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  عقيدة مثاتوكن هجرة

 م 2022 اوضوس 05برساماءن  هـ 1444حمرم  07
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ
يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت  

(13 :تاجراحل)   

 

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  ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،براميان "واهاي اورغ يغبرمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 كاورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين ج)

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان ) هاللَّ كتاب()هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

دان  هاللَّبراميان كفد  كامو بنر كج ،السنة( رسولث)

دان  ،باضي كامو()يغ دمكني اداله لبيه باءيق  خرية.اهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 .مثاتوكن عقيدة هجرة ن تاجوقركاتاكفمم اكن اين كالي
 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 غ، كيين كيت تله برادا دبولن حمرم ياللَّه احلمد

 1444 بارو تاهون مماسوقي تله كيت بهاوا مننداكن

 ثارتي بسر امت هجرة ريستيواف ثوهغضسسو. هجرية

مروفاكن  اين ريستيواف كران سالمإ اومت سلوروه يضبا

 اللَّهصلى  اللَّه رسول ينداضب نغرجواف ساتو اجنقن دان بوقيت

 دري برهجرة فوغضس يغم مهاجرين قو برسام عليه وسلم

 .سالمإ امضا رتاهنكنفمم دمي مدينه ككوتا ةمك كوتا

 

منجادي  تله ضجو اين هجرة ريستيوافين ايت، ءسال

 اللَّه رسول ينداضب اميانضبا كيت دفك فغاجرن دان اعتبار

 انتارا ارت يغ  ادوانفرف ممبينا تله عليه وسلم اللَّهصلى 

 فيغدمس ،دمدينه ممرينته كتيك راصان دان مهاجرين نغولوض

 لهياين. يهودي مشاركت نغد باءيق يغ نغينا هوبوممب

 اللَّه رسول ينداضب اوليه دتوجنوقكن تله يغ  كأداءن سبنر

 اراضن سسبواه ونكنغممبا اونتوق بهاوا هجرة ريستيواف دامل

 هندقله سالمإ اومت سسام اتوانفث دان ادوانفرف نيالي

 كقواتن دفك غتوجن اكنفمرو اين ركاراف كران داوتاماكن
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ة وتعاىل دامل سور هسبحان اللَّه فرمان سالم.إ اومت

 يغ  تادي خطبة اول دف كنخادبا يغ  13ت ايات اجراحل

 :برمقصود

 

 تله كامي ثوهغضنسي! سسواءواهاي اومت م"

 تله كامي دان وانفرمف دان لالكي دري كامو تاكنفيخمن

 برسوكو دان ساغب باضاي-ايضبربا كامو منجاديكن

برامه مسرا انتارا  دان) كنلن-بركنل كامو ايفسو واق،ف

 كامو لياوم-مسوليا ثوهغضسسو. (ينءال يغ  نغساتو د

 بوكن) كامو، دانتارا تقوى لبيه يغ  غاور اياله اللَّه دسيسي

 مها اللَّه ثوهغضسسو. (ثساغب اتاو كتورونن لبيه يغ 

 دان ناءدأك اكن) ثتاهوانفغ مندامل مها يضال تاهوي،غم

 ."(كامو عملن
 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 اداله اين هاري دنعميت يغمانن أكمعمورن دان ك

 منروسي ايفاخد يغ  وتعاىل هسبحان اللَّه نعمت ساتو ساله

 اومت نغكال دامل كساتوان عقيدة بهكن ،كساتوان عقيدة

 دامل ضبرهر فوكوخ يغ نيالي اكنفمرو اين سالمإ

. سنديري ايت سالمإ امضا ممرتبتكن دان ركوكوهفمم
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 فبوليه ممبينا كقواتن دامل ا كنيغمو تيدق اراضن سسبواه

. بله هفخبر ثمشاركت وتاغضا جك ون،فسكالي غبيد جوا

 تروس ايفسو ضدجا دان ليهارافد مستيله اين نعمت

. غدات اكن يغ نغولوض اوليه يثيدوار تفدا دان برككلن

 ناي ركاراف كران دايلقكن هندقله اهنفخرف بنتوق غسبار

 اكن ثاخري يغ  ،كني ملهمسا سالمإ اومت منجاديكن اكن

 تيدق اوله-سأوله دان رنده غندفد اكن سالمإ امضا ببكنثم

 فرمان .لغكف دان مسفورنا يغ امضا ايضسبا برديري يضال

 يغ  103 ايات عمران ال ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه

 :برمقصود

 

 امضا) اللَّه تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغدان بر"

 ه نعمتلغكن دان براي-رايخبر كامو نلهغجا دان (سالمإ

 مساس) موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو دفك اللَّه

 كامو هاتي دانتارا اتوكنثم اللَّه اللو ،(دهولو جاهلية

 مك ،(سالمإ نعمت نغد ادوف-برساتو كامو ضيغسه)

 يغ  سالمإ غاور ايت اللَّه نعمت نغد كامو منجاديله

 نراك غجور يفدت برادا تله دهولو كامو دان برساودارا

 اللَّه اللو ،(كامو مساس جاهلية ككفورنن دسببك)

 سالمإ نعمت دسببكن) ايت نراك دري كامو سالمتكن



 6 

 ايات كامو دفك منجلسكن اللَّه دمكينله .(ضجو

 تث".هداي توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 مليهت تفدا كيت اين هاري دف يتو،ضنامون ب

يغ  سالمإ اومت نغدامل كال كساتوان عقيدةكأداءن 

 الرحيم صلة ايكنت .ثاهنفخرف بيبيت نفقكمنم مساكني

 كنيغممنت تفيص بهكن ودر،ف مساكني يغ دولوث ارت كيين

 مساكني والف فهمندان تراللو تعصوب كفد سسواتو  ديري

 دامل اهنفخرفا سبب انتار. سالمإ اومت نغكال دامل منبل

اومت إسالم  فسيك إسالم اين برفوخنا درفد تاوم نغكال

سوك ممفرسندا ماهلن  سيكف ،فد هاري اين ايت سنديري.

