خطبه مجعة كدوا
ﭑ ﭒ حَمْدًا ﮛ ﭿ ﮯ

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣ ﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ،
إِ ْقرَارًا بِرُبُوبِيَّتِهِ وَإِرْغَامًا ﮰ جَحَدَ ﯕ ﯫ
ﭱ ﭖ سَيِّ َدنــَا مُحَمَّدًا سَيِّدُ ﭙ
صَلَّى ﮐ وَسَلَّمَ ﮗ سَيِّدنــَا ﭢ ﮁ ءَالِهِ وَصَحْبِهِ
مَا اتَّصَلَتْ ﮘ بِنَظَرٍ وَأُذُنٌ ﮎ
ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ ﮟ ﮍ
وَانـْتَهُوا ﯟ ﮥ ﮗوَزَجََر
واهاي همبا اهلل ،ايغتله بهاوا دنيا اين اداله متفت تومفغن
اونتوق مسنتارا .أخرية جواله سبنر-بنر متفت يغ ككل
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اونتوق سالما-الماث .اوليه ايت ماريله كيت برتقوى كفد
اهلل اونتوق مندافتكن كبهاضياءن سرتا مثالمتكن ديري
درفد سيقساءن ايف نراك .اهلل برفرمان دامل سورة األَ ْحزَابْ
ايات :56
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ (األحزَاب)56:

برمقصود" :سسوغضوهث اهلل دان مالئكتث برصلوات
(ممربي سضاال فغحرمنت دان كباءيقن) كفد نيب (حممد
صلى اهلل عليه وسلم) ،واهاي اورغ يغ برإميان ،برصلواتله
كامو كفدث سرتا اوخفكنله سالم سجهرتا دغن فغحرمنت
يغ سفنوهث".

َل وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ ص ِّ
وَعَلَى آل سَيِّدنَا وَمَ ْوالَنَا مُحَمَّدٍ
ماريله كيت برموهون كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،مسوضـ اهلل
مرضاءي خليفه ٢رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ياءيت
سَيِّدُنَا أَبُو بَ ْكرٍ الصِّدِّيق رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ ،سَيِّدُنَا عُ َمرَ ابْ ِن
الْخَطَّابْ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ ،سَيِّدُنَا عُثْمَان ابْنِ عَفَّانْ رَضيَ اللَّهُ
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عَنْهُ دان سَيِّدُنَا عَليِِّ ابْنِ أَبي طَالبْ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ ،دان
صحابة ٢بضيندا يغ سام ٢برجواغ منضقن اضام اهلل يغ مها
سوخي اين رَضيَ اللَّ ُه عَْنهُمْ.
سرتوسث كفد باف سودارا جوجنوغن كيت سَيِّدُنَا حَ ْمزَة
دان سَيِّدُنَا عَبَّاسْ رَضيَ اللَّهُ عَْنهُمَا ،خوخوندا ٢بضيندا
سَيِّدُنَا َحسَنْ دان سَيِّدُنَا ُحسَيْن رَضيَ اللَّهُ عَْنهُمَا ،فوتري٢
بضيندا سَيِّدَتُنَا فَاطمَةُ الزَّ ْهرَاءْ دان الءين-الءينث رَضيَ اللَّهُ
عَْنهُنَّ ،اسرتي ٢بضيندا سَيِّدَتُنَا خَديْجَة ،سَيِّدَتُنَا عَائشَة دان
الءين-الءينث رَضيَ اللَّهُ عَْنهُنَّ .كفد سكليان كلوارضـ،
صحابة ،٢فغيكوت ٢صحابة رَضيَ اللَّهُ عَْنهُمْ دان يغ
منوروتي مريك ايت دري مساس كسماس هيغضـ هاري
قيامة.
ﮈ ﯬ ﭸﮤ

