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 كباءيقكن كفد هجرة
 م 2020 سضواو 21برساماءن  هـ1442 حمرم 2

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ...ٱ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
       يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

(195:ال عمران)                                          

 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

 ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 هنث".دان لبيه ايلوق فوال كسود
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله

 دان فرينتهث سضاال ملقسناكن دغن تقوى ۲سبنر

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن
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 فد خطبه. ةخرياد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة

 . كباءيقكن كفد ةهجر تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 

 يغ حمرم دبولن براد تله كيت كيين ،احلمدهلل

 ،ايت اوليه. هجرية 1442 بهارو تاهون ماسوقث مننداكن

 دان كأميانن منيغكتكن دامل كيت اوسها سباضاي

 تاهون مثمبوت دامل وتعاىل سبحانه اهلل كفد نكتقواء

 سجاره كمبالي مغيمبس كيت ماريله  ،اين هجريه بهارو

 فارا دان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا فرجواغن

 اداله اين. وتعاىل سبحانه اهلل اضام منضقكن دامل صحابة

 بسر امت اين فريستيوا بهاوا منخاتتكن تله سجاره كران

 اداله اياث كران إسالم اومت سلوروه باضي ارتيث

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا فرجواغن مروفاكن

 كوتا دري برهجرة سغضوف يغ مهاجرين قوم برسام

 . إسالم اضام ممفرتاهنكن دمي مدينه ككوتا مكة

 

 فرجواغن مغضامربكن سبنرث جوضفغهجرهن اين 

 درفد براوبه اونتوق ماءنسي عقيده مثالمتكنباضي 

. اميان كفد ركفو درفد دان توحيد كفد شريك فربواتن
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 تادي خطبةيغ دباخاكن داول  وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 : برمقصود يغ 195 ايات عمران ال سورة دامل

 (،ضاماثا مثالمتكن كران) برهجرة يغ ۲اورغ...مك "

 يغ جوض دان ،تيغضلث متفت دري كلوار داوسري يغ دان

 منجالنكن كران( ضغضوان برباضاي دغن) دساكييت

 تربونوه يغ دان (،فد جالن اهلل) برفرغ يغ دان ،اضامكو

 اكو سسوغضوهث(، سبيل رغف دامل شهيد ضوضوريغ )

 اكو سسوغضوهث دان ،مريك ۲كساهلن هافوسكن اكن

 دباوهث مغالري يغ شرض كدامل مريك ماسوقكن اكن

 دسيسي دان. اهلل سيسيد فهاال سباضاي ،سوغاي برباف

 يغ مريك باضي) باءيقث-سباءيق يغ فهاال جواله اهلل

 . ("صاحل برعمل

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 مغمبيل واجب كيت براميان يغ اورغ سباضاي  

 اهلل رسول بضيندا هجرة فريستيوا سجاره دري اعتبار

 بضيندا نهجرهفغ كران اداله اين. وسلم عليه اهلل صلى

 تلداني كيت اونتوق ترباءيق يغ خونتوه مروفاكن اداله

 دان كستياءن ،كطاعنت ممبوقتيكن ايغني ۲بنر كيت جك
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 ماللوءي. وتعاىل سبحانه اهلل كفد كيت صنخالكأ

 صفة اكن كيت كفد مغاجر اياث ،اين هجرة فريستيوا

 جوا اف مغهاديف دامل كربانني دان كخكلن ،كصربن

 دموك إسالم اضام منضقكن اونتوق هالغن سرتا دوضاءن

 . اين بومي

 

 مساكني ،كيين ماس فد دليهت جك ،بضيتو نامون

 تردافت ماسيه دافيت كيت ،هجرة تاهون برمتبهث

 دامل قثخالا روسق مساكني يغ إسالم اومت دكاالغن

  مساكني إسالم اجرن. اين ددنيا كهيدوفن ماللوءي
 دان ممفرسنداكن براني مساكني يغ اد بهكن دابايكن

 براني مساكني مريك. إسالم اومت عبادة ممفرتيكايكن

 سدغكن ،مريك ديري دامل براضام كهيدوفن منيغضلكن

 ددنيا كبهاضياءن كفد مريك ممندو اكن يغ جواله إسالم

 يغ زمان خريدا برالكو يغ فربواتنانتارا  اينيله. ةخرياد دان

 . مسوا كيت كبيمبغن منجادي

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 تاهون مماسوقي كالي ستياف سواجرث ،ايت اوليه

 كاره هجرة اوسها مالكوكن فرلو كيت ،اين هجرة بارو
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 كيت نكتقواء منيغكتكن دغن باءيق لبيه يغ كهيدوفن

