيدوف

. وتعاىل سبحانه اهلل دسيسي موليا  باءيق-سباءيق دان

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقواله ،ايت اوليه

 .دالرغث يغ سضاال منيغضلكنث دان فرينته ملقسناكن
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 رمحيت اهلل،د يغ مجعة سيدغ

كيين كيت سدغ برادا دبولن  ،براللو تله رجب بولن

 بولنالضي، داتغله  ميغضو برباف دان شعبان

 إسالم اومت. بولن سضاال فغهولو 

 ،ماس دان ساعت دتيق ستياف ممنفعتكن سوفايا دتونتوت

 عمل سضاال منيغكتكن دغن ،اين اد يغ ميغضو دان هاري

 اهلل  مندافتكن دمي كباءيقكن دان صاحل عمل ،عبادة

دامل سورة  وتعاىل سبحانه اهلل . وتعاىل سبحانه

 : مقصودث 160ايات  اْمَعْناأَل

  

 مك ،(قيامة هاري فد) كباءيقكن عمل ممباوا يغ سسيافا"

 يغ( كباءيقكن دري) ضندا كالي سفولوه( بالسن) باضيث

 يا مك ،كجاهنت عمل ممباوا يغ سسيافا دان ،دغنث سام

 سدغ ،دغنث سام يغ( كجاهنت) مالءينكن دبالس تيدق

  (".فون كيتيسد) اايثدأن تيدق مريك

 

 تنتغ ،إسالم اومت كفد منجلسكن اين ايات

 اوليه دالكوكن يغ عبادة عمل ستياف فهاال ضنجاران

 عمل اتاو صاحل عمل ساتو ياءيت ،ميانإبر يغ إسالم اومت

 اهلل دسيسي فهالث ضنجاران دبريكن اكن ايت عبادة
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 دغن برعمل. ضندا كالي سفولوه سباثق وتعاىل سبحانه

 كوخني ادالهتعاىل،  اهلل كران مات-مسات  دان نية

اهلل . ثدسيسي فهاال ضنجاران دان  مندافتكن اونتوق

 163هيغض  161ددامل سورة اأَلْنَعاْم ايات  

 : مقصودث

  

 دبريكن تله اكو سسوغضوهث(: حممد ياواه) تاكنلهاك"

 ،لوروس بتول يغ كجالن توهنكو اوليه هداية فتنجوق

 يغ براهيمإ نيب اضام ياءيت ،تضوه تتف يغ اضام( كفد)

  .مشرك يغ اورغ كالغن دري دي تياداله دان ،

 ،عبادتكو دان كومسبهيغ سسوغضوهث :تاكنلهاك

 ممليهارا يغ توهن اهلل اونتوق هاثاله ،ماتيكو دان هيدوفكو

 دان ،باضيث سكوتو تيادا. عامل سكالنيمنتدبريكن  دان

 نتاراأد) اكو دان ،دفرينتهكن اكو سهاج دمكني يغ دغن

 يغ) فرتام اول يغ إسالم اورغ اداله( اومتكو سلوروه

 (".فرينتهث مماتوهي دان اهلل كفد ديري برسره

  

 اهلل، رمحيتد يغ مجعة سيدغ

 

 ،فهاال ضنداءن دبريكن يغ عبادة عمل خونتوه انتارا

اكن دبريكن   ساتو .القرءان ممباخ فرتام اياله
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 سبدا ، سباضاميان كباجيقن فهاال ضنجاران سفولوه

 :برمقصود يغ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 باضيث مك ،القرءان دري  ساتو ممباخ سسيافا"

 فهاال دضنداكن ايت كباءيقكن ساتو دان كباءيقكن ساتو

 رواية الرتمذي()". كالي سفولوه

 

 ضندا كالي 27 ايت برمجاعه  صالةكدوا اياله 

 يغ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سبدا. فهاال كلبيهن

 :برمقصود

 

 دغن سنديرين صالة مليبيهي فهالث ايت برمجاعه صالة"

 (متفق عليه)". درجت توجوه فولوه دوا

  

 اكن دان نيالي اد ايت اغك ستياف سسوغضوهث 

 سبحانه اهلل دسيسي برضندا يغ فهاال ضنجاران مندافت

 بنتوق ساتو مروفاكن اين فهاال ضنجاران ضنداءن. وتعاىل

 ،إسالم اومت كفد برتروسن يغ دوروغن دان ضالقن

 دغن كباءيقكن مالكوكن لومبا-برلومبا سنتياس سوفايا

 .تعاىل اهلل كران مات-مسات 

  

 درمحيت اهلل، يغ مجعة سيدغ
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، تعاىل اهلل كران كباءيقكن مالكوكن لومبا-برلومبا

اهلل ددامل سورة البقرة ايات  اداله برسسواين دغن 

 : مقصودث 148

  

 ماسيغ يغ( قبلة) اره اد اومت فاتي باضي دان"

