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 ندمقبولك غي ءدعا
 م 2021جانواري  22برساماءن  هـ 1442 مجادي األخر 09

   لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

(60ايات:  موءمن )  

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  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

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

 (59)النساء:    ىثختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد اهلل  ،اورغ يغ برإميان واهاي"برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ كامو  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ هندقله  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-بربنته

( السنةكفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان ) ثكامو مغمباليكن

 أخرية.برإميان كفد اهلل دان هاري  جيك كامو بنر ث،رسول

دان لبيه ايلوق فوال  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(

 ".ثكسودهن
 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

سبحانه  اهلل كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله

 ثفرينته سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغن وتعاىل

 مندافت كيت مودهن-موده. ثالرغن سضاال منيغضلكن دان
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 كالي فد خطبه. دأخرية دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة

 . دمقبولكن غي ءدعا تاجوق مغهورايكن  اكن اين

 تغسا غي قناسالم مميليقي كدودواجرن  دعاء دامل 

 اهلل دفك همبا غسأور رموهوننف برمقصود دعاء. ايستيميوا

 اتاو دمينتا غي حاجة سسواتو ركننكنفد رضا سبحانه وتعاىل

 دعاء. ثديري افمنيم اكن كنيغمو غي مصيبة سسواتو منولق

 مها غي دياله كران سبحانه وتعاىل اهلل دفك وهونفد بوليه ثها

ا رض دان رستو. ركننكنفمم مها دان تاهويغمها م ،غوضا

 يضبا مأنسي نفكهيدو دامل رلوكنفد امت سبحانه وتعاىل اهلل

 اهلل فرمان. دأخرية دان ددنيا فهيدو نايضكبها يافمنخا

 دباخكن تله غي 60 ايات املوءمن ةسور دامل سبحانه وتعاىل

 :برمقصود تادي خطبة اولفد 

 

 نسخاي داكوفدعاءله كامو كبر: برفرمان كامو توهن دان"

 ۲غاور ثوهغضسسو. كامو رموهوننف دعاء ركننكنف اكو

 اكن ،برعبادة كفداكو سرتا دعاءبر دفدر تكبور غسومبو غي

 ."هينا كادأن دامل جهنم نراك ماسوق
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 ماسيه غي مأنسي نغدكال اد ماسيه يتو،ضب نامون 

 كورنياكن سبحانه وتعاىل اهلل غي دعاء نعمت سياكن-منسيا

 نغضا يغ هكن كلبيهن بردعاء بهكن ادميياين. مريك مر

 دميليكي غي نفكهيدو نغد سليسا براس سوده كران بردعاء

 بردعاء نغضا غي غاور. سبحانه وتعاىل اهلل دفك فهارغم افتن

 غي غاور ايضاوليه اهلل سبحانه وتعاىل سبا امربكنضد اين

 بهاوا مميكريكن مريك كران كوهغا دان غسومبو صفةبر

 ماهلن اسا، مها غي توهن دفك غنتوضبر رلوف تيدق مريك

 كهغال. خملوق سسام دفك فهارغم دان ممينتا لبيه مريك

 عامل سلوروه كنغسد سدمكني فبرسيك غي مأنسي ثبوروق

 رزقي مربيف مها غي سبحانه وتعاىل اهلل نءاثوفك اداله اين

 .ثهمبا دفك

 

 ،معاشر املسلمني رمحكم اهلل

اسالم كيت هندقله  اومت ايضسبا ثسواجر 

 دعاء كران كيت نفكهيدو دامل بردعاء كلبيهن وناكنغضم

 ضجو دعاء .منوءم غاور يضبا سنجات اكنفمرو

. ثتوهن دفك همبا غسأور نغنتوضكرب راس مربكنغضم

 دعاء ركننكنفمم اكن سبحانه وتعاىل اهلل ثبهاواس كتاهويله
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 ثهمبا دعاء ركننكنفد ياءيت خارا ايضلباف نغد ثهمبا

 اد. ددنيا كتيك كنتدحاج غي سهاج فا دبريكن نغد

 اكن دان نفدسيم ايت ثهمبا اوليه وهونفد غي دعاء ضجو

 وهنفد غي دعاء ضجو تفتردا. كلق خريةأ  هاري دف دبريكن

 يفتتا اكن كنتدحاج غي فا دبريكن تيدق ثهمبا اوليه

 دفدر ايت غسساور يغدليندو خارا نغد ركننكنفد

 امحد االمام اوليه دروايتكن غي ثحديه سبوا دامل. نقكبورو

صلى اهلل  اهلل رسول ثسابهاو عنه اهلل رضي سعيد ابو دفدر

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم

 

 اونتوق بوكن غي دعاء نغد بردعاء غي مسلم غسأور لهقتيد"

