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السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
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يڠ امت برحرمت استاذ داتوء بنترا كانن ،تيمبالن املرشد العام ڤاس سالكو
ڤراسمي مؤتمر تاهونن ديوان علماء ڤاس ڤوست كالي ك59-؛
يڠ دحرمتي الفضيل ڤڠروس ي تتڤ؛
أصحاب الفضيلة تيمبالن كتوا ،ناءيب كتوا دان اهلي-اهلي جاوتنكواس كرجا
ديوان علماء ڤاس ڤوست؛
يڠ دراعيكن واكيل-واكيل جاوتنكواس كرجا ڤاس ڤوست؛
أصحاب الفضيلة كتوا-كتوا ديوان علماء ڤاس نڬري-نڬري دان واليه
ڤرسكوتوان؛
أصحاب الوقار والعلم ڤارا توان ڬورو ،عالم علماء ،ڤارا اساتذة؛
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أصحاب السعادة ڤارا تتامو جمڤوتن ،ڤرواكيلن دان ڤمرهاتي سكالين؛
يڠ برتوڬس اهلي-اهلي ڤانيتيا مؤتمر سرتا تمان-تمان ڤڠعمل ميديا يڠ توروت
ممرياهكن مؤتمر اين.
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ڤنداهولوان
 -1ساي مڠوچڤكن اهال وسهال و مرحبا بكم كڤد سموا ڤرواكيلن دان ڤمرهاتي
يڠ منجايكن مؤتمر ديوان علماء ڤاس ڤوست كالي ك  .59كيت مراسا ساڠت
ترهارو كران مؤتمر ڤد كالي اين ساڠت بربيذا دڠن مؤتمر-مؤتمر كيت سبلوم
اين .د مان ،مؤتمر ڤد كالي اين ترڤقسا داداكن دالم تيمڤوه ڤرينته كاولن
ڤرڬرقن ڤموليهن ﴿ڤ ك ڤ ڤ﴾ .جوسترو ،اي ترڤقسا داداكن دالم سواسان
يڠ ڤنوه دڠن كسدرهانان دان دڠن مڠمبيل كيرا لڠكه-لڠكه كسالمتن يڠ
دتتڤكن دالم ڤروسيدور اوڤراس ي ستندرد ﴿سوڤ﴾ يڠ تله دتتڤكن اوليه ڤيهق
كراجأن باڬي مڠكڠ ڤنوالرن وابق كوۏيد 19-يڠ سداڠ ملندا نڬارا كيت ڤد هاري
اين.
مؤتمر اداله ميدن محاسبة تاهونن يڠ امت ڤنتيڠ باڬي كڤيمڤينن ديوان علماء
ڤاس ڤوست اونتوق منداڤتكن معلوم بالس درڤد ڤيمڤينن اكر اومبي بركنأن
ستراتيڬي دان ڬرق كرجا يڠ تله دأتور سبلوم اين .ماللوءي مؤتمر جوڬ ،ڤارا
ڤرواكيلن اكن دبكلكن دڠن هاالتوجو سماس ديوان علماء ڤاس ڤوست دان
ارهن-ارهن تربارو كڤيمڤينن باڬي ممڤركوكوهكن ڬرق كرجا ڤرتي سالرس دڠن
ڤروبهن لنسكاڤ ڤوليتيك يڠ امت كتارا ڤد هاري اين.
 .2مؤتمر كالي اين جوڬ برلڠسوڠ دالم كادأن ڤروبهن اقليم ڤوليتيك يڠ لبيه
مميهق كڤد ڤاس د ڤريڠكت كراجأن ڤرسكوتوان دان ببراڤ نڬري .اي اداله
حاصيل درڤد ستراتيڬي ڤرتي يڠ مڠاداكن هوبوڠن كرجاسام ڤوليتيك ڤينتر
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دڠن ببراڤ ڤرتي ڤوليتيك الين يڠ اخيرڽ تله ممبنتوق بلوك ڤوليتيك يڠ دكنلي
سباڬاي ڤاكتن ناسيونل ﴿ڤي إن﴾ .اڤابيال ڤاكتن هارڤن (ڤي إه) هيلڠ سوكوڠن
ماجوريتي د ڤرليمين ،ڤاكتن ناسيونل ﴿ڤي إن﴾ تله دبري ڤلواڠ مڠمبيل اليه
ڤينتادبيران ڤوتراجاي .ڤاكتن ناسيونل ﴿ڤي إن﴾ ،سباڬايمان كيت معلوم،
برجاي درياليساسيكن حاصيل درڤد كرجاسام برسجاره انتارا ڤاس دان امنو
دالم موافقة ناسيونل ﴿إم إن﴾.
كيت برشكور كڤد هللا سبحانه وتعالى يڠ تله ممبوقتيكن جنجيڽ دڠن
مڠورنياكن ككواسأن ماللوءي ڤركوڠسين ڤمرينتاهن د مليسيا.

