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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

. َُهَداََنُاَلِله َتّدَيَُلوخََلَُأنخ ُُكنهاُّلنَ هخ ُالهّذيَُهَداََنُِّلََذاَُوَما ُدَُلِّلّه َمخ  اْلخ
َهُدَُأنخُ َدهَُُلََُشرّيخَكَُلهُُُّاَلهَُّإَلهََُلَُوَأشخ َهُدُ،ُهللاَُوحخ لُه.َوَأشخ َعبخُدهَُُوَرُسوخ  أنهَُسيّ َدََنُُُمَمهًدُا

ًااللُهمهَُصلّ َُعَلىَُسيّ ّدََنُُُمَمهٍدُوَُُ ُّكثْيخ ّليخًما  ُ.َعَلىُاَّلّهَُوَأصخَحاّبّهَُوَسلّ مخَُتسخ
اَُعمهاََُنَىَُعنخُهَُوزََجرَفياَُ َأمهاُبَ عخدُُ ُ.أَي َُّهاُالنهاس،ُّات هُقواُهللَاُّفيخَماَُأَمرَُوان ختَ ُهوخ

  سكالني، درمحيت يغ مجعة غسيد
 دان ثرينتهكنفد غي فا االضوتعاىل دامل س هنسبحا اهلل فدك لهابرتقو

  .ثهكنخضد غي فا االضس دري وهيلهءجا
 :برتاجوقخطبة  دري رااعتب مبيلغم كيت ماريله اين، مليا غدري ميمرب ي

   انصار دان مهاجرين ريبادينفك نتاوالد               

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
ن اءو كجايممبنت غي انصار دان مهاجرين قوم ثالهري هجرة، ريستيوافدري 

 ةاوم نغكال دري ترباءيق اداله مريك. اين برسجاره رجالننف دامل  ينداضب
  . حممد
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 ةمك دفدر اهلل رسول برسام برهجرة غي مريك اياله مهاجرين نغولوض
 سانق دان بندا هرتا كالهرين، تانه لكنغضمني فوغضس اين مريك. همدين ك

  .وتعاىل هاهلل سبحان ضار اريخمن اونتوق مات-مسات ساودارا
 : 8ر ايات شاحلة وتعاىل مموجي قوم مهاجرين دامل سور هاهلل سبحان

ۆ ۈ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 غي ريقف غاور-غاور دفك ﴾داونتوقكن هندقله ايت مربينف﴿ : ثمقصود
 فضغبر كران﴿ ثبندا هرتا دان ثهالمن دري كلوار داوسري تله غي برهجرة،

 هسبحان اهلل دري كورنيا هفليم اريخمن اونتوق ،﴾سالمإ اجرن دفك وهضت
 ايتله مريك ،ثرسول دان اهلل ﴾امضا﴿ غمنولو سرتا ، نثضاءكري دان وتعاىل

  .﴾ثعمل دان ثاميان﴿ بنر غي غاور-غاور

 باءيق مبوتثم غي براميان، غي همدين ندودوقفياله ا والفمسنتارا انصار 
 وربنكنغم دان هاتي كمورهن االضس نغد مهاجرين اراف دان  نيب نغكداتا

 سلوروه دان بندا هرتا سيغبركو فوغضس سرتا كدكوت نءراساف االضس
  .نفكهيدو
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 :9 ايات ر،شاحل ةسور دامل انصار اكهفسيا ركنلكنفوتعاىل مم هاهلل سبحان

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 سرتا ﴾مدينه﴿ ريضن منديامي غي ﴾انصار﴿ غاور-غاور دان”:ثمقصود
 مريك، ريضن ك برهجرةغ ي غاور-غاور يهاسيغم ،مريك سبلوم براميان

دبري  تله غي فا برحاجةكن نءراساف مريك هاتي دامل والف اد تيدق دان
-غاور وتاماكنغم ضجو مريك دان; ايت برهجرة غي غاور-غاور دفك

 مريك ونفسكالي سنديري، مريك ديري دفدر لبيه ايت برهجرة غي غاور
 غي افسسيا ،﴾تلهغاي﴿ دان. برحاجة تام دان نغككورا ناءكاد دامل
 مريك مك ،خبيل طبيعة اوليه اروهيفغد دفدر ثديري ممليهارا سرتا ضمنجا

