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ممبينا ستراتيڬي هجرة
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سمڤنا مع الهجرة 1438
( 30سيڤتيمبر 2016م  28 /ذو الحجة 1437ه)
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ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَه ْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تقوى ايت اياله تاكوتكن اهلل .تاكوتكن اهلل دڠن ايڠت دان وسڤادا ترهادڤ
سسواتو دالم ممليهارا ديريڽ دري نودا دان دوسا .جوڬ برأوسها مالكوكن
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ممبينا ستراتيڬي هجرة

ڤريالكو يڠ باءيق دان بنر .جوسترو ،برأوسهاله منيڠكتكن كتقوأن دڠن
ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ كران تقوى اداله
ڤمبيذا سأورڠ مؤمن دڠن مؤمن يڠ الين.
ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ميمبر جمعة اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق
 ”:ممبينا ستراتيڬي هجرة“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
تاهون  1437هجري باكل مالبوهكن تيرايڽ .ڤستي ڤلباڬاي ڤركارا ڤاهيت
دان مانيس تله باڽق كيت اللوءي .جوسترو ،ماريله كيت برمحاسبة سام ادا
كواليتي عمل عبادة سرتا كإيمانن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى سماكين
برتمبه اتاوڤون سباليقڽ .براوبهڽ بولن دان تاهون برارتي برتمبهڽ عمور كيت.
اڤابيال برتمبهڽ عمور كيت مك سماكين دكتله كيت دڠن اجل كماتين يڠ
مميسهكن انتارا كهيدوڤن دنيا يڠ فناء دڠن كهيدوڤن اخيرة يڠ ككل
سالماڽ.
ايڠتله كڤد ساتو ڤسانن سيدنا علي رضي اهلل عنه:
”اڤابيال كامو مراسا لتيه كران مالكوكن كباءيقن مك سسوڠڬوهڽ كلتيهن
ايت اكن هيلڠ ،سدڠكن كباءيقن يڠ تله دالكوكن ايت اكن تروس ككل.
سكيراڽ كامو برسرونوق دڠن دوسا مك سسوڠڬوهڽ كسرونوقن ايت اكن
هيلڠ سدڠكن دوسا يڠ تله دالكوكن تروس ككل“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دحرمتي،
منجلڠ تاهون  1438هجري ببراڤ هاري الڬي ،اي ممبوك ڤلواڠ كڤد
سلوروه اومت إسالم مڠحياتي ستراتيڬي ترباءيق نبي محمد ﷺ ،دالم