لنترن ايت ،كيت تله مميليه تيما مؤتمر ڤد كالي اين "علماء ڤرتڬوه
م وافقة".
چابرن مڽاتوكن نڬارا ڤسچ ڤينتادبيران ڤاكتن هارڤن (ڤي إه)
 .3كيت ماسيه الڬي برادا د بولن محرم ،د مان امة اسالم مڽمبوت ڤريستيوا
هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم يڠ مڠيڠتكن كيت تنتڠ موافقة امة يڠ دبينا
دان دڤرتڬوهكن اوليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم د اول ڤمبينأن نڬارا
اسالم مدينه .دالم ڤريستيوا هجرة دان ڤمبنتوقن نڬارا اسالم مدينه ،رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم تله ممبريكن ڤرهاتين خصوص كڤد اسڤيك ممبنتوق
ڤرڤادوان نڬارا .بڬيندا صلى هللا عليه وسلم تله ملتقكن  3لڠكه اساس باڬي
توجوان ايت ،د مان اي دموالكن دڠن ڤڽاتوان امة دان دأخيري دڠن كونترك
سوسيال يڠ مڠيكت سموا ورڬنڬارا سچارا عاديل دان سقسام.
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 3لڠكه اساس ايت اداله سڤرتي برايكوت؛
 -1مڽاتوكن سلوروه ڤندودوق مدينه ﴿يثرب﴾ يڠ ترديري دري كالڠن اوس دان
خزرج
 -2مڽاتوكن انصار دان مهاجرين ماللوءي كونسيڤ التأخي ﴿ڤرساودارأن
اسالم﴾.
 -3مڽاتوكن سلوروه ڤندودوق مدينه يڠ ترديري درڤد ڤلباڬاي كلومڤوك كابيله
يهودي دباوه كونترك سوشيال دان ڤرملباڬان مدينه ﴿صحيفة مدينة﴾.
ڤڽاتوان اين تله ممبواهكن كقواتن امة يڠ تياد تنديڠنڽ دالم سجاره دنيا.
 .5ڤنوبوهن نڬارا مليسيا ،جلس سكالي مڠمبيل سماڠت درڤد ڤريستيوا ڤمبينأن
نڬارا اسالم مدينه .ڬينراس ي ڤڠاسس كمرديكأن نڬارا جلس ممهمي كڤنتيڠن
ڤرڤادوان د كالڠن رعيت بربيلڠ قوم ،اڬام دان بوديا .لنترن ايت ،كونترك
سوسيال يڠ مليبتكن سموا قوم تله دبينچڠكن سچارا مندالم سهيڠڬ منداڤت
ڤرستوجوان درڤد سموا واكيل-واكيل قوم ،ڤرتي-ڤرتي ڤوليتيك دان ڤرتوبوهن-
ڤرتوبوهن سيۏيل ،سكاليڤون ڤد كتيك ايت ،بڠسا ماليو اداله مروڤاكن ترس
اوتام دالم ڤرجواڠن منونتوت كمرديكأن دان مروڤاكن كومڤولن ماجوريتي
رعيت يڠ تربسر دري سڬي ديموڬرافي .نامون لڠكه ممبنتوق ڤرڤادوان اداله
ساتو لڠكه امت ڤنتيڠ .اي أومڤام لڠكه "ڬرڬس ي" دالم ڤرجواڠن منونتوت
كمرديكأن .لڠكه يڠ ڤنوه دڠن ڤرتيمبڠن توليرنس ي دان حكمه يڠ امت مندالم.
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 .6نامون ،سڤنجڠ  22بولن ڤينتادبيران ڤاكتن هارڤن (ڤي إه)  ،كرتقن هوبوڠن
انتارا قوم دان اڬام ساڠت تراس .اي لنترن كراكوسن مريك منچابر ستياڤ باتو
اساس ڤرڤادوان نڬارا يڠ تله ترڤاهت دالم كونترك سوسيال يڠ تله دسڤاكتي
اوليه ڬينراس ي ڤڠاسس كمرديكأن نڬارا.
انتاراڽ ،مريك سريڠ منچابر "كويبوأن" اڬام اسالم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان يڠ
داعتراف اوليه ڤرملباڬان ،سكاليڤون ڤرملباڬان جلس ممبري كعاديلن كڤد
ڤڠانوت-ڤڠانوت اڬام-اڬام الين بهاوا مريك بيبس اونتوق مڠمالكن كڤرچايأن
ماسيڠ-ماسيڠ .مريك تيدق ماهو اڬام اسالم ممڤوڽاءي سبارڠ كدودوكن
ايستيميوا ددالم ڤينتادبيران نڬارا ،مريك ماهوكن نڬارا كيت منجادي نڬارا
سكولر سڤنوهڽ .ولحال اڬام اسالمله فورموال اساس دالم ممبنتوق ڤرڤادوان
باڬي مشاركت مجموع د نڬارا كيت .تنڤا اڬام اسالم ،اورڠ ماليو اكن ترباوا-باوا
دڠن سماڠت كتوانان ماليو يڠ اكن منينداس بڠسا-بڠسا الين.
مريك جوڬ منچابر سبارڠ اوسها اونتوق ممڤركاسكن ايكونومي دان كباجيكن
بڠسا ماليو دان بوميڤوترا اتس السن اي اداله ساتو كتيدق عاديلن كڤد بڠسا-
بڠسا الين يڠ جوڬ مروڤاكن ورڬنڬارا مليسيا .مريك سڠاج ملوڤاكن ڬولوڠن
ماجوريتي ڤندودوق نڬارا يڠ ترڤيڠڬير درڤد اروس كماجوان نڬارا .ڬولوڠن يڠ
هاڽ مميليقي  16ڤراتوس ڤڬاڠن ايكويتي دالم نڬارا .ولحال مريكله ڬولوڠن يڠ
تله برجواڠ ممردكاكن تانهاير دڠن سڬاال كريڠت ،داره دان اير مات سالما
راتوسن تاهون.
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منچابر كدودوكن ايستيميوا اڬام اسالم دالم ڤينتادبيران نڬارا دان منافيكن حق
اورڠ ماليو دان قوم بوميڤوترا اونتوق دبري كاوڤايان برساءيڠ سچارا عاديل دالم
لنسكاڤ ڤركوڠسين كيك ايكونومي يڠ ساڠت برت سبله اين ،اداله لڠكه
دراستيق يڠ اكن سڬرا مرانڤكن ڤرڤادوان نڬارا .تنڤا ڤرڤادوان ،كيت اكن
كهيلڠن كمعمورن دان كهرمونيان .بهكن كيت موڠكين كهيلڠن تمڤت برتدوه.
والعياذ باهلل!

