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سكالني ،ماريله كيت

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل

سام-سام منيغكتكن كإميانن دان كتقوائن كفد اهلل
دغن برسوغضوه-سوغضوه ،مغرجاكن اف يغ دسوروه،
دان مناهن ديري دري مالكوكن فركارا-فركارا يغ
دتضه اوليه اهلل

 ،موده-مودهن كيت مسوا ترضولوغ

دامل كالغن اورغ-اورغ يغ مندافت نعمة كجاياءن ددنيا
دان كسجهرتاءن دأخرية .تاجوق خطبة كيت فد هاري
اين اياله" :دوعاءكنله كباءيقكن اونتوق انق-انقمو".
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سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني،
انق-انق يغ دالهريكن دأتس موك بومي اين اداله انضره
دان امانه دري اهلل كفد كدوا ايبو باف .كحاضرين
مريك منجادي فثري سبواه كهيدوفن بركلوارض.
كضمبرياءن ترسبوت اداله مروفاكن سبواه فطرة كورنياءن
اهلل

يغ تيدق تركريا نياليث .اوليه ايت ،باضي ايبو

باف يغ تله ممفوثاءي خهاي مات ،هندقله مندعاءكن
كباءيقكن بوات انق-انقث .مندعاءكن كباءيقكن اونتوق
انق-انق دافت ممفرباءيقكي كأداءن مريك ،منوتويف
ككورغن مريك ،ممفرباءيقكي كساهلن-كساهلن مريك،
دان مليندوغي مريك دري كبوروقكن دنيا دان أخرية
3

مريك .هندقله إيبو دان ايه ممنَ َف َعحتكن فرانن مريك سباضاي
ايبو دان ايه ،دمان مريك مميليكي فلواغ يغ ساغت بسر
اونتوق دفركننكن دعاء مريك اوليه اهلل

افابيال مريك

بردعاء اونتوق انق-انق مريك .دعاء-دعاء يغ باءيق بوات
انق-انق اين باثق دخونتوهكن اوليه اهلل
القرآن ،انتاراث اياله سفرتيمان دعاء نيب سليمان

ددامل
:

     

مقصودث" :دان جاديكنله صفة-صفة كباءيقكن مرسف
ماسوق كدامل جيوا ذورية كتوروننكو".
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دان سفرتيمان دعاء نيب ابراهيم
خوخوث:

اونتوق انق

        

    

مقصودث; "دان (إيغتله) كتيك نيب ابراهيم بردعاء دغن
بركات" :واهي توهنكو! جاديكنله نضري مكة اين
نضري يغ امان ،دان جاءوهكنله داكو دان انق-انقكو
دري فربواتن مثمبه برهاال".
دان دعاء سأورغ أيه اونتوق كباءيقكن انقث فسيت اكن
دقبولكن اوليه اهلل

 ،سفرتيمان يغ ترسبوت دامل سبواه

حديث يغ صحيح ،يغ دروايتكن درفد ابو هريرة
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برسبدا" :ثَالَ ُ
ث َد َع َوات ُم حستَ َجابَ ٌ

الح َوالِ ِد َعلَى َولَ ِده".
مقصودث; "تيض (جنيس) دعاء يغ مستجب (دترميا اوليه
اهلل)… (ساله ساتوث اياله) دعاء باف اونتوق انقث".
سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
بردعاله كفد اهلل

