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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

تَ غخِفُره، ُنُهَُوَنسخ َتِعي خ ،ََُنخَمُدُهَُوَنسخ َدُّلِِلَّ َمخ  ِإنَُّاْلخ

ُذُِِبهلِلُِمنُخ َُسيِ َئاِتَُأعخَماِلَنا، ُشُروخِرُأَن خُفِسَنا،ُوََُُونَ ُعوخ  ِمنخ
ُُيضخِللخَُفالَُهاِدَيَُله ِدِهُهللاَُُفالُُمِضلََُّله،َُوَمنخ ُيَ هخ   .َمنخ

ُلهُُ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َدُهُالَُشرِيخَكَُله،َُوَأشخ ُالُِإَلَهُِإالُهللَاَُوحخ َهُدَُأنخ  .َوَأشخ
ُُمَُّهُُلَّلخُاَُ ُتَِبَعُهمخُ َسلِّْموَصلِ  َُوَمنخ َُوَأصخَحاِبِه ُآِلِه َُوَعَلى ُُُمَمٍَّد، َُسيِ ِدََن َعَلى

يخن ِمُالدِ  َساٍنُِإَلُيَ وخ  .ِبِِحخ
ُفَاَزُالخُمت َُّقوخن ُفَ َقدخ ُبِتَ قخَوىُاّلِلَِّ  .َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُاّلِل هِ،ُُأوخِصيخُكمخَُونَ فخِسيخ

 غسيد مسوا سرتا ساي، ديري دفك سانفساي برهمبا اهلل! -واهاي همبا
 ناءكتقو كتكنغمني كيت سام-سام ماريله سكالني، دكاسيهي غي مجاعه

 وهيءمنجا دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىله سبحان اهلل دفك
 نغرليندوفدامل رمحة سرتا براد مسوا  كيت مودهن-موده. ث نغالر االضس
  .وتعاىله سبحان اهلل

  اهلل، درمحيت يغ مجعة غسيد
  :اياله اين هاري دف خطبةتاجوق 

   نيب هجرة فدر درااعتب                          
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. د سباليق 1444 هجريهتاهون بارو  مماسوقياحلمدهلل، كيت باكل 
دان  تغضوغجواب كيت، نضارا ملندا تله يغ مصيبة سرتا خابرن فلباضاي

 اهلل يغ اف. اين بومي موك اتس د دتروسكن فرلو اهلل همبا سباضاي فرانن
 دكرجاكن، يغ عمالن سديكيت اتاو باثق بوكنله كيت ديري فد نيالي
 نءفكرجا ستياف ترهادف صنخالكإ دان استقامة كوالييت، نامون

 فكرجاءن ستياف ممستيكن سالءين فيليهن، تياد كيت جوسرتو،. ترسبوت
  .كهيدوفن اسفيك مسوا دامل  بضيندا سنه مغيكوتي غناوليه اهلل د دترميا كيت

 

  اهلل، دملياكن يغ مجعة غسيد
 اراخس بوكن برالكو مدينه ك ةمك دري  نيب هجرةفريستيوا 
 غي نغراخنف دان (strategi)يضسرتاتي نغد نوهف ثسباليق كبتولن،

  .سالمإ هدعو (objektif)وجبيكتيفا يفااخمن يضبا يفرا ترسوسون
دان كلبيهن مالكوكن هجرة تله دجلسكن اوليه اهلل  نءاوتامأك

 :يثبربو غوتعاىل دامل القرءان ي هسبحان

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
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 ممبال اونتوق﴿ اهلل جالن دف هبرهجر غي افسسيا دان” :برمقصود غي
(membela) بومي موك د يتفدا اكن اي ايخنس ،﴾سالمإ قكنضمن دان 

 كلوار غي افسسيا دان; معمور غي رزقي دان قثبا غي هبرهجر تفمت اين
 اي كمودين ،ثرسول دان اهلل دفك هبرهجر توجوان نغد ثرومه دري
 سيسي د ثههجر اهالف فتت تله ثوهغضسسو مك ،﴾رجالننف دامل﴿ ماتي

  .“اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان. اهلل
  ﴾100: اءالنس ةسور﴿                                                    

 

 نغد (relevan)نؤريلي فتت هجرة ريستيواف اتس، د ايات رااعتب مبيلغم
 اين. غاس اكن داتم دف ونفاتاو غسكار نفكهيدو (konteks) كونتيكس

