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 يغ دمقبولكن  دعاء
 م 2022 مخ 25برساماءن  هـ 1443 شعبان 22

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

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

(60 :ؤمنامل /غافر)  ٱ  
 

ۋ  ۋٴۇ  چ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    ي ِّد نَاسَں  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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  ڱاب ه  ك تَ ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

  یی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 جت   يب   ىبخب  مب    حبجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       

 (59نساء:لا)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

كفد  كامو تلهاعط ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

ىل ن كفد "أودا ـهللَّا دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه

دين . كمواموكن كالغ فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 سواتوسمل يهن( دابنته )برسليس-كامو بربنته جك

 ـهاللَّاب( د )كتكف نثمكـ هندقله كامو مغمباليك ،فركارا

ميان ابر نربمو اكجك  ،( رسولثالسنة)القرءان(  دان )

 بيه باءيقلداله  اكنييغ دم .اخرية دان هاري اللَّـهكفد 

 هنث".سودك دان لبيه ايلوق فوال ،)باضي كامو(
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني
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 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

  ء يغ دمقبولكن. دعا مغهوريكن تاجوق اكن اين كالي

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 تغسا غي نقودوي كدليقممي سالمإ اجرن دامل دعاء

 دفك باهم غأورس رموهوننف برمقصود دعاء يستيميوا.ا

 غي اجةح اتوسسو نركننكفد رضا وتعاىل سبحانه اللَّـه

 افمنيم ناك كنيغمو غي مصيبة سسواتو منولق اتاو دمينتا

 تعاىلو هحانسب للَّـها دفك وهونفد بوليه ثها ءدعا. ثديري

ستو رن. كننكرفمم مها دان فغمفون مها غي دياله كران

 دامل نلوكرفد وتعاىل امت سبحانه اللَّـه رضادان 

 فيدوه ناءيضكبها يافمنخا يضبا نسيماء نفكهيدو

 سورة ملدا ىلتعاو بحانهس اللَّـه فرمان. داخرية دان ددنيا

 تادي طبةخ اول دف دباخكن تله غي 60 ايات رغاف

 :برمقصود

 

 داكوفك كامو لهءدعابر :فرمانبر كامو توهن دان"

 .كامو رموهوننف ءدعا ركننكنفاكو  نسخاي

 دعاءبر دفدر تكبور ،غسومبو غي غاور ثوهغضسسو
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 دامل جهنم نراك ماسوق اكن داكو،فك برعبادةسرتا 

 . "هينا نكأداء

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 غي نسيماء نغكال دامل اد ماسيه يتو،ضب نامون 

 عاىلوت نهبحاس لَّـهال غي ءدعا نعمت سياكن-منسيا ماسيه

د هكن اب عاءدبرن يهكلب هكنيميمر مريك. اين كورنياكن

 نفهيدوك نغد ساسلي براس سوده كران ءدعابر نغضا غي

 غاور .تعاىلو نهسبحا هاللَّـ دفك فهارغم افتن يقدميلي غي

 تعاىلو بحانهس ـهاللَّ اوليه امربكنضد اين دعاءبر نغضا غي

 رانك كوهغا دان غسومبو تفيبرص غي غاور ايضسبا

 دفك غتونضبر ورلف تيدق مريك بهاوا مميكريكن مريك

 فهارغم اند ينتامم لبيه مريك ماهلن اسا، مها غتوهن ي

 فرسيكب غي سيماءن ثبوروق كهغال. خملوق سسام دفك

 هللَّـا نءاثوفك هادال اين عامل سلوروه كنغسد سدمكني

 .ثاهمب-همبا دفك نعمت مربيف مها غي وتعاىل سبحانه

 

 هندقله كيت سالمإ اومت ايضسبا ثسواجر

 كران كيت نفكهيدو داملدعاء بر كلبيهن وناكنغضم

 ضجو دعاء. من غاور يضبا سنجات اكنفمرو دعاء
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. ثتوهن دفك همبا غسأور نغنتوضكرب راس مربكنغضم

 ركننكنفمم اكن وتعاىل سبحانه اللَّـه ثبهاواس كتاهويله

 دعاء ركننكنفد ياءيت خارا ايضلباف نغد ثهمبا دعاء

 كتيك كنتدحاج غي سهاج ٢فا دبريكن نغد ثهمبا

 ايت ثهمبا اوليه وهونفد غي دعاء ضجو اد. ددنيا

 تفاردت. كلق اخرية هاري دف دبريكن اكن دان نفدسيم

 غي فا دبريكن تيدق ثهمبا اوليه وهنفد غي دعاء ضجو

 يغدليندو خارا نغد ركننكنفد يفتتا اكن كنتدحاج

حال اين سالرس دغن . نقكبورو دفدر ايت غورسسأ

 سعيد ابو دفاالمام امحد در اوليه دروايتكن غي حديث

 صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود غي برسبدا

 

بوكن  غي دعاء نغد دعاءبر غي مسلم غسأور لهتيدق"