ڤرڤادوان ناسيونل برترسكن ڤرتيمبڠن شرع ،بوكن سماڠت
عصبية يڠ سمڤيت
 .7ڤاس منولق ڤرڤادوان ناسيونل يڠ دأساسكن اتس سماڠت ڤرقومان دان
عصبية يڠ سمڤيت .اي بوكنله بنتوق ڤرڤادوان يڠ دانجوركن اوليه اسالم سجق
هاري ڤرتام ڤنوبوهن نڬارا اسالم مدينه .بهكن ڤرڤادوان ناسيونل مستيله
براسسكن ڤرتيمبڠن شرع يڠ عاديل ،مڠمبيل كيرا كڤنتيڠن سموا ڤيهق سچارا
سقسام دان مندهولوكن كڤنتيڠن نڬارا مڠاتس ي كڤنتيڠن ڤرقومان يڠ سمڤيت.
اين كران ستياڤ ڤيهق يڠ راسيونل اكن سڬرا ممهمي بهاوا مليسيا اداله نڬارا
برمشاركت مجموع ،بربيلڠ بڠسا ،اڬام ،بوديا ،قوم دان ايتنيك .اي اداله ساتو
كڽاتأن يڠ تيدق الڬي بوليه دينافيكن .كتيدق ڤواسن هاتي مان-مان قوم يڠ
تيدق داوروسكن دڠن باءيق بوليه منچتوسكن تراڬد يڠ تيدق دايڠيني .اوليه
ايت ،كيت مستيله سنتياس مڠوروسكن ڤرسليسيهن فهم دان كتيدق ڤواسن
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هاتي سسام كيت اڬر كيت اكن تروس داڤت هيدوڤ برسام دڠن هرموني،
برساتو ڤادو دان ساليڠ بنتو ممبنتو.
ڤرڤادوان ناسيونل دالم موديلڽ يڠ لبيه كچيل ،تله چوبا درياليساسيكن دالم
ڤاس د دالم اورڬانيساس ي ڤرتي سنديري ماللوءي ڤمبنتوقن سايڤ ڤاس ايايت
ديوان هيمڤونن ڤندوكوڠ ڤاس ﴿د ه ڤ ڤ﴾ .ديوان هيمڤونن ڤندوكوڠ ڤاس
﴿د ه ڤ ڤ﴾ تله دبري رواڠ اونتوق مڠموكاكن ڤنداڠن كڤد ڤرتي سباڬاي ساله
ساتو درڤد ديوان-ديوان .مريك جوڬ توروت دكموكاكن منجادي چالون-چالون
ڤاس دالم ڤيليهنراي .بهكن واكيل-واكيل ديوان هيمڤونن ڤندوكوڠ ڤاس ﴿د ه ڤ
ڤ﴾ جوڬ توروت دالنتيق كڤد ببراڤ جاوتن ڤوليتيك دالم ڤينتادبيران كراجأن.
 .8ديوان علماء ڤاس ڤوست دڠن اين مڠڬاريسكن  5توڠڬق دالم ممبينا
ڤرڤادوان ناسيونل.

 ﴾1منجاڬ حق ماجوريتي سچارا عاديل
رياليتي ڤوڤولس ي ڤندودوق مليسيا مماڤركن لبيه  20جوت ڤڠانوت اسالم د
مليسيا دري كسلوروهن بيلڠن رعيت يڠ برجومله  32جوت .فكتا اين
منونجوقكن ڤڠانوت اسالم مروڤاكن بيلڠن ماجوريتي بربنديڠ ڤڠانوت اڬام الين.
اين منجاديكن ترس كڤد كقواتن دالم كونتيك سواسان ماجوريتي يڠ سديا اد.
دومينن ڤڠانوت اسالم ڤوال اياله كالڠن قوم ماليو يڠ مليڤوتي  69ڤراتوس دان
لبيه بربنديڠ ڤراتوسن قوم الين.
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ڤرڤادوان دڠن منجاڬ حق ماجوريتي اين بوكنڽ برمقصود تعصوب ڤرقومان
دان بوكن جوڬ راسيس .اي برمقصود ممليهارا كستابيلن سواسان منروس ي
بيلڠن ماجوريتي يڠ اد كران اي مروڤاكن سوارا يڠ بسر الڬي دومينن سچارا
عاديل تنڤا منظاليمي ڤيهق الين .جوسترو ،اي تيدق برچڠڬه دڠن شريعة.
دالم سبواه حديث ،بڬيندا صلى هللا عليه وسلم برسبدا،
"األئمة من قريش"
برمقصود" :ڤميمڤين ايت هندقله درڤد كالڠن قريش.
ابن خلدون مڠهورايكن مقصود حديث ترسبوت درڤد اسڤيك مقاصيدڽ يڠ
مروجوق كڤد كڤنتيڠن وجودڽ ڤندوكوڠ كڤيمڤينن نڬارا درڤد ڬولوڠن
ماجوريتي ،دمان اي اداله فكتور ڤنتيڠ كستابيلن ڤوليتيك دالم سسبواه نڬارا
اتاو واليه.

 ﴾2مڠحرمتي اسالم سباڬاي ڤاسق كستابيلن
ڤاس مڽرو سموا ڤيهق يڠ چينتاكن ڤرڤادوان سوڤاي مڠحرمتي اسالم سباڬاي
ڤاسق كستابيلن نڬارا .كستابيلن ماجوريتي دان ڤوليتيك اين مستي دلتقكن
ترسڽ اداله اسالم .منروس ي ڤركارا  ﴾1﴿3منجلسكن بهاوا اسالم اڬام
ڤرسكوتوان.
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كقواتن ڤرڤادوان منروس ي ڤاسق اسالم داڤت دليهت كڤد :
ا .اسالم منجادي ايدينتيتي نڬارا.
ب .ي.د.ڤ .اڬوڠ مروڤاكن كتوا نڬارا كالڠن ماليو مسلم.
ج .مڠكلكن سجاره ماليو يڠ سينونيم دڠن تفسيرن ڤڠانوت اسالم منروس ي
ڤرملباڬان.
د .راج-راج نڬري منجادي كتوا اڬام د نڬري ماسيڠ-ماسيڠ يڠ دتادبير.
ه .اسالم ماسيه برصفة دومينن كران اي دسبوت سچارا خصوص.
ڤرڤادوان يڠ كوكوه هاڽله دڠن تالي اڬام هللا .اينله يڠ دڤراينتهكن اوليه هللا
منروس ي فرمانڽ :
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ه َ ً ََ َ َ ه ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ه َ ُ ْ ُ
ٱَّلل َعل ْيك ْم ِإذ ك ُنت ْم
ٱَّلل ج ِميعا وال تفرقوا ۚ وٱذكروا ِنعمت ِ
وٱعت ِصموا ِبحب ِل ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ ْ َ ًٓ ََه َ
َ
ٍۢ
ْ
ف َب ْي َن ُق ُلوبك ْم فأ ْ
ص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِهۦٓ ِإخ ََٰو ًنا َوك ُنت ْم َعل َٰى ش َفا ُح ْف َرة ِم َن
أعداء فأل
ِ
ه َ َ َ َ ُ ْ َ َ ََٰ َ ُ َ ُ ه ُ َ ُ ْ َ ََٰ َ َ ه ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ٱلن ِار فأنقذكم ِمنها ۗ كذ ِلك يب ِين ٱَّلل لكم ءاي ِت ِهۦ لعلكم تهتدو
مقصودڽ :
"دان برڤڬڠ تڬوهله كامو سكالين كڤد تالي هللا ﴿أڬام اسالم﴾ ،دان جاڠنله كامو
برچراي-براي؛ دان كنڠله نعمت هللا كڤد كامو كتيك كامو برموسوه-موسوهن
﴿سماس جاهلية دهولو﴾ ،اللو هللا مڽاتوكن د انتارا هاتي كامو ﴿سهيڠڬ كامو
برساتو-ڤادو دڠن نعمت اسالم﴾ ،مك منجاديله كامو دڠن نعمت هللا ايت اورڠ-
اورڠ اسالم يڠ برساودارا .دان كامو دهولو تله برادا د تڤي جورڠ نراك ﴿دسببكن
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ككوفورن كامو سماس جاهلية﴾ ،اللو هللا سالمتكن كامو دري نراك ايت
﴿دسببكن نعمت اسالم جوڬ﴾ .دمكينله هللا منجلسكن كڤد كامو ايات-ايات
كتراڠنڽ ،سوڤاي كامو منداڤت ڤتونجوق هدايهڽ[ - ".سوره علي عمران ]103
برداسركن سجاره ،اڤابيال اسالم بركواس د سسواتو تمڤت ،مك سموا بڠسا
برادا د باوهڽ اكن سالمت دان منداڤت كسجهترأن .اسالم اڬام ممباوا كعاديلن
دان كسجهترأن ڤد سموا.
ادڤون رياليتي دنيا هاري اين اڤابيال سسواتو تمڤت اسالم مينوريتي دان تيدق
بركواس مك برالكوله ايسو كمأنسيأن دان كظاليمن يڠ تيدق برڤڠهوجوڠ
خصوصڽ كاتس ڤڠانوت اسالم يڠ مينوريتي ايت .سباڬايمان كيت سقسيكن
ڤڠهاڤوسن ايتنيك روهيڠيا د سمڤادن ميانمار اوليه ڤڠانوت بوذا ايكستريمس،
ڤنينداسن دان كظاليمن كاتس اومت اسالم ايتنيك اواغيور د واليه زيانجينڬ،
بارت چينا اوليه چينا كومونيس ،اومت اسالم د اينديا اوليه هيندو ايكستريمس
دان الين-الين.