 سسواي فتت هجرة ريستيواف دامل غتركندو غي نيالي-نيالي كران،
 صحابة اراف اميان، داسر اتس. (rujukan)نكعرجو دان ندوانف دجاديكن

 يسهفبر ريال بندا، هرتا هالمن، غوفكام لكنغضمني فوغضس  ينداضب
. وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف ممنوهي مات-مسات غترساي غي غاور نغد
 ملقساناكن اونتوق كيت دفك كنيغمف منجادي ضتيوا هجرة جوريسف

  .اهلل ضار كنفهارغم مات-مسات إخالص نغد ايت ةعباد سسواتو
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 : اخلطاب ابن عمر سيدنا دفدر دروايتكن غي سبدا نيب حممد 

َرتُُهُِإَلُهللِاُ ُِهجخ َُكاَنتخ َاُِلُكلِ ُامخِرٍئَُماُنَ َوى.َُفَمنخ َاُاخأَلعخَماُلُِِبلنِ يَّاِتَُوِإَّنَّ ِإَّنَّ
َرتُُهُِإَلُهللِاُوَُ ِلِهَُفِهجخ َُوَرُسوخ بُ َهاَُأوخ َرتُُهُِلُدن خَياُُيِصي خ ُِهجخ َُكاَنتخ ِلِه،َُوَمنخ َرَأةٍُاَُِرُسوخ ُمخ

َرتُُهُِإَلَُماَُهاَجَرُِإَليخهُِ  يَ نخِكُحَهاَُفِهجخ

 يضبا دان تثاني غنتوضبر ايت ربواتنف عمالن فستيا” :برمقصود غي
 هبرهجر نية غي افسياغ بار. دنياتكن غي فا تكنفمندا غاور فستيا

. ثرسول دان اهلل دف ثههجر مك ،ثرسول دان اهلل ﴾نءيضاكر﴿ دفك
 غي وانيتا كران اتاو دنيا تكنفمندا اونتوق ثههجر نية غي افسياغ بار
  .“كنتاني دي غي فا سسواي ثههجر مك ،ثدنكاحي نيغاي

  ﴾مسلم  دان البخاري رواية حديث﴿                                  
 

  سكالني اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد حاضريين
 ريستيوافماللوءي  رااعتب دجاديكن بوليه غي اجرنفغ ايضلباف تفتردا

  . نيب هجرة
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 دامل غنتيف اداله كمس دان ترسوسون نوهف غي(strategi)  يضسرتاتي :رتامف
 غي هجرة نغراخنف مالكوكن تله  نيب. اوروسن سسواتو ملقساناكن

 نيب تيدور تفمت د براد اونتوق نيتفغض دياكنثم ثانتارا فمنت فوكوخ
 جالن، مندوف مميليه رجالنن،فر اللوان اتوغم ماكنن، بكلن هانرتغم قاعده ،

  .ثايضسبا دان رثو  واض د يثبرمسبو
 دان يضسرتاتي اد رلوف مأنسي فستيا ن،فكهيدو وروسغجوسرتو، دامل م

 .ثاجاي نغد ايفاخد تفدا (objektif)أوجبكتيف فستيا رضا نغراخنف
 ماللوءي. نفكهيدو متالمت يفااخمن دامل اد رلوف ورباننفغ كدوا:

 مالكوكن تله مهعن هللا ضير  صحابة اراف دان ينداضب ، نيب هجرهنفغ
 روبهنف تولق تيتيق منجادي اللو ينتاختر يرءا تانه دان هرتا جيوا، ورباننفغ

  .دنيا سلوروه ك سالمإ شعار يبارنفث ناءكجاي دان
 

  سكالني، دكاسيهي غي مجاعه غسيد
 صربصفة  غثنتيف اياله  نيب ههجر ريستيواف دفدر (ketiga)ضكتي اجرنفغ

 ونتوهكنخمن تله  نيب. وتعاىل هسبحان اهلل دفك يغضتي غي لّكوت دان
 بونوه، مخنأد رتيفس هبرهجر كتيك كسوكرن ايضلباف ماللوءي كصربن
 . ثايضسبا دان وهءجا غي رجالننف موسوه، دكجر
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  نيب. يهقف ايضلباف نغوكدو دان نغسوكو دفك رلوانفك :تفمأك
 نغوضدو دان نغن سوكوممرلوك دالكوكن غي ههجر بهاوا دنتال ممربي

 ميسي كنامنجاي اونتوق ثايضسبا دان امضا جنتينا، اوسيا، يسنفال ايضلباف
(misi)ههجر.  

