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 شعبان نصفمغهيدوفكن مامل 
 م 2023 مخ 03 برساماءن هـ 1444 شعبان 10

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يه ىه  جهمه ين ىن من خن ٱ
ٰذ يي  ىي مي خي حي جي  

(60 :غافر)  ٱ  
 

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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  ڱك تَاب ه   ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

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

 (59اء:نص)ال    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر" برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -كامو بربنته جك

 اللَّههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(  كم ،فركارا

ميان ابر بنر جك كامو ،( رسولثالسنة)القرءان(  دان )

يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .ريةخا دان هاري اللَّهكفد 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث". ،)باضي كامو(
 

  ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّه دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

        . ريةخاد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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هيدوفكن  تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي دف طبةخ

 شعبان. نصفمامل 

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 امت اين شعبان بولن نغكداتاسسوغضوهث  

دداملث تردافت  كرانرغ يغ براميان او اوليهننتيكن -ننيتد

 شعبان نصفمامل شعبان.  نصفمامل  مامل يغ دناماكن

 مامل دف ياءيت شعبان بولن هنغرتف دفاين برمقصود مامل 

 مامل انتارا اكنفمرواين  شعبان نصف مامل. شعبان 15 ك

 يضبا وننفكأم تفترداانتاراث  كلبيهنباثق  اءيثوفمم غي

 دعاء باضي ننرمياءف سرتا نونفمكأ مموهون غيمريك 

 اللَّه فرمان .تعاىلو سبحانه اللَّه دفكدعاء بريغ  مريك

 دف كناخدبا غي 60 ايات غافرسورة  دامل وتعاىل سبحانه

 :برمقصود غي تادي خطبة اول

 

 دكوفله كامو كء: بردعابرفرماندان توهن كامو "

. كامو رموهوننف ءدعا ركننكنف اكو ايخنس

 دان ةبرعباد دفدر تكبور غسومبو غي غاور ثوهغضسسو

 ناءدأك دامل جاهنم نراك ماسوق اكن دكو،فك ءبردعا

 ".هينا
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جوض  اين شعبان بولن هنغرتف، فد سالءين ايت 

 عمل مالكوكن ممفرباثق انتوق كفد كيت داجنوركن

 ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث سباضاميان عبادة

 عنه اللَّه رضي بطال ابو بن علي سيدنا دفدر ماجه

 برسبدا عليه وسلم اللَّهصلى  اللَّه رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود غي

 

 مك ،(شعبان بولن هنغرتف) نشعبا نصف مامل ابيالفا"

. ثهاري غسيا دف لهاواسفبر دان ثهاري مامل دف له صالة

 ساعت دف بومي يتغالتورون ك اللَّهرمحة  ثوهغضسسو

 ادكه: برفرمان دي كمودين تربنم، ماتهاري كتيك ايت

 ؟ثونيفمغم اكن اكو مك دكو،فك ونفام ممينتا غي غاور

 رزقي؟ ثممربي اكن اكو مك رزقي ممينتا غي غاور ادكه

 ؟ثمبوهكنثم اكن اكو مك اوجني تفمندا غي غاور ادكه

 ".فجر تربيت غضهي يينضب غي ادكه دان يينضب غي ادكه

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 غي ترتنتو يهقف لينتريضس تفتردا ماسيه يتوضب نامون

 اومت اوليه دالكوكنيغ  ميالز عملن رتيكايكنفمم ماسيه

 سورة خممبا سنة، اواسف رتيفس شعبان بولن دف سالمإ
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. ينءال عملن دان رافغبراست برتهليل، ،ذيكريبر ،سي

ترسبوت  بولن دف دالكوكن غي عملن نغضفارب مريك

 .دمكني بربوات وروهثم غي صنتياد 

 

 براسس تيدق اداله مريك نغنداف ثوهغضسسو 

 لاه نفضغ دفدر فغيمثم سرتا بنر تيدق دان سكالي سام

 عملن كراندمكني دكاتاكن  اين حال. جلماعهاو سنةال

 اراخ ساتو ساله اكنفمرو شعبان بولن دف دالكوكن غي

 سبحانه اللَّه دفك ديري مندكتكن سالمإ اومت اونتوق

 كلبيهن دان لةيفض ناءيغم حديث فبربا تفتردا. وتعاىل

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث ثانتارا ،اين شعبان بولن

 دفك ثبرتا اي عنه اللَّه رضي زيد بنُأَساَمة  دفدرالرتمذي 

 قسيكنثم رنهف تيدق ساي ،اللَّه رسول واهاي ،اللَّه رسول

 ،شعبان دبولن رتيفس بولن الءين دف توان واساف ثقثبا

 غي برسبدا اللَّه عليه وسلمصلى  اللَّه رسول ينداضب اللو

 :دبرمقصو

 