مثغضه دان ممفرسوءال عملن يغ دالكوكن اوليه اغضوتا 

 سأضام مساكني كرف برالكو. ،مشاركت يغ سام سبغسا

 الزيم باضي عملن كنه ممبدعسوك  سيكفانتاراث اياله 

 مامل دف سي نءاخبا رتيكايكنفمم رتيفس سالمإ اومت

 مسبوتن لكنءرسوفمم برتلقني، برتهليل،ترماسوقله  مجعة،

ول ا دان اخري بردعا عملن رتيكايكنفمم الرسول، مولد

 . ثايضتاهون دان سبا
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 برزمان زمان سجق دعملكن تله اين عملن كنغسد

 دان القرءان صن ساندرن اءيثوفمم سرتا علماء اراف اوليه

 اوخنف منجادي يغ لهياين رتيفس نغولوض .احلديث

 تراللو مريك كران سالمإ اومت نغكال دامل اهنفخرف

 فتوى منولق فوغضس ضيغسه مريك فهمن نغد تعصوب

 هسبحان اللَّه فرمان. امضا بركواس يهقفكلواركن اوليه د يغ

 :برمقصود 159 ايات امعناألة سور دامل وتعاىل

 

 نغد) مريك اماض برايكن-رايخمن يغ  غاور ثبهاواس"

 مريك دان ،(نفسو هاوا برداسركن يغ  رسليسيهنف

 سديكيت يتءتركا كاوغا تيادله واق،ف-واقفبر منجادي

 مريك ركاراف ثوهغضسسو. مريك (بواتنفر) دامل ونف

 دفك كنغمنر اكن اي كمودين. اللَّه دفك ترسراه ثها

 الكوكن مريك تله يغ  فا ،(كلق قيامة هاري فد) مريك

 ".(ثممبالس دان)

 

 ددامل كساتوان عقيدة كوهفركومم يضاوليه ايت، با

 دان حياتيغم ممهمي، رلوفكيت  اين، سالمإ اومت نغكال

 الرينجلماعه اسنه وال اهلفضغن  دفك وهضت فضغبر

سام -سنتياس برسام هندقله كيت .دان َامْلَاُتِرْيِديَّة اأَلَشاِعَرة
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 يغ اتن ربوف اتاو فهمن بنتوق غسبار نولقنم ،برساتو هاتي

 بيجق رلوفجوض  كيت. إسالم اومت بلهكن هخمم بوليه

 كيت رضا فهمن سسواتو نقكبورو دان نقيءكبا منيالي

 بوليه يغ ركاراف نغد ترجبق دان اروهفغتر تيدق

 دامل رموسوهنف دان رباهلنف ن،تاءيكغرسف منيمبولكن

ممربي  هندقله سالمإ اومت ايت، ينءسال. مشاركت

 دان اومت دوكنفاتوثم بوليه يغ  ياتنضك دفك وانفتوم

 ماس هابيسكنغم تيدق سرتا سالمإ شعار مناءيقكن

 ديري، يكنضمرو بوليه يغ  ياتنضك دامل ديري مليبتكن

 .اراضن دان امضا سا،غب

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 امضا ثوهغضسسو سكالني مجاعه تكنيغغم نييغرب انم اين،

كساتوان  كران كساتوان عقيدة برتكن منيتيق امت سالمإ

 دفك غتوجن اكنفمرو دان ضثهر هلام تغسااين 

 ايت، اوليه. تيغضني اضام إسالمك دان ضارانن كمعمور

 ماريله اين، تاهون دف جرةاهل مع مسبوتن نغد نافبرمس

 نغكالامل د كساتوان عقيدة ركوكوهفمم كيت سام-برسام

 اهلفضغن  كفد تضوه برفضغسنتياس  نغسالم دإومت ا
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 كران ،دان َامْلَاُتِرْيِديَّة اأَلَشاِعَرة الرين جلماعهاسنه وال

فرفادوان دان  دفك يكوخن اكنفمرواين  كساتوان عقيدة

 وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. سبنر يغ سالمإ اومتكقواتن 

 :93 هيغض 92 ايات نبياءاأل ةسور دامل

 

 ىه مه جه ين ىن  من خن ٱ

 ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه
ٰى ٰر  

 

 يغ  اماض كامو، اماض لهياين سالمإ امث اضوهضغسسو"برمقصود: 

كامو  مسبهله مك; كامو توهن اكوله دان ،ثوكوقف اساس ساتو

 بله-هفخبر دان (برسليسيهن ماسيه نسياءم قناثكب)اكن داكو. 

 كمبالي اكن ثمسوا مريك (تلهيغا); مريك اماض اوروسن دامل

 .(بالسن منرميا اونتوق) كامي دفك

 

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

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