 هجرة مالكوكن واجب كيت. وتعاىل سبحانه اهلل كفد

 دان ،مروضيكن يغ فركارا سضاال منيغضلكن دغن

 سبحانه اهلل كفد موغكني سباثق كطاعنت مالكوكن

 هاث بوكن سبنر يغ هجرة كران اداله اين. وتعاىل

 إسالم تقويم دامل حمرم ساتو يختار مغيغيت برمقصود

 فروبهن اداله ترباءيق يغ هجرة ،تتايف اكن. تاهون ستياف

 سودوت ستياف دامل كباءيقكن كفد كبوروقن درفد

 كفد كجاهيلن بلغضو درفد برهجرة .كهيدوفن

 درفد ،كماجوان كفد كموندورن درفد ،كعلموان

 كفد فرموسوهن درفد دان فرداماين كفد فرسغكيتاءن

 . نفرسودارأ

 

 مغوبه اونتوق اوسها مروفاكن اداله جوض هجرة

 دكاسيهي يغ همبا منجادي اونتوق ديري مماجوكندان 

 كفد برهجرة يغ سسيافا. وتعاىل سبحانه اهلل اوليه

 ممفراوليهي اكن فسيت وتعاىل سبحانه اهلل كران كباءيقكن

 سبحانه اهلل دسيسي درجتث تيغضي دان بسر يغ ضنجاران
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 يغ 20 ايات التوبة سورة دامل مانثفر سباضاميان وتعاىل

 : برمقصود

 

 سرتا برهجرة دان براميان يغ ۲اورغ سسوغضوهث"

 اداله مريك جيوا دان بندا هرتا دغن اهلل جالن فد برجهاد

 يغ ۲اورغ درفد) اهلل دسيسي درجتث تيغضي دان بسر لبيه

 ممعموركن يغ اورغ دان حاج ۲اورغ مينوم ممربي هاث

 . "برجاي يغ ۲اورغ ايتوله مريك دان ،(سهاج مسجد

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 تيدق اين هاري هيدوفث يغ سسيافا سسوغضوهث

 سوده دي برمعنا ،مسامل درفد باءيق لبيه منجادي براوبه

 تيدق كيت ماءنسي سباضاي. كهيدوفنث سياكن-منسيا

 كيت سواجرث مك ،كسيالفن مالكوكن درفد ترلفس

 يغ كفد براوبه دان كسيالفن ممفرباءيقي سنتياس هندقله

 ،برهجرة سغضوف تيدق كيت سكرياث ،ايغتله. باءيق لبيه

 اومت كماجوان بهكن ترخافاي اكن كجاياءن مستحيل

 إسالم اجرن كران اداله اين. برحاصيل اكن تيدق إسالم

 مالكوكن براوسها تنفا ديري برديم كيت مثوروه تيدق

 مانفر. نضارا دان اضام ،ديري كفد كباءيقكن فروبهن
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 يغ 11 اياتالرعد  سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل

 : برمقصود

 

 سسوات فد اد يغ اف مغوبه تيدق اهلل ...سسوغضوهث"

 مريك ديري فد اد يغ اف مغوبه مريك سهيغض قوم

 " سنديري...

 

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا ،جوسرتو

 كيت ملغكهث دغن برمسفنا ،سكالني مجاعه فارا مثرو

 منجاديكن كيت ماريله ،اين هجرة 1442 بارو كتاهون

 منيغكتكنسنتياس  دغن اين تاهون فد كيت هجرة

 كاره ديري حماسبةبر سرتا براوبه اونتوق عزم دان مساغت

 اهلل كفد كيت نكتقواء دان كأميانن ،عملن ممفرتيغكتكن

 اكن وتعاىل سبحانه اهلل ،سسوغضوهث. وتعاىل سبحانه

 فروبهن مالكوكن اونتوق برنية يغ همباث ممبنتو سنتياس

 كيت انداي ،يقينله. كهيدوفنث دان ديري فد باءيق

 ،كباءيقكن كفد براوبه اونتوق سوغضوه-برسوغضوه

 دان ددنيا كأونتوغن دان منفعة مندافت اكن كيت فسيت

 ايات  نساءال سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. ةخريا

100 : 
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 مض خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
  خل حل جل مك لك

 

 اونتوق) اهلل جالن فد برهجرة يغ سياف دان": برمقصود

 دموك دافيت اكن اي نسخاي (،إسالم منضقكن دان ممبيال

 ،معمور يغ رزقي دان باثق يغ برهجرة متفت اين بومي

 برهجرة توجوان دغن رومهث دري كلوار يغ سسيافا دان

 ،(فرجالنن دامل) ماتي اي كمدين، رسولث دان اهلل كفد

. اهلل دسيسي ثهجرة فهاال تتف تله سسوغضوهث مك

 . "مغاسيهين مها الضي ،فغمفون مها اهلل( ايغتله) دان

 
 

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

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 

 