منديريكن دولة إسالمية يڠ برجاي دبومي مدينة المنورة .ڤريستيوا هجرة
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بوكنله سواتو كبتولن ،ماله مڽيڠكڤ ڤرجواڠن ڤنوه كقواتن تنڤا ڤوتوس اسا
دان مڽره كاله .بهكن هجرة منجادي ڬاريس ڤميسه انتارا كبنرن دڠن
كباطلن.
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هجرة مالهيركن اومت يڠ ڤد اولڽ دڤندڠ لمه تتاڤي برجاي منديريكن دولة
يڠ ڬاڬه .ڤريستيوا هجرة جوڬ داڤت مڽمڤورناكن ڤلقسانأن شريعة إسالم
برموال دري اينديۏيدو ،كلوارڬ ،مشاركت ستروسڽ نڬارا.
ممبيچاراكن تنتڠ هجرة نبي ﷺ ،مك اي بوكن سواتو أوسها موده .هجرة
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ممرلوكن سواتو ڤرنچڠن يڠ راڤي دالم مڠهادڤي چابرن دماس هادڤن .اهلل
ممرينتهكن كيت اڬر برسياڤ سڤنوهڽ اونتوق مڠهادڤي موسوه دڠن سڬاال
روڤا كقواتن
سڤرتيمان فرمان اهلل دالم سورة األنفال ايات
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برمقصود” :دان ڤرسياڤكنله دڠن سڬاال كممڤوان اونتوق مڠهادڤي مريك
دڠن كقواتن يڠ كامو ميليكي دان دري ڤاسوكن بركودا يڠ داڤت مڠڬنتركن
موسوه اهلل ،موسوهمو دان اورڠ ٢سالءين مريك يڠ كامو تيدق كتاهوي;
نامون اهلل مها مڠتاهوءيڽ .اڤ سهاج يڠ كامو انفاقكن ڤد جالن اهلل نسچاي
اكن دبالس چوكوڤ كڤدامو دان كامو تيدق اكن دظاليمي “.
ايات ترسبوت ممرينتهكن كيت اومت إسالم اڬر ممبوات ڤرنچڠن ڤرتاهنن
جڠك ڤنجڠ دڠن مڠمبيل كيرا ڤراوبهن دان كماجوان يڠ سدڠ برالكو دان اكن
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برالكو دالم بيدڠ كتنترأن دان جوڬ تيكنولوڬي ڤرسنجاتاءن .لبيه ٢الڬي
دساعت اومت اسالم مڠهادڤي انچمن يڠ داتڠڽ بوكن سهاج دالم بيدڠ
كتنترأن ،ماله تله منجاالر كڤد انچمن ٢بنتوق الءين ترماسوق بودايا،
ڤنديديقن دان ايكونومي.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
سجق برموالڽ ڤڠهجرهن دري مكة كمدينة ،رسول اهلل ﷺ ميمڠ
سوده يقين بهاوا اهلل اكن مليندوڠيڽ .نامون ،بڬيندا تيدق ڤرنه مراسا
تركچوالي دري كواجيڤن برإختيار مرنچاناكن ڤرنچڠن هجرة دڠن
سبايق٢ڽ .انتارا ڤركارا ڤنتيڠ يڠ تله دڤرليهتكن اوليه بڬيندا دالم
منجاياكن رنچانا هجرة اين ترماسوقله:
ڤرتام  :ڤرنچڠن يڠ راڤي دان تليتي.
بڬيندا تيدق تيدور دبيليقڽ ڤد مالم ايت .سباليقڽ نبي
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ﷺ

ممرينتهكن

سيدنا علي بن ابي طالب رضى اهلل عنه برأدا دتمڤت تيدورڽ دڠن توجوان
اونتوق مڠليروكن موسوه .بڬيندا تيدق تروس برأڠكت كمدينة يڠ برأدا
دسبله اوتارا سلڤس كلوار دري مكة ،سباليقڽ بڬيندا مڠهاال كسالتن دان
برهنتي دڬوا ثور سالما تيڬ هاري .سلڤس تيمڤوه ترسبوت باروله بڬيندا
منروسكن ڤرجالننڽ كمدينة ،ياءيت كتيك ڬرقن ڤيهق قريش سوده موالءي
مڠوندور.
كدوا  :سنتياس منداڤتكن معلومت تركيني بركنأن ڤرڬرقن ڤيهق موسوه.
عبداهلل بن ابو بكر يڠ تله دتوڬسكن اونتوق مڠومڤول معلومت دمكة ڤد وقتو
سياڠ دان ڤد مالمڽ مالڤوركن كڤد بڬيندا دڬوا ثور .سڬاال معلومت تركيني
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اداله مروڤاكن سواتو يڠ امت برنيالي سهيڠڬ كادڠ ٢معلومت ٢ڤنتيڠ
سڠڬوڤ دجوال بلي دڠن هرڬ يڠ ساڠت ماهل .هاري اين كيت داڤت
مڽقسيكن سماكين چڠڬيهڽ سيستم ڤريسيقن يڠ برتوجوان اونتوق منداڤتكن
معلومت.
كتيڬ  :كرهسياءن اداله سواتو ڤرنچڠن.
ليهت ساج باڬايمانا تياد سأورڠ ڤون يڠ تاهو ترماسوق تمن قريبڽ سڤرتي ابو
بكر رضي اهلل عنه هيڠڬله كساعت ڤرلقسنأنڽ .منجاڬ كرهسياءن دالم
حال ٢ڤنتيڠ دان بهايا سڤرتي ايت ،ميمڠ مروڤاكن سواتو كڤرلوان يڠ درنچڠ
راڤي .كبوچورن معلومت ٢ڤنتيڠ هيڠڬ دكتاهوءي اوليه ڤيهق موسوه اكن
مڠعقيبتكن موسنهڽ سلوروه ڤرنچاناءن.
كامڤت  :مڠڬوناكن سڤنوهڽ كڤاكرن.
سڤركارا يڠ مناريق دالم ميسي هجرة نبي
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سأورڠ ڤنونجوق جالن درڤد سأورڠ لالكي مشرك دكنلي سباڬاي
بن
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ﷺ

