هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا

منوال خطبة مولتيميديا

هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا
سمڤنا سمبوتن مع الهجرة ٩٣٤١ه
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( ٢٢سيڤتيمبر ٢١٠٢م ٠ /محرم ٩٣٤١ه)
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ا ْلحم َْد ُ لله ِ الَّذ ِي هَد َان َا لِل ْإسلام ،وَأَ ب َانَ لَنَا َّ
الشر َائ ِ َع وَالأَ حْك َامَ ،وَر َ َّتبَ
الإنْع َا ِم،
عَلَيْهَا جَز ِي ْ َ
ل الف َضْ ِ
ل وَ ِ

ك الْع َّ
وَأَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّ
َلام ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن
ك لَه ُ ال ْم َل ِ ُ
لا الله ُ و َحْد َه ُ لا َ شَر ِي َ
سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ سَيِد ُ ا ْلأَ ن َا ِم،
صحَابِه ِ اْلب َر َرَة ِ ا ْلأَ ع ْلا َ ِم.
صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ عَلَيْه ِ وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُونَ.
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قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
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هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا

برتقواله كڤد اهلل سبحانه وتعالى .لقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان هيندري
ستياڤ تڬهنڽ .سموڬ اهلل سبحانه وتعالى اكن ممبريكن كڤد كيت كبهاڬياءن
يڠ حقيقي ددنيا دان دأخيرة.
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق هجرة ” :كساتوان
اومة كسجهتراءن نڬارا“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كيني كيت كمبالي برأد دبولن محرم ،بولن يڠ مننداكن برموالڽ تاهون بارو
 9341هجرة .سايڠڽ ،سكيراڽ اومت إسالم تيدق ماهو برأوبه دان مڠهجرة
ديري .اومت إسالم مستي ماجو دالم سڬاال اسڤيك كهيدوڤن.
روح هجرة اداله ڤروبهن دري كڬلڤن جاهيلية منوجو چهاي إسالم ،دري
ككوفورن منوجو كإيمانن ،دري كهيدوڤن يڠ روسق كڤد كهيدوڤن يڠ دليڤوتي
كبركتن.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
هجرة برمقصود ڤرڤيندهن اتاو منيڠڬلكن .سجاره إسالم مالكركن هجرة
رسول اهلل ﷺ دان ڤارا صحابة درڤد مكة كمدينة دمي ممڤرتاهنكن دان
منڬقكن رساله إسالم.
مروجوق كڤد ڤريستيوا اڬوڠ اين ،ترداڤت علماء يڠ منتفسيركن بهاوا اياڽ
ڤروسيس ڤرڤيندهن درڤد دارُالكفر منوجو كڤد دارُاإلسالم
ياءيت برڤينده درڤد تمڤت يڠ دڤنوهي ككوفورن كڤد تمڤت يڠ دليڤوتي
كسجهتراءن .هاري اين ،هجرة ڤرلو دجاديكن ساله ساتو ڤرينسيڤ
كهيدوڤن.
هجرة درڤد سسواتو يڠ تيدق باءيق كڤد يڠ لبيه باءيق .باڬي مرياليساسيكن
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تونتوتن اين ،ترداڤت امڤت رواڠ هجرة يڠ ڤرلو دالكوكن اوليه ستياڤ مسلم :
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ڤرتام :هجرة إعتقاد ياءيت كيقينن.
كيقينن اين بوليه جادي تيڠڬي دان كادڠ كاال بوليه رنده .اي بوليه ترجادي
دسببكن ببراڤ فكتور سڤرتي اوجين كهيدوڤن ،كجاهيلن دان ڤڠاروه
ڤرسكيترن .كتيك ايت ،ڤڠهجرهن ڤرلو دالكوكن باڬي مڠواتكن كمبالي إعتقاد
يڠ لمه.
كمبالي ميقيني سڬاال اوجين مڠاندوڠي حكمه ،مڠهاڤوسكن كجاهيلن دڠن
منيمبا سدالم موڠكين علمو دان مڠوكوهكن ايكتن دڠن اهلل سبحانه وتعالى
اڬر ڤڠاروه سكليليڠ تيدق داڤت الڬي مڠڬويهكن كيقينن كيت.
كدوا :هجرة فكرة ياءيت ڤميكيرن .سإيريڠ ڤركمبڠن زمان ،كماجوان
تيكنولوڬي دان اينفورماسي .كيني ڤلباڬاي اينفورماسي دان ڤميكيرن بوليه
دچاڤاي دڠن موده .دنيا هاري اين سبنرڽ تله منجادي ميدان ڤرڠ ڤميكيرن.
تيدق حيران ڤلباڬاي ڤميكيرن تله ترسيبر دميدان ڤرڠ ترسبوت بق
سنجات٢يڠ مراڬوت ڽاوا .ايسو سكوالريسمى ،كاڤيتاليسمى ،ليبراليسمى،
ڤلوراليسمى ،دان سوسياليسمى
مڽوسوڤ كدالم اكر بودايا دان ڤميكيرن كيت ،بهكن منجادي باره منوروت
كاچ مات ڤميكيرن إسالم .هجرة ڤرلو باڬي ملتقكن كمبالي ڤميكيرن ڤد
لندسن إسالم يڠ برتونجڠكن القرءان دان السنة.
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كتيڬ :هجرة شعورية ياءيت كماهوان .كماهوان كادڠ كاال دليتوڤي اوليه نفسو
سڤرتي هيبورن ،فيشن دان ڬاي هيدوڤ يڠ تيدق منڤتي شريعة إسالم.
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هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا

ڬجاال هيدونيسمى يڠ تيدق دكاول اكن مڠهيريت اومت اين ڤرالهن-الهن
مڠيكوت رنتق يڠ دكهندقي اوليه موسوه٢إسالم .بوكنكه رسول اهلل ﷺ تله
مڠيڠتكن كيت تنتڠ حال اين؟
إمام مسلم تله مروايتكن درڤد أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنه  ،بهوا
رسول اهلل ﷺ برسبدا :
شبْر ًا ب ِ ِشبْرٍ وذِراع ًا بِذِر ٍ
اع ح ََّتى لَو ْ دَخ َلُوا
ن م ِنْ قَب ْل ِك ُ ْم ِ
لَت ََّتب ِع َُّن سَنَنَ الَّذ ِي َ
َ
َ َ
اللهِ ،آلْيَه ُود َ و َ َّ
النصَارَى؟ قَالَ:
َب ل ََّاتبَعْتُم ُوهُمْ .قُل ْنَا :ي َا رَسُو َ
فِي جُ حْرِ ض ٍ
ل َّ
فَم َنْ ؟

برمقصود ” :سوڠڬوه كامو اكن مڠيكوتي جالن اورڠ٢سبلوم كامو سجڠكل
دمي سجڠكل دان سهستا دمي سهستا سمڤاي جك اورڠ٢يڠ كامو ايكوتي
23

ايت ماسوق كلوبڠ ضب ﴿يڠ سمڤيت﴾ ،ڤستي كامو ڤون اكن مڠيكوتيڽ.
كامي ﴿ڤارا صحابة﴾ برتاڽ :واهاي رسول اهلل ،اڤاكه يڠ دإيكوتي ايت اداله
يهودي دان نصراني؟ بڬيندا منجواب﴿ :جك بوكن مريك﴾ مك سياڤا الڬي؟“

24

25

26

جوسترو ،هجرة كڤد إسالم مروڤاكن سولوسي اونتوق ممبنتوق كماهوان
اومت اڬر اياڽ تيدق ليار دان ممباهم اڤ سهاج يڠ دأومڤن اوليه نفسو.
كأمڤت :هجرة أخالق .سدريله ،كريسيس أخالق ساڠت ممبيمبڠكن دالم
رياليتي كهيدوڤن هاري اين .فينومينا اين منجادي سواتو چابرن يڠ بوكن موده
اونتوق دسلسايكن .كيت دتونتوت اونتوق مڠرهكن سڬاال كقواتن دمي
مڠمباليكن اومت كڤد أخالق رسول اهلل ﷺ
سباڬايمان يڠ دصيفتكن اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة القلم ،اية :3
ﮛﮜ ﮝﮞﮟ
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هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا

مقصودڽ ” :دان سسوڠڬوهڽ اڠكاو بنر٢برڤكرتي اڬوڠ“.
قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
مليهت سيناريو اومت إسالم أخير ٢اين خصوصڽ دمليسيا ،تيمبول كرتقن
دالم ڤرساوداراءن سسام اومت إسالم .سأوله-أوله ،اومت اين برڤچه كڤد
كلومڤوق يڠ ساليڠ برموسوهن .تودوه-منودوه ،چاچي-منچاچي سهيڠڬ ممباره
منجادي موسوه سڤنجڠ حياة .ايڠتله بهاوا إسالم مڠاجق كڤد كساتوان.
سورة آل عمران  ،اية  904منوكيلكن :
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
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ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
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برمقصود ” :دان برڤڬڠ تڬوهله كامو سكالين كڤد تالي اهلل ﴿اڬام إسالم﴾،
دان جاڠنله كامو برچراي-براي دان كنڠله نعمت اهلل كڤد كامو كتيك كامو
برموسوه-موسوهن ﴿سماس جاهلية دهولو﴾ ،اللو اهلل مڽاتوكن دأنتارا هاتي
كامو ﴿سهيڠڬ كامو برساتو-ڤادو دڠن نعمت إسالم﴾ ،مك منجاديله كامو
دڠن نعمت اهلل ايت اورڠ٢إسالم يڠ برساودارا .دان كامو دهولو تله برأد
دتڤي جورڠ نراك ﴿دسببكن ككوفورن كامو سماس جاهلية﴾ ،اللو اهلل
سالمتكن كامو دري نراك ايت ﴿دسببكن نعمت إسالم جوڬ﴾ .دميكينله اهلل
منجلسكن كڤد كامو ايات ٢كترڠنڽ ،سوڤاي كامو منداڤت ڤتونجوق
هدايهڽ“.
منوروت إمام ابن كثير رحمه اهلل ،ايات اين دتورونكن كڤد ڬولوڠن أوس دان
خزرج يڠ تيدق هنتي ٢برتالڬه دان برڤرڠ سبلوم ڤڠهجرهن رسول اهلل ﷺ
َ
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هجرة :كساتوان اومة كسجهتراءن نڬارا

كمدينة.
اڤابيال هجرة برالكو ،إسالم تله مڽينري بومي مدينة بهكن مڽينري جوا هاتي
مريك ،مك مريك ممڤو اونتوق ملوڤاكن ڤڤرڠن ترسبوت ،سباليقڽ مريك
منجادي ساودارا يڠ بڬيتو راڤت.
مڠمبيل سماڠت هجرة اين ،ماريله كيت كمبالي كلنداسن كساتوان سسام
اومت إسالم .الڤڠكن دادا سلواس-لواسڽ ،اوروسكن ڤربيذاءن دڠن
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بيجقسان ،دان بالسله كبوروقن ساودارامو دڠن ريمبونن كباءيقن يڠ تيدق
تركيرا.
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بايڠكنله انداي رسول اهلل ﷺ برسام كيت ساعت اين ،اڤاكه يڠ بڬيندا
كهندقي درڤد اومتڽ؟ جواڤنڽ سوده ڤستي بوكن ڤرڤچهن،
سباليقڽ كأوتوهن أخوة يڠ دسيمڤول ماتي دڠن عقيدة يڠ سام .اينيله
ڤرجواڠن رسول اهلل ﷺ دالم ڤريستيوا هجرة.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماري كيت رنوڠي ببراڤ
ڤڠاجرن:
ڤرتام :اڬيندا هجرة بوكن ترهنتي ستاكت ڤروڬرام سمبوتن اول محرم ،نامون
اياڽ ڤرلو دتروسكن دان دلقساناكن سڤنجڠ كهيدوڤن مأنسي.
كدوا :هجرة ڤرلو دليهت سچارا مڽلوروه .بوكن سقدر ڤڠهجرهن فيزيكل،
تتاڤي اي مرڠكومي هجرة كيقينن ،ڤميكيرن ،كماهوان دان أخالق.
كتيڬ :انتارا ڤڠهجرهن ڤنتيڠ ماس كيني اداله كڤنتيڠن برالڤڠ دادا دان
مڠوروس ڤربيذاءن دكالڠن اومت إسالم.
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رنوڠيله فرمان اهلل ددالم سورة الحج ،اية

:85
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
برمقصود” :دان اورڠ٢يڠ برهجرة ڤد جالن اهلل ،كمودين مريك تربونوه اتاو
ماتي ،سوده تنتو اهلل اكن مڠورنياكن كڤد مريك ليمڤه كورنيا يڠ باءيق دان
﴿ايڠتله﴾ سسوڠڬوهڽ اهلل اداله سباءيق-باءيق ڤمبري ليمڤه كورنيا“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ

الْغ َفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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