 ﴾3مڠهرمونيكان كسجهترأن دالم مشاركت مجموع
ڤرڤادوان ناسيونل يڠ ايڠين دبنتوق دان دڤليهارا بوكنله برمقصود مميڠڬيركن
نون مسلم اڤاته الڬي برصفة راسيس .اين كران تيندقن نبي صلى هللا عليه وسلم
دالم ڤڽاتوان صحابة كالڠن مهاجرين دان انصار سرتا اوس دان خزرج اڬر
موجودكن :
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ا .كقواتن امة اسالم
ب .كستابيلن ڤوليتيك
ج .كامانن سجاڬت عموم
سموا نون مسلم اليق دبريكن حق كمأنسيأن ،كمسيراكاتن دان كورڬنڬارأن دالم
سسبواه نڬارا يڠ ددودوكي سالڬيمنا مريك مڠحرمتي دان مماتوهي ڤراتورن يڠ
سديا اد .موديل منروس ي ڤياڬم مدينه منونجوقكن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ممبهاڬيكن كڤد  2كاتڬوري ايايت  23فصل مڠناءي حق دان تڠڬوڠجواب
اورڠ اسالم مانكاال  24فصل مڠناءي حق دان تڠڬوڠجواب نون مسلم.

 ﴾4مندهولوكن جالن ڤرداماين دان كسجهترأن.
ڤرڤادوان ناسيونل منروس ي برالكوڽ موافقة امة يڠ برڤقسيكن اسالم .ڤركارا يڠ
مڠونتوڠكن اسالم مستي داوتاماكن دري كڤنتيڠن ڤراسان دان ايموس ي
ڤريبادي .ڤمبوكان كوتا مكة ،اي دكنلي دڠن هاري ڤڠامڤونن دان كاسيه سايڠ.
نامون كران اسالم ،مك اڤ سهاج كڤنتيڠن اسالم داوتاماكن دري ايموس ي.
ابو سفيان يڠ منجادي دالڠ ترچتوس ڤڤراڠن بدر ،هند يڠ ممبله دادا دان
ممامه هاتي  /جنتوڠ سيدنا حمزة كمودين ملودهكنڽ ،عكرمة انق ابو جهل يڠ
دندم اتس تربونوهڽ ايهڽ ايايت ابو جهل دالم ڤراڠ بدر ،سهيل انتارا ڤرونديڠ
دري مشركين وقتو رونديڠن حديبية يڠ چڠيه دان باڽق الڬي ،ماسوق اسالم
سماس ڤمبوكان كوتا مكة ،مريك دمعافكن دان دتريما.
مؤتمر تاهونن ديوان علماء فاس فوست كالي ك56-

موك سورت 13

اوچڤ اوتام كتوا ديوان علماء فاس فوست

كواتڽ امة كران ڤرڤادوان ناسيونل براسسكن ڤقس ي اسالم .رونتوهڽ كقواتن
اڤابيال امة تيدق برساتو ،تيدق ملتقكن كڤنتيڠن اسالم سرتا مڠمبيل كواس
اسيڠ اونتوق چمڤوري اوروسن داملن امة .ليهت سجاره ،واالو دنيا اسالم داوجي
دڠن مصيبة بسر دڠن ترچتوس ڤڤراڠن صفين انتارا ڤواق سيدنا علي بن ابي
طالب دڠن ڤواق سيدنا معاوية بن ابي سفيان تتاڤي كراجأن اسالم د مدينه
تيدق جاتوه .كناڤ؟ كران مريك تيدق ڤڠڬيل كواس اسيڠ چمڤوري اوروسن
داملن.
مالهن ،اسالم مڠاجر اومتڽ اونتوق مندهولوكن جالن كسجهترأن دان ڤرداماين
سالڬيمنا ظاهير كاره ايت تربوك دان وجود .اينله اسالم ،يڠ ممباوا مقصود
كسجهترأن دان سنتياس ممبوك ڤلواڠ ڤرڤادوان كڤد مريك يڠ بركهندق دان
نية.
سهيڠڬ جك سداڠ برڤراڠ ،موسوه ماهو برداماي مك ڤرينته اسالم كنا تريما
ڤرداماين يڠ دهولوركن .اين كران متالمت اوتام اياله ڤرتاهنكن حق دان بوكن
ڤوليتيك بنچي دندم.
فرمان هللا سبحان وتعالى.
لس ۡلم َف ۡ
ٱلسم ُیع ۡٱل َع ِل ُ
ٱج َن ۡح َل َها َو َت َو هك ۡل َع َلى ه ِ ۚ ه ُ ُ َ ه
۞ َوإن َج َن ُح ۟وا ِل ه
یم * َو ِإن
ٱَّلل ِإن ۥه هو ِ
ِ
ُ ُ ِ ۤ ۟ َ َ ۡ َ ُ َ َ ه َ ۡ َ َ ه ُۚ
صرهۦ َوب ۡٱملُ ۡؤمنينَ
ٱَّلل ُه َو هٱل ِذ ۤی َأ هی َد َك ب َن ۡ
ی ِریدوا أن یخدعوك ف ِإن حسبك
ِ ِِ ِ ِ ِ
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مقصودڽ :
دان جك مريك ﴿ڤيهق موسوه﴾ چندروڠ كڤد ڤرداماين ،مك اڠكاو جوڬ
هندقله چندروڠ كڤداڽ سرتا برتوكله كڤد هللا .سسوڠڬوهڽ اي مها مندڠر الڬي
مها مڠتاهوي .دان جك مريك برتوجوان هندق منيڤومو ،مك سسوڠڬوهڽ
چوكوڤله هللا ﴿منجاڬ دان ممبريكن ڤرليندوڠن﴾ كڤدامو .دي له يڠ
مڠواتكنمو دڠن ڤرتولوڠنڽ دان دڠن ﴿سوكوڠن﴾ اورڠ-اورڠ يڠ برايمان- ".
[سوره االنفال ]62 -61

