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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

دُُ َمخ َواُ:لُِِئُاهلِلُالقَُ َاْلخ ِفَُسِبيلُِِإنَُّالَِّذيَنُآَمُنوُا َوَجاَهُدوُا ُاللَّـِهُُأولَـِٰئَكُلَِّذيَنَُهاَجُروُا
 .اللَّـِهَُواللَّـُهَُغُفوٌرُرَِّحيمٌُيـَرخُجوَنَُرْحخََتُ

َهُدَُأنخُال  َدُهُالللاُُُِإَلَهُِإالَُأشخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبُخَشرِيخكََُُُوحخ ُلهَُُُلُه.َُوَأشخ  ،ُدُهَُوَرُسوخ

َُعٰلىَُسيِِّدََنُُُمَّمدُ ُ َُوَسلِّمخ ُتَِبعَُُاَللَُّهمََُّصلِّ َحاِبِهَُوَمنخ َُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ ُُهمخ َسان  ِبِِحخ
ِمُالّديخن.  ِإَلُيـَوخ

َياُِعَباَدُللِا،ُُاوخِصيخُكمخَُواُُِ َيُبِتَـقخَوىُللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعلََّامَّاُبـَعخُدُ،ُفـَ َن.َّيَّ ِلُحوخ ُتـُفخ  ُكمخ

  سكالني، درمحيت يغ مجعة غسيد

 سبنر دغن وتعاىل سبحانه اهلل فدسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
 .اخرية دان دنياد نءياكجا يهءمرا كيت مودهن-موده ن،ءكتقوا

  دكاسيهي، يغ مجعة غسيد

 بيطخ ،كل منجلغ ننيتايغ ب ،1443 هجرة بارو تاهون كداتاغن فنامس
 :  برتاجوق خطبة ساتو مغوفاس ايغني

  “هيَّوِبَنَ  دعوة ضيسرتاتي هجرة                  ”
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 فيمفينن هَكَرَح دان دعوة فرجالنن دامل فنتيغ فرسيمفغنهجرة منجادي 
 دان مله فريغكت انتارا فرفيسهن تيتيق منجادي هجرة .اهلل  رسول

 دان دفرينته إسالم سيتواسي دانتارا ن،ءكموليا دان نءكهينا زمان وات،ق
  .سالم ممرينته دان برمرواهإ سيتواسي دغن درندهكن

 اومتث، دان إسالم مرتبت كمبالي مغغكت ممفو هجرة سجاره غحياتيم
 باضي بردثوت سضر تروس اونتوق مسلم ستياف نادي روح مثمارقكن

 نيالي اينله. دبوميث اهلل اضام نءككواسا دان كمناغن مليهت
وتن مسب ولغثابر كالي ستياف ترختوس سهاروسث يغ هجرة مانيفيستاسي

 تقويم  (diari)دايري دبوك كالي ستياف دان هجرة بارو تاهون غنكداتا
  .تاهون سفنجغ هجري

  .دبركيت غقوم مسلمني ي

 سغضوف مهاجرين. انصار دان مهاجرين اوليه فادو غوكه ددويَِّوَبهجرة َن
 اونتوق مات-مسات كلوارض دان بندا هرتا كالهرين، تانه منيغكلكن
  .وتعاىل سبحانه اهلل ضار منخاري

 : 8ر ايات شاحلة وتعاىل مموجي قوم مهاجرين دامل سور هاهلل سبحان
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ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 كلوار داوسري تله يغ برهجرة، يغ ريقف اورغ-اورغ كفد:  ثمقصود
 ،(إسالم اجرن كفد تضوه برفضغ كران) بنداث هرتا دان هالمنث دري

 منولوغ سرتا نث،ءكريضا دان اهلل دري كورنيا ليمفه منخاري اونتوق
ان د اميانث) بنر يغ اورغ-اورغ ايتله مريك رسولث ، دان اهلل (اضام)

 .(ثعمل

 مهاجرين فارا دان  نيب كداتاغن باءيق مثمبوت فوالمسنتارا انصار 
 سغضوف سرتا هرتا سضاال مغوربنكن دان هاتي كمورهن فنوه دغن

 ممفركنلكن وتعاىل سبحان اهلل. مهاجرين برسام كهيدوفن بركوغسي
 :9 ايات احلشر، سورة دامل انصار سيافاكه

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
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 سرتا )مدينه( نضري منديامي يغ )انصار( اورغ-اورغ دان ”:ثمقصود
 مريك، كنضري برهجره يغ اورغ-اورغ يهمغاسي مريك، سبلوم براميان