ايت اياله مڠمبيل خدمت
عبد الله

أر َي ْق ِط .حال اين دالكوكن اوليه بڬيندا ستله برڤواس هاتي بهاوا جورو

اره بوكن إسالم ايت تيدق اكن مڠخيانتيڽ.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
دري ڤريستيوا ٢يڠ تله برالكو ،ڽاتله بهاوا هجرة بوكن هاڽ ساتو رينتيتن
ڤريستيوا يڠ برالكو سچارا كبتولن .ڤرجالنن هجرة دڠن سڬاال ليكو دان
رينتاڠن جلس مڠاندوڠي حكمة بودايا كرجا يڠ برنچانا .سسواتو چيتا٢
تيدق موڠكين داڤت دجاياكن دڠن هاڽ بردعاء دان ڤڽرهن سمات-مات،
تتاڤي هاروس دلقساناكن دڠن ڤرنچاناءن يڠ راڤي.
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سدرله واهاي قوم مسلمين سكالين ،ڤد زمان ڤنوه ڤرساءيڠن اين ،كيت
تيدق بوليه برسيكڤ مالس الڬي .ڬوناكنله كبيجقسنأن دالم مڠاتور ڬرق
كرجا .سسوڠڬوهڽ كچمرلڠن دان كأوڠڬوالن هاڽ داڤت دچاڤاي دڠن
ڤڽوبورن بودايا كرجا برنچانا دان ڤميكيرن برنس.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،دانتارا ڤڠاجرن يڠ داڤت دأمبيل اياله:
ڤرتام  :ڤريستيوا هجرة بوكنله سواتو كبتولن ،ماله اي مڽيڠكڤ ڤلباڬاي
رهسيا ڤرجواڠن يڠ ڤنوه كقواتن تنڤا ڤوتوس اسا دان مڽره كاله.
كدوا  :كچمرلڠن دان كأوڠڬوالن هاڽ داڤت دچاڤاي ماللوءي ڤڽوبورن
بودايا كرجا يڠ برنچانا دان ڤميكيرن برنس.
كتيڬ  :جاءوهي ديري درڤد برصفة مالس .ڬوناكنله سڬاال كڤاكرن دان
برساءيڠله سچارا صيحت.

فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنفال ايات :30
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
25

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ

26

برمقصود” :دان ايڠتله ﴿واهاي محمد﴾ ،كتيك اورڠ ٢كافير مشرك ﴿مكة﴾
منجالنكن تيڤو داي ترهادڤمو اونتوق مناهنمو اتاو ممبونوهمو اتاو مڠوسيرمو.
مريك منجالنكن تيڤو داي دان اهلل مڠڬاڬلكن تيڤو داي ﴿مريك﴾ ،كران اهلل
سبايق-باءيق يڠ مڠڬاڬلكن تيڤو داي“.
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ات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا
سمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ن و َيَا نَجَاة َ َّ
الت ّائبِِيْنَ .
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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