 ﴾5منولق سبارڠ عنصورخيانة
اسالم منولق سبارڠ ڤڠخيانتن سام اد موسوه دالم اتاو لوار .جك دهولو
ڤڤراڠن برالكو كران دوا سبب .ڤرتام ،موسوه يڠ مموالكن سراڠن .كدوا،
ڤڠخيانتن برالكو.
اسالم تيدق مموسوهي نون مسلم دسببكن مريك تيدق مڠانوت اسالم .يهودي
بني نضير دان يهودي بني قريظة يڠ دهاالو دري مدينه ،بوكن كران مريك تيدق
مڠانوت اسالم تتاڤي مريك مڠخيانتي موافقة يڠ دمنتراي دالم ڤياڬم مدينه.
كسالمتن نڬارا ترانچم دڠن سبب ڤڠخيانتن دان تيندقن بوچور معلومت داملن
دان سوليت كڤد ڤيهق موسوه.
جوسترو ،تيتيق ڤرڤادوان تيدق اكن ترچاڤاي جك اداڽ سبارڠ عنصور خيانة
سڤرتيمان كسجهترأن مدينه منجادي ترانچم دڠن وجودڽ ڬولوڠن ڤڠخيانت
كڤد نڬارا.
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بردڤن دڠن چابرن امة يڠ دبيالڠڬو دڠن كألڤأن
 .9واالوڤون امة اسالم ڤرنه منچاڤأي زمان كڬميلڠنڽ دالم سجارهڽ يڠ ڤنجڠ،
نامون ككواسأن دان كقواتن امة اين هيلڠ دڠن ببراڤ سبب اوتام.
انتاراڽ؛
 ﴾1راماي د كالڠن اومت اسالم ترڤسوڠ دري كفهمن اسالم يڠ صحيح دان
برڤاليڠ درڤد ڤڠرتين الدين يڠ بنر.
 ﴾2ڤڠابايان درڤد كتاب هللا دان سنة رسول هللا سرتا منجاوهكن اسالم درڤد
سيستم كهيدوڤن.
 ﴾3ڤرڤچاهن اومت اسالم دان ڤرتمبوڠن كونفليك ڤوليتيك ،ڤرقومان دان
مذهب دالم مشاركت اسالم.
 ﴾4كلمهن كڤيمڤينن اسالم دان مڠإكسڤلويتاس ي ككواسأن اونتوق ممنوهي
هاوا نفسو دان كڤنتيڠن ڤريبادي سرتا جاوه درڤد مصلحت اسالم دان امة.
 ﴾5ڤودر سماڠت جهاد دان ڤڠوربانن اونتوق ممڤرتاهنكن اسالم.
 ﴾6امة تيدق بڠكيت اونتوق ملقساناكن أمر معروف نهي منكر دان دعوة
اسالم.
 ﴾7ترسبارڽ ڤڽاكيت مورل دان كرونتوهن سوچيال دالم كهيدوڤن اومت
اسالم.
 .10جوسترو ايت ،ماريله كيت مڠحياتي اڤ يڠ دسبوت اوليه شيخ محمد
الغزالي ددالم توليسنڽ "علل وأدوية"،
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و على األمة اإلسالمية اليوم أال تقف على أطالل املاض ي ،لتأس ى وتتحسر ،بل ال
بد من عالج الحاضر بفقه إسالمي واع
" واجب كاتس اومت اسالم هاري اين اڬر جاڠن تروس برادا دأتس رونتوهن
ماس اللو اونتوق دايكوتي اتاو دراتڤي  ،بهكن سمستيڽ دڤوليهكن هاري اين دڠن
فقه اسالم يڠ ڤنوه كسدرن“.
اينله توڬس ڤارا علماء ،تراوتماڽ علماء دالم ڬرقن اسالم.