  “ .برجاي غي غاور-غاور له
 

  .مليا غقوم مسلمني ي
 ةاوم نتاوالد دجاديكن اونتوق انصار دان مهاجرين دف ترمليا ريبادينفك

  :اياله
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  .خالصنإك دان كجوجورن رتام:ف
 انصار دان مهاجرين اراف (mengiktiraf)فعرتااغمالقرءان 

 كات-كات ممبوقتيكن غي مريك يتءيا جوجور نغولوض ايضسبا
ن. مريك دنوبتكن اءسنرلقف دان تيندقن نغد مريك

(dinobatkan)جوجور يضال إخالص نغولوض هولوفغ ايضسبا.
  

 اداله مريك: بوتثم تفسري اهلي غ، سأور(Qatadah)ةامام قتاد
 قوم سرتا بندا هرتا دان يرءا تانه لكنغضمني فوضغس غي مهاجرين

 رسول دان اهلل كاسيهكن دان ينتاخ لنرتن ثها كلوار مريك. ضكلوار
 االضس وهفمرم قسافتر ونفواالو سالمإ وتاماكنغم مريك.  اهلل

 غسساور بهاوا دسبوتكن اد  غضسهي ايهنفك (jerih)جريه جنيس
 دامل تيدور غي والف اد. رنفكال كران روتف د باتو يكتغم قسافتر
 .نقكسجو كران سليموت تياد كران اليضد غي اسريف
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  . اهلل رسول دفك نوهف نغرتولوفممربي  كدوا:

 اهلل رسول بهاوا ممهمي غاليف غي غقوم مهاجرين دان انصار اداله اور
 نغد ددهولوكن مسيت غي فهيدو دامل د رتامف مأنسي اداله 

 بازاألح ةسور دامل اهلل فرمان.غساي كاسيه دان مياننإك ن،ءكستيا
 :6 ايات

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 قوم اوليه ددهولوكن اونتوق اتوتف لبيه ايت  نيب”: ثمقصود
   “.سنديري مريك ديري دري لبيه مننيوءم

 

 سيتواسي مسوا دامل  نيب ممبنتو بهاوا ممهمي تغسا مهاجرين ارافجوسرتو 
  .دتونايكن مسيت غي اوتام نفكواجي اداله
  .لكََّوبرَت واتق دان صرب : ضكتي
 دان مهاجرين كصربن غتنت ريتاكنخمن غي القرءان ايات قثبا تفتردا

 ،42-41 ايات لحنلا ةسور دامل. مريك َتَوكَّل سرتا انصار
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 :برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل 

ی ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب

 مريك سسوده اهلل، كران برهجرة غي غاور-غراو دان ”:ثمقصود
 اكن كامي ،﴾سالمإ موسوه-موسوه اوليه دتينداس﴿ (dianiaya)نيايأد

 اهالف ثوهغضسسو دان; باءيق غي ثتفمت دف اين ددنيا  مريك تكنفمنم
 مريك كاالوله كلق، داخرية بسر لبيه ﴾ايت باءيق غي مريك عمل﴿
 دان ﴾كظاليمن غوغضمن﴿ برصرب غي غاور-غاور اياله ايت مريك.تاهويغم

  “.ثتوهن دفك ديري برسراه
 
                                               ورباننفغ دان جهاد : تفمأك

 دامل مهاجرين ورباننفغ جاس دان جهاد رحيالف بوتثوتعاىل م هاهلل سبحان
 :                                                20 ايات ،ةالتوب ةسور

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  وئ ۇئ

 ىئ ی ی ی ی جئ
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 سرتا برهجرة دان براميان غي غاور-غاور ﴾ثوهغضسسو﴿” :ثمقصود
 دان بسر لبيه اداله مريك جيوا دان بندا هرتا نغد اهلل جالن دف برجهاد

 مينوم ممربي ثها غي غاور-غاور دفدر﴿ اهلل سيسي د ثدرجت يغضتي
 مريك دان; ﴾سهاج مسجد ممعموركن غي غاور دان جاح غاور-غاور