ﮥ ﮦ األَحْيَا ﮬ َو ﭤ
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يا اهلل ،امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات،
منني دان منات ،سامأدا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون
يغ تله منيغضل دنيا .يا اهلل فليهارا ،ليندوغي ،جاوهي دان
سالمتكنله افاله كرياث ديري كامي اين ،ذورية كتورونن
كامي ،كلوارض كامي دان اومت إسالم كسلوروهنث درفد
اف جوا باال دان بنخان ،وابق دان فثاكيت ،سضاال مارا
بهاي ،كسوسهن دان كبوروقن .يا اهلل كورنياكن
كمولياءن دان كسجهرتاءن كفد مريك يغ برجهاد دان
منفقهكن هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير ٢زكاة ،فوقف٢
دان سأومفاماث .يا اهلل فليهاراكنله عقيده كامي ،يغ
برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه ،أَلْيرَن ا َألشَاع َرةْ دان
اَلْمَاُترِيْديَّةْ.
يا اهلل ،كورنياكنله توفيق دان هدايه ،كقواتن ،كسجهرتاءن
دان فرتولوغن كفد كتوا ٢نضارا إسالم دان راج-راجاث،
خاصث كفد:
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شرِيعَتكْ ،اَلسُّ ْلطَانْ إِْبرَاهيمْ اْبنِ الْمَ ْر ُحو ْم
عَبْدَكَ اْلحَارِسَ ل َ
اَلسُّ ْلطَانْ إِ ْسكَْندَ ْر ،سلطان يغ دفرتوان باضي نضري دان
جاجهن تعلوق جوهر دَارُالَْتعْظيْم.
كفد راج زَاريثْ صُوفيَاهْ بنت اَْلمَ ْر ُحومْ ُس ْلطَانْ اِ ْدرِي ْ
س
شَا ْه ،فرمايسوري جوهر ،كفد تُنْكُو إِ ْسمَاعيلْ اْبنِ ُس ْلطَانْ
إِْبرَاهيمْ ،تنكو مهكوت جوهر دان خيء فوان بسر
بنت بوستمام ،فدوك فوترا ٢دان فوتريث ،قرابت ٢دراج
دان رعيت سكالني.
ﮈ أَعزَّ اإلسْالَمَ وَالْمُسْلمنيَ ،وَاخْذُل الْكَفَرَةَ وَمُبْتَدعى
السَّيِّئَة والْمُشْركنيَ ،وكُلَّ مَنْ هُوَ عَدُوٌّ لِّلدِّين.
ﮈ فَرِّجْ هُمُومَ الْ ُمسْلمنيَ ،وَاقْض الدَّيْنَ ﮯ الْمَديننيَ،
وََأحْسنْ خَالَصَ الْ َمسْجُوننيَ ،وَاجْ َعلْ ﭦ الَْبلَدَ ءَامنًا

مُّطْمَئنًّا رَّخيًّا وَسَائرَ بالَد الْمُسْلمنيَ ،ءَامنيَ يَا ﮮ ﮏ
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ﮈ اكْتُب السَّالَمَةَ وَالْعَافيَةَ لَنَا وَلعَبيدكَ الْحُجَّاج وَالْ ُغزَاة
وَالْمُسَافرينَ ﮖبَرِّكَ وََبحْركَ وَجَوِّكَ ﰄ أُمَّة ﭢ ﯰ

ﮈ أَدْخِلْنَا ﮪ وَأُصُولَنَا وَفُرُوعَنَا ﯚ ﮠ ﯭ
يَا عَزيزُ يَا غَفَّارُ يَا ﮮ ﮏ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ،ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ،ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ،وَﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﯘﯙ ﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮉ ﮊ ﮋ فَاذْكُرُوا ﭹ ﯣ
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ذكُْرُكمْ وَٱشْكُرُوهُ ﮗ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ﯪ ﯫ ﯬ ،ﯮ
َي ْ
ﯯ ﯰﯱ
أَقِمِ ﮜ
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