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 شعبان بولن كلبيهن

 2016 مي 27 ماءنابرس 1437 شعبان 20

 لِـائِـلْقَٱ  ٻ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 (26:)يونس  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ
 

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  

(59)النساء: حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   
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".

 

 دملياكن يغمجعة  سيدغ

 

وسيا مغهاروغي دان منمفوهي ا كيت سام ماريله

زم دان كسوغضوهن يغ مساكني منيغكت اين دغن ع

 سبحانه اهلل كفداونتوق منيغكتكن كإميانن دان كتقواءن 

 دان احلمل ارتي كات ممفرباثقكن عمل صاد وتعاىل

، مسلمغهيندركن سبارغ بنتوق كموغكارن. سباضاي م
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وبه كأره يغ لبيه بإيق داري رأهيدوف كيت فرلو ب

عمل  مراءيهث كيت فرلو مغرييغي ستيافسبلومث. باضي 

الءين باضي ممفروليهي  صاحل يغكباجيقن دغن عمل

فلباضاي ضنجارن دان رمحة درفد اهلل سبحانه وتعاىل 

سباضاميان فرمان اهلل يغ دباخكن سبنرت تادي يغ 

ث ناديكن عملجوسها منرأأونتوق أورغ يغ ب برمقصود:

يغ ساتو متبهن  اباءيق دكورنياكن سضال كباءيقن سرت

سري( تيدق -مليا دان أير موك مريك فوال )برسري

يفوتي اوليه سبارغ كسديهن دان كهيناءن. مريك دل

 المث".-إيتوله أهلي شرض, مريك ككل دداملث سالم

  

 اهلل درمحيت يغ مسلمني
 

 دمان بولن اين ،شعبان بولنددامل  ادأبر كيت كيين

 فرسدياءن دان التيهن ميدن "تربية" اتاو مروفاكن سواتو

 ميدن مروفاكن يغ  بولن مغهاديف كيت اونتوق

بولن اين جوض . إسالم اومت باضيبهكن جماهدة  عبادة

مميليكي باثق كلبيهن دان كإيستيميواءنث يغ هاروس 

دافت دليفت  عملنثاضر دكتاهوءي اوليه اومة إسالم 

برداسركن سبدا نيب حممد  اين ناءمكأوتا. ضنداكن الضي
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...إيتوله بولن دمان " :صلى اهلل عليه وسلم يغ برمقصود

 رمضانمأنسي مغابايكنث ياءيت بولن أنتارا رجب دان 

)شعبان(. اي اداله بولن  دمان سضاال عملن اكن دأغكت 

توهن سكالني عامل دان اكو سوك عملنكو دأغكت كفد 

ماللوءي  .(رواية نساءي أمحد)."دامل كأداءن اكو برفواس

اين جلسله بهاوا بولن شعبان اداله بولن دمان  حديث

دسيسي  ناءكأوتامدبري  لنتارن عملن همبث دأغكت

 . اهلل

 

 إياله شعبان بولن فد ين إيت كأوتامئن كدوا ءسال 

 اومت اوليه ننتيكن-دننيت ساغت يغ مامل ساتو تردافت

 مامل يغ ترلتق دفرتغهن بولن ترسبوت دفغضيل إسالم

 سبحانه اهلل ،ترسبوت مامل كران فد اين. "شعبان "

 ممربي دغن ثهمبا-همبا كفد كلبيهن ممربيكن تله وتعاىل

 عليه اهلل صلى اهلل رسول سبدا. مريك كفد كأمفونن

  ْهَجاَم ُنْباِ اوليه دروايتكن يغ  منروسي وسلم

 كفد مليهت وتعاىل سبحانه اهلل": اهلل عنه مقصودث

 فونيأممغ اللو ،شعبان  مامل فد 
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 يغ اورغ اتاو مشرك يغ اورغ كخوالي ،

 (ماجه ابن رواية) ."برموسوهن

 

 دملياكن يغمجعة  سيدغ

 

فوال اللو افاكه  ،إيت تادي نأموتاكأبرداسركن 

 تيدق الءينشعبان اين؟ بولندأجنوركن ديغ عملن 

 : أنتاراث إيالهد

 

أوتام دان فرتام : برفواس. عبادة اين مروفاكن عبادة يغ 

ساغت دضالقكن دامل بولن شعبان سباضاميان يغ 

درفد دالكوكن اوليه بضيندا نيب صلى اهلل عليه وسلم 

عنها كاتث يغ برمقصود : "رسول اهلل صلى  يضر يشةعاء

غغضف اي تيدق اهلل عليه وسلم برفواس هيغضا كامي م

بربوكا سهيغضا كامي مغغضف اي تيدق بربوكا دان اي 

برفواس دان اكو تيدق فرنه مليهت بضيندا مثمفورناكن 

دان اكو جوض  مضانفواس سبولن مالءينكن فد بولن ر

ن فواس مالءينكن فد كتيدق فرنه مليهت بضيندا ممفرباثق

 )رواية خباري("بولن شعبان.
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 فواسجلسله بهاوا حديث ترسبوت مقصود برداسركن 