  .“برجاي غي غاور-غاور ايتله
 

 ضتي تفايات اين منجادي بوقيت بهاوا تردا”:  ورُشاَعمنوروت ابن 
 دان اواث نغد جهاد دان هجرة اميان، يتءيا سالمإ بسر عمالن كايغسرا
  “.ضشر هابوان يتءيا سبنر ناءكجاي تفمندا غسساور ماليقكن غي هرتا

 

 يكوتفغ منجادي اين تركمودين ينراسيض ايضماريله كيت سبا
 يقءسبا دومنف تياد. انصار دان مهاجرين ينراسيض دفك ترباءيق

 اراخ دان نتاوالد يقءسبا نتاوالد تياد. مريك لكنغضدتي غي دومنف
 يهءدرا تله غي ناءكجاي يهءمرا كيت ضمسو. مريك يليهنف فهيدو
 .ابادي نعمت دامل د مريك نغولوض برسام ونفترهيم دان مريك
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ممربي دان برهجرة﴿ موال-موال غي  تردهولو غي غاور-غاور دان:ثمقصود
 غي غاور-غاور دان ،“انصار” دان “ مهاجرين” غاور-غدري اور ﴾بنتوان

ا ضر  اهلل ،﴾طاعة دان اميان﴿ نقيءكبا نغد مريك ﴾كهغل ججق﴿ منوروت
 مريك اونتوق دياكنثم اي سرتا دي، اكن رضا والف مريك دان مريك اكن
 ثدامل د ككال مريك اي،غسو فبربا ثباوه د الريغم غي ضشر-ضشر

 “. بسر غي نغكمنا ايتله; ثالما-سالما
 ﴾100: ةالتوب ةسور﴿                                                 

  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.بَُ         ُُُُُُُ ُُُُ
َّكيخّم. ّرُاْلخ ُكمخُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيّتَُوالذ ّكخ  َونَ َفَعِّنَُوّاّيّ 

َُوّمنخُكمخُّتالَوَتُهُّانهُهُُهَوُالسهّميخُعُالخَعّليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاُّمِنّ 
تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ّمَناتُّ ََُوالخُمؤخ ّمّنْيخ ّلَماّتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ّلّمْيخ  َوّلَساّئّرُالخُمسخ
ُرُالرهّحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  َفاسخ
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ُطخَبُةُالثهانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلهُُّاْلخ ََُربّ  َهدُُ.ُالخَعاَلّمْيخ َدهُُُهللاُُُّإَلُّإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيّ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلّ مُخَُصلُّ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيّ ّدَنََُُعَلىَوَبّركخ
َ.َُوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخَّعْيخ

َن.ُاَلِلهَُُات هُقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمْيخ   هللا،َُرِّحَُكمُُُالخُمسخ

  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

ُ َُصلّ  ُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُّ
َُمُّالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَّيخٌد. ،ْيخ  ُّإنهَكُِحَّ
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َُ ّمّنْيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياّءُّمن خ ُاأَلحخ
يخعٌُُ،َواأَلمخَواتُّ َعَواتَُّقرّيخٌبَُمُُُّّّإنهَكَُسَّ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهّإُُمُههُُاللُهُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمُههُُاللُه.ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمنُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخَلََنُالخَواّثَقُّبهلّلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّال ُّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالرهِحخَةَُ َتّفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُّسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ

َواآلّخَرّة،ُ ن خَيُا ّلَماّتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ّلّمْيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُّمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخَلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َّتكَُ َ.َّيَُأرخَحمَُُّبَرِحخ ُُُالرهاِّحّْيخ

ّدُ َفظخَُوِلهُالخَعهخ َاّعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانُّسُُّالُبخَنُالخَواّثّقُّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ

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

 ايت كباطلن كامي توجنوقكنله دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن
 جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي كورنياكن دان كباطلن ، سباضاي

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

 

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

 

ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنًةَُوّقَناَُعَذاَبُالنهاّر.رَب هَناُآتَّناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّمْيخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُّعَباَدُهللّا!
ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللّاَُأكخ  َوَلذّكخ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


