كسجهتراءن إسالم
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كسجهتراءن إسالم
( مچ 206م  2 /جمادى األخير 437ﻫ)
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ا ْلحم َْد ُ ل َِّلهِ ،ا َ ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الْق َائ ِل:
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن لآ ِإله َ ا َِّلا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ.
وَر َ ُ

صحَابِه ِ أَ جْم َعِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ا َ َّلله َُّم ص ِ
صيْك ُ ْم و َا َِّيايَ بتَِقْو َى اللهِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
الزادِ َّ
و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
التقْو َى ،و ََّاتق ُوا الله َ يَا ُأول ِي ا ْلأَ لْب َ ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
7

كقواتن إسالم ترلتق كڤد كتقواءن اومتڽ يڠ دسمتكن ڤد ڤريبادي .مك ،سهاروسڽ
كيت منيالي كمبالي تقوى يڠ دباجاءي ددالم ديري ،سام اد اي سوبور مكر بربوڠا
اتاو اليو دان ممبوسوق ديك كران برتيمبونڽ راچون دوسا يڠ منوتوڤي ﻫاتي.
تيڠكتكنله تقوى دڠن مڠرجاكن سڬاال يڠ دڤرينته ،سرتا منيڠڬلكن سڬاال يڠ دتڬه.
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كسجهتراءن إسالم

ميمبر ڤد ﻫاري يڠ بركة اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :كسجهتراءن إسالم“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،

9

10

11

12

13

اڤاكه إسالموفوبيا ) (Islamophobiaدان باڬايماناكه ترچتوسڽ ڤروڤاڬندا اين؟
إسالموفوبيا دأرتيكن سباڬاي كتاكوتن دان كبنچين ترﻫادڤ إسالم  .اي دچتوسكن
درڤد ڤراسڠك بوروق دان ديسكريميناسي ترﻫادڤ إسالم دان اومتڽ.
تڠڬڤن ڤلسو سڤرتي مندعوا بهاوا إسالم مڠنجوركن كڬانسن دالم برڤوليتيك ،مڽكت
حق اساسي دان سوسيال مأنسي ،مڠحدكن ڤمباڠونن ايكونومي ،تياد توليرنسي دالم
برأڬام دان سباڬايڽ تله منچتوسكن كبيمبڠن دنيا خصوصڽ مشاركت بارت يڠ
مليهت بهاوا إسالم ممباوا سواتو بودايا يڠ برتنتڠن دڠن ڤرأدبن مريك سچارا
كسلوروﻫن.
واالوڤون ڬرقن إسالموفوبيا اين دكسن موال مونچول ڤد  1925دڤرنچيس ،نامون
اياڽ موال دڤوڤولركن سلڤس ڤريستيوا سرڠن ()World Trade Centre, New York
ڤد  11سيڤتيمبر  2001دڠن ممبابيتكن اومت إسالم سباڬاي ڤڠڬانس يڠ
برتڠڬوڠجواب كأتس سرڠن ترسبوت .رينتيتن درڤد ڤريستيوا ترسبوت ،اڤ سهاج
كسيلڤن يڠ ممبابيتكن اومت إسالم بيارڤون كچيل ،اكن دڬامبركن بهاوا اي مروڤاكن
كسيلڤن إسالم سچارا عموم سرتا دڬمبر-ڬمبوركن سباڬاي كسالهن بسر يڠ ممڤو
مڠڬوڬت كأمانن دان كتنترمن سسبواه نڬارا.
واالوڤون تله بركالي-كالي دترڠكن اوليه ڤارا علماء تركنل دنيا سڤرتي دوكتور
يوسف ال َق َرضاوي بهاوا اجرن إسالم تيدق برأونسوركن كڬانسن ،تتاڤي تراڬيدي
دمي تراڬيدي كڬانسن يڠ برالكو سلڤس ايت يڠ مڽقسيكن ڤلباڬاي كومڤولن ميليتن
سڤرتي  ،TALIBAN ،AL-QAEEDAدان تركيني  ،ISISإسالموفوبيا اين سماكين
منبل دان سوكر دتاڠني الڬي.
تيدق دنافيكن ترداڤت سڬلينتير اومت إسالم مالكوكن كڬانسن دان اكتيۏيتي
تروريسما .نامون سچارا عاديلڽ اي ﻫاڽاله سڬلينتير كچيل درڤد جوتاءن اومت
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إسالم يڠ ممنوﻫي ڤنجورو دنيا اين .بنر جوا اد سبيلڠن كچيل اومت إسالم يڠ
موندور دري سودوت دنياوي ،نامون راماي جوڬ يڠ منمڤا نام سباڬاي ڤلوڤور
كعلموان دان كمودينن سرتا ممبري ڤلباڬاي سومبڠن كڤد كستابيلن دان كلستارين
دنيا اين.
سباڬاي موسوه إسالم  ،ڤستيڽ كجاياءن دان كباءيقن اومت إسالم اين تيدق دڤندڠ
مريك بهكن مريك برأوسها منوتوڤيڽ دڠن مڠڬمبر-ڬمبوركن كبوروقن سڬلينتير اومت
إسالم ترسبوت.
بيارڤون كچيل ،اي ترڤمڤڠ دموك ﻫادڤن اخبار سرتا منجادي تاجوق اوتام بريتا
سنديوارا مريك .الما-كالماءن ،تڠڬڤن اين سماكين ترتانم دالم ميندا مشاركت
ترأوتام دبارت سهيڠڬ بنر ٢مونچول ددالم سانوباري مريك راس كبيمبڠن يڠ تيدق
برأساس ترﻫادڤ اومت إسالم .
ﻫاري اين ،كيت مليهت كسن ٢إسالموفوبيا ترﻫادڤ ورڬ دنيا .اومت إسالم تله
ترڤاليت دڠن فتنه دان توﻫمهن دستياڤ ڤنجورو دنيا اوليه موسوه-موسوﻫڽ باڬايكن
حيوان يڠ مڠروموني ماكننڽ .سيتواسي اين بنر ٢تله ترجادي اڤ يڠ تله دڬامبركن
رسول اهلل

ﷺ.

سباڬايمان يڠ دسمڤايكن اوليه ثوبان رضي اهلل عنه دان دروايتكن اوليه أبو داود
رحمه اهلل :
ل قَائِلٌ :وَم ِنْ
ك ا ْل ُأمَم ُ أَ ْن تَد َاعَى عَلَيْك ُ ْم كَمَا تَد َاعَى الْأَ كَل َة ُ ِإل َى ق َصْ عَتِهَا .فَق َا َ
ش ُ
يُو ِ
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ن يَوْم َئِذٍ؟ قَالَ :بَلْ أَ ن ْتُم ْ يَوْم َئِذٍ كَث ِير ٌ و َل َك َِّنك ُ ْم غ ُثَاء كَغ ُثَاء ِ َّ
ل ،و َلَيَنْزَع ََّن
نح ْ ُ
قِلَّة ٍ َ
السي ْ ِ
ٌ

ل
الله ُ فِي قُلُوب ِك ُ ْم ال ْوَهْنَ .فَق َا َ
الله ُ م ِنْ ُ
صد ُورِ عَد ُوِك ُ ْم ال ْمَه َابَة َ مِنْكُمْ ،و َلَي َ ْقذِف ََّن َّ
َّ
اللهِ ،وَم َا ال ْوَهْنُ؟ قَالَ :ح ُُب ُ
ْت.
الدن ْيَا وَك َرَاه ِي َة ُ ال ْمَو ِ
قَائِلٌ :يَا رَسُو َ
ل َّ
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برمقصود ” :ﻫمڤير ڤستي كاليان اكن دكروموني سڤرتي سكومڤولن ڤمڠسا مربوت
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ماكنن “.مك سسأورڠ برتاڽ :اڤاكه كران سديكيتڽ جومله كيت؟ سبدا نبي ﷺ:

بهكن كاليان راماي ،نامون كاليان سڤرتي بوءيه يڠ مڠاڤوڠ .دان اهلل تله منچابوت راس
ڬنتر دري دادا موسوه ترﻫادڤ كاليان .دان اهلل تله منانمكن دالم ﻫاتي كاليان ڤڽاكيت

الوﻫن .سسأورڠ برتاڽ :يا رسول اهلل ،اڤاكه الوﻫن ايت؟ نبي
دنيا دان بنچي كڤد كماتين“.
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ﷺ

برسبدا :چينتا

ڤسچا سرڠن ( ،)World Trade Centre, New Yorkديسكريميناسي ترﻫادڤ
إسالم دان مسلم ماكين ممونچق .كيت مليهت ڤرنچيس مڠحرامكن ڤماكاين نقاب.
دأمريكا ،چادڠن منديريكن مسجد د ( )Ground Zeroمنداڤت تنتڠن ﻫابيس-
ﻫابيسن .نڬارا ٢بارت سڤرتي ڤاريس تله مڠتتكن ڤمريقساءن كڤد ڤڠونجوڠ مسلم.
بهكن دبلندا )Geert Wilders( ،تله منوبوﻫكن سچارا راسمي ڤرتي انتي -إسالم
سباڬاي ڤڤرڠن ڤوليتيك ترﻫادڤ اومت إسالم دسان .دڠن راكوس بلياو منربيتكن
بوكو سرتا فيليم يڠ ممفتنه إسالم  .فيليم برجودول فيتنا  1برتيماكن إسالم سباڬاي
اڬام كڬانسن دان فيتنا  2ملنچركن سرڠن جاﻫت ترﻫادڤ كڤريبادين رسول اهلل
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سباڬاي نبي كڤد اومت إسالم.
تربارو ،ماسيه سڬر دإيڠتن كيت تنتڠ كجادين سأورڠ ڤالجر ڤينتر مسلم امريكا،
أحمد محمد تله دتڠكڤ كران ددعوا ڬوروڽ بهاوا دي منچيڤتا بوم .ستله
دسليدقي ،ترڽات بلياو ﻫاڽ منچيڤتا سبواه جم ڤينتر! كتاكوتن حاصيل بايڠ٢
إسالموفوبيا اين اكن برالروتن ﻫيڠڬ اخير زمان سكيراڽ اومت إسالم ﻫاڽ برڤلوق
توبوه تنڤا مڠمبيل اڤا ٢تيندقن.
موڠكين باڬي مشاركت مليسيا مڠڠڬڤ ،اي برالكو جاءوه درڤد نڬارا اين .نامون
اداكه كيت سدر ،ككاروتن إسالموفوبيا تله مڽرڠ عقل فيكيرن مشاركت مليسيا
سچارا سڽڤ دان ﻫالوس .إسالموفوبيا دمليسيا مريبق دري ڤرسڤيكتيف يڠ الءين.
اي بركمبڠ ماللوءي ساله تڠڬڤن ترﻫادڤ إسالم ياءيت:
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ڤرتام :إسالم دليهت تيدق ڤلورال دڠن اڬام يڠ الءين .اين برمقصود إسالم تيدق
بوليه برديري سام تيڠڬي دان دودوق سام رنده .ميثلڽ مريك ممڤرسوءالكن مڠاڤ
كلمة اهلل تيدق بوليه دڬوناڤاكاي دالم ڤنوليسن اڬام الءين.
يا ،إسالم ممڤوڽاءي نيالي ايكسكلوسيف ترسنديري .اد يڠ بوليه دكوڠسي برسام
سڤرتي ممبري حق اڬام الءين منجالنكن ريتوال مريك سچارا امان تنڤا ڬڠڬوان دان
اد يڠ تيدق داڤت دكوڠسي برسام سڤرتي كڤاتوﻫن سڤنوﻫڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى
دالم كإيمانن دان ڤڠعبادتن.
اين جلس سباڬايمان يڠ ترمكتوب ددالم سورة الكافرون يڠ دڤردڠركن ڤد اول خطبة
يڠ برمقصود :
”كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ :ﻫاي اورڠ٢كافير! اكو تيدق اكن مڽمبه اڤ يڠ كامو
