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حاديث خطبة اجلمعة"، الذي كتبته اموضوع هذا البحث هو : "دراسة معىن اللغو وحقيقته يف 

قسم التفسري ل، طالبة الفصل الدويل 11032203918الطالبة : سري كنيت، ورقمها اجلامعي 

لدين، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.اواحلديث، كلية أصول

، قسم التفسير والحديث الدوليلتكميل شروط التخرج فيالباحثةقدمتوهذا البحث 

من خالل ودراسة امليدانيةاملكتبيةدراسة طريق املنهج التحليلي وبيف هذا البحث باحثةاستخدمت ال

احلوار مبساعدة و والسري وثائق العلميةوالتمبات املعلومو مجع البيانات 

باحثةواستخدمت ال

أيضا.ومعانيه مع خترجبهاديثاحعلم نقل األ

ها الباحثة يف كتابة هذا البحث من كلمة اللغو الذي ذكر رسول اهللا سألة اليت حتلاملبدأ ظهور 

ةالعامصيغةالعلى أحاديث خطبة اجلمعةصلى اهللا عليه وسلم يف 

وحيدث حني يسمعون اخلطبة يوم اجلمعة. 

هو كل الكالم بني ىن اللغوأن معومن البحث الطويل يف هذه املسألة، قد وجدت الباحثة 

فعال اليت داخلة يف نوع اللغو األو اخلطبة وأفعاهلم اليت ال ينبغى وجودها أثناء خطبة اجلمعة. سامعي

ل بني اجلماعة لصاحبه عن ، ومس احلصى، والسؤاةر معروفو أمبولو منها : الكالم بني اجلماعة 



ب

ولعب لة التسبح)اة (مسح املسبحو ،أو احملادثة على الشاشةوالتصّدق، واستعمال اهلاتفاألشياء، 

س به احلوار بني السامع واخلطيب فال بأن مساع اخلطبة. أما ععبثا مفتاح اجلوالة واألدوات األخرى

بدليل صحيح من حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث عّلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

واملكروه أثناء اخلطبة، واهللا حملدثون بني اجلواز ف العلماء وااختلملسجد قد حتية اأصحابه حني ذاك. وأما 

تعاىل أعلم.

سأل اهللا أف. اءخطن النقصان واألعلو خيال ،البحثاهذبقراءةال يكتفونذيناللقرّاءلوشكرا 

.هنفعنا بيسبحانه وتعاىل، عسى أن 
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Abstract

The title of this project paper is : “A Study of Authenticity Meaning Lagha in

Hadits Friday Speech”. It is written by Sri Kanti and her student identity number is

11032203918, A college student of Tafsir and Hadits International Class in

Ushuluddin Faculty at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

This project paper is required to fulfill one of provise S1 degree in Tafsir and

Hadits International Class. In this project paper, the researcher used analysis method

in study of authenticity meaning Lagha and used library and survey research in

colecting data. The researcher helped by books, journals, books of genesis. And

helped by dialog and interview with member of fatwa division at Indonesian Mufti

Association in Riau province.

The problems of this research found that word lagha in Hadits Friday Speech

that Prophet Mohammad SAW mention was in general form and from the reality that

public condition when listen the Friday speech unusual as what had been thought by

Prophet Mohammad SAW.

And from the long study and research in this topic, the researcher found that

authenticity meaning of lagha is all words or conversation and all behaviors that

unusual in listen Friday speech time. And behaviors that included in lagha type are

conversation between listener the Friday speech, touch something like dzikir tool, use

the phone and chatting and other activity ignorant to listen Friday speech. And just

Allah Ta’ala Omniscient than others.

Finally, thanks to readers who not only satisfie to read this project paper,

because it is not perfectly and the researcher suggest to all readers to read other

written and books more to complete their knowledge in this topic. And the researcher

hope this project paper useful for us.
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