 ،ِمْحالرَّ ُةَلِص ايكنت مموتوسكن اونتوق بوكن دان نقكبورو

ا رضس اكن ثدعاء; كيننغكمو ضتي ثممربي اكن اهلل كخوالي

 اكن اي اتاو ،دأخرية ياف، اتاو اكن دتوندا مسفركننكند

 صحابة اراف ،ثسأومفما غي نقكبورو فددر دجاوهكن

 ينداضب اللو" ق،ثبا لبيه غي مينتا كيت دمكني جك; ثبرتا

 ".قثبا لبيه غي مميليقي اهلل: "برسبدا
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

دمقبولكن  وهونفد غي دعاء ممستيكن يضبا ايت، اوليه 

 فبربا ممربيكن تله اسالم امضاوليه اهلل سبحانه وتعاىل، مك ا

 كتيك اياله ثانتارا بردعاء ايت غسساور اونتوق ندوانف

 دان غتن ديري، مرنده ناءدأك دامل براد سنتياس هندقله بردعاء

 ايلقكن. سبحانه وتعاىل اهلل دفك طاعة ناءكاد دامل سنتياس

 اهلل اهلكنثم سكالي نغجا دان ساض-ساضتر نغد بردعاء

 ثحدي سبواه دامل. دمقبولكن بلوم دعاء جك سبحانه وتعاىل

 عنه اهلل رضي هريره ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي

 :برمقصود غي برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ثبهاواس

 

 سالما ابولكنقد سنتياس اكن كالني دري غسساور دعاء"

 دفتله بردعاء ك اكو: اتكنغم غضهي ساض-ساضتر تيدق اي

 ."اونتوقكو بولكنقد بلوم نامون توهنكو،

 

 فبرخاك هندقله كيت بردعاء كتيك ايت، سالين 

. عكنكخشو نغد نوهف دان رالهنف غي سوارا نادا نغد

 نلهغجا دان ممقسا رتيفس كراس غي سوارا وناكنغضم ايلقكن

 بردعاءله. حاجة سسواتو مموهون دامل باتس اوءيفملم

 سرتا نفهارفغ دان خالصنأك نغد وهغضسو-وهغضبرسو
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 دوسا، كنغمندات بوليه غي ربواتنف مالكوكن ديري هيندركن

 غي غاور درفد جاوه تغسا سبحانه وتعاىل اهلل رمحة كران

 ةسور دامل سبحانه وتعاىل اهلل فرمان. كجاهنت مالكوكن

 :برمقصود غي 56 غضهي 55 األعراف ايات

 

 نغد(يري دان د مرنده نغد كامو توهن دفك بردعاءله"

 دفك سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو. الهن-رالهنف )سوارا

 بربوات كامو نلهغجا دان. باتس اوءيفملم غي ۲غاور

 ممباوا غي االضس دياكنثم اهلل سسوده دبومي نقكروس

 غبيمب نءراساف نغد ثدفك بردعاءله دان ثدف نقكباي

لو ترال نءراساف نغد ضجو دان )دترميا تيدق ۲كاالو(

 ايت اهلل رمحة ثوهغضسسو. )مقبول ايفسو( كنفهارغم

 ."ثعمالن رباءيقيفمم غي ۲غاور دفك دكت
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم روموسن بوات 

سبحانه  اهلل دفك بردعاءله سكالني، مجاعه اراف روثم نيغاي

ردعاء اداله ب غي غاور كران وهغضسو-وهغضبرسو وتعاىل

 اهلل دفك يغضتي غي نفهارفغ دان كيقينن مميليقي غمريك ي

 رغمند مها سبحانه وتعاىل اهلل بهاوا يقينله. سبحانه وتعاىل
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 ثهمبا شرط دغن ثهمبا رمينتأنف ممقبولكن دان رموهوننف

سامله -سام. ثدفك براميان سنتياس دان كطاعنت كنناساملق

 اهلل فرمان. سبحانه وتعاىل اهلل فترهاد باءيق كغكيت برس

 :186 ايات البقرة سوره دامل سبحانه وتعاىل

   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
 

 اكو، مغناءي دموفك ثبرتا كو ۲همبا ابيالفا دان": برمقصود

بريتاهو كفد مريك( سسوغضوهث اكو )اهلل( سنتياس ) مك

 غي غاور رموهوننفهمفري )كفد مريك(، اكو فركننكن  

مريك  هندقله مك دكو،فك بردعاء اي ابيالفا دعاءبر

 هندقله دان مثاهوت سروانكو )دغن مماتوهي فرينتهكو(

سوفايا مريك منجادي باءيق سرت  كو،ا دفك براميان مريك

 .بتول"
 
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  خب  ِتالاوا

 وَل سَائ ر ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہمب
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فاياا  حئہ ۀ ۀ ڻ

تاْغِفرِينا  لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 


