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 رجب بولندامل د عبادة  عمل ثقممفربا
 م 2023 فيربواري 03 برساماءن هـ 1444 رجب 12

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ
 مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب
 حص مس حسخس  جس مخ جخ جحمح
 جع مظ حط مض حضخض جض  مص خص

جغ مع  

(36 :لتوبةا)  
  

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول  هاللَّ

كمودين اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. )األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -جك كامو بربنته

 هاللَّ فركارا، مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

براميان  )القرءان(  دان )السنة( رسولث، جك كامو بنر

يغ دمكني اداله لبيه باءيق  اخرية.دان هاري  هاللَّكفد 

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

 

 ، سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

        . اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 عملق ثممفربا تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي دف خطبة

 .بولن رجبدامل د عبادة

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 بولن ياءيت رجب بولنامل ا ددابر سوده كيين كيت

 مروفاكن اين رجب بولن. إسالم تقويم دامل كتوجوه

 داملجلسكن دتله حال اين . حرام بولن درفد ساتو ساله

يغ تله  36 ايات التوبة سورةدامل  وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 :مقصودتادي يغ بر خطبة دباخاكن فد اول

  

 لهايا هاللَّ )حكوم( دسيسي بولن بيلغن سسوغضوهث"

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

يغ  بولن امفت نتاراثا، بومي دان الغيت خيفتاكنمن

كتتفن يغ دمكني ايت اياله اضام يغ بتول  .دحرماتي

دامل  كامو ديري يظاليممن كامو جاغنله لوروس، مك

يغ دحرماتي ايت )دغن ملغضر الرغنث(، دان  بولن

مشريك سلوروهث، دان كتاهوءيله  فراغيله قوم 

  يغ برتقوى". برسرتا اورغ هاللَّسسوغضوهث 
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 ،هاللَّ معاشر املسلمني رمحكم

 يالهااين  ايات داملد دمقصودكن يغ حرام بولن

 تله علماء فارا. رجبحمرم دان  ،ذواحلجة ،ذوالقعدة بولن

ياله ا اين ايات دسباليق دمقصودكن يغ بهاوا منتفسريكن

 دان ففرغن فرلو مغيلقكناومت إسالم  حرام بولن فد

 اتاو ممباوا بوليه يغ فربواتن اتاو فركارا جوا اف

حال اين دكاتاكن دمكني  .كظاليمن كفد منجوروس

 دوسا يغ دالكوكن فد بولن اين لبيه بسر بربنديغ كران

 تله جوض نثتفسري ددامل كثري ابناالمام الءين.  بولن

 غي ماعنه هاللَّ رضي عباس ابندرفد  تفنداف منوكيلكن

 ددامل دالكوكن غي كظاليمن فستيا بهاوا اتاكنثم

 بولن غلبيه بسر بربنديه ادال ثدوسا اين، حرام بولن

 بولنفد  دالكوكن غي صاحل نعمل ،ضجو يتوضب. ينءال

 .ينءال غي بولن غبربندي (ثالفها) بسر لبيه اداله حرام

 

 ثالءين انتاراجوض  اين حرامبولن ،سالءين ايت

 فثاكيتدرفد جيوا  مثوخيكنكيت  اونتوق برتوجوان

سفرتي  كيت  كمورنني كنمنججس بوليه يغ هاتي

دان  فرموسوهن تليغكهن،فر ،كبنخنيحسد دغكي، 
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 درفد كيت هاتي ممبيبسكن فرلو كيت .سباضايث

 ةرمح منرميا كيت دافت اضر )مذمومة( ترخال صيفت

 هاللَّ اجنوران سبحانه وتعاىل. هاللَّ درفد سايغ كاسيه دان

 صيفت درفد ديري مناهن كيت اونتوق سبحانه وتعاىل

 اشارة اياله سباضاي ،اين رجب دبولن )مذمومة( ترخال

 سبلوم اول لبيه جيوانني اكروح يناممبدافت  كيت اضر

 .بولن شعبان دان بولن  تيباث

 

  ، سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 بركوغسي كيت كسوغضوهن داملنامون بضيتو 

سضلينتري اومت  تردافت ماسيه ،اين رجب بولن كباءيقن

اين.  دامل بولن رجب ممفرتيكايكن عملن يغإسالم 

اجنوران انتوق ممفرباثق عملن فد بولن  سدغكن تردافت

بردعاء،  خ القرءان،ممبا سنة، ممفرباثق صالة سفرتي اين

حال اين سالرس دغن . سباضايث دان برفواسا ،بر

 مسلم يغ برمقصود: يغ دروايتكن اوليه االمام حديث

 