 دبري تله يغ اف كنتبرحاج نءفراسا مريك هاتي دامل فوال اد تيدق دان
-اورغ مغوتاماكن جوض مريك دان ايت برهجره يغ غاور-اورغ كفد
 مريك سكاليفون سنديري، مريك ديري درفد لبيه ايت هبرهجر يغ اورغ
 منجاض يغ سسيافا )ايغتله(، دان. برحاجة امت دان ككوراغن نءكادا دامل

 مريكله مك ث،خبيل طبيعة اوليه دفغاروهي درفد ديريث ممليهارا سرتا
  “. برجاي يغ اورغ-اورغ

 

  .هللاُمَُُحِفَظكُُقوم مسلمني 

 . اهلل رسول دري لبيه اهلل فرتولوغن مندافت اليق فاليغ غتياد مأنسي ي
 يلةسو مغابايكن اونتوق السن دجاديكن لهقتيد اين كنقكالي ،ننامو

 كهلوسن دان كتليتيان دري دليهت دافت اين. نءكجايا منخافاي اونتوق
 غضفنممربي ت . نيب هاونتوق برهجر تور نيب دا يغ سرتاتيضي فراخنغن

 سبارغ منيغضلكن تيدق دان دهادفيث باكل يغ ريسيكو باضي تربوروق
  .كضاضالن رواغ اونتوق فرتيمبغن
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 ستضوه دغن دبينا تله يغ كافل سفرتي ، (anologinya)ضيثانالو
 داتغله ثاخرين. بركماهري يغ اودخن دغن فوال دفندو دان موغكني،

 مالجوكن ارهث ممندو يغ واتق اغني دان فرجالننث ممودهكن يغ اروس
 تيمفوه دامل دان سالمت دغن كديستيناسي مسفاي بوليه سهيغض فرجالنن
 (sesingkatnya). ث سسيغكت

 دليهت دافت اي. اين اخوان منوروت غسوغاين برل رسول اهلل  ههجر
 كفد معلومت ممربي هاث دان براهسيا فوكوخ بضيندا  باضاميانا

 اهلل رسول فراخنغن كفرلوان مغيكوت برتيندق بوليه دان فرلو يغ مريك
 دغن عنه اهلل ضير بكر ابو اوسها داي اوليه دبنتو فوال اين تلييت يغ 

 . باوهنث اورغ-اورغ دان كلوارضث بنتوان
 برسراه دان برتوكل سبلوم بروسها دان غيك مرخنكت نءفرهمبااينله نيالي 

 دسوسون مسيت سلغكفث دان مسمفو يغ فرسيافن وتعاىل سبحانه اهلل كفد
 .نءكجايا سبواه مانيسث منتيجهكن يغ الغيت فرتولوغن تيبا سبلوم اتور

 ، درمحيت يغ مجعة غسيد

  اءَببينا مسجد ُقمم   نيب. مسجد اينستيتوسي فراننممرتبتكن  ههجر
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 ة التوبة،سور دامل مانثفر دامل ايت يامل لغكه مكنقمرا اهلل. دسان ثستيبا
 :108 ايات

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 حممد(، واهاي بينا اغكاو يغ اءَب)ُق مسجد غضوهثسوس ”: برمقصود غي
 سفاتوتث سوده )وجودث(، موال دري تقوى داسر داتس ديديريكن تله يغ

 سوك يغ لالكي اورغ-اورغ اد ايت مسجد ددامل. فدث مسبهيغ اغكاو
-اورغ يهمغاسي اهلل دان ديريث ()منسوخيكن ممربسيهكن برت( )مغمبيل

 .باطني( دان )ظاهريمريك  ديري ممربسيهكن يغ اورغ

 مسجد نءفمبينا منجاديكن الضي سكالي    اهلل رسول جوض ضيتوب
 فركمفوغن د ستيبا هجرة اخري دديستيناسي فرتام لغكه سباضاي يِوَبَن

 اوتام برفرانن  اهلل رسول زمان فد مسجد كران اين. راجََّنال بين
 حمكمه فنتادبريان،جابت ف كومونييت، فوست ،ةعباد متفت سباضاي
  “.فندعوه دان 'علماء مالهريكن يغ تربية مدرسه دان كعاديلن
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  دملياكن يغ مجعة غسيد

  :اياله اين ميغضو خطبة اجرنفغ
 ترسوسون، الضي واتق يغ اورضانيساسي اوليه وغيءدنا فرلودعوة  -1
 .باءيق يغ فراخنغن دان فندوكوغ فميمفني، ممفوثاءي يغ

 يوغءمنا ممفو دان واتق يغ هَلْوَد اتاو فوليتيكدعوة ممرلوكن كواس  -2
 .مدينه نضارا ترتضقث ستله برالكو يغ سفرتيمان دعوة كرجا-كرجا