اضر كيت دان انق كتورونن كيت

دكومفولكن برسام-سام دشرض كلق .بوكنكه ددنيا اين
الضي ،كيت تله دافت مراساكن بتاف بهاضيا دان سنغث
كيت افابيال كيت دافت بركومفول برسام-سام دغن انق
كتورونن كيت؟ دري ايت ،افاالضي جك كيت دان
مريك دافت سام-سام بركومفول دشرض؟! .اهلل
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مقصودث; "دان اورغ-اورغ يغ برإميان يغ دتوروت اوليه
ذورية كتوروننث دغن كأداءن برإميان ،كامي هوبوغكن
(هيمفونكن) ذورية كتوروننث ايت دغن مريك (ددامل
شرض); دان كامي (دغن ايت) تيدق مغورغي سدكيتفون
دري فهاال عمل-عمل مريك; تيف-تيف سأورغ
ماءنسي ترايكت دغن عمل يغ دكرجاكنث".
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اإلمام ابن َكثِري تله مثبوت دامل كتاب تفسريث ،ابن عباس
(تله منفسريكن مقصود ايات اين) دي بركات:
مقصودث; "مريك اداله انق كتورونن اورغ-اورغ يغ
برإميان يغ تله منيغضل دنيا دامل كأداءن براميان ،واالوفون
درجت كدودوقكن أيه مريك لبيه تيغضي دري مريك،
مريك تتف دأغكت فد كدودوقكن أيه مريك تنفا
مغورغي فهاال عملن أيه مريك سديكيت فون".
ممربيتاهو كفد كيت مسوا

دان دري ايات اين ،اهلل

تنتغ كباءيقكنث ،كورنياث دان فمربينث كفد فارا همباث
يغ برإميان .باضي سأورغ يغ برإميان ،افابيال انق كتورونن
مريك مغيكوتي مريك دامل كإميانن ،مك مريك اكن
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دهوبوغكن دان دكومفولكن برسام-سام ددامل شرض،
واالوفون انق كتورونن مريك ايت بلوم ستارا دغن عمل
اتاو كدودوقكن مريك .توجوانث اضر هاتي دان فندغن
مات ايه-ايه مريك منجادي سجوق (تناغ) دغن سبب
بركمفولث مريك برسام انق-انق مريك.
سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
جاغنله سكالي-كالي كيت مندعاءكن كبوروقكن
اونتوق انق-انق كيت ،كران مندعاءكن كبوروقكن
اونتوق انق-انق اداله دالرغ اوليه نيب

 ،سفرتيمان يغ

ترسبوت دامل ساتو حديث رواية مسلم ،درفد جَابِر بن
عبد اهلل ،نيب

برسبدا" :الَ تَ حدعُوا َعلَى أَنح ُف ِس ُك حم َوالَ
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تَ حدعُوا َعلَى أ حَوالَ ِد ُك حم َوالَ تَ حدعُوا َعلَى أ حَم َوالِ ُك حم الَ تُ َوافِ ُقوا ِم َن
اللَّ ِه ساعةً يسأ َُل فِيها عطَاء فَيست ِ
يب لَ ُك حم".
ج
َ َ ُ ح َ َ ٌ َ حَ ُ
مقصودث" :جاغنله اغكاو بردعاء (كبوروقكن) اونتوق
ديرميو ،جاغنله اغكاو بردعاء (كبوروقكن) اونتوق انق-
انقمو ،دان جاغنله اغكاو بردعاء (كبوروقكن) اونتوق
هرتامو .جاغن مسفاي دعاء-دعاء (كبوروقكن) ترسبوت
(ترأوخف) برتفنت دغن وقتو يغ جك بردعاء كفداث مك
اكن دقبولكن".
اوليه ايت ،ماريله كيت سام-سام مندعاءكن كباءيقكن
اونتوق انق-انق كيت سوفايا مريك منجادي ضينراسي يغ
صاحل دان صاحلة ،برعلمو ،برإميان ،برعمل ،مخرلغ دان
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كهيدوفن مريك درضاءي اوليه اهلل
كلق .اهلل

ددنيا دان دأخرة
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مقصودث; "دان جوض مريك (يغ درضاءي اهلل ايت اياله
اورغ-اورغ) يغ بردعاء دغن بركات" :واهي توهن
كامي ،بريله كامي براوليه دري ايسرتي-ايسرتي دان
ذورية كتورونن كامي :فركارا-فركارا يغ مثوكاكن
هاتي مليهتث ،دان جاديكنله كامي إمام ايكوتن باضي
اورغ-اورغ يغ (ماهو) برتقوا".
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