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عملن 10 هاري اول ذوالحجة 

9 جوالي  2021 / 28 ذوالقعدة 1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بولن  دالم  براد  اكن  اسلم  اومت  الڬي،  الما  تيدق 
كڤد  ترحد  تيدق  اين  بولن  كايستيميواٴن  ذوالحجة. 
اتاو  حرام،  بولن  اتاو  حج،  بولن  سباڬاي  صفتڽ 
تتاڤي  سهاج،  عيداالضحى  راي  هاري  سمبوتن 
اومت  كڤد  بريكن    ه  اللَّ يڠ  كلبيهن  باپق  ترداڤت 
ه  دالم سورة الَفْجر  اسلم دالم بولن اين. فرمان اللَّ

ايات 1 هيڠڬ 2: 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ
يڠ  مالم  دان  فجر،  وقتو  دمي  برمقصود:  يڠ 

ه(. سڤولوه )يڠ دبريكن كلبيهن اوليه اللَّ

يڠ  تفسير،  كتاب  دالم  رواية  كباپقن  منوروت 
 10 اداله  اين،  ايات  دالم  مالم   10 دڠن  دمقصودكن 
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سلري  اين  ذوالحجة.  بولن  دالم  ڤرتام  يڠ  هاري 
امام  اوليه   يڠ دروايتكن  نبي محمد  دڠن حديث 

بخاري يڠ برمقصود:

 تياد هاري2 يڠ عملن صالح يڠ ڤاليڠ دسوكاٴي 
هاري2  ملٴينكن  دالكوكن  اونتوق  ه  اللَّ اوليه 
ڤارا  ذوالحجة.  اول  ڤد  هاري   10 ياٴيت  اين، 
واالوڤون  ه،  اللَّ رسول  واهاي  برتاڽ:  صحابة 
ه تيدق داڤت مننديڠيڽ؟. بڬيندا  جهاد دجالن اللَّ
ه تيدق داڤت  برسبدا: واالوڤون جهاد دجالن اللَّ
كلوار  يڠ  للكي  سأورڠ  ملٴينكن  مننديڠيڽ، 
برجهاد برسام هرتاڽ، كمودين دي لڠسوڠ تيدق 

كمبالي )ماتي شهيد(.

دالم كتاب َفْتُح الَباِري، الحفيظ اْبُن َحَجْر الَعْسَقَلنِي 
بركات،

ڤرتام  هاري  سڤولوه  كايستيميواٴن  سبب 
عباده  سموا  ترهيمڤونڽ  كران  اياله  ذوالحجة 
اوتام ڤدڽ ياٴيت صلة، ڤواسا، زكاة دان حج، 
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يڠ مان اياڽ تيدق برالكو ڤد ماس يڠ الٴين.

مك منجلڠ تيباڽ بولن ذوالحجة، ماريله كيت برسام2 
ممبوات ڤرسياڤن اونتوق برعمل عباده ڤد هاري2 يڠ 
ڤنوه دڠن كلبيهن اين. انتاراڽ، اياله دڠن ممڤرباپقكن 
ذكر. دالم ُمْسَند امام احمد، ستله منجلسكن كلبيهن 
برعمل ڤد 10 هاري ڤرتام دالم بولن ذوالحجة، نبي 

  برسبدا:

َفَأْكثُِرْوا فِْيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل َوالتََّكبِيِر َوالتَّْحِميِد

برتهليل،  ڤداڽ  …ڤرباپقكنله  برمقصود:  يڠ 
ڤرتام  هاري   10 دالم  برتحميد  دان  برتكبير 

ذوالحجة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سلٴين ايت، اومت اسلم جوڬ دڬالقكن برڤواسا 
ڤد هاري عرفة. دسبوت دالم صحيح مسلم،

نََة  ُر السَّ ...َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل: ُيَكفِّ
الَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة 
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يڠ برمقصود: …نبي دتاڽ مڠناٴي ڤواسا هاري 
تاهون  دوسا  مڠهاڤوسكن  نبي:  جواب  عرفة. 

اللو دان اكن داتڠ…

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ 

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