 مغرجاكن كامو لومباله-برلومبا ايت اوليه ،منوجوث

 تتف اهلل مك ادأبر كامو سهاج دمان كران ،كباءيقكن

 اونتوق قيامة هاري فد ونبرهيمف) مسوا كامو ممباوا اكن

 فاتي اتس كواس مها اهلل سسوغضوهث، (بالسن منرميا

 ". وسسوات

 

 اومت جنوركنامغ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 سخارا برتروسن، عبادة برعمل سنتياس سوفايا ،إسالم

. إسالم نااجر دان شريعة دامل دتونتوت يغ سباضاميان

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا اوليه دتضسكن اين حال

 :برمقصود يغ سبداث دامل وسلم

 

 مسكيفون برتروسن اياله اهلل دسوكاءي يغ باءيق عمل"

  (بخاريرواية ال)". سديكيت
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 مك. برتروسن تتايف سديكيت مسكيفون برعملله

 ماريله ،اين موليا يغ شعبان بولن  دغن برمسفنا

 دان منمبه اونتوق اين ترباءيق فلواغ امبيل كيت

 دمي صاحل عمل سرتا ،عبادة عمل الضي منيغكتكن

 . دان ددنيا وتعاىل سبحانه اهلل  منخاري

 

 ،إسالم اومت باضي شعبان بولن كلبيهن نتاراأد

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا اوليه دسبوتكن سباضاميان

 مغاف اهلل عنه:  دْيَز بن هاَمَسأُ دتاث كتيك ،وسلم

 اهلل صلى اهلل رسول ؟شعبان بولن فد برفواسا باثق بضيندا

  دان رجب انتارا شعبان: منجواب وسلم عليه

 عملن دأغكت شعبان بولن فد. مغناءيث الالي ماءنسي

 عملنكو، دأغكت تيدق ،سوكا اكو. اهلل همبا

 (رواية النساءي)". برفواسا كأداءن دامل اكو مالءينكن

  

 بولن كلبيهن تنتغ مثبوتكن اد الءين يغ  دامل

 يغ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سبدا ،شعبان

 :برمقصود

 

  مامل فد همباث دغن فنوه رمحت-همبا مليهت اهلل"

 كخوالي همباث-همبا مسوا امفوني دي مك ،شعبان
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 بنخي اورغ) برموسوه يغ دان( شريك يغ اورغ) مشرك

 .("ممبنخي

 (حبان ابنرواية )

  

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 كفد برهرض امت ماس ،كأداءن جوا اف دامل

 ،كروضني دامل ادأبر ايت ماءنسي ،نامون. ماءنسي

 اورغ دان ميانبرإ يغ اورغ ياءيت ضولوغن دوا كخوالي

فسن دغن كبنرن دان -سرتا برفسن صاحل برعمل يغ

 .كصربن

 دان ماس ،ساعت دتيق ستياف ءيلهاهرض ،جوسرتو

 يغ عمور دان ماس  دان ضوناكن .كيت عمور

 مالكوكن ،عبادة برعمل تروس اونتوق اين اد ماسيه

دان  كدودوقن جوا اف دامل صاحل عمل موغكني سباثق

 .كهيدوفن كيت  فغكت سرتا

  

 درمحيت اهلل، يغ مجعة سيدغ

 يغ إسالم اومت ،اين هاري  كسيمفولن

 دان ساعت  سنتياس يغ اومت اياله ترباءيق

 اهلل  منخاري اونتوق صاحل عمل دغن ماساث
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 فركارا مالكوكن دغن  دان ددنيا وتعاىل سبحانه

 :يكوتإبر

 

 تعاىل. اهلل كران  دغن برعبادهفرتام: 

 

 اتاو باءيق عملن ستياف بهاوا ،يقينله دان فرخايكدوا: 

 فهاال ضنجاران مندافت اكن ،كوكنيغ دال صاحل عمل

 .وتعاىل سبحانه اهلل دسيسي ضندا برليفت

 

 منمبه بولن اين موليا يغ شعبان بولن جاديكنلهكتيض: 

 منوجو فرسيافن سباضاي ،صاحل عمل منيغكتكن دان

 بولن

 

 ،كباءيقكن بربوات اونتوق لومباله-برلومباكأمفت: 

 .كيت حياة دسفنجغ عبادة عمل

 

 عمور دان ماس ،ساعت دتيق ستياف كليم: 

 وتعاىل سبحانه اهلل فرينته سضاال مالكوكن اونتوق كيت

 .صرب دغن الرغنث منيغضلكن دان

 

 وتعاىل سبحانه اهلل كيت حياتي  ماريله سام

 : 5دامل سورة اْلَبي َِّنة ايات 
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 مالءينكن دفرينتهكن تيدقمريك  حال فد: "مقصودث

 الضي ،كفداث عبادة صكنمغإ دغن اهلل مثمبه سوفايا

 منديريكن مريك سوفايا دان ،توحيد تسأد تضوه تتف

 يغ اضام ايتوله دمكني يغ دان. زكاة ممربي سرتا مسبهيغ

 ."بنر

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 (5)البينة:  ہہ  ہ   ہ    ۀڻ   ڻ  ۀ

 

 

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