ديوان علماء ڤاس ڤوست مڠاوس ي ڬرقن اسله دالم م وافقة امة
 .11علماء مستي ممڤلوڤوري موافقة امة دڠن مڠحياتي دستور وحدة ثقافة
اسالمية .سوك ساي مڠڬاريسكن ببراڤ ڤندوان كڤد ڤارا علماء دالم منجايكن
دان مڽوبوركن سڬاال اوسها اونتوق منچاڤاي ڤڽاتوان امة.
ا .ملتقكن روجوكن ترتيڠڬي دالم ڤرجواڠن اياله القرءان ،حديث ،إجماع دان
قياس سباڬايمان يڠ ترمكتوب دالم فاسا  7ڤرملباڬان ڤرتي.
ب .علماء مستيله ممهمي ڬرقن اصالح يڠ دجالنكن سچارا برفاسا ﴿تدرج﴾ دڠن
ممبيذاكن انتارا ڤركارا اصول ﴿ثوابيت﴾ دان فرع ﴿متغيرات﴾ .
ج .كڤوتوسن مجليس شورى علماء ڤاس منجادي ترس دان لندسن اوتام دالم
ممڤرتڬوهكن ڤرجواڠن اسالم.
د .علماء ممهمي دان مڽدري كمصلحتن اوتام اتاو كمضارتن يڠ دهشت د الڤڠن
ڤوليتيك سماس دڠن فقه موازنات ،فقه واقع ،مقاصيد شرعية دان فقه
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ايمڤليكس ي ﴿ فيكه ماآلت ﴾.
ه .سمستيڽ علماء مڠهياس ي ديري دڠن اخالق سلف الصالح دالم مڽلوسوري
كخالفن ڤنداڤت دان كڤلباڬايان مذهب.
امام الشافعي رحمه هللا ڤرنه مڽبوت كڤد موريد دان صحابتڽ يڠ برسليسيه
ڤنداڤت دڠنڽ اڬر برالڤڠ دادا .كات امام شافعي رحمه هللا:
ٌ
ُ
يا يونس ،تجمعنا ُ
فرقنا مسألة!
مئات املسائل وت
ِ
َ
ً
فأحيانا كسب القلوب أولى من
يا يونس ،ال تحاول االنتصار في كل االختالفات،
كسب املواقف،
َ
يا يونس ،ال تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها ،فربما تحتاجها للعودة ً
يوما ما ،اكره
ُ
الخطأ ً
دائما ،وال تكره املخطئ،
يا يونس ،انتقد القول لكن احترم القائل؛ فإن مهمتنا أن نقض ي على املرض ،ال
على املريض.
واهاي يونس !
راتوسن مسئله تله مڽاتوكن كيت دان هاڽ ساتو مسئله ممبيذاكن كيت بردوا.
واهاي يونس !
جاڠن اڠكاو بروسها اونتوق منڠ دالم سلوروه كخالفن ،مك كادڠ-كادڠ مميكت
هاتي-هاتي لبيه اوتام درڤد ممڤرتاهنكن سڬاال ڤنديرين.
واهاي يونس !
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جاڠن اڠكاو مموسناهكن جمبتن يڠ اڠكاو تله بينا دان ماللوءيڽ ،كموڠكينن
بسر اڠكاو برحاجة دڠنڽ اونتوق كمبالي ڤد ساتو هاري ننتي .هندقله اڠكاو
سنتياس ممبنچي كسالهن دان جاڠن ممبنچي ڤساله.
واهاي يونس !
هندقله اڠكاو مڠكريتيك سسواتو ڤنداڠن تتاڤي حرمتيله ڤمبيچارا ڤنداڠن
ايت .سسوڠڬوهڽ توڬس كيت اياله مڠهيلڠكن ڤڽاكيت بوكن ڤساكيت.
 .12ڤاس تله مالكري ڤرجواڠنڽ دڠن موافقة امة يڠ هيبت سهيڠڬ برجاي
ممبنتوق كراجأن ڤريكتن ناسيونل د ڤريڠكت ڤرسكوتوان دان د ببراڤ نڬري.
ڤارا علماء مستيله مماءينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ دالم ممستيكن ڤنتادبيران نڬارا
دان نڬري برلندسكن شريعة سممڤو موڠكين ،دڠن مڠموكاكن ڤڽلساين-
ڤڽلساين مسئله دان مرڠك ستراتيڬي ڤمباڠونن براسسكن ڤرتيمبڠن شرع دالم
ارتي كات يڠ لواس.

ترس ممڤرتڬوه م وافقة
 .13كترليبتن ڤاس دالم كنچه ڤوليتيك نڬارا منوروت سياسة شرعية باڬي
منتدبير اوروسن اومت دڠن ڤركارا يڠ ممباوا كبايكن كڤد مأنس ي دان مڠلقكن
كمضرتن درڤد مريك دڠن تيدق ملڠڬاري ڬاريس سمڤادن شرع .رياليتي ڤوليتيك
د نڬارا اين منونتوت كيت برموافقة مڽاتوكن سوارا اومت اسالم دري ڤلباڬاي
ڤرتي دان منجالينكن ڤرسڤاكتن دڠن ڬولوڠن بوكن اسالم يڠ تيدق منچابر دان
مڠڬوڬت كدودوكن اسالم سباڬايمان يڠ دڤراونتوقكن دالم ڤرملباڬان
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ڤرسكوتوان .ڤرموافقتن اين ڤنتيڠ دالم مماتڠكن عمالن ديموكراس ي سالرس
دڠن اساس-اساس ڤنوبوهن نڬارا اين.
 .14جوسترو ايت ،ساي ماهو ممڤرتڬسكن ببراڤ ترس سوڤاي ديوان علماء
ڤاس بوليه برڤرانن باڬي ممڤرتڬوهكن موافقة دالم اقليم دان سواسان
ڤوليتيك تركيني.

ڤرتام :تولوڠ منولوڠ دالم ڤركارا كباجيكن دان كتقوأن
فرمان هللا سبحان وتعالى:
َو َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالبر َو ه
الت ْق َو َٰى
ِِ
مقصودڽ" :دان هندقله كامو برتولوڠ-تولوڠن اونتوق ممبوات كباجيكن دان
برتقوى" ﴿املائدة﴾2 :
دالم برموافقة دڠن مان-مان انتيتي اتاو ڬاڬسن ڤوليتيك ،ڤاس هندقله برڤڬڠ
كڤد ترس بكرجاسام دالم ڤركارا-ڤركارا يڠ دڤراينتهكن اوليه شرع دان ممباوا
كڤد كتقوأن.
﴿البر﴾ دالم القرءان اداله ﴿اسم لجميع الخيرات﴾ سيمبوليق كڤد
ڤركاتان ِ
سلوروه ڤركارا-ڤركارا كبايكن يڠ دڤراينتهكن اوليه شرع دان ملقساناكن كطاعتن
يڠ برصفة عبودية بوكن سچارا ڤقسأن .دالم حال اين ،ڤاس تربوك اونتوق
مؤتمر تاهونن ديوان علماء فاس فوست كالي ك56-

موك سورت 20

اوچڤ اوتام كتوا ديوان علماء فاس فوست
برڬنديڠ باهو دڠن سموا كومڤولن دان اليرن يڠ برالتزم دڠن اسالم سام اد دالم
بيدڠ ڤوليتيك اتاو يڠ برصفة نون ڤرتيسن اونتوق ممبري كبايكن دالم ڤڠامالن
اسالم د نڬارا اين .سيهوبوڠن دڠن ايت ،سموا ڤيهق سام اد اينديۏيدو اتاو
ڤركومڤولن جوڬ اداله دسرو اڬر مماءينكن ڤرانن ممڤركوكوه دان
ممڤرتڬوهكن موافقة ڤوليتيك يڠ مڠونتوڠكن اسالم دان اومتڽ د نڬارا اين.