اي بركات; ساي  ْنَصاِريالَا ْبُن َحِكيٍماُعْثَمان درفد "

 بولن سنة واساف مغناءي ُجَبْير بنا َسِعيد كفد ثبرتا

 بولن دامل برادا غسدا كامي ايت كتيك دف رجب،
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 ابن رغمند رنهف ساي منجواب، بن ُجَبْيرا َسِعيد. رجب

صلى  هاللَّ رسولدهولو  بركات، عنهما هاللَّ رضي عباس

بهاوا  بركات، كامي غضهي واسافبرفرنه  عليه وسلم هاللَّ

بربوك  جوض فرنهيندا ضبدان  .تيدق اكن بربوك ينداضب

 واسا".فتيدق اكن يندا ضبركات ب كامي غضهي

 

 ددامل اللَّه ُهَمِحَر الشافعي االمام ايت، ينءسال

 :بهاوا بركات بلياو اأُلّم ثكتاب

 

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

، مامل اول بولن رجب الفطري عيدمامل  ،األضحى عيد

 ."شعبان نصفدان مامل 

 

سبحانه  هاللَّ  غندبرتفنت حال اين جوض 

 برتوبة سنتياس اونتوق  ستياف مندوروغ يغ وتعاىل

دامل نثفرما مياناسباض دان

  مقصوديغ10

  

سهيغض اكو بركات )كفد مريك(: فوهونكنله امفون "

 ."مفونافغ امت يا اداله سسوغضوهث ،موكا توهن كفد

  



 7 

 سكرياث بهاواجوض تله ممربيكن فنداغن فارا علماء 

 تيدق ،عملن ساتو باضي اضام نص دان داسر تردافت

 دان ترسبوت عملن مغعملكن سسأورغ اونتوق ساله

 كران الرغد يغ ساتو كنمروفا بوكنله ترسبوت عملن

سنديري  عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول بضيندا

 كندان ممفرباثق منيغكت اومتث اضر سنتياسنجوركن مغ

 حديث سبواه داملن بوليه درجوع ديحال ا. عبادة عمل

 هاللَّ ضيرهريرة  ابو فددر مسلم ماماال اوليه دروايتكن يغ

 يغ برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ث، بهاواسعنه

 :برمقصود

 

 يغ ركاراف سسواتو منوجنوقكن تفدا يغ افسيا غبار"

 ثباءيق ربواتنف دفدر الاهف تكنفمندا اكن اي مك باءيق

 يغ غاور دري الاهف تكنفمندا ضجو اي دان ترسبوت،

 مريك الاهف كنغدكور افتن ،ثسفسل ثيكوتيغم

 ."ونف سديكيت

 

  ، سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

ترهاسوت دغن ضولوغن  كيت جاغنلهاوليه ايت، 

صث خصوسالم إيغ سريغ ممفرتيكايكن عملن اومت 
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برالكو  قبتكنامغع ، هيغضرجب بولن  بركاءينت

كيت  إسالم سودارا سسامبيبيت فرفخهن دان ككلريوان 

جوسرتو  .اين رجب بولن دامل كباءيقكن مالكوكن دامل

 اين كالي دف خطبة خرييأغم انتوق روموسن ايضسبا

 رجب دبولن فلواغ امبيلله سكالني، مجاعهثرو م نيغاي ربنم

فد عملن دان ممفرتيغكتكن ممفرباثق كيت  اونتوق اين

 جيوا مثدياكنانتوق  كيت بولن اين سباضاي فرسدياءن

 دان يغ اكن داتغ شعبان بولنفد  يغ باءيق روحاني دان

 . هاللَّ بولن دغن كيت منموكن سرتوسث

 

 دامل كقواتن كيت ممربي وتعاىل هسبحان هاللَّ ضمسو

 نغكال دامل كيت مماسوقكن سرتا ةعباد عمل ملقساناكن

 كطاعنت دان نقيءكبا مالكوكن سنتياس غي ثهمبا-همبا

ددامل سورة البقرة  هاللَّ ماريله كيت حياتي  ث.دفك

 :277ايات 

 

 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم

ني مي  
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سسوغضوهث اورغ يغ براميان دان برعمل مقصودث: "

صاحل، دان مغرجاكن مسبهيغ سرتا ممربيكن زكاة، مريك 

براوليه فهاال دسيسي توهن مريك، دان تيدق اد كبيمبيغن  

)دري برالكوث سسواتو يغ تيدق باءيق( ترهادف مريك، 

 دان مريك فوال تيدق اكن بردوكاخيتا".
 

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 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 

 