 دامل اروهفغبر غي نغولوضاداله  نافعبن  عثمانابو بكر الصديق دان 
 بليا ماسيه غي طالب ابي بن علي مانكاال. نغكوا دان ناءككواس يكفاس
 هانرتغم راننفبر والفبو بكر ا بنتء امسا.  نيب تيدور تفمت نتيكنغضم

 ايضسبا راننفبر سالمإ بوكن ونفواالو ْطِقْيَرُأ ْنِب اهللُدْبَع. ماكنن بكلن
  .مدينه ك منوجو جالن مندوف
 دان نغسوكو رلوكنف سنتياس مأنسي ن،فكهيدو دامل ضجو يتولهضب

 كرجا فستيا دامل برجاي رضا دبنتو، اونتوق يهقف ايضلباف دفدر نغوكدو
  .دالكوكن غة يهجر ميسي دان

 

 تله  نيب. رتاي كرجاسام دان ناءرساودارف تغموجودكن مسا كليم:
 ممربي ياابود القكنغضم سرتا مهاجرين دان انصار نغولوض رسوداراكنفمم

 دان(keprihatinan) ريهتينانفكصفة  منديديق تله هجرة ريستيواف. بنتوان
 فستيا ،غنتيف غي فا. كتورونن دان غبالك التر رياغم افتن مشاركت دولنيفك
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 نيب  .مريك غسكليلي د مشاركت نصيب نغد دوليف سنتياس رلوف مسلم
 :برمقصود غبرسبدا ي

  

 مريك سسام نءارسودارف دان غساي بركاسيه دامل منيءوم قوم نءامافومارف”
 مك ساكيت، بادن وتاغضا ساتو ساله جك. جسد ساتو رتيفس اداله

 “مامل دان دمم ضبرجا نغد ثساكيت مراسا توروت اكن بادن سلوروه
  ﴾مسلم دانري خاالب رواية﴿                                                

  سكالني، دكاسيهي غي مجاعه غسيد
 ولنفكسيم فبربا ممتيق نيغاي بيخط اين، هاري دف خطبة يخرياغم
  :ثانتارا غنتيف

 اكن ايت براميان غي غاور فتيا-فتيا بهاوا كيت اجرغم هجرة رسيتيواف1.
  .غماسي-غماسي مياننإك فتاه دفك برداسركن داوجي سنتياس

 سسواتو مالكوكن دامل إخالص غي نية ربتولكنفمم سنتياس رلوفكيت 2.
  .اهلل اوليه دترميا اي رضا ناءكرجف

 اخالق نءادأك ربتولكنفمم دامل جوابغوغضبرت سالمإ غاور فتيا-فتيا.3
  .اين خغينف مساكني الما مساكني غي اسالم اومت
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سالم، إ ةسسام اوم تكنواقرفد رلوف كرجاسام دان نءارسودارف تغمسا.4
 .اين فتنه نغد نوهف دزمان يضلبيه ال-لبيه

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

  ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 سرتا برهجرة غي غاور دان براميان، غي غاور ثوهغضسسو:برمقصود غي
 غي غاور ايتله مريك ،﴾سالمإ امضا قكنضمن اونتوق﴿ اهلل جالن دف غبرجوا

  .اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها اهلل دان. اهلل رمحة اكن فهارغم

 ﴾218 ايات البقرة ةسور﴿                                          
  الخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُِبَُ  

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِوَُ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ  ِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  َفاسخ
 
ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعْيخ

ُفَاَزُُاّلِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َن.فَ َقدخ ُالخُمت َُّقوخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  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

ُ َُصلِ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ُالُدن خَياُ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ُ ِد ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُالخَواِثِق ُلخطَانُِسُُالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي فرهياسن
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 دامل ك كامي ماسوقكنله. كمعصينت دان ،نقساكف ،ككفورن
كبنرن ايت وق. توجنوقكنله كامي فتوجن مندافت يغ اورغ ضولوغن

 دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن دان كبنرن، ضايسبا
 كورنياكن دان كباطلن ، سباضاي ايت كباطلن كامي توجنوقكنله

 تركلريو، كامي جاديكن اغكاو جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي
 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن
  .اتس كبنرن استقامة

 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 نءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

 

 ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