كدوا :تيدق ترليبت دالم ڤركارا دوسا دان ڤرموسوهن
فرمان هللا سبحان وتعالى:
ََ َ َ َُ ََ ْ ْ ْ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان
وال تعاونوا على ِ
مقصودڽ" :دان جاڠنله كامو برتولوڠ-تولوڠن ڤد مالكوكن دوسا ﴿معصية﴾
دان ڤينچيروبوهن" ﴿املائدة﴾2 :
ڤاس ممڤوڽاءي ڤڠاملن يڠ برهرڬ دالم منجالينكن كرجاسام ڤوليتيك د نڬارا
اين .سموا ڤڠاملن اين تله مماتڠكن ڤاس اونتوق منيالي كسن دان ايمڤليكس ي
اڤابيال سواتو كرجاسام ڤوليتيك دالكوكن دڠن سموا ڤرتي-ڤرتي ڤوليتيك يڠ
وجود برموال دري ڤرا-كمرديكأن سهيڠڬااله يڠ بارو دتوبوهكن ڤد ماس كيني.
مليهت كڤد اديولوڬي دان ڤميكيرن يڠ دباوا اوليه توكوه-توكوه يڠ برڤرانن د
سباليق ڤرتي-ڤرتي ڤوليتيك د نڬارا اين ،سبارڠ موافقة ڤوليتيك يڠ دسرتاي
اوليه ڤاس مستيله تيدق مڽوكوڠ سبارڠ ڤركارا كموڠكرن يڠ دتڬه اوليه شرع.
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ترس اين هاڽ مموڠكينكن ڤاس مميليه كمضرتن يڠ لبيه رنده ﴿أخف
الضررين﴾ اڤابيال برتمبوڠ دڠن سيتواس ي مندسق يڠ تياد ڤيليهن.
نامون ،كمضرتن ايت مستيله داوكور دڠن قدرڽ اڬر ڤاس سداڤت موڠكين
تيدق دهيريت سام دڠن ڤركارا ساله يڠ دالكوكن اوليه ڤرتي-ڤرتي الين يڠ مڽرتاي
موافقة ڤوليتيك .اين اداله كوميتمن يڠ دڤڬڠ اوليه ديوان علماء ڤاس باڬي
ممندو دان ممليهارا لڠكه-لڠكه ڤوليتيك يڠ دأمبيل اوليه ڤاس اڤابيال
منجالينكن موافقة ڤوليتيك دڠن ڤلباڬاي ڤيهق.

كتيڬ :تيدق ملڠڬر ڬاريس سمڤادن حكوم-حكوم شرع
سبارڠ موافقة ڤوليتيك مستيله تيدق ملڠڬر حكوم-حكوم هللا دان اتورن
هيدوڤ براڬام يڠ درضإيڽ .متالمت ڤاس منڬقكن ڤمرينتاهن يڠ برترسكن اجرن
اسالم ڤرلوله دحرمتي اوليه سموا ڤيهق يڠ ايڠين برموافقة دڠن كيت .رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مالرڠ سبارڠ بنتوق ڤرجنجين داماي ،ڤرستوجوان اتاو
ڤرسفهمن يڠ برچڠڬه دڠن حكوم-حكوم شريعة ماللوءي سبداڽ:
َ ًَ َ
َ َ
ُّ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ه ُ ْ
ُْ
صل ًحا َح هر َم َحالال أ ْو أ َح هل َح َر ًاما َوامل ْس ِل ُمون َعلى
الصلح جا ِئز بين املس ِل ِمين ِإال
َ
َ
ه َ ً
َ
ً
ُ
وط ِه ْم ِإال ش ْرطا َح هر َم َحالال أ ْو أ َح هل َح َر ًاما
ش ُر ِ
مقصودڽ" :ڤرسفهمن ايت اداله هاروس د كالڠن اورڠ-اورڠ اسالم مالءينكن
ڤرسفهمن يڠ مڠحرامكن ڤركارا يڠ حالل اتاو مڠحاللكن ڤركارا يڠ حرام .اورڠ-
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اورڠ اسالم تريكت دڠن شرط-شرط ڤرجنجين مريك كچوالي شرط يڠ
مڠحرامكن ڤركارا يڠ حالل اتاو مڠحاللكن ڤركارا يڠ حرام﴿ ".سنن الترمذي﴾

كامڤت :كرجاسام دڠن ڬولوڠن نون مسلم يڠ برسيكڤ لونق
دڠن اسالم
فرمان هللا سبحان وتعالى:
ُ َ
َ ْ ُ
َ َْ ُ هُ َ ه َ َ ُ َ ُ ُ
الد ِين َول ْم ُيخ ِر ُجوك ْم ِم ْن ِد َي ِارك ْم أ ْن
ال ين َهاك ُم َّللا ع ِن ال ِذين ل ْم يقا ِتلوك ْم ِفي ِ
ُْ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْيه ْم ۚ إ هن ه َ
َت َب ُّر ُ
َّللا ُي ِح ُّب امل ْق ِس ِط َين
ِ
ِ ِ ِ
مقصودڽ" :هللا تيدق مالرڠ كامو درڤد بربوات باءيق دان برالكو عاديل كڤد
اورڠ-اورڠ يڠ تيدق ممرڠي كامو كران اڬام ﴿كامو﴾ ،دان تيدق مڠلواركن كامو
دري كامڤوڠ هالمن كامو؛ سسوڠڬوهڽ هللا مڠاسيحي اورڠ-اورڠ يڠ برالكو
عاديل﴿ ".املمتحنة﴾8 :
اساس هوبوڠن اسالم دڠن ڤڠانوت اڬام الين اداله ڤرداماين .دالم سواسان
امان سجهترا ،كيت دتونتوت مڽمڤأيكن دعوة كڤد ڬولوڠن نون مسلم سچارا
حكمه دان تنڤا ڤقسأن .ماللوءي سياسه ،اڬيندا دعوة اين داڤت دلقسانكن
دڠن لبيه بركسن.
ترس موافقة ڤوليتيك هاڽله دڠن ڬولوڠن نون مسلم يڠ تيدق مموسوهي اڬام
اسالم ،اڬيندا ڤوليتيك مريك بوكن برتوجوان اونتوق مڠڬوڬت ستاتوس قوو
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دان كونترك سوسيال يڠ تله دڤرسڤاكتي سجق ڤرا كمرديكأن .دالم ماس يڠ
سام ،كڤنتيڠن دان حق مريك يڠ سالري دڠن اڤ يڠ دڤراونتوقكن اوليه اجرن
اسالم ڤرلوله دتونايكن سباڬاي ساله ساتو أمانه دالم منڬقكن ڤمرينتاهن يڠ
عاديل اونتوق سموا.