 ايكنت مموتوسكن اونتوق بوكن دان نقكبورو اونتوق

; كيننغكمو ضتي ثممربي اكن اللَّـه كخوالي الرحم، صلة

 يافدتوندا مس اكن اتاو ،فركننكند راضس اكن ثدعاء

 غي نقكبورو دفدر وهكنءدجا اكن اي اتاو ،داخرية

 مينتا كيت دمكني جك; ثبرتا صحابة اراف ،أومفماثس
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 لبيه غي مميليقي اللَّـه: "برسبدا ينداضب اللو"ق،ثبا لبيه غي

 ".قثبا

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 وهونفد غي دعاء ممستيكن يضبا ايت، اوليه 

 لهت مسالإ امضمك ا اىل،وتع سبحانه اللَّـه اوليه دمقبولكن

 ،دعاءبر تاي غورسسأ اونتوق ندوانف فبربا ممربيكن

 ملدا ادابر نتياسس هندقله دعاءبر كتيك اياله ثانتارا

 ةطاع نأداءك دامل سنتياس دان غتن ديري، مرنده كأداءن

-ساضتر نغد اءدعبر ايلقكن. وتعاىل سبحانه اللَّـه دفك

 حانهسب ـهاللَّ اهلكنثم اليك-سكالي نغجا دان ساض

 غي ثحديه بوامل سدمقبولكن. دا بلوم دعاءوتعاىل جك 

 ـهاللَّ ضير ةرهري بوا دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا وسلم ليهع ـهصلى اللَّ اللَّـه رسول ثبهاواس عنه

 :برمقصود

 

 لكنبوقاد سنتياس اكن كالني دري غورسسأ دعاء"

 هتل واك: كناتغم غضهي ساض-ساضتر تيدق اي سالما

 ".كوونتوقن ابولكقانامون بلوم دهنكو، تو دفك دعاءبر
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كيت هندقله  دعاءين ايت، كتيك برءسال 

 نغد نوهف اند رالهنف غي سوارا نادا نغد فبرخاك

 تيرفس كراس غي سوارا وناكنغضم ايلقكن. نككخشوع

 سواتوس هونممو ملدا باتس اوءيفملم نلهغجا دان ممقسا

 نخالصكأ نغد وهغضسو-وهغضبرسو لهدعاءبر. حاجة

 غي تنربواف كوكنمال ديري هيندركن سرتا نفهارفغدان 

 عاىلوت نهبحاس لَّـهال رمحة كران دوسا، كنغمندات بوليه

 رمانف. اهنتكج مالكوكن غي غاور دفدر جاوه تغسا

 غضهي 55 اتاي عرافألا سورة دامل وتعاىل سبحانه اللَّـه

 :برمقصود غي 56

 

 نغد) اند ديري مرنده نغد كامو توهن دفك لهدعاءبر"

 سوك يدقت ـهاللَّ ثوهغضسسو. الهن-رالهنف (راسوا

 كامو نلهغاج دان. باتس اوءيفملم غي غاور دفك

 غي االضس اكنديثم اللَّـه سودهس دبومي نقكروس بربوات

 نءاسارف نغد ثدفك لهدعاءبر دان ثدف نيقءكبا ممباوا

 نءراساف نغد ضجو دان (دترميا تيدق كاالو) غبيمب

 محةر ثوهغضوسس. (مقبول ايفسو) كنفهارغم تراللو

 ".ثلنعم باءيقيرفمم غي غاور دفك دكت ايت اللَّـه
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم بوات نروموسسباضاي  

 للَّـها دفك لهاءدعبر ،سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم اين،

 غي غراو نكرا وهغضسو-وهغضبرسو وتعاىل سبحانه

 غي نفهارغف اند ننكيقي مميليقي غمريك ي دالها دعاءبر

 نهسبحا لَّـهال اوابه قينلهي. وتعاىل سبحانه اللَّـه دفك يغضتي

 ناءنترميف بولكنممق دان رموهوننف رغمند مها وتعاىل

ياس ن سنتدا عنتملقسناكن كطا ثهمبا دغن شرط ثهمبا

 رةالبق سورة دامل عاىلوت هسبحان اللَّـه فرمان. براميان كفدث

 :186 ايات

 

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مضٱ
 حل جل مك لك خك حك جك  حقمق

 

 دموفك ثبرتا همباكو-همبا ابيالفا دان": برمقصود

 سسوغضوهث ،(بريتاهو كفد مريك) مك اكو،مغناءي 

فركننكن  اكو ،سنتياس همفري )كفد مريك( )اللَّـه( اكو

 دكو،فك دعاءبر اي ابيالفا دعاءبر غي غاور رموهوننف

دغن مماتوهي ) مثاهوت سروانكو مريك هندقله مك
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سوفاي  كو،ا دفك براميان مريك هندقله دان (فرينتهكو

 منجادي باءيق سرتا بتول". مريك

 

كَا را انَِلُْقرََِْبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئءا نَـا   ڻ     ڦ  ڑ  ہوا

اَِتَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  هَُالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  تَّائِِبيَاٱَلَةَاڀوا