 أفضل دلقسانكن دبولن شعبانيغ انتارا عملن   مروفاكن

 ،فواسا عبادة دغن كيت ديري ممبياساكن دافتسالءين 

 . بولن تيباث افابيال

 جدته صالة مالكوكنمامل.  دسفرتيضا كدوا : قيام الليل

 مامل فد وتاماثأتر ،دتكنكن امتله توبة سنة صالة دان

 نكممفرباثق اونتوق سسواي يغ ماس اينيله. شعبان 

 درفد كرمحنت دان كأمفونن دبري سوفايا مموهون ،دعاء

كسمفاتن اضر دافت برمتو دبولن  اسرت وتعاىل سبحانه اهلل

 . توغضو-دتوغضويغ  رمضان

 

. ماءنسي سسام الرحم صلة تالي ممفركوكوهكن: كتيضا

 برسغكوتن اياث كران فنتيغ امتله ماءنسي سسام هوبوغن

 لرايكنله. وتعاىل سبحانه اهلل دغن ماءنسي هوبوغن دغن

 اهلل كران  ساليغ دان كيت سسام فرموسوهن

 ماءنسي دوسا مفونكنمغأ اكن تيدق وتعاىل سبحانه

 ساليغتيدق  مريك مان سالضي ،ماءنسي سسام

 سسام دغكي دان دندم فراساءن رياد ديريبرسيهكن 
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 بولن فد عبادة عمل سوفايا  تيباث سبلوم أنسيم

 .كمانيسنث دراساءي دافت إيت بركت يغ

: برمقصود يغ سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

"سوككه اكو ممربيتاهو تنتغ عملن يغ لبيه أوتام درفد 

فار صحابة منجاوب "تنتو  "ة؟دان صدق فواس, صالة

كمودين رسول صلى اهلل عليه وسلم واهاي رسول اهلل؟" 

ملنجوتكن فركاتاءنث :")إياله( مندامايكن دأنتارا 

سسأورغ يغ برسليسيه. كران سسوغضوهث كروسقن 

سسأورغ داري  اكن مغهالغداري فرسليسيهن إياله 

  )رواية الرتمذي(."مندافتكن فهاال
 

 

 ْسِيو بن َقُرْمَعمنوروت اإلمام ن. ءاممباخ القر:  كامفت

بلياو منوتوف متفت فرنياضأن دان جك تيبا بولن شعبان 

عملن اين اداله مغهابيسكن وقتو دسان دغن ممباخ القرأن. 

بسر فينتو كباءيقن كران دداملث تركندوغ -سبسر

سبدا رسول اهلل  يغ بسر دسيسي اهلل. دان فهاالكأوتامأن 

"بارغ سياف يغ ممباخ  يغ برمقصود صلى اهلل عليه وسلم

 فرأوليهي ساتو كباءيقن,داري القرأن دي  حرفساتو 
كاتكن . اكو تيدق سفولوه فهاال يئمثامساتو كباءيقن 
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 ،أليف ساتو حرفتتايف  حرف الم دان ميم ساتو ،ألف

 ."الم ساتو حرف دان ميم ساتو حرف
 

اتاو فغنالن كفد بولن  ن منجادي مقدمةبولن شعبا
 رمضان دبولن بب ايت عملن يغ أوتامس غند ،رمضان

  .جوض أوتام دبولن شعبان

  

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،

 بولن فد كأمسن فلواغ مغمبيل كيت سام ماريله

 اهلل كفد عبادة ممفرباثقكن عمل دغن ،اين موليا يغ

اين ميمرب  موليا يغ بولند جوسرتو. وتعاىل سبحانه

سكالي الضي مثرو فد ديري دان سيدغ مجاغة سكالني 

 برتناض دان اد فلواغ تربوك اين ،صيحةمساس ماسيه 

ممبوات فنيالين افاكه  مالكوكن حماسبة ديري دان أونتوق

عملن دان تيغكه الكو كيت سالري مغيكوت فرينته اهلل 

 .سباليقثوتعاىل اتاو فون  هسبحان

 

 وتعاىل سبحانه اهلل حياتي  كيت سامماريله 

لومباله -برلومبا : "مقصودث 2 1ايات حلديدا سورة ددامل

يغ باءيق( اونتوق مندافت  كامو )مغرجاكن عمل

كأمفونن دري توهن كامو، دان )مندافت( شرض يغ 
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بيدغث سلواس سضاال الغيت دان بومي، يغ دسدياكن 

رسولث، يغ -يغ براميان كفد اهلل دان رسول باضي أورغ

يغ  دمكني اياله ليمفه كورنيا اهلل، دبريكنث كفد سسياف

يث دان اهلل مسيمغث ممفوثاءي ليمفه كورنيا يغ دكهندقك

  بسر.

 ڃ ڃ ڃ چ چ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       

ڻ  ۀ   ۀ    ڻڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

 ھ  ھ   ھ  ھ        ے    ہہ  ہ  ہ

 

  

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