كليم :ملقساناكن كعاديلن اونتوق سموا
فرمان هللا سبحان وتعالى:
َ ُ
ُ
ْ
َو ِم هم ْن َخل ْق َنا أ هم ٌة َي ْه ُدو َن ِبال َح ِق َو ِب ِه َي ْع ِدلو َن
مقصودڽ" :دان د انتارا اورڠ-اورڠ يڠ كامي چيڤتاكن ايت ،اد ساتو اومت يڠ
ممبري ڤتونجوق دڠن كبنرن ،دان دڠنڽ مريك منجالنكن كعاديلن﴿ ".األعراف:
﴾181
انتارا ترس يڠ ڤنتيڠ دالم ڤرموفكتن ڤوليتيك اياله ملقساناكن كعاديلن اونتوق
سموا دڠن ڤندوان وحي هللا سبحان وتعالى كران اياڽ اداله كعاديلن الهي يڠ
منظاهيركن اڬام اسالم سباڬاي الدين يڠ سمڤورنا.
ڤوليتيك اسالم مستي تمڤيل منجادي ڤڽالمت سرتا ڤليندوڠ دالم منجاڬ
كعاديلن ،كبيبسن دان حق سموا مأنس ي ستله رعيت مليهت كڬاڬالن اديولوڬي
دان اليرن ڤميكيرن الين يڠ هاڽ ممڤرالتكن نام ديموكراس ي .ماللوءي ڤرموافقتن
ڤوليتيك ،ڤاس واجب منڬقكن كعاديلن اونتوق سموا تنڤا مڠيرا باتس اڬام دان
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قوم ،كران اسالم اداله رحمة اونتوق سلوروه مأنس ي سجاڬت .دالم حال اين،
مان-مان ڤيهق يڠ برسديا اونتوق منجونجوڠ چيتا-چيتا مورني اين اداله دألو-
ألوكن دالم ممڤرتڬوهكن موافقة دمي كمصلحتن سموا.

علماء' مڠيس ي كمناڠن
 .15كيت سداڠ ماللوءي مرحلة تمكين يڠ باڽق تڠڬوڠجواب دان چابرن.
كراجأن ڤريكتن ناسيونل يڠ دبنتوق ماللوءي ستراتيڬي دان تكتيك يڠ ساڠت
هيبت برداسركن ڤرملباڬان نڬارا دان نيالي ديموكراس ي .كيت بردعا كڤد هللا اڬر
هللا مڠكلكن كمناڠن اين سلڤس ڤيليهنراي عموم ك  15ننتي باڬي مڠهالڠ
ڤڠواسأن دي.أ.ڤي (  ) DAPدان ڤي.إه .)PH ( .ڤرانن علماء دالم مڠيس ي كمناڠن د
ڤريڠكت فيديرال دان نڬري-نڬري مستي دفهمي دان درياليساسيكن دالم
كراڠك يڠ تڤت.
 .16كيت مڽدري ڤمبنتوقن كراجأن ڤريكتن ناسيونل برهادڤن دڠن چابرن يڠ
بسر .تتاڤي ڤارا علماء ڤرلو مڽلوسوري سجاره نبي يوسف عليه السالم يڠ بركات
كڤد كتوا نڬارا د زمانڽ :
َ َ ْ َ ْ َ َ َٰ َ َ ْ َ
َ ٌ
يظ َع ِل ٌ
األ ْ
يم
ض ۖ ِإ ِني ح ِف
قال اجعل ِني على خزا ِئ ِن
ر
ِ
يوسف بركات" :جاديكنله داكو ڤڠوروس ڤربنداهاراان حاصيل بومي ﴿مصر﴾؛
سسوڠڬوهڽ اكو سديا منجاڬڽ دڠن سبايق-باءيقڽ ،الڬي مڠتاهوي چارا
منتدبيركنڽ"﴿ .سوره يوسف ايات ﴾55
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إمام القرطبي رحمه هللا تله مڽبوت ڤنداڠن سباهاڬين علماء دالم ممبيچاراكن
تنتڠ كراجأن يڠ داوروس اوليه نبي يوسف عليه السالم:
في هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر  ،والسلطان الكافر ،
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ال يعارضه فيه  ،فيصلح منه ما شاء؛ وأما
إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال يجوز ذلك
ڤارا علماء سواجرڽ ملڠكڤكن دوا صفة ايايت حفيظ ﴿ڤنراجو اوروس تدبير
نڬارا﴾ دان عليم ﴿كعلموان دان ڤروفيسسيونال﴾ دالم مڠيس ي كمناڠن اين.
 .1مك ،ايوه برسام-سام كيت منچاري جالن دان منچيڤتا السن يڠ باڽق ،مڠاڤ
كيت ڤرلو ڤرواكتيف دالم مندكتي دان مڽانتوني مدعو ،مناور خدمت ،علمو
دان كباجيكن بوات سڬنڤ الڤيسن مشاركت ،سرتا براستقامة مرنچقكن ڤلن
دان تيندقن علماء تڠكس نن ڤرواكتيف هارڤن امة .اينله وصيلة ڤنتيڠ
ڤرودوقتيۏيتي علماء كيت يڠ ڤرلو سڬرا دهيدوڤكن ،دڤوڤوق دان دڤرهيبت إن
شاء هللا! دالم ڤد ايت ،ڬرق تيڠكه كيت دالم برسياسه ،برمعاملة دان بردعوة
جوڬ ڤرلو دڤرتڬوه دان دڤركوكوه .داي اينوۏاس ي علماء دالم ڤاس ڤرلو
ديڬيلڤ ،دمنتڤ دان دڤراينده .كيت ڤرلوكن سولوس ي كرياتيف دان اينوۏاتيف
اونتوق ممباوا لبيه راماي الڬي كادير-كادير برڤوتينس ي اونتوق برسام مندوكوڠ
دان مڠڬرقكن ديوان علماء .كيت واجر منساسركن ديوان علماء ڤاس ڤوست
اونتوق منجادي رجوكن چونتوه كتومبوكن علماء ديناميك ،ڤرودوقتيف،
اينوۏاتيف دان چمرلڠ دالم مڠيس ي كمناڠن دڠن اڬيندا ڤينتر بريمڤق تيڠڬي
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ماله ليستاري كبرحاصيلنڽ اونتوق دراسا اوليه ڬينراس ي هارڤن نڬارا دان امة ڤد
ماس هادڤن ان شاء هللا.
 .2حال اين منونتوت كيