اوچڤ اوتام كتوا ديوان علماء ڤاس ڤوست
"علماء مميمڤين ڤڽلساين إسالم"
هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
o
o
o
o
o
o
o
o

يڠ دحرمتي الفاضل توان ڬورو داتوء حاج هاشيم جاسين ،املرشد العام ڤاس سالكو ڤراسمي مؤتمر
تاهونن ديوان علماء ڤاس ڤوست كالي ك،58-
يڠ دحرمتي الفاضل توان ڤڠروس ي تتڤ،
اصحاب الفضيلة يڠ برحرمت داتوء دكتور حاج نئ زواوي صالح دان داتوء دكتور جوهري مت،
تيمبالن دان ناءيب كتوا سرتا اهلي -اهلي جاوتنكواس كرجا ديوان علماء ڤاس ڤوست،
يڠ دراعيكن واكيل -واكيل جاوتنكواس كرجا ڤاس ڤوست،
اصحاب الفضيلة كتوا -كتوا ديوان علماء ڤاس نڬري -نڬري دان واليه ڤرسكوتوان،
اصحاب الوقار ڤارا توان ڬورو ،عاليم علماء ،ڤارا اساتذه،
اصحاب السعاده ڤارا تتامو جمڤوتن ،سلوروه ڤرواكيلن دان ڤمرهاتي،
تيدق دلوڤاكن جوڬ ڤتوڬس -ڤتوڬس ڤنيتيا مؤتمر ديوان علماء ڤاس ڤوست كالي اين سرتا راكن-
راكن ميديا يڠ توروت ممرياهكن مؤتمر يڠ جولوڠ كاليڽ د أداكن د نڬري ڤهڠ داراملعمور إين.

مقدمة
فرمان هللا سبحانه وتعالى:
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
الزك َاة َو ُه ْم َر ِاك ُعو َن
ِإنما وِليكم الله ورسوله وال ِذين آمنوا ال ِذين ي ِقيمون الصالة ويؤتون
َ َ َ َ َ َّل َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ نَ
ومن يتو الله ورسوله وال ِذين آمنوا ف ِإن ِحزب الل ِه هم الغ ِالبو
مقصودڽ  :سسوڠڬوهڽ ڤنولوڠ كامو هاڽله هللا ،رسولڽ دان اورڠ برايمان يڠ منديريكن صالة ،منونايكن
زكاة سداڠ مريك روكوع ﴿توندوق منجونجوڠ ڤرينته هللا﴾ .دان سسياڤا يڠ منجاديكن هللا دان رسولڽ
سرتا اورڠ يڠ برايمان ايت سباڬاي ڤنولوڠڽ ،مك سسوڠڬوهڽ ڤارتي هللا ايتله يڠ تتڤ منڠ.
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ڤرجواڠن اسالم تيدق ترهنتي دڠن وفاتڽ ڤارا رسول ماله ڤرجواڠن اسالم اكن تروس دڤيكول اوليه
اومت سهيڠڬ هاري قيامة .اد كالڠن رسول يڠ دكورنياكن اوليه هللا ڤڠيكوت انتاراڽ نبي موس ى دان نبي
عيس ى عليهما السالم يڠ منروسكن ڤرجواڠن سسوده مريك .كالڠن ڤڠيكوت نبي عيس ى دڬلر اوليه هللا
سباڬاي حواريون دان دراكمكن دالم سورة الصف.
باڬي نبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،بڬيندا دكورنياكن اومت يڠ راماي اونتوق منروسكن ريساله يڠ دباوا
اوليه بڬيندا صلى هللا عليه وسلم سالما  23تاهون .ماله بڬيندا صلى هللا عليه وسلم ممبري جامينن اكن
تروس وجود كلومڤوك مأنس ي يڠ ممڤرجواڠكن كبنرن تنڤا راس ڬرون دان تيدق سكالي -كالي توندوق كڤد
موسوه .كلومڤوك ڤرجواڠن ترسبوت تروس استقامه سهيڠڬ هللا مڠورنياكن مريك كمناڠن اتاو مريك
برأوليه شهيد دسيس ي هللا سبحانه وتعالى.
ڤندوان ڤرجواڠن اسالم اداله القرآن دان السنة .كدوا -دوا سومبر اين اداله ڤننتو انتارا كبنرن دان
كباطيلن .باڬي يڠ منڤتي كدوا -دواڽ مك اي بنر ،مانكاال باڬي يڠ برچڠڬه دڠن كدوا -دواڽ ،مك اي تتڤ
ساله والو دسوكوڠ اوليه ماجوريتي مأنس ي .كبنرن د أوكور اوليه دوا سومبر اين بوكن ماللوءي سوكوڠن
ماجوريتي سمات -مات .اينله بيذا ڤرينسيڤ ڤرجواڠن اسالم دڠن ديموكراس ي اچوان بارت .
علماء مروڤاكن كومڤولن يڠ دأڠكت اوليه هللا اتس كعلموان يڠ دكورنياكن  .ماله نبي محمد صلى هللا
عليه وسلم مڽبوت سچارا خصوص ڬولوڠن علماء مروڤاكن ڤواريث ڤارا نبي .دڠن كورنيأن علمو
برڤقسيكن القرءان دان السنة ،مك سڬاال اڬيندا برتيندق دالم كهيدوڤن سهارين مستي دسالريكن دڠن
كدواث سرتا دجاديكن سباڬاي رجوكن ترتيڠڬي دالم كهيدوڤن برمشاركت دان برنڬارا.
ڤاس ڤاس سباڬاي ڤنراجو ڤرجواڠن اسالم دالم كنچه ڤرساءيڠن ڤوليتيك د مليسيا ملتقكن كدودوكن
ڤارا علماء ڤد تمڤتڽ دالم ممندو حكوم دان مڠموكاكن نصيحت يڠ برڤڠاروه سام اد دالم إنتيتي خصوص
سڤرتي مجليس شورى علماء سرتا ديوان علماء ڤاس .مالهن ڤربينچڠن كڤيمڤينن ترتيڠڬي ڤارتي جوڬ
توروت دبحثكن منوروت ڤياواين كداملن كعلموان حكوم شرع سوفاي نخودا ڤارتي داڤت ممستيكن
ڤرجالنن ڤاس سنتياس برادا د اتس لندسن يڠ تڤت.
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ڤرانن ڤنتيڠ ڤارا علماء د دالم ڤاس منونجوقكن باڬايمانا ڤرجواڠن ڤارتي ڤاس تيدق هاڽ ترهنتي ستاكت
ڤيليهن راي دڠن ڤوڠوتن سوارا ماجوريتي سمات -مات نامون اي مروڤاكن ڤرجواڠن مروبه كفهمن رعيت
درڤد جاهيل ڤوليتيك اسالم كڤد ممهمي كراڠك سياسة شرعية .كواس يڠ دڤراوليهي جوڬ سباڬاي الت
كڤد ڤرلقسنأن شريعة سام اد ڤريڠكت تقنين اتاو تنفيذ برداسركن تاهڤ كواس يڠ اد سام اد د نڬري
اتاو د ڤرليمين.
جوسترو ،دالم ايسو -ايسو يڠ ملندا ،ڤرانن ڤارا علماء مميمڤين جالن ڤڽلساين كڤد اومة امت دتاڬيه
دان ساڠت ڤنتيڠ .سواجرڽ تيما كالي اين مڠڠكت دان ممفوكوسكن باڬايمانا ڤرانن ڤارا علماء داڤت
دكهادڤنكن الڬي دان لبيه دكومرسيالكن دالم كونتيك س سواسان سماس ڤد هاري اين.
علماء مميمڤين ڤڽلساين اسالم
فرمان هللا سبحانه وتعالى:
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الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمو َن
وحي ِإلي ِهم ۖ فاسألوا أهل ِ
وما أرسلنا قبلك ِإال ِرجاال ن ِ
مقصودڽ  :دان كامي تيدق مڠوتوس رسول -رسول سبلوم كامو ﴿واهاي محمد﴾ مالءينكن اورڠ  -اورڠ
لالكي يڠ كامي وحيوكن كڤد مريك; مك برتاڽله كامو كڤد أهل الذكر ﴿اورڠ يڠ ممڤوڽاءي علمو ڤڠتاهوان﴾
جك كامو تيدق مڠتاهوي ] سورة األنبياء  :ايات [ 7
إيدينتيتي علماء سباڬاي ڤميمڤين اومة مروڤاكن ساتو ڤنڬسن اونتوق ممليهارا اومت اڬر سنتياس ترإيكت
دڠن ڤندوان وحي الهي .سراڠن ڤميكيرن سڤرتي ليبراليسما برتوجوان اونتوق مڠوراي إيكتن ترسبوت اڬر
مأنس ي سچارا بيبس برفيكير تنڤا ممڤدوليكن باتسن حكوم حكام.
جوسترو ،چابرن سچارا هالوس دوكترين ليبراليسما اياله ك اره مڠهاڤوسكن سيستم هيدوڤ برڤندوكن
اڬام .انچمن ليبراليسما جوڬ دليهت تيدق مڠهاڤوسكن سومبر اڬام نامون إياڽ اكن ممبيبسكن مأنس ي
دري ترإيكت دڠن تونتوتن اڬام .اخيرڽ واالوڤون اومت اسالم ممباچ القرآن نامون كفهمن ترهادڤ القرآن
اداله برترسكن چيتا راس نفسو بوكنڽ منروس ي بيمبيڠن ڤربينچڠن ڤارا علماء.
ڤارا علماء تردهولو سنتياس ممبينچڠكن سولوس ي دالم كهيدوڤن مأنس ي اڬر منوروتي ڤرينته اڬام .سبب
ايت تيدق ڤليق ،دالم كونتيك س دليل يڠ برصفة ظنية الداللة مروڤاكن ڤركارا اجتهاديه يڠ ڤارا علماء
بربيذا ڤنداڠن .سڤرتي ڤنداڠن امام ابو حنيفه يڠ مڽاتاكن زكاة فطرة اداله دڠن نيالي ماتاواڠ كران
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كونتيك س كهيدوڤن ڤندودوق ڤد ماسڽ اداله د ايبو كوتا .بربيذا دڠن امام الشافعي يڠ منتڤكن زكاة
فطرة دكلواركن ماللوءي ماكنن اساس ي ستمڤت ممندڠكن بلياو مليهت ماجوريتي ڤندودوق مصر برادا د
ديسا .ڤربيذأن اين اداله سولوس ي كڤد ڤرسوالن مسئله ڤمبايرن زكاة فطرة يڠ اخيرڽ ممباوا كڤد
كموداهن اومت اسالم اونتوق ملقساناكن تونتوتن شريعة.
بڬيتو جوڬ ،دالم ڤركارا يڠ ممرلوكن كتڬسن مك ڤارا علماء اكن برتڬس سوڤاي اومة داڤت دسالمتكن
درڤد جالن -جالن يڠ مڽلويڠ .ليهت سهاج كتڬسن امام احمد بن حنبل دالم ايسو القرءان ايت اداله
قديم كتيك دنيا اسالم برهادڤن دڠن دوكترين معتزلة يڠ مندعوا القرءان اداله حديث ﴿ڤركارا بهارو﴾.
واالوڤون دسيقسا دان دڤنجارا نامون كتڬسن بلياو داڤت مڽالمتكن عقيدة اومت اسالم درڤد دوكترين
معتزلة .بڬيتو جوڬ كتڬسن امام النووي يڠ منفتواكن حرام كأتس ڤمرينته مالك الظاهر يڠ مڠمبيل هرتا
رعيت منروس ي چوكاي تمبهن واالوڤون اتس السن ڤرسياڤن جهاد سالڬيمنا هرتا لبيهن ڤمرينته تيدق
ددهولوكن سباڬاي دانا اونتوق منمڤوڠ ككوراڠن .تيندقن اين منونجوقكن كتڬسن بلياو يڠ تيدق
ممبنركن ڤڠامبيلن هرتا تنڤا سوينڠ -وينڠڽ سالڬيمنا اد سومبر الين يڠ بوليه دمنفعتكن دهولو تنڤا
ممببن ڬولوڠن يڠ كورڠ بركممڤوان.
بڬيتوله سيكڤ ڤارا علماء دالم برهادڤن دڠن ڤلباڬاي ايسو سماس سام اد دالم كونتيك س بربيذا
ڤنداڠن اتاو سيكڤ ترهادڤ سسواتو ڤرمسئلهن دمي منچاري ڤڽلساين اسالم .دالم ايسو جهاد د
ڤلسطين ،سواتو ڤنداڠن الحل السالمي تله دڽاتاكن اوليه ڤروفسوردكتور يوسف القرضاوي د دالم
كتابڽ فقه األولويات يڠ منڬسكن بهاوا ممادأي حاج دان عمرة دلقسانكن هاڽ سكالي سهاج اياءيت يڠ
فرض سمنتارا لبيهن هرتا يڠ دميليكي اداله ڤرلو دمنفعتكن اونتوق جهاد ممبيبسكن بومي ڤلسطين دري
چڠكامن يهودي زيونيس .ڤميكيرن دان اجتهاد علماء دالم كونتيك س رياليتي اداله برصفة  flexibleيڠ
مڠوتاماكن كڤرلوان تردسق ملبيهي درڤد ڤركارا سنة اتاو هاروس .
كسموا ايت سباهاڬين چونتوه باڬايمانا سيكڤ دان ڤرانن ڤارا علماء دالم مميمڤين ڤڽلساين اسالم
ترهادڤ سسواتو ايسو .بڬيتو جوڬ دالم ڤاس دالم ارينا ڤوليتيك تانه اير يڠ مڽقسيكن ستياڤ ڤروبهن
ستراتيڬي اداله دڤستيكن ماللوءي سودوت ڤربينچڠن شرع اوليه ڤارا علماء دالم ڤاس .داسر يڠ دتتڤكن
دان دجاڬ اوليه ڤارا علماء اساسڽ اياله سسواتو يڠ تيدق برچڠڬه شرع ،مڠونتوڠكن ڤرجواڠن اسالم
دان تڬس ڤد ڤرينسيڤ سرتا داسر ڤرجواڠن سباڬايمان يڠ ترمكتوب دالم ڤرملباڬان ڤاس .
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سبب ايت ،اڤ سهاج تيندقن ڤاس دڤانتاو اڬر ڤاس تروس برادا اتس لندسن يڠ تڤت .تيدق كيرا سام
اد ڤاس بكرجسام دڠن ڤيهق الون سباڬايمان دالم ڤربينچڠن دڠن سوروهنجاي لورد ريد دالم ايسو
تونتوتن كمرديكأن دڠن تونتوتن ملتقكن اڬام اسالم دالم ڤرملباڬان سباڬاي ايدينتيتي نڬارا .ماله كتيك
ڤاس مڽرتاءي كراجأن چمڤوران سكاليڤون ڤاس برتڬس دڠن شرط يڠ دتتڤكن انتاراڽ ڤاس تيدق بوليه
دهالڠ درڤد مڽمڤأيكن دعوة اسالم.
اينله جالن ڤڽلساين اسالم يڠ دأمبيل اوليه ڤاس منروس ي كڤيمڤينن علماء دالم سموا اڬيندا; سياسة،
تربية دان دعوة سهيڠڬ كڤد ڤروبهن اجتهاد سياس ي أومڤامڽ بركاءيتن تحالف دڠن  DAPسرتا تربطلڽ
تحالف ترسبوت اڤابيال ترداڤت ڤلڠڬارن ك اتس  6شرط تحالف يڠ دتڬسكن .دان تركيني اڤابيال اداڽ
كرجاسام يڠ دڤڠڬيل تعاون سياس ي انتارا ڤاس دان امنو ڤسچا  14-PRUدمي سرۏيۏال اڬام اسالم،
اينستيتوس ي راج -راج ماليو ،كستابيلن ڤوليتيك نڬارا دان ڤنجاڬأن حق ايستيميوا قوم ترس ماليو سرتا
بوميڤوترا ترهادڤ كڤينچڠن ايسو -ايسو يڠ برالكو د باوه ڤينتادبيران كراجأن ڤاكتن هارڤن ﴿. ﴾PH
سوكوڠن كڤد تعاون ڤاسUMNO -

هللا سبحانه وتعالى برفرمان :
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ
َ
َّ
َ
َّ
َو َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْ اوال م َّم ْن َد َعا إ َلى الله َو َعم َل َ
ص ِال احا َوق َ
ال ِإن ِني ِمن املس ِل ِمين وال تست ِوي الحسنة وال الس ِيئة ۚ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْادف ْع بالتي ه َي أ ْح َس ُن فإذا ال ِذي َب ْينك َو َب ْينه َعد َاوة كأنه َول ٌّي َحم ٌ
يم
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
مقصودڽ  :سياڤاكه يڠ لبيه باءيق ڤركاتأنڽ درڤد اورڠ يڠ مڽرو كڤد هللا ،مڠرجاكن عمل صالح دان
بركات :سسوڠڬوهڽ اكو ترماسوق اورڠ -اورڠ يڠ مڽراه ديري .دان تيدقله سام كبايكن دان كجاهتن.
تولقله ﴿كجاهتن ايت﴾ دڠن چارا يڠ لبيه باءيق ،مك اورڠ يڠ انتارامو دان انتارا دي اد ڤرموسوهن
﴿سواتو كتيك﴾ سأوله -اوله تله منجادي تمن يڠ ساڠت ستيا ].سورة فصلت  :ايات [34 – 33
ڤسچا  14-PRUممڤرليهتكن ڤروبهن لندسكاڤ ڤوليتيك د تانه اير كيت UMNO .يڠ دهولو ڬه سباڬاي
سبواه كراجأن برتاڤق سالما  60تاهون دتومبڠكن دان كيني منجادي باريسن ڤمبڠكڠ دالم ديوان رعيت.
مريك تيدق الڬي ممباوا سوارا كراجأن تتاڤي ممباوا سوارا ڤمبڠكڠ برسام -سام دڠن ڤاس .
ڤندكتن يڠ دأمبيل د ڤيهق ڤمبڠكڠ اياله اونتوق مڠواتكن سوارا سيمق دان ايمبڠ ﴿.﴾check and balance
دالم سيري ڤيليهن راي-ڤيليهن راي كچيل  ،تعاون ڤاس -امنو دالم كرجاسام مڠواتكن سوارا ڤمبڠكڠ
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دليهت ڤد ڤنمأن چالون يڠ تيدق برتمبوڠ انتارا ساتو سام الين .دالم كونتيك س ڤسچا  14- PRUاين،
ڤرتمبوڠن د انتارا ڤيهق ڤمبڠكڠ هاڽ اكن مروڬيكن دڠن بوليه برالكوڽ ڤرڤچاهن اوندي كالڠن قوم
ماليو اسالم خصوصڽ .
تعاون ڤاس -امنو اين مروڤاكن ستراتيڬي يڠ مليبتكن ڬابوڠن اوندي انتارا ڤاس -امنو باڬي موجودكن
كقواتن كساتوان سوارا درڤد قوم ترس ايايت ماليو خصوصڽ د سمڤيڠ منروكا الڤڠن يڠ ممبابيتكن
سوارا نون مسلم جوڬ .اين كران دالم ڤيليهن راي عموم ك ، 14-اناليسيس يڠ دبوات بهاوا  DAPبرجاي
مناريق اوندي قوم چينا سباڽق  %90منجاديكن مريك مميليقي ريزب ڤد تمڤت -تمڤت ڤراتوسن
ماجوريتي ڤڠوندي اداله درڤد قوم چينا .دالم ماس يڠ سام ،قوم چينا جوڬ منجادي ڤننتو واالوڤون
تمڤت ترسبوت ڤراتوسن ماجوريتي قوم ماليو دڠن قدر  % 40سهيڠڬ  .% 60اين كران اوندي درڤد قوم
ترس كالڠن ڤڠوندي ماليو تله برڤچه كڤد  3بهاڬين ايايت ڤاس UMNO ،دان .PH
سيهوبوڠن ايت ،ڬابوڠن اوندي يڠ مليبتكن ڤڠوندي ماليو اسالم منروس ي تعاون ڤاس UMNO-اين
مروڤاكن ستراتيجي امڤوه باڬي ممستيكن كبرأدان قوم ماليو سباڬاي قوم ترس يڠ منجادي ڤننتو
كستابيلن ڤوليتيك تانه اير .جك ڬابوڠن اوندي اين برجاي دلقسانكن دڠن باءيق دان سمڤورنا ،مك
ڤاليڠ مينيموم  65ڤراتوس كساتوان سوارا ڤڠوندي ماليو اكن برجاي دبنتوق ،ان شاء هللا .اين برداسركن
اناليسيس  14-PRUاڤابيال كيرأن سچارا اتس كرتس منونجوقكن سوكوڠن ڤڠوندي ماليو كڤد ڤاس
اداله سكيتر  %35 – %30مانكاال  UMNOڤوال سباڽق  .%40 –% 35واالوڤون ڤراتوسن تيدق منچچه
 % 90نامون اي تتڤ مرسهكن ڤيهق كراجأن  PHخصوصڽ  DAPكران كومڤوسيس ي قوم ماليو دان
بوميڤوترا اداله بسر ايايت منچچه % 69.1بربنديڠ قوم چينا  ، %23قوم اينديا  %6.9دان الين-الين
قوم سباڽق % 1برداسركن الڤورن جابتن ڤراڠكأن مليسيا مڠناءي كومڤوسيس ي قوم د مليسيا ڤد تاهون
. 2018
تعاون ڤاس UMNO -جوڬ جك دليهت درڤد سودوت ستراتيجي ڬابوڠ اوندي اين ممڤوڽاءي كقواتن يڠ
بسر ماله مڠاتس ي كيرأن اوندي ڤوڤولر يڠ درايه اوليه  .PHبرداسركن چاڤاين دالم  14- PRUيڠ لڤس،
 PHمنداڤت اوندي سباڽق  5،795954مانكاال امنو منروس ي  BNمنداڤت اوندي سباڽق  4،078928دان
ڤاس ڤوال منروس ي ڬاڬسن سجهترا منداڤت اوندي  .2،039722سچارا كاسر اتس ڤركيرأن اوندي ڤوڤولر
اين ،ڬابوڠن انتارا اوندي ڤاس UMNO -تله ملبيهي اوندي يڠ مريك ڤرأوليهي .دسببكن ايت PH ،سام
سكالي تيدق اكن ممبنركن تعاون ڤاس -امنو اين برجاي دبنتوق.
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ماله دالم سيري -سيري ڤيليهن راي كچيل يڠ برالكو سباڽق توجوه  PRKد سمننجوڠ دان ساتو د سابه،
حاصيل تعاون ڤاس -امنو تله برجاي ممنڠي ماجوريتي  PRKترسبوت .تربوقتي درڤد سودوت ڤركيرأن
ڤوليتيكڽ تعاون ڤاس -امنو منجادي ساتو إيڬاوان ميمڤي ڠري بوات كراجأن  PHهاري اين .دتمبه الڬي
دڠن مود رعيت تراوتما كالڠن انق مودا يڠ دليهت سوده بوسن دڠن سيكڤ كراجأن  PHيڠ تيدق
منونايكن جنجي -جنجي مانيفيستو يڠ دتاوركن سماس كيمڤين دڠن االسن يڠ تيدق بركسودهن اڤابيال
هاڽ مڽالهكن كراجأن تردهولو ستله ڬاڬل ملقساناكن اڬيندا مريك.
ديوان علماء ڤاس ڤوست مڽوكوڠ ڤنوه سبارڠ اوسها تعاون سياس ي دمي اونتوق مصلحه اسالم .سجق
درڤد اول ڤاس ممڤوڽاءي ڤڠاملن كرجاسام برسام ڤرتي -ڤرتي الءين دمي اونتوق كڤنتيڠن نڬارا ،أومڤامڽ
ڤاس ڤرنه ممبنتو داتوء اون جعفر سلڤس بلياو منوبوه ڤرتي نڬارا .ڤاس ڤرنه منجادي ڤڠڬرق اوتام
منوبوهكن حراكه كعاديلن رعيت ﴿ ﴾HAKيڠ مڠڬابوڠكن ڤاس دباوه ڤيمڤينن حاج يوسف راوا برسام-
سام  PSRMدباوه ڤيمڤينن  NASMA ، Kampo Radjoدباوه ڤيمڤينن راج نصرون راج اسحاق دان SDP
دباوه ڤيمڤينن احمد نور باڬي مڠهادڤي . 1986 PRU
ڤاس ڤرنه برسام ڤرتي ماليو سماڠت  46دباوه ڤيمڤينن تڠكو رزالي حمزه دالم اڠكتن ڤرڤادوان امة
﴿ ﴾APUيڠ مڽرتاي  PRUتاهون  1990دان  .1995كمودينڽ برسام دالم باريسن الترناتيف اونتوق PRU
 .1999سلڤس ايت ڤاس تله برسام ڤارتي -ڤارتي ڤمبڠكڠ دالم ڤاكتن رعيت .ڤد  PRUك 14-بارو -بارو
اين ڤاس برسام ڤرتي ايكاتن ،برجاس دان هاميم برڬرق ماللوءي ڤلتفورم ڬاڬسن سجهترا .ديوان علماء
مليهت بهاوا كتربوكان ڤاس اين اداله بوقتي كماتاڠن دالم ڤوليتيك دمي اونتوق كسجهترأن رعيت دان
كڤنتيڠن اسالم .كتربوكأن ڤاس دالم ڤوليتيك اين بوكن برقبلتكن كواس ،تتاڤي برڤقسيكن توحيد .ڤاس
برسام دڠن ڤرتي -ڤرتي الين اتس نام تحالف ،تعاون اتاو سأومڤاماڽ دڠن ڤنوه برمرواه دان برڤرينسيڤ.
ستياڤ لڠكه سياسه ڤاس دبوات دڠن چرمت ،برهيمه دان دڠن ڤتونجوق القرءان دان السنة ماللوءي
ڤرتيمبڠن مجليس شورى علماء.
جوسترو ،ڤارا علماء ڤاس مستيله برڤرانن مڠمبيل تيندقن اونتوق ممبريكن ڤنراڠن كڤد سلوروه اهلي
دان جنترا اڬر ممهمي اجتهاد سياس ي سماس ڤاس يڠ دڤوتوسكن د ڤريڠكت ڤيمڤينن .سيكڤ
برإيموس ي دالم كرجا مستيله دجاوهي دان هاروسله دڤوڤوق دڠن كفهمن يڠ صحيح .دالم ڤركارا يڠ
برصفة ستراتيڬي هندقله دسراهكن كڤد ڤوچوق ڤيمڤينن ترتيڠڬي اونتوق بربينچڠ دان مموتوسكن
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كڤوتوسن برداسركن اينفو دان معلومت يڠ اد ڤد مريك .ادڤون ڤرانن اهلي د ڤريڠكت باوهن هندقله
ممبريكن ثقة سڤنوهڽ كران سؤال ستراتيڬي اداله دالم رواڠ ليڠكوڤ متغيرات بوكنڽ ثوابت .ماله درڤد
سودوت حكوم باڬي مننتوكن كهروسن سسواتو تيندقن ،ڤرلو دسراهكن ثقة كڤد مجليس شورى
علماء ڤاس باڬي مننتوكنڽ.
سالين ايت ،سوارا علماء ڤاس د سموا ڤريڠكت دالم تعاون ڤاس UMNO -مستي تركهدڤن دالم
ڤربينچڠن دان ڤرانچڠن .اين كران جك دليهت ،انتارا دوا ڤارتي اين ،هاڽ ڤاس يڠ منوبوهكن ديوان
علماء ،منونجوقكن كايستيميوأن كالڠن عاليم اڬام خصوصڽ دأڠكت سباڬاي ساتو انتيتي يڠ بسر
ڤراننڽ ،تيدق هاڽ سقدر تيمڤيلن .مك ڤارا علماء ڤاس مستيله ترليبت دالم منجايكن تعاون ڤاس-
امنو اين باڬي مرايه سوكوڠن مشاركت دڠن ڤنراڠن يڠ دبريكن برداسركن نص -نص سرتا حجه -حجه
يڠ كوكوه .ماله ڤارا علماء ڤاس مستي برڤرانن دالم مناصيحتي ستياڤ تيندقن اڬر تعاون اين برادا د
اتس لندسن يڠ دهاروسكن اوليه شرع .تعاون ڤاس -امنو دان اجتهاد انتوق برتحالف سلڤس اين اداله
اتس داسر اسالم دان منڬقكن شريعة اسالم بوكنڽ اتس داسر قوم اتاو ڤركيرأن ڤوليتيك سمات -مات.

كڤينچڠن ڤينتادبيران ڤاكتن هارڤن ﴿ ﴾PHدان انچمن كأتس اسالم
كڤينچڠن سسواتو ڤينتادبيران دالم سسبواه نڬارا اڤابيال هيلڠڽ نيالي اڬام دان موسنهڽ سؤال أمانه
دان اينتڬريتي .اين كران اڬام مروڤاكن اساس كڤد هاالتوجو سسبواه نڬارا يڠ دتادبير .واالوڤون دالم
كونتيك س ڤيليهن راي يڠ دجالنكن بوكنله مميليه اڬام ،نامون كڤنتيڠن ڤارتي ڤوليتيك يڠ ممڤرجواڠكن
اڬام اسالم اداله ساڠت ڤنتيڠ .كسنڽ داڤت دليهت ڤد ڤسچا  14-PRUاڤابيال ڤروبهن يڠ دالكوكن تيدق
لبيه هاڽ ڤد سماڠت دان ايموس ي سهاج .
ڤروبهن يڠ دڤيليه اوليه ماجوريتي رعيت تيدق برلندسكن كفهمن اسالم يڠ باءيق .ماله لبيه مالڠ ،فتنه
يڠ برلڬر سوقتو كيمڤين  14- PRUمنجاديكن سباهاڬين رعيت مميليه  PHتنڤا مليهت اڤ يڠ دتاوركن
اوليه ڤاس منروس ي ڬاڬسن سجهترا .ڤلباڬاي جنجي دالم كيمڤين دان مانيفيستو  PHهاڽله اوموڠن
كوسوڠ سهاج .بهكن ڤيمڤينن  PHتنڤا سڬن سيلو مموڠكيري جنجي دڠن برأالسنكن بهاوا "جنجي
مانيفيستو بوكن كتاب سوچي" .ولحال مڽمڤورناكن جنجي مروڤاكن ڤرينته هللا سبحانه وتعالى يڠ
ترمكتوب دالم نص القرءان .
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اخيرڽ ايمڤيان اونتوق ڤروبهن يڠ لبيه باءيق برتوكر كڤد ڤروبهن يڠ لبيه ڤينچڠ د باوه ڤمرينتاهن كراجأن
 PHڤد هاري اين .تراللو باڽق ايسو يڠ برالكو سڤنجڠ ستاهون لبيه ايرا مليسيا بهارو اين .كيت داڤت
ليهت ايسو يڠ برالكو سڤرتي برايكوت:
 )1مليبتكن اينستيتوس ي اڬام :
قدر هيبه ڤاليڠ تراينده سڤنجڠ سجاره ايايت  % 1.25سهاج.چادڠن مڠهاڤوسكن ڤركاتأن اسالم دالم كاد ڤڠنلن اوليه سناتور  Nga Hock Cheh ،DAPد ديواننڬارا.
كچالروان يڠ دتيمبولكن اوليه منتري اڬام دالم سؤال كفهمن دوسا ڤريبادي دالم ممڤرتيكايكنڤروسيدور ڤنڠكاڤن خلوة .
ڤنڠكاڤن ڤندعوه بيبس ،محمد زمري ۏينوث كاليموتو اتس دعوأن مڠهينا اڬام الين اوليه ببراڤڤرتوبوهن بوكن كراجأن د ڤوالو ڤينڠ.
ڬولوڠن ڤرو  LGBTسماكين براني برسوارا دان منظاهيركن اكتيۏيتي مريك سڤرتي ڤراراكن منونتوت حقد ايبو كوتا سمڤنا هاري وانيتا انتارابڠسا.
مجليس إفطار محبه اوليه اهلي ڤرليمين جوهر بهارو د  Gurdwara Sahib ، Kuil Syeikhجوهر بهارو. )2مليبتكن اينستيتوس ي راج دان ماليو:
چادڠن كڤيمڤينن كراجأن  PHاونتوق راتيفيكاس ي ICERDدسقن ڤيمڤينن  DAPباڬي ڤڠيعترافن سيجيل UECلڠكه كراجأن  PHسچارا ديام -ديام اونتوق راتيفيكاس ي ستاتوت روم. | 9اوچڤ اوتام كتوا ديوان علماء ڤاس ڤوست

 )3مليبتكن كعاديلن دان تونتوتن يڠ تياد كڤوتوسن:
كماتين محمد اديب ،سأورڠ اڠڬوتا بومبا دان ڤڽالمت يڠ تياد ڤمبلن.ڤنوالرن ۏيديو مڠناءي ساله ايتيكا ڤڬوام نڬارا ،تومي تومس يڠ مناري دالم ساتو مجليس.دعوأن تيدق براسس دان مڠونداڠ فتنه ڤرقومن اوليه  Waytha Moorthyاڤابيال دڽاتاكن وجودڽديسكريميناس ي د مليسيا دالم ڤلباڬاي چارا .
حقيقتڽ ،تراللو باڽق ايسو يڠ تيمبول د باوه كراجأن  PHڤد هاري اين جك هندق دسنارايكن ساتو
ڤرساتو .بايڠكن اڤ يڠ دسنارايكن ترسبوت اداله سباهاڬين ايسو دان ڤوليميك يڠ تيمبول دالم ماس
ستاهون لبيه كراجأن  PHممرينته .باڬايماناكه ڤوال جك اي برالروتن سهيڠڬ ببراڤ تاهون كهدڤن؟ سبب
ايت ،منجادي ساتو كمضرتن بسر اڤابيال ممبياركن كراجأن  PHممڬڠ تمڤوك ڤمرينتاهن سلڤس PRU
اكن داتڠ .
جوسترو ،ڤارا علماء مستي مميمڤين كسدرن رعيت دڠن ايسو -ايسو يڠ ملندا .ماله سواجرڽ دجواب
ايسو خصوصڽ بركاءيتن ايسو اڬام سرتا دراڠكا جالن ڤڽلساين ترهادڤ ايسو بركنأن .ڤارا علماء ڤرلو
ممبينا كومڤولن ڤڽليديق د ڤلباڬاي ڤريڠكت اڬر ڤرسوالن-ڤرسوالن يڠ تيمبول ممڤو دجواب دڠن
ترسوسون برداسركن حجه -حجه يڠ دكموكاكن.
توڬس ڤارا علماء جوڬ اياله دڠن ڤاسقكن كيقينن كڤد سلوروه مشاركت بهاوا هاڽ اسالم سباڬاي جالن
ڤڽلساين ترهادڤ سموا ايسو يڠ ملندا .اين كيقينن كيت يڠ دتراڤكن كڤد سموا اهلي منروس ي ڤروسيس
تربييه يڠ دالكوكن .اداله واجر اونتوق ڤربينچڠن مڠناءي كنڬارأن دالم اسالم ڤرلو دكتڠهكن الڬي ماله
دواچاناكن برسام ڤارا علموان الين باڬي منداڤتكن حاصيل ڤربينچڠن يڠ لومت سرتا ماتڠ .ڤرتڬوهكن
اسالم واالو دمان سهاج كيت برادا دان جاڠن سكالي -كالي كيت ترجبق دڠن فكره سوڠسڠ ڬولوڠن يڠ
انتي اسالم.
فرمان هللا سبحانه وتعالى:
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مقصودڽ  :دان هندقله اڠكاو منجالنكن حكوم د انتارا مريك دڠن اڤ يڠ تله دتورونكن اوليه هللا دان
جاڠنله اڠكاو منوروت كهندق هاوا نفسو مريك ،دان برجاڬ -جاڬله سوڤاي مريك تيدق مميسوڠكنمو
درڤد سسواتو حكوم يڠ تله دتورونكن اوليه هللا كڤدامو .كمودين جك مريك برڤاليڠ ،مك كتاهويله،
بهاواسڽ هللا ماهو مڽكسا مريك دڠن سبب ستڠه درڤد دوسا -دوسا مريك; دان سسوڠڬوهڽ كبڽقكن
درڤد اومت مأنس ي ايت اداله اورڠ -اورڠ يڠ فاسيق.
]سورة املائدة -ايات[49
كراجأن كلنتن دان ترڠڬانو ايكون ڤينتادبيران ڤاس اونتوق مليسيا
انوڬره كمناڠن يڠ هللا كورنياكن كڤد ڤاس ڤد  14-PRUاونتوق منتدبير دوا بواه نڬري ايايت كلنتن دان
ترڠڬانو مستي دمنفعتكن سبايق -باءيقڽ .كجايأن دمي كجايأن يڠ دچاڤاي اوليه كلنتن دان ترڠڬانو تيدق
هاڽ سباڬاي تاتاڤن اونتوق رعيت سهاج ماله اي مروڤاكن بوقتي كجايأن ڤاس دالم منچورقكن
ڤينتادبيران برلندسكن اسالم .كجايأن د كلنتن دان ترڠڬانو مستي دأڠكت سباڬاي ايكون ڤينتادبيران
ڤاس اونتوق مليسيا سباڬاي سواتو موديل ڤينتادبيران نبوة سكيراڽ هللا سبحانه وتعالى مڠيذينكن ڤاس
دان ڤاكتنڽ ممرينته مليسيا كلق.
ڤرانن ميديا دان لجنة ڤنراڠن امت ڤنتيڠ دالم ممڤرلواسكن چاڤاين كجايأن د كلنتن دان ترڠڬانو اين.
ماله ،ڤرلو دڤروموسيكن سچارا لبيه ملواس كڤد رعيت مليسيا اونتوق مريك بركونجوڠ ك كلنتن دان
ترڠڬانو باڬي مليهت سواسان دان ڤركمبڠن تركيني د نڬري يڠ دتادبير اوليه ڤاس .تاهون مالوات كلنتن
دان ترڠڬانو مستيله دجاديكن ڤلواڠ باڬي مڽيبارلواسكن ڤنراڠن سرتا اينفورماس ي بركاءيتن كجايأن،
ڤمبهارون سرتا ڤنچڤاين يڠ تله دكچاڤي اوليه كلنتن دان ترڠڬانو.
ماله كاجين ڤربنديڠن حاصيل ڤينتادبيران ڤاس دڠن كراجأن  PHڤرلو جوڬ دبوات باڬي ممبوقتيكن
كممڤوان دان كويبوأن ڤاس دالم منتدبير .سالين كاجين ڤريڠكت ڤينتادبيران يڠ دتونجولكن ،كاجين
مڠناءي ديسڤلين دان ايتيكا كالڠن واكيل رعيت ڤاس جوڬ مستي دتونجولكن اڬر رعيت ممڤو منيالي
بهاوا كجايأن نڬري يڠ دتدبير اوليه ڤاس اداله حاصيل تربييه يڠ دتراڤكن دالم ڤاس .سيهوبوڠن ايت،
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سلوروه كڤيمڤينن ترماسوق واكيل رعيت ڤاس ڤرلو تروس كوميتد دڠن اڬيندا تربيه ڤاس كران اي اداله
كونچي رهسيا كجايأن.
كڤينچڠن يڠ برالكو د باوه ڤمرينتاهن كراجأن  PHاداله كران داسر مريك .واالوڤون تله برتوكر كوليت
درڤد ڤمرينتاهن الما كڤد ڤمرينتاهن بهارو ،نامون جك داسرڽ بوكن داسر اسالم ،مسئله دمي مسئله
تتڤ برالكو .اين كران كيقينن كيت ،هاڽ اسالم يڠ ممڤو مڽلساءيكن كملوت نڬارا يڠ ملندا سام اد درڤد
سودوت ڤڠوكوهن ايكونومي دان كواڠن ،كسجهترأن مشاركت بربيلڠ قوم سرتا ڤنيڠكتن تارف هيدوڤ
مشاركت د ڤلباڬاي الڤيسن .
ڤارا علماء ڤاس سچارا تيدق لڠسوڠ هندقله منجادي دوتا -دوتا دالم ممڤرليهتكن كويبوأن ڤاس دالم
منتدبير دڠن ممڤروموسيكن حاصيل كراجأن ڤاس د كلنتن دان ترڠڬانو .ماله كدوا -دوا نڬري اين سبنرڽ
ممبوقتيكن بهاوا ڤاس تيدق ڤرنه كتاندوسن ڤارا ڤيمڤينن يڠ بركاليبر سرتا ڬولوڠن تيكنوكرت يڠ راماي
باڬي مندوكوڠ ڤرجواڠن اسالم .كأونيكن دان كإيستيميوأن نڬري د باوه ڤمرينتاهن ڤاس اياله سنتياس
سوبور دڠن كليه دان ڤڠحياتن اڬام .كلنتن سوبور دڠن ميدن علموڽ سجق سكين الما يڠ دأساسكن
اوليه املرحوم توان ڬورو داتوء بنترا ستيا حاج نئ عبدالعزيز نئ مت ،منتن منتري بسر كلنتن يڠ جوڬ
منتن مرشد العام ڤاس .بڬيتو جوڬ د ترڠڬانو اڤابيال منتري بسر بهارو ،دكتور حاج احمد سمسوري
مختار ممڬڠ تمڤوك كڤيمڤينن نڬري ،بلياو جوڬ مڠيشتهاركن بهاوا هاري جمعة اداله هاري علمو اڬر لبيه
مرنچقكن ميدن علمو يڠ سديا اد د ترڠڬانو سڤرتي مسجد روسيال ،ماراڠ يڠ دڤيمڤين اوليه داتوء سري
توان ڬورو ڤريسيدن ڤاس.
كسريوسن ڤاس د دوا نڬري اين دالم ممرتبتكن شريعة هللا مستي دأڠكت سباڬاي بوقتي ڤرجواڠن اسالم
يڠ دباوا اوليه ڤاس سڤنجڠ زمان .ڤرجواڠن ڤاس تيدق ريتوريك دان هاڽ مانيس كتيك بربيچارا تتاڤي
ڤرجواڠنڽ اداله سريوس برڤقسيكن شريعة سرتا لڠكه يڠ دأمبيل اداله برداسركن ڤرونتوكن كواس د
ڤريڠكت نڬري  .سباڬاي چونتوه ،د كلنتن سجق سوده همڤر  30تاهون تياد اكتيۏيتي كلب مالم دان
ڤوست ڤرجودين برتاڤق دڠن سوينڠ-وينڠڽ .بڬيتو جوڬ د ترڠڬانو اڤابيال سباتن شريعة تله دڤركتيقكن
ستله ڤاس مڠمبيل اليه كراجأن نڬري .ڤنچڤاين يڠ الين دالم اسڤيك تونتوتن شرعية اياله:
 )1ڤڠڬوبلن اينقمن كانون جنايه شرعية باڬي ممڤرونتوكن كواس ڤرلقسنأن حدود دان قصاص.
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 )2ڤميندهن سيمڤنن تتڤ كراجأن نڬري كلنتن درڤد سيستم ڤربنكن كونۏينسيونال كڤد سيستم ڤربنكن
اسالم.
 )3ڤمركاسان توليسن جاوي د ڤاڤن -ڤاڤن اعالن دان ڤاڤن تندا جالن.
 )4كوميتد ملقساناكن ڤلباڬاي موديل كباجيكن اسالم سڤرتي سكيم الطعام ،بيت الضعفاء ،تكافل
كفاله ،سكيم الزواج دان الين-الين ڤنچڤاين سرتا أمانه كڤيمڤينن يڠ دلقسانكن دڠن جايڽ.
فرمان هللا سبحانه وتعالى :
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مقصودڽ  :سسوڠڬوهڽ هللا مڽوروه كامو سوڤاي مڽراهكن سڬاال جنيس أمانه كڤد اهليڽ ﴿يڠ برحق
منريماث﴾ ،دان اڤابيال كامو منجالنكن حكوم د انتارا مأنس ي ،كامو هندقله مڠحكوم دڠن عاديل.
سسوڠڬوهڽ هللا دڠن ﴿سوروهنڽ﴾ ايت ممبري ڤڠاجرن يڠ سبايق-باءيقڽ كڤد كامو .سسوڠڬوهڽ هللا
مها مندڠر الڬي سنتياس مليهت] .سورة النساء -ايات [58
سياڤ سياڬ منوبوهكن ديوان علماء ڤاس كاوسن
فرمان هللا سبحانه وتعالى :
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مقصودڽ  :سسوڠڬوهڽ هللا مڽوكاءي اورڠ يڠ برڤراڠ دجالنڽ دالم صف يڠ تراتور سأكن -اكن مريك
سڤرتي سواتو باڠونن يڠ ترسوسون كوكوه].سورة الصف -ايات [4
سيدڠ مؤتمرين يڠ دكاسيهي سكالين،
سوك ساي مڠيڠتكن بهاوا ستياڤ كالي مؤتمر ديوان علماء ڤاس ڤوست اكن ممبينچڠكن مڠناءي ڤيندأن
اوندڠ -اوندڠ توبوه ڤاس باڬي ممبوليهكن ڤنوبوهن ديوان علماء ڤريڠكت كاوسن -كاوسن .ساي سوده
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منڬسكن د مؤتمر يڠ مليا سبلوم اين ،سبلوم كلولوسن مؤتمر ڤاس ڤوست دان د ڤريڠكت  ROSسڤاتوتڽ
ڤارا علماء سكالين سوده مڽوسون لڠكه سچارا سريوس باڬي مڠهيمڤونكن ڤاليڠ مينيم  25اورڠ يڠ
بركالياكن سباڬاي اهلي ديوان علماء كاوسن باڬي منجايكن ڤنوبوهن ديوان اين.
دالم كرانچاكن كيت برڤروڬرام دان ممنوهي سيليبوس تربيه اسره ،كليه حراكي ،لقاء فكري دان ڤلباڬاي
تمرين ،سواجرڽ ڤمبينأن كقواتن اورڬانيساس ي جوڬ ڤرلو دتكنكن .اين كران اورڬانيساس ي يڠ منتڤ
اداله بوقتي كمانتڤن تربيه .سبنرڽ ،ڤنوبوهن ديوان علماء اين سچارا تيدق لڠسوڠ اكن مڠڠكت الڬي
كعزهن كبرادأن علماء ايت سنديري خصوصڽ د ڤريڠكت كاوسن -كاوسن .سالرس دڠن كعزهن ڤد ايميج
علماء دان سلوڬن كڤيمڤينن علماء ،مك ڤنوبوهن ديوان علماء كاوسن اداله ساتو ڤنيڠكتن دان ڤنارافن
يڠ سسواي دڠن سواسان كيني .
اين كران علماء دالم ڤاس بوكنله هاڽ ڤد ايميج اينديۏيدو ،دڠن ڤرڬيڽ سسأورڠ علماء مڠادڤ الهي
مك اكن برالكو ڤوليميك ككوراڠن أورا علماء ،اي تيدق ممباوا مقصود بڬيتو .علماء مستي د
اينستيتوسيكن دان دالم اورڬانيساس ي ڤاس اي اداله برصفة "ديوان" .لنتس ،ڤرڬيڽ سسأورڠ علماء
اكن برالكو ڤڠڬنتين كڤيمڤينن ،مك اي تيدق اكن مڠوراڠي كعزهن ديوان علماء ترسبوت سچارا
خصوصڽ دان ڤاس سچارا عامڽ .سمنتارا ڤروسيس كلولوسن ڤيندأن اوندڠ -اوندڠ توبوه دلولوسكن،
ساي مڽرو اڬر ديوان علماء ڤاس نڬري/واليه ڤرسكوتوان مستيله ممنتاو اوروسن علماء كاوسن اڬر ڬيات
مالكوكن كرجا-كرجا مڠهيمڤونكن ڤارا اساتذه باڬي منچوكوڤكن كواتا ڤنوبوهن ديوان يڠ دتتڤكن .باڬي
يڠ سوده اد كممڤوان ،تروسكن الڬي .باڬي يڠ بلوم اد كممڤوان ،اوسهاكنله سهيڠڬ برجاي .برمشوارت
دان مرنچڠله دڠن سبايقڽ اڬر ساسرن يڠ دتتڤكن ممڤو دچاڤاي د ماس هادڤن.
ممڤركاس كأهلين ديوان علماء دان ڤلنچاران كاد كأهلين
ديوان علماء ممڤوڽاءي كأونيكن ترسنديري اڤابيال اي مميليقي كاهلين يڠ ڤرلو دموهون سلڤس اي
منجادي اهلي ڤاس دڠن ممنوهي شرط كالياكن يڠ دتتڤكن .ڤركارا اين تله الما برجالن دان ألڠكه باءيقڽ
جك ديوان علماء داڤت موجودكن كاد كاهلينڽ .ڤركارا سبڬيني جك دجايكن اكن ممبريكن تمبه نيالي
ڤد ديوان علماء درڤد سودوت كعزهن ڤڠوروسن اورڬاسنيساس ي يڠ منتڤ .ماله دڠن وجودڽ كاد كأهلين
ديوان علماء بوليه دجاديكن سباڬاي تاريكن كڤد ڤارا اساتذه د لوار سان اونتوق توروت سرتاءي كأهلين
ديوان علماء ڤاس.
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اونتوق منجايكن حال اين ،ڤرسياڤن درڤد سودوت ڬرق كرجا تيكنيكل ڤندفترن كأهلين دان كمسكيني
ريكود داتا كأهلين مستيله دڤركمسكن ترلبيه دهولو اڬر اياڽ لبيه سيستيماتيك دان ترسوسون .حال اين
جوڬ داڤت مڠلقكن كچالروان اينفو دان برتيندان معلومت يڠ باڽق .اوليه ايت ،جابتن ستياءوسها ديوان
ڤرلو مڠتواءي ڬرق كرجا يڠ مليبتكن ڤندفترن كأهلين ديوان علماء بسرتا كمسكيني ريكود درڤد ماس ك
سماس اونتوق ممبوليهكن كيت مڠتاهوي جومله تركيني كأهلين درڤد كالڠن ديوان علماء.
سيستم كأهلين يڠ سمڤورنا جوڬ اكن ممبنتو باڽق ڤركارا سڤرتي سيمقكن ستاتوس كأهلين .دڠن ايت،
كيت داڤت منيالي سجاوه مان ڬرق كرجا كيت دالم مڠهيمڤونكن ڤارا اساتذه د باوه ڤايوڠن ڤاس سرتا
درڤد ڤلباڬاي اينستيتوس ي ماهوڤون  NGOدرڤد ماس ك سماس .دڠن ملبقن اساتذه د سلوروه نڬارا،
ديوان علماء ڤاس مستي منفعتكن ڤلواڠ اونتوق مڠاجق مريك برسام -سام توروت سرتا مڠڬرقكن كرجا-
كرجا اسالم .ڤاليڠ تيدق ،اونتوق ڤريڠكت ڤرموألن ،مندفتركن مريك اڬر برادا دالم سيستم معلومت
كيت باڬي ممودهكن سالورن اينفورماس ي .سالين ايت ،كڤنتيڠن ممڤركمسكن ڤندفترن كأهلين دڠن
موجودكن كاد كأهلين جوڬ دڠن سنديريڽ داڤت منيالي كممڤوان دان ڤريستاس ي سچارا اساس ڬرق
كرجا دالم مڠهيمڤونكن سرامي موڠكين كالڠن اساتذه  .جوسترو ،اونتوق مرنچقكن الڬي ڤلنچاران كاد
كأهلين ديوان علماء اين ،مك ڤارا علماء سكالين مستيله:
 )1موجودكن ڬرق كرجا كمسكيني كأهلين يڠ منتڤ دان سچارا بركاال.
 )2ممڤركاسكن ڬرق كرجا ڤنمباهن اهلي ڤاس خاصڽ درڤد كالڠن ڤارا اساتذه ،ڤنچرامه دان ڤڬاواي
يڠ بكرجا د اينستيتوس ي اڬام يڠ منڤتي شرط -شرط كأهلين.
 )3موجودكن  SOPباڬي ڤروسيدور ڤرموهونن كاد كأهلين باڬي ساتو -ساتو ڤرموهونن أنتوق مڠلقكن
سبارڠ كليواتن ڤنريمأن كاد.
ملونجقكن ايميج ڤنديديقن ديوان علماء
فرمان هللا سبحانه وتعالى :
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مقصودڽ  :دي له يڠ تله مڠوتوسكن دالم كالڠن اورڠ-اورڠ ﴿عرب﴾ يڠ اميين ،سأورڠ رسول ﴿نبي
محمد﴾ دري بڠسا مريك سنديري ،يڠ ممباچاكن كڤد مريك ايات-ايات هللا دان ممبرسيهكن مريك ﴿دري
اعتقاد يڠ سست﴾ ،سرتا مڠاجركن مريك كتاب هللا ﴿القرءان﴾ دان حكمه ﴿ڤڠتاهوان يڠ مندالم
مڠناءي حكوم -حكوم شرع﴾ .دان سسوڠڬوهڽ مريك سبلوم ﴿كداتاڠن نبي محمد﴾ ايت اداله دالم
كسستن يڠ ڽات  -الجمعة 2 :
ترس ڤنديديقن امت ڤنتيڠ دالم ڤرجواڠن اسالم .ماله سيڬمن ڤنديديقن امت سينونيم دڠن ڤارا علماء
سرتا توڬس اساسيڽ .دالم كونتيك س ڤرجواڠن ڤاس منروس ي وسيلة ديموكراس ي سباڬاي جالن مواجهة
سلمية ،كڤنتيڠن ڤنديديقن ساڠت ڤرلو دتكنكن .مڠوبه كفهمن مأنس ي اداله ساڠت بركسن دالم مڠوبه
سيستم ڤنتدبيران نڬارا كأره بيمبيڠن وحي الهي .ماله ،ڤندكتن ڤنديديقن اين لبيه ملواس دان لبيه
بركسن جك دبنديڠكن دڠن ڤندكتن الين.
سجاره ممبوقتيكن باڬايمانا مصر كتيك د زمان كراجأن فاطميه يڠ دكواساءي اوليه شيعة برجاي
د"سني"كن اوليه صالح الدين األيوبي ماللوءي سيڬمن ڤنديديقن سرتا ڤرانن األزهر سباڬاي مرچو
ڤنديديقن ترتيڠڬي دان اوتام .سهيڠڬ كيني مصر يڠ مميليقي األزهر ڬه د ڤرسادا دنيا سباڬاي قبلة علمو
باڬي اومت اسالم سلوروه دنيا .جوسترو ،ڤرجواڠن مروبه كفهمن تيدق داڤت تيدق مستي داوسهاكن
ماللوءي ميديوم ڤنديديقن .ماللوءيڽ جوڬ ڤارا ڤندعوه داڤت ملبركن كفهمن يڠ صحيح دان منولق
ككليروان يڠ مروسقكن ڤنداڠن ترهادڤ اسالم.
دالم كونتيك س كنڬارأن ،ڤاس تيدق هاڽ سقدر مروبه كواس ڤوليتيك دڠن اوندين رعيت اتس داسر
سماڠت تنڤا كفهمن يڠ دتراڤكن .ڤرجواڠن ڤاس اداله ممبريكن كفهمن كڤد رعيت مڠناءي اسالم.
ايمڤين ڤارا علماء ڤاس ماهوكن رعيت ممهمي كراڠكا ڤنتدبيران اسالم سچارا شمول دان بوكنڽ دڠن
منولق سيستم سكولر كمودين مميليه ليبرال .
اينستيتوس ي -اينستيتوس ي ڤنديديقن امت ڤنتيڠ اونتوق تروس دباڠونكن .د باوه ديوان علماء ڤاس
ڤوست سنديري اداڽ كوليج اونيۏرسيتي اسالم ذوالكفل محمد ﴿ ﴾KUIZMمستي دكمبڠكن الڬي اڬر
منجادي ميدن علمو يڠ تيدق هاڽ ترخصوص اونتوق ڤالجر يڠ بردفتر تتاڤي داڤت دمنفعتكن اوليه
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مشاركت عوام خاصڽ د سكيتر ملبه كالڠ KUIZM .مستي دجاديكن اڬيندا برسام ستياڤ ديوان علماء
نڬري -نڬري/واليه ڤرسكوتوان باڬي ممبنتو سام اد درڤد سودوت ڤروموس ي ،ڤندفترن ڤالجر ،دانا كواڠن
دان كومرسيال ايميج .
بڬيتو جوڬ دڠن اينستيتوس ي -اينستيتوس ي ڤنديديقن الين سڤرتي  KUDQI ،KIDUدان  KIASيڠ برادا
د قدح ،ترڠڬانو دان كلنتن جوڬ مستي لبيه دكومرسيالكن ايميجڽ اڬر مشاركت مليهت اي سباڬاي مرچو
ڤنديديقن دالم مالهيركن ڬنراس ي علماء يڠ ممڤو ممبيمبيڠ مشاركت .كسموا اينستيتوس ي ڤنديديقن
ڤاس تيدق بوليه هاڽ برلڬر دالم كالڠن اهلي ڤاس سهاج نامون اي مستي دڤرلواسكن الڬي اڬر مشاركت
عموم تروس مندكتيڽ سهيڠڬ مريك داڤت ممهمي فكره ڤرجواڠن اسالم يڠ حقيقي ماللوءي اينستيتوس ي
ڤنديديقن ڤاس .اڤ يڠ منجادي كاوتامأن اياله ڤڽيبارن فكره يڠ صحيحة تنتڠ اسالم دان بوكنڽ سقدر
منكنكن مريك اونتوق سمات -مات منجادي اهلي ڤاس.
سالين ايت ،ڤندكتن ڤارا علماء ڤاس ترهادڤ ڤوندوق -ڤوندوق ،معهد تحفيظ ،سكوله اڬامNGO ،
اسالم دان سأومڤاماڽ مستي لبيه إيرتكن الڬي .امت روڬي جك لڤسن ڤالجر درڤد اليرن اڬام تيدق ممهمي
تونتوتن اسالم يڠ شمول اڤاته الڬي اونتوق ممهمي سواسان ڤوليتيك اسالم ايرا كيني .سڤاتوتڽ مريك يڠ
بالجر اڬامله يڠ تركهدڤن دالم كرجا -كرجا اسالم اونتوق ممبيمبيڠ اومة ماللوءي چرامه ،كليه ،اسره
دان ڤڠكاجين ايسو سماس يڠ ممرلوكن ڤڽلساين اسالم .
سؤال ايكونومي ،ڤمباڠونن ،اينفراستروكتور ،كموداهن عوام دان اسڤيك يڠ الين توروت دبري ڤنكانن
ڤنتيڠ اوليه اسالم .نامون يڠ ممبيذاكن سيستم اسالم دڠن سالين اسالم اياله ڤد عقيدهڽ .سبب ايت،
ڤرجواڠن ڤاس دالم منديريكن نڬارا اسالم تيدق ترحد كڤد كماجوان دان ڤمباڠونن سمات -مات نامون
يڠ ترلبيه اوتام اياله ڤمبنتوقن عقيدة اسالم دالم منجالني شريعة هللا سبحانه وتعالى .ڤاس تيدق
مميڠڬيركن سؤال كماجوان نامون كماجوان يڠ دباڠونكن مستيله سالري دڠن شريعة اسالم .داتوء
سري توان ڬورو ڤريسيدن ڤاس سنديري اڤابيال برچاكڤ مڠناءي حضارة اسالمية دڠن جلس منڬسكن
بهاوا كسموا اوروسن دنيا مستيله برسندركن كڤد اسالم دان بوكنڽ اسالم يڠ ڤرلو دتمڤلكن كڤد اوروسن
دنيا.
باڬي تروس ممڤركاسكن ڬرق كرجا ڤنديديقن اين ،ڤارا علماء ڤاس مستي ممبريكن فوكوس باڬي :
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 )1موجودكن ميدن علمو اوتام باڬي ستياڤ نڬري .كبركسانن ميدن علمو دالم ممبيمبيڠ رعيت داڤت
دليهت د نڬري كلنتن دان ترڠڬانو.
 )2مرنچقكن الڬي اڬيندا ڤڽليديقن كاجين سماس يڠ ممرلوكن جواڤن دان سولوس ي اسالم د ستياڤ
نڬري.
 )3مالهيركن سكوراڠ -كورڠڽ سأورڠ ايكون توك ڬورو د ستياڤ كاوسن باڬي منجادي رجوكن مشاركت
تمڤتن.
 )4مڠمبيل تڠڬوڠجواب برسام دالم ممباڠون سرتا مڠمبڠكن  KUIZMسوڤاي داڤت برساءيڠ دڠن
اينستيتوس ي ڤنديديقن الين د نڬارا اين.
مڠڬميلڠكن اڬيندا تربيه حراكي
تربيه اداله اسڤيك يڠ ممبيذاكن ڤارتي ڤاس دڠن ڤارتي -ڤارتي ڤوليتيك يڠ الين .واالوڤون د ڤريڠكت
ڤاس ڤوست اداڽ لجنة خاص يڠ مڠوروسكن تربيه اهلي نامون كرجا -كرجا تربيه امت سينونيم دڠن
انتيتي علماء .ماله ڤارا علماء دليهت سباڬاي ترس كڤد جنترا يڠ مڠڬرقكن سيليبوس تربيه ترسبوت .دڠن
دمكين ،ساي مڽرو ڤارا علماء ڤاس جاڠن ترتيڠڬل دان برأالسن دالم مڠحاضيري ڤروڬرام تربيه اتاو
اڤابيال دمينتا ممبريكن ڤڠيسين ڤروڬرام تربيه .
ڤمبنتوقن اهلي ڤاس يڠ ترباءيق اداله مريك يڠ مڠيكوتي ستياڤ سيليبوس تربيه يڠ تله دسوسون.
كلومڤوڠن درڤد ممنوهي سيليبوس تربيه اكن مڽببكن ڤلباڬاي ڤرمسئلهن سڤرتي تيدق والء ،هيلڠ ثقة،
تيدق منجاڬ ادب برجماعه ،فوتور دان سباڬايڽ .جلس ،تربيه اداله اوبت دان ڤوست راوتن باڬي
ڤرمسئلهن داملن ڤارتي .ڤارا علماء ڤاس ڤرلو لبيه تركهدڤن دالم ستياڤ ڤروڬرام تربيه د سموا ڤريڠكت
دان بتاڤ ڤرلوڽ مالهيركن كادير تربيه د سلوروه كاوسن .ديوان علماء برحسرت اونتوق مڠمودي لجنة
تربيه دڠن ڤنوه ڬيميلڠ دڠن اداڽ ڤارا موربي دان كادير تربوي يڠ بركاليبر دالم ديوان علماء ڤاس.
تربيه حراكي يڠ دسوسون اداله اونتوق ممڤستيكن اڬر ستياڤ اهلي ڤاس برجاي مڽسوايكن ديري دڠن
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ڤروبهن سماس برداسركن ڤرينسيڤ يڠ تڬوه .كچالروان يڠ برالكو اڤابيال تيدق ممڤو ممبيذاكن انتارا
ڤركارا ڤرينسيڤ ﴿الثوابت﴾ دڠن ڤركارا تكنيكل ﴿املتغيرات﴾ .اخيرڽ والء دان ثقة هيلڠ دان ترچابوت
درڤد ديري اهلي ڤاس .اوليه ايت ،ڤنكانن مستي دبريكن اڬر سلوروه اهلي ڤاس :
 )1مميليقي تجرد  :اياءيت ممهمي اسالم يڠ صحيح دان منجاديكنڽ سباڬاي ڤڬاڠن سرتا منولق اديولوڬي
سالين اسالم.
 )2ككال استقامه  :اياءيت تيدق فوتور دان ممنچيلكن ديري درڤد كرجا جماعه.
 )3سنتياس برجهاد  :اياءيت تركهدڤن دالم ڬرق كرجا ڤرتاهنكن اسالم كران ماهوكن ڬنجرن ڤهاال د
سيس ي هللا.
 )4سنتياس صبر  :اياءيت منطاعتي ڤرينته كڤيمڤينن دان كڤوتوسن شورى سام اد اياڽ دڤرستوجوي
اتاو تيدق دڤرستوجوي سالڬي اي تيدق برتنتاڠن دڠن شريعة.
امبيل له ڤڠاجرن درڤد قيصه كڤيمڤينن طالوت يڠ منتڤكن اراهن كڤد باال تنتراڽ اڬر تيدق ممينوم اير
درڤد سوڠاي مالءينكن هاڽ ساتو چدوق سهاج  .سسوڠڬوهڽ كمناڠن هاڽ دكورنياكن اوليه هللا كڤد
باال تنترا يڠ صبر دان سنتياس منوروتي اراهن سكاليڤون بيلڠن مريك سديكيت .اينله اينتيڤتي دان كقواتن
تربيه .فرمان هللا سبحانه وتعالى :
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مقصودڽ  :مك تتكاال طالوت كلوار ممباوا تنتراڽ ،اي بركات :سسوڠڬوهڽ هللا اكن مڠوجي كامو دڠن
سواتو سوڠاي .مك سياڤا د انتارا كامو ممينوم ايرڽ بوكنله دي ڤڠيكوتكو .دان بارڠسياڤا تياد ممينومڽ،
كچوالي منچدوق سچدوق تاڠن ،مك دي اداله ڤڠيكوتكو .كمودين مريك ممينومڽ كچوالي ببراڤ اورڠ د
انتارا مريك .مك تتكاال طالوت دان اورڠ -اورڠ يڠ برايمان برسام دي تله مڽبراڠي سوڠاي ايت ،اورڠ-
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اورڠ يڠ تله مينوم بركات :تيدق اد كسڠڬوڤن كامي ڤد هاري اين اونتوق مالوان جالوت دان تنتراث .اورڠ-
اورڠ يڠ ميقيني بهاوا مريك اكن منموءي هللا بركات :براڤ باڽق ترجادي ڬولوڠن يڠ سديكيت داڤت
مڠالهكن ڬولوڠن يڠ راماي دڠن ايذين هللا دان هللا بسرتا اورڠ -اورڠ يڠ صبر].سورة البقرة – ايات [249
سوكوڠن ڤادو كڤد علماء ڤالڤيس دان عاملات
ڤرانن علماء ڤالڤيس دان عاملات د ڤريڠكت نڬري دان جوڬ كاوسن -كاوسن مستيله دبريكن ڤرهاتين
سريوس .ساي منداڤتي واالوڤون كوجودن علماء ڤالڤيس دان عاملات اين سوده منچچه  10تاهون لبيه
نامون درڤد سودوت سمبوتن د ڤريڠكت نڬري دان كاوسن-كاوسن ماسيه بلوم منچاڤأي تاهڤ اوڤتيموم
يڠ دساسركن .كوجودن لجنة اين يڠ دإلهامكن اوليه منتن كتوا ديوان علماء ڤاس ڤوست ،املرحوم توان
ڬورو داتوء حاج هارون طيب مروڤاكن ساتو ڤرانچڠن جڠك ڤنجڠ باڬي كلڠسوڠن كرجا -كرجا د ڤريڠكت
ديوان علماء.
ڤرانن علماء ڤالڤيس دان عاملات اداله باڬي مليبرلواسكن كرجا -كرجا ديوان علماء يڠ تله سديا اد .علماء
ڤالڤيس برتڠڬوڠجواب دالم مڠهيمڤونكن ڤارا اساتذه مودا ليڠكوڠن  40تاهون دان كباوه اڬر مريك
مڽرتاي ڤاس دان منتدريب مريك دڠن ڤروڬرام -ڤروڬرام تربيه يڠ دسوسون سڤرتي تمرين ،كتيبة إخوانية
دان ڤلباڬاي واچانا علميه .بڬيتو جوڬ د ڤريڠكت عاملات هندقله سنتياس منمبه كأهلين عاملات دڠن
مڠهيمڤونكن ڤارا مسلمات اليرن ڤڠاجين اسالم دالم دان لوار نڬارا .اين كران ،كيت تيدق ماهو علمو
ڤڠاجين اسالم يڠ دتونتوت كورڠ دمنفعتكن دالم مشاركت .
كيت بوليه سقسيكن ايرا كيني دڠن كمونچولن استاذ دان استاذة مودا بڬيتو راماي د كاچ  TVماهوڤون
د مسجد دان سوراو برأكس ي ممبري ڤڠيسين علمو كڤد مشاركت .اين منونجوقكن باڬايمانا سيكڤ
مشاركت يڠ داهڬاكن علمو اڬام سرتا مناروه كڤرچايأن كڤد ڬولوڠن اساتذه واالوڤون ماسيه د ڤريڠكت
اوسيا يڠ مودا .سهوبوڠن ايت ،امت روڬيله جك ڤارا اساتذه يڠ بركترامڤيلن دان عاليم تيدق دليبتكن
دڠن ڤرجواڠن اسالم .كيت مستي برتڠڬوڠجواب اونتوق مڠاجق ڤارا اساتذه الين توروت برادا دالم
سواتو كلومڤوك يڠ ممڤرجواڠكن اسالم دان تيدق هاڽ سقدر منجادي "ڤندعوه بيبس" سهاج .
ايرا كبڠكيتن اسالم تيدق اكن برالكو اڤابيال تيادڽ ڤارا علماء يڠ برڬنديڠ باهو دڠن أمراء دالم ممباڠونكن
كسجهترأن مشاركت .كيت تيدق ماهو ڤارا علماء هاڽ سوك برتبارن ممبري چرامه دلوكاس ي ترتنتو سهاج
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سأومڤام د مسجد سداڠكن باڽق الڬي لوكاس ي دعوة يڠ ڤرلو دسانتوني اوليه ڤارا علماء دان ڤندعوه
تراباي  .ڤرجواڠن اسالم ساڠت ممرلوكن ڤارا علماء يڠ بكرجا دان تيدق سقدر هاڽ بركات -بركات .دكتور
جمال ماض ي د دالم كتابڽ القيادة املؤثرة منوكيلكن ڤسانن سيدنا عثمان بن عفان رض ي هللا عنه:
َ
ُ َ
َْ َ
َ
َ
َوأن ُت ْم ِإلى ِإ َم ٍام ف َّع ٍال أ ْح َو ُج ِم ْنك ْم ِإلى ِإ َم ٍام ق َّو ٍال
مقصودڽ  :كامو لبيه ممرلوكن ڤميمڤين يڠ بكرجا درڤد ڤميمڤين يڠ هاڽ باڽق بركات -كات
سالين مڠهيمڤونكن دان منتدرب ڤارا اساتذه برادا دالم ديوان علماء ،ڤرانن علماء ڤالڤيس دان عاملات
اداله اونتوق منجادي جنترا ڤڠڬرق سرتا داعي اومة دالم ديوان علماء .ممندڠكن كلبيهن يڠ اد ڤد ڬولوڠن
مودا اين اياءيت تناڬ ،سماڠت ،ايديا ،دان كماهيرن دالم تيكنولوڬي سماس مك اي مستيله دمنفعتكن
باڬي كرجا -كرجا د ڤريڠكت ديوان علماء .كلبيهن -كلبيهن اين اداله برسسواين دڠن ايرا كيني اونتوق لبيه
ملونجقكن ايميج ديوان علماء د ڤرسادا ناسيونل ماهوڤون انتارابڠسا.
ڬرق كرجا يڠ مليبتكن ميديا بهارو دان تيكنولوڬي مودرن بوليه دڬرقكن اوليه جنترا كالڠن علماء ڤالڤيس
دان عاملات .ديوان علماء ڤاس ڤوست بوليه منمڤيلكن توكوه ڤيمڤينن علماء يڠ بركماهيرن اونتوق
مڠولس حكوم -حكام سرتا منجواب ايسو مانكاال علماء ڤالڤيس دان عاملات بوليه مرنچڠ باڬي ممستيكن
اوالسن ترسبوت دكومرسيالكن اونتوق منفعة عموم سچارا لبيه ملواس .اين سباڬاي چونتوه انتارا ڬرق
كرجا سماس يڠ مستي دمنفعتكن .ڤد ڤڠامتن ساي ،ايكون -ايكون علماء ماسيه كورڠ دكومرسيالكن د
ميديا سوسيال .اڤ يڠ لبيه مريساوكن كيت اڤابيال مشاركت ترتومڤو كڤد مريك يڠ برڬلر سيلبريتي تتاڤي
مننتڠ داسر ڤرجواڠن اسالم .ڤڠاروه ايكون سدميكيان اخيرڽ اكن لبيه منجاوهكن مشاركت درڤد فكرة
اسالم سرتا ڤوليتيك اسالم.
جوسترو ،دهارڤكن كڤد ديوان علماء نڬري -نڬري/واليه ڤرسكوتوان سرتا اوروسن-اوروسن علماء كاوسن
اڬر داڤت مڠهيمڤونكن علماء ڤالڤيس دان عاملات د سلوروه ڤريڠكت دڠن ممبري سوكوڠن ڤادو سرتا
بنتوان يڠ ترباءيق اونتوق مريك داڤت برڬرق سچارا بركلومڤوك .كوجودن علماء ڤالڤيس دان عاملات اين
جوڬ مروڤاكن ساله ساتو ستراتيڬي اونتوق كيت منجايكن ڤنوبوهن ديوان علماء كاوسن دڠن ڤندفترن
كأهلين درڤد كالڠن اساتذه مودا يڠ ممڤوڽاءي ڤلباڬاي التر بالكڠ دان كماهيران.
علماء مندڤاني ايسو انتارابڠسا
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سيدڠ مؤتمرين يڠ بربهاڬيا،
دنيا هاري اين مڽقسيكن باڬايمانا يهودي زيونيس ايڠين مڠمبڠكن ججاهنڽ منروس ي بونيكا مريك اياءيت
امريكا .اي داڤت دسكسيكن اڤابيال ڤد تاهون  ،2017ڤريسيدن امريكا شريكت ،دونلد ترامب مڠيشتهاركن
ڤروجيك  Deal of The Centuryدمي منجايكن ميس ي ڤرلواسان سمڤادن إسرائيل .ڤد تاهون ،2019
دونلد ترامب ڤوال مننداتاڠني ڤڠيشتهارن بوكيت ڬولن يڠ برادا د واليه سمڤادن سوريا يڠ درامڤاس اوليه
تنترا يهودي زيونيس ڤد  1967سباڬاي ميليق مريك .
كغايرهن يهودي زيونيس دالم ايسو ڤرلواسان ججاهن مريك مڽقسيكن امريكا شريكت يڠ برتيندق سالكو
ڤوليس دنيا منچامڤوري اوروسن -اوروسن كونفليك داملن نڬارا دان اخيرڽ منجاجه سچارا لڠسوڠ اتاو
تيدق لڠسوڠ ماللوءي بنتوان -بنتوان يڠ دبريكن .سبب ايت ،كيت بوليه ليهت باڬايمانا ڤراڠ ساودارا د
سوريا سجق  2011ماسيه تيدق بركسودهن اڤابيال نڬارا -نڬارا كواس بسر منچامڤوري اوروسن سچارا
تيدق لڠسوڠ دڠن ممبكلكن سنجات يڠ اخيرڽ مموسنهكن نڬارا اومت اسالم ،سداڠكن نڬارا -نڬارا كواس
بسر اخيرڽ ممڤروليهي كأونتوڠن درڤد جوالن سنجات.
لنتس دالم كونفليك داملن نڬارا -نڬارا اومت اسالم ،كيت مليهت باڬايمانا سيكڤ داتوء سري توان ڬورو
ڤريسيدن ڤاس يڠ مڠمبيل ڤنديرين اونتوق اومت اسالم تيدق ترجرت دڠن ايسو سينتيمن مذهب يڠ
دالڬ -الڬاكن .اكن تتاڤي ڤنكانن يڠ دبريكن اداله ترتومڤو كڤد ايسو كظاليمن دان چمڤور تاڠن نڬارا
لوار .اين جلس اڤابيال ڤرڬولقكن دان ڤڤراڠن يڠ برالكو اخيرڽ مڠهيلڠكن فوكوس كيت سياڤا سبنر
موسوه اسالم دان اخيرڽ اومت اسالم برتالڬه انتارا مريك كران سينتيمن ڤربيذأن مذهب يڠ تيدق
تروروس.
ماله سورت يڠ ڤرنه دتوليس اوليه داتوء سري توان ڬورو ڤريسيدن سوقتو مڠحاضيري ڤرسيداڠن د
طهران ،إيران يڠ برتاجوق " الحرب ملصلحة من؟" مڠيڠتكن كڤد ڤيمڤينن-ڤيمڤينن ڬرقن اسالم سدنيا
اڬر تيدق ترجرت دڠن ڤرچاتورن كواس بسر دنيا يڠ دبالكڠڽ اداله يهودي زيونيس .اخيرڽ يهودي زيونيس
دأڠڬڤ كاون مانكاال سسام اومت اسالم دأڠڬڤ الون دان دڤراڠي هابيس -هابيسن .
لوڤاكه كيت كڤد تراجيدي  15مي  1948باڬايمانا ترتوبوهڽ نڬارا حرام إسرائيل د ڤلسطين؟ اين كران
كواس ڤوليتيك اسالم ترتيڠڬي ايايت خالفة اسالمية د تركي تله ڤون دجاتوهكن ڤد  3مچ .1924
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سدريله ،اڤابيال ڤرڤادوان اومة برڬولق ستله برالكو روسوهن نڬارا عرب ڤد  1916يڠ تيدق ماهو برادا د
باوه ڤوست ڤمرينتاهن خالفه عثمانيه .اومة برڬولق اخيرڽ ممبريكن كقواتن كڤد موسوه يڠ اخيرڽ
ديكالراس ي بلفور ڤد  2نوۏيمبر  1917دماتراي اڤابيال  Britainمڽوكوڠ اونتوق موجودكن سبواه نڬارا باڬي
رعيت يهودي د ڤلسطين .اخيرڽ سماس اوندين اوليه ڤرتوبوهن بڠسا -بڠسا برساتو ڤد  29نوۏيمبر 1947
تردافت  33بواه نڬارا يڠ ممبري سوكوڠن ستله دلوبي اوليه يهودي زيونيس .واالوڤون كتيك ڤرستوجوان
اوندين يڠ مڠحاصيل ريسولوس ي  181ايت دبنته اوليه نڬارا -نڬارا عرب نامون اي تيدق د إيندهكن.
مڠاڤ؟ اين كران دنيا اسالم سوده برڤچه دان مله مك موسوه موال بركواس.
كيت جوڬ داڤت سقسيكن رنتتن ككجامن دان كظاليمن د بارت چينا اڤابيال اومت اسالم اوغيور
دتينداس اوليه ڤمرينتاهن كومونيس سجق تاهون  2015الڬي .سهيڠڬ كيني ڤنينداسن دان كظاليمن
كأتس اومت اسالم اوغيور دڤندڠ سڤي اوليه مشاركت دنيا سأوله -اوله تياد اڤا -اڤا يڠ برالكو .حق
براڬام د نافيكن دان دڤقسا اونتوق اومت اسالم اوغيور مرتد .اين كران ڤروڤاڬندا يڠ دماءينكن اداله
برتوجوان اونتوق ايسو كسالمتن نامون يڠ دساسركن اداله كأتس اومت اسالم  .اسالم دجاديكن البيل
كڤد  Terrorismeاونتوق موسوه اسالم منجايكن اڬيندا اسالموفوبيا.
سيهوبوڠن ايت ،ڤاس دالم ايسو برهادڤن دڠن كونفليك دنيا ماس كيني ممڤرليهتكن باڬايمانا ڤنديرين
يڠ سنتياس مندهولوكن جالن ڤرداماين دان تنڤا چمڤور تاڠن لوار .سيكڤ برهاتي -هاتي اين اداله باڬي
مڠلقكن اومت اسالم ترڤراڠكڤ دڠن سلوڬن  Terrorismeدان سلوڬن اسالم ديموكرات يڠ برقبلتكن
رومه ڤوتيه د وشيڠتون .ڤاس مڽدري اداڽ ڤرانچڠن ليچيق اونتوق مروبه فكرة اومت اسالم سوڤاي
مريك بوليه منريما اسالم اال امريكا دان هيدوڤ دالم كادأن بيبس تنڤا باتسن شريعة .ماللوءي سبواه
كاجين اوليه  RAND Corporationدداڤتي موسوه اسالم مڠهندقي اومت اسالم سام اد:
 )1برتالڬه دالم ايسو فروع سهيڠڬ ملوڤاكن ايسو ڤرجواڠن منديريكن سبواه مشاركت هرموني دان
خالفة اسالمية.
 )2اسالم يڠ دتونجولكن اداله اسالم يڠ دإعتراف اوليه امريكا اياءيت تنڤا روح شريعة دان جهاد.
اوليه يڠ دمكين ،دالم حال اين ڤارا علماء ڤاس مستي ممڤرباڽقكن باچان ايسو -ايسو انتارابڠسا باڬي
ممهمي حقيقة ڤرچاتورن دنيا يڠ كيني دچاتور سرتا دالكر ڤتاڽ اوليه موسوه اسالم كالڠن يهودي زيونيس
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دمي منجايكن ڤنوبوهن إسرائيل راي مريك .دالم ايسو -ايسو انتارابڠسا اين ڤارا علماء ڤاس مستي جلس
دان هندقله ممبري ڤنراڠن بهاوا:
 )1موسوه د سباليق دالڠ كونفليك دنيا اياله يهودي زيونيس سرتا ڤيهق برسكوتو يڠ مموسوهي اسالم.
 )2موسوه يڠ مستي دبريكن فوكوس اياله يهودي زيونيس سرتا اڬين دان سكوتو مريك دكالڠن اورينتاليس،
ليبراليس ،كومونيس ،راسيوناليس دان بوكنڽ سسام اومت اسالم دسببكن ڤربيذأن ڤنداڤت دان
سينتيمن مذهب.
 )3اڤابيال اومت اسالم برڤراڠ سسام سنديري ،نڬارا مريك اكن هنچور دان خزانه نڬارا برتوكر تاڠن كڤد
موسوه اسالم .دمكين ايت ،موسوه اسالم بروسها سوڤاي تيدق برالكوڽ ڤڽاتوان دكالڠن اومت اسالم.
فرمان هللا سبحانه وتعالى :
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ود َوَال َّ
َو َل ْن َت ْر َض ٰى َع ْن َك ْال َي ُه ُ
الن َ
ص َار ٰى َح َّت ٰى تت ِب َع ِمل َت ُه ْم ۗ ق ْل ِإ َّن ُه َدى الل ِه ُه َو ال ُه َد ٰى ۗ َول ِئ ِن َّات َب ْع َت أ ْه َو َاء ُه ْم
َ
ْ ْ
َّ
َّ
َ َ
َب ْع َد ال ِذي َج َاء َك ِم َن ال ِعل ِم ۙ َما ل َك ِم َن الل ِه ِم ْن َو ِل ٍي َوال ن ِص ٍير
مقصودڽ  :اورڠ-اورڠ يهودي دان نصراني تيدق اكن سنڠ كڤد كامو هيڠڬ كامو مڠيكوتي اڬام مريك.
كاتاكنله :سسوڠڬوهڽ ڤتونجوق هللا ايتله ڤتونجوق ﴿يڠ بنر﴾ .دان سسوڠڬوهڽ جك كامو مڠيكوتي
كماهوان مريك ستله ڤڠتاهوان داتڠ كڤدامو ،مك هللا تيدق الڬي منجادي ڤليندوڠ دان ڤنولوڠ باڬيمو.
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ڤنوتوڤ
سباڬاي خاتمه دالم اوچڤ اوتام ڤد كالي اين يڠ برتيماكن "علماء مميمڤين ڤڽلساين اسالم" ،مك كسموا
ڤارا علماء ڤاس د ستياڤ ڤريڠكت هندقله مڠمبليڠ كقواتن دمي منجايكن ستياڤ اڬيندا يڠ دڤوتوسكن.
سوبتيما يڠ ترترا دالم اوچڤ اوتام اين منونجوقكن فوكوس -فوكوس ترتنتو يڠ ڤرلو دبريكن ڤرهاتين
سريوس باڬي ممستيكن تيما يڠ دأڠكت تيدق هاڽ سقدر تيما تتاڤي سباڬاي ساسرن كرجا باڬي سيس ي
اين.
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تيما يڠ دڤيليه كالي اين منونجوقكن بتاڤ ڤرانن علماء ڤاس مستي دڤركاس سرتا دكومرسيالكن الڬي
باڬي مميمڤين جالن ڤڽلساين اسالم ترهادڤ ايسو-ايسو يڠ برالكو ڤسچا  14-PRUيڠ دليهت لبيه ڤينچڠ
دان كريتيكال بربنديڠ سبلوم اين .سوده ڤستي سباڬاي ڤرسياڤن منوجو  15- PRUاكن داتڠ ،ڤروبهن يڠ
ماهو دتراڤكن كڤد رعيت اداله برورينتاسيكن كفهمن اسالم بوكن هاڽ سماڠت سمات -مات .
دوكترين -دوكترين مڽلويڠ يڠ مونچول د نڬارا اين سڤرتي ليبراليسما ،ڤلوراليسما دان الءين -الءين مستي
دهادڤي دان دتاڠني دڠن بينتيڠ علمو اسالم اڬر مشاركت تيدق ترجرت دڠن ڤراڠكڤ موسوه -موسوه
اسالم يڠ ماهو مڠهيلڠكن كعزهن اسالم .سموڬ سلوروه مؤتمرين داڤت مڠمبيل بهاڬين سڤنوهڽ دالم
ڤربينچڠن دان منجالنكن ڤرانچڠن يڠ برسڤادو برموال دڠن اوروسن علماء ڤاس كاوسن ،ديوان علماء
ڤاس نڬري ،علماء ڤالڤيس ،عاملات دان ديوان علماء ڤاس ڤوست .ماريله كيت مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد
نصيحت سيدنا علي بن ابي طالب رض ي هللا عنه :
َ
َ ُّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
اط ُل ِب ِنظ ٍام
الحق ِبال ِنظ ٍام يغ ِلبه الب ِ
مقصودڽ :كبنرن تنڤا سيستم اكن داڤت مڠالهكنڽ اوليه كباطلن يڠ برسيستم
ساي جوڬ مڠمبيل كسمڤتن دسيني اونتوق مموهون برباڽق -باڽق كمعافن دأتس ساله سيلڤ سڤنجڠ
ساي مڠمودي ديوان علماء ڤاس ڤوست .ساي ايڠين مراكامكن ڤڠهرڬان كڤد سلوروه جاوتنكواس كرجا
دان ڤارا جنترا ديوان علماء يڠ برتوڠكوس -لوموس ممبنتو دالم منجايكن ڤرانچڠن ديوان علماء ڤاس
ڤوست برجالن دڠن لنچر .ساي يقين كڤيمڤينن سلڤس درڤد اين اكن لبيه چمرلڠ دالم ڬرق كرجا يڠ
دسوسون دان داڤت منجاديكن ديوان علماء ڤاس ڤوست سباڬاي سبواه ديوان ترس يڠ سنتياس
منجاڬ كأوتوهن ڤاس دڠن داسر اسالم .
سيروا على بركة هللا
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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