 ثناءيغم الالي ينسماء راماي دمان شعبان بولن لهوايت"

ي اداله ا ،رمضان بولن دان رجب بولن دانتارا ياءيت

 سكالني قميليف توهن دفك كتغاد عملن االضس يغ بولن
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 كتغاد اكو عملن ثكريا سوك امت اكو مك. عامل

 .واسا"فبر غسدا اكو كتيك

 

 اوليه دروايتكن غي ضجو ينءال غي حديث دامل 

 عنه، اللَّه رضيابو موسى األشعري   دفدرماجه  ابن االمام

 غي برسبدا عليه وسلم اللَّهصلى  اللَّه رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 شعبان نصف مامل دف ثقلوخموتعاىل مليهت  سبحانه اللَّه"

 غي غاور واليخك ثقلوخم مسوا ونكنفمغم كمودين

 .برموسوهن" غي غاور ضجو دان شرييك

 

 ددامل اللَّه ُهَمِحَر شافعيال االمام ايت، ينءسال

 :بهاوا بركات بلياو ّماأُل ثكتاب

 

 مامل مجعة، مامل ياءيت مامل، 5 دف اداله مستجب"دعاء 

، مامل اول بولن رجب الفطري عيدمامل  ،ضحىاأل عيد

 ."شعبان نصفدان مامل 

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 تيدق سالمإ اومت ممستيكن يضبا جوهر ريضدن 

 لريوكنغم وباخ غي نغولوض نغد ايدفتر دان ترهاسوت
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 مك ،شعبان نصف مامل دف عملن رتيكايكنفمم دان

 23 دف غبرسيد غري جوهر يضن فتوى جاوتنكواس

 دفك برداسركن بهاوا وتوسنفك ممبوات تله 2015 ميربؤنو

 اداله ،عليه وسلم اللَّه صلى اللَّه رسول ينداضب حديث

 غلواف سكنفمل تيدق اونتوق سالمإ اومت يضبا واجر

 اتس كشكورن ممنجتكن سرتا رمحة مربوت دان مبيلغم

 دف غضترهي تيدق غي وتعاىل سبحانه اللَّه نعمت هنفليم

 بهاوا تفندافبر فتوى جاوتنكواس. ترسبوت مامل

 ايضلباف مالكوكن نغد شعبان نصف مامل مراعيكن

 دان وتعاىل سبحانه اللَّه ضاءنيكر دفك ممباوا غي عبادة

 .سنة اداله ثوننفمكأ

 

 دان غلواف مبيلغم هندقله سالمإ اومت، ايت اوليه 

 دان لنعم كتكنغمني نغ ترسبوت دمامل دف اد غي كلبيهن

 عملن تياد ونفواالو. وتعاىل سبحانه اللَّه دفك عبادة

 ترسبوت شعبان نصف مامل دف دعملكن اونتوق صوصخ

 غي عملن مالكوكن القكنضد سالمإ اومت نامون

 سبحانه اللَّه دفك ديري مندكتكن اونتوق برسسواين

، ذيكريبر ،دعاءبر توبة، سنة صالة رتيفس وتعاىل
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 صلوات،بر ،يس سورة خممبا ن،القرءا خممبا ،رفاغبراست

 دسياغ هاريث. سنة واسافبر دان برصدقه

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 نيغاي ربنم اين، كالي دف طبةخ رييخاغم سرتوجو 

 اروهفغتر كيت نلهغجا سكالني، مجاعه دفك تكنغيغم

 بولن دف دالكوكن غي عملن اتكنغم غي نغنداف نغد

-سامكيت بر ماريله. سست غي بدعه اكنفمرو شعبان

 غي شعبان نصف مامل كنفهيدوغم استقامه اراخس سام

 الكوكن كيت غي عبادة دان عملن ضمسو. ننيت تيبا اكن

 نجرنض تفمندا دان دترميا اكن اين نشعبا بولن غنجفس

 اللَّه فرمان .وتعاىل سبحانه اللَّه دفدر ضاءنيكر سرتا

 :21 ايات ديداحل سورة دامل وتعاىل سبحانه

 

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱ
 ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من

خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي  
 

 غي عمل كنارجغم)ه كامو لومبال-برلومبا": برمقصود

 دان كامو، توهن دري وننفمكأ تفمندا اونتوق (باءيق
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 دان يتغال االضس سلواس غثبيد غي ضشر تفمندا

 دان اللَّه دفك براميان غي غاور يضبا دسدياكن غي بومي،

 ،اللَّه كورنيا هفليم اياله دمكني غي; ثرسول-رسول

 غثمسيم اللَّه دان; ثدكهندقي غي افسسيا دفك ثدبريكن

 ".بسر غي كورنيا هفليم اءيثوفمم

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱلُْمس ْ  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