سمبه .دان كامو تيدق ماﻫو مڽمبه ﴿اهلل﴾ يڠ اكو سمبه .دان اكو تيدق برعبادة
سباڬايمان كامو برعبادة .دان كامو ڤوال تيدق ماﻫو برعبادة سباڬايمان اكو برعبادة.
باڬي كامو أڬام كامو ،دان باڬيكو أڬاماكو“.
كدوا :مشاركت دمليسيا تيدق فهم دڠن سيستم إسالم درڤد ڤلباڬاي سودوت اللو
مريك مالبيلكن إسالم دڠن كتيدقعاديلن .ميثلڽ مريك ممڤرسوءالكن مڠاڤ وانيتا ڤرلو
منوتوڤ لبيه باڽق بهاڬين توبوه ،ڤرلو برأد دبالكڠ دالم صف صالة ،منداڤت ڤراتوسن
كچيل دالم ڤمبهاڬين ﻫرتا ڤوساك دان بوليه دمادوكن! لبيه ڤاره مريك مالبيلكن اين
سباڬاي سواتو ديسكريميناسي ترﻫادڤ وانيتا تنڤا مريك مڽليديقي سيستم يڠ
سبنرڽ دان حكمه دسباليقڽ.
كتيڬ :مريك مليهت قانون جنايه إسالم سباڬاي سبواه حكومن ڤريميتيف تنڤا مريك
ممڤالجري ڤروسيدور سباڬايمان مريك مڠتاﻫوءي ڤروسيدور درڤد حكومن سيۏيل.
مشاركت ﻫاڽ دتاكوتكن دڠن حكومن ڤوتوڠ تاڠن ،سباتن يڠ مڽيقساكن سرتا
كماتين يڠ تراڬيس .اينيله كتيدقعاديلن دالم ممندڠ قانون جنايه إسالم يڠ دبايڠي
إسالموفوبيا.
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لبيه ڤاره الڬي ،مريك ﻫاڽ مڠڠڬڤ ﻫاڽ حكوم حدود مواكيلي حكوم إسالم
سدڠكن إسالم دلڠكڤي جوڬ دڠن حكومن تعزير دان قصاص .اوليه كران كيت
منجادي موسوه كجاﻫيلن سنديري ،اخيرڽ كيت كچوندڠ دڠن اوندڠ٢ڬوبهن عقل
مأنسي سمات-مات.
سيدڠ جماعه يڠ دبركتي اهلل،
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إسالم تيدق اكن ترليهت دڠن واجه سبنر اڤابيال اومتڽ ﻫاڽ مڠعملكن سبهاڬين دان
منيڠڬلكن سبهاڬين الڬي اجرنڽ .بهكن إسالم اكن ترفتنه دڠن حال اين .كران ايتوله
اهلل سبحانه وتعالى تله مڠيڠتكن كيت اڬر مڠمبيل إسالم دري ستياڤ سودوتڽ.
حال اين دتڬسكن ماللوءي سورة البقرة ،اية : 208
ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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برمقصود ” :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برإيمان! ماسوقله كامو كدالم أڬام إسالم ﴿دڠن
مماتوﻫي﴾ سڬاال حكوم-حكومڽ دان جاڠنله كامو منوروت ججق لڠكه شيطان،
سسوڠڬوﻫڽ شيطان ايت موسوه باڬي كامو يڠ ترڠ ڽات“.
انتارا ڤركارا يڠ مڠيكوت لڠكه شيطان اداله مڠمبيل إسالم سڤاروه دان منيڠڬلكن
سڤاروه يڠ الءين .اينيله كجاياءن شيطان دالم ممفتنه اڬام يڠ سوچي اين سرتا
منجروموسكن اومتڽ كدالم ڤرڠكڤ إسالموفوبيا .مك لڠكه ترباءيق باڬي مڠهالڠ
إسالموفوبيا اياله مندالمي سرتا مڠعملكن سڤنوﻫڽ اجرن اڬام إسالم يڠ مڠنجوركن
كأمانن ،كماجوان سرتا كلستارين اومت سجاڬت .دڠن ايت ،إسالموفوبيا اكن
ترﻫاكيس سديكيت دمي سديكيت بق ڤاسير يڠ دساڤا اومبق.
باڬي سواسان مليسيا خصوصڽ ،سيري٢ڤنرڠن ترﻫادڤ ساله فهم إسالم ﻫاروس
دأداكن برتروسن تنڤا ڤوتوس .ڤنرڠن ترﻫادڤ تاتاچارا سيستم إسالم يڠ سبنر سرتا
حكمه إلهي يڠ تركاندوڠ ددالمڽ ڤرلو دسبرلواس كڤد مشاركت خصوصڽ مريك يڠ
6
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ترجبق دالم كساله فهمن اين.
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سمڤاي بيال اومت إسالم ﻫندق منوتوڤ مولوت مريك درڤد ممبري ڤنرڠن كڤد
صحابة ﻫنداي ،راكن سجاوت سرتا جيرن تتڠڬ يڠ سريڠ ملونتركن ڤرسوءالن٢
إسالموفوبيا اين؟ جاڠن جاديكن السن كجاﻫيلن سباڬاي تيكيت منديامكن ديري
درڤد منجلسكن اتورن إسالم .
سومبر علمو سوده برأد دﻫوجوڠ جاريمو .برقربانله سديكيت دالم منچاري بكل علمو
دان ﻫادڤيله إسالموفوبيا يڠ سريڠ برليڬر دسكليليڠمو .سسوڠڬوﻫڽ اينيله سبواه
جهاد دالم منڬقكن اڬام اهلل سبحانه وتعالى درڤد ترڤاليت فتنه يڠ ممبوڠكم
مشاركت دنيا .سموڬ اهلل سبحانه وتعالى مڠورنياكن ڤهاال يڠ تيدق ترﻫيتوڠ باڽقڽ
كڤد مريك يڠ ممڤرتاﻫنكن اڬام يڠ سوچي اين دڠن منڠكيس سڬاال ساله فهم يڠ
دچتوسكن اوليه كجاﻫيلن مشاركت.
مڠأخيري خطبة ﻫاري اين ،ماريله رينوڠي ببراڤ ڤسنن برإيكوت :
ڤرتام :سدريله بهاوا إسالموفوبيا ترچتوس درڤد مريك يڠ تيدق مڠعملكن اجرن إسالم
سچارا تونتس ،دتمبه ڤوال دڠن ڤروڤاڬندا موسوه٢إسالم يڠ سنتياس مننتي ڤلواڠ
ممفتنه إسالم.
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كدوا :كسن إسالموفوبيا اياله إسالم دان اومتڽ سريڠ درنده-رندﻫكن بهكن سماكين
دجاءوﻫي اوليه مشاركت دنيا.
كتيڬ :اومت إسالم سهاروسڽ كمبالي كڤد اجرن إسالم سبنر ،مڠأوڠڬولي اخالق
محموده سرتا برسديا ممبريكن ڤنرڠن يڠ سبنر تنتڠ إسالم كڤد مشاركت اڬر
ترﻫاڤوس سڬاال ساله فهم يڠ منچتوسكن إسالموفوبيا.
حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي سورة النحل ،اية : 125
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برمقصود ” :سروله كجالن توﻫنمو ﴿واﻫاي محمد﴾ دڠن حكمة كبيجقسناءن دان
نصيحت ڤڠاجرن يڠ باءيق ،دان بربحثله دڠن مريك ﴿يڠ اڠكاو سروكن ايت﴾ دڠن
چارا يڠ لبيه باءيق ،سسوڠڬوﻫڽ توﻫنمو دياله جوا يڠ لبيه مڠتاﻫوءي اكن اورڠ يڠ
سست دري جالنڽ ،دان دياله جوا يڠ لبيه مڠتاﻫوءي اكن اورڠ٢يڠ منداڤت ﻫدايه
ڤتونجوق“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

39

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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