 يغ سفرتي إسالم اومت كالغن دامل اوتوه يغ فرفادواندعوة ممرلوكن  3-
 .انصار دان مهاجرين قوم ممفرسوداراكن دغن  نيب اوليه دالكوكن

 يغ سفرتيمان دعوة، دامل ترفنتيغ دان اوتام فوستمسجد منجادي 4- 
 مغواتكن دامل دان منديديق منرتبية، دامل نبوي مسجد اوليه دماءينكن

  .إسالم اومت نءفرسودارا ايكنت
 

 سلوروه مثرو ميمرب إسالم، ممرتبتكن اوسها ثمارقكناونتوق ايت، دمي م
  اهلل رسول دعوة ضيرتاتيس دري رااعتب مغمبيل اونتوق إسالم اومت

 دان دفيمفني كيت نضارا ممستيكن بروسها دغن اين، هجرة فريستيوا دامل
 دان فرفادوان مغواتكن إسالم، كفيمفينن اوليه (didominasi)ددوميناسي
 فرفخاهن، كفد ممباوا غي فكتور منجاوهي دمسفيغ اسالم، فرساودارأن
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 كعلموان، عباده، فوست سباضاي مسجد غسيفو كناممفركاس سرتا
 .فتمست مشاركت سوكوغن فوست دان فرفادوان

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 مشرك فريكا اورغ-اورغ تيكك حممد(، )واهاي ايغتله دان”:ثمقصود
بونوه مم اتاو مناهن مو، اونتوق موترهادف  داي تيفو منجالنكن (مكه)

 لكنغضاضم اهلل دان داي تيفو منجالنكن مريك. مغوسريمو اتاو مو،
 “ .ايد تيفو مغضاضلكن يغ باءيق-سبايق اهلل كران )مريك(، داي تيفو

 (30: لنفااال)                                                         
 

 .ِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخمََُِبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُ
ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََّيِتُ َِكيخِم.وََُونـََفَعِِنَُوِاَّيِّ ِرُاْلخ  الذِّكخ

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَّهُُ  ُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتـََقبََّلُللاُِمِنِّ
تَـغخِفُرُللَاُالخَعِظيخمَُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقـَوخ لُُُِِلخَُوَلُكمُخأقـُوخ ِلَماِتَُوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمسخ ِمْيخ

هُُ تَـغخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ُرُالرَِّحيخُم.َُوالخُمؤخ ُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،هَُُلَُُشرِيخكَُُالَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيَِّدَنََُُأنَُّ َُوَرُسوخ َُُوَسلِّمُخَُصلُُُِّهمَُّاللَّ. ُُُمَمَّد ،ُِدَنََُسيَُُِّعَلىَوََبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعْيخ
َياُبـَعخُد،َُأمَّا َُفاَزُفَـقَُُالِلََُُّاتَـُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفـَ َن.دخ ُالخُمتـَُّقوخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ  ،للاَُرِْحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِّىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلُِّ

ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُبُـخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُبُـخُإَُِنَُدُِيُِّسَُ
َُبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُبُـخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُبُـخإُِ يخٌدُ ،ْيخ  ُيخٌد.مَُِِإنََّكُْحَِ
 

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناتُُِاللَُّهمَُّاغخِفرخ َُُ،َوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخاألَُُ،َوالخُمسخ َياِءُِمنـخ ُحخ
يخٌعَُقرِيخٌبُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِيخُبُاِإنََّكَُسَِ ُ.لدَّ
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َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِّسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُنَـُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُنَـُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِميـخ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَّْحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنـُوخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُال
ُالُدنـخَياُ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ

َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرْحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِْحِْيخ
ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِميـخ
 
 

 دغن كظاليمن مالكوكن غا اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قوم يهودي يي
 حكومله اهلل يا ،دفلسطني مسلمني قوم كامي ساودارا -ساودارا ممبونوه
  ملمهكنمو، ممفو تق مريك سسوغضوهث مريك

 

 ،دفلسطني مله غساودارا قوم مسلمني ي-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 مريك كاسيهيله دان سايغي اهلل مريك، يا بنتوله دان مريك اميان تضوهكن

 .مريك موسوه -موسوه فنينداسن دري مريك كلواركنله دان
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َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَبَـَّناُآتَِناُِفُالُدنـخ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِّسَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

ُِعَباَدُللِا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَـُعوخ َبُ،َُوللاُُيـَعخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يـَرخَْحخُكُمُللا.ُ،قـُوخ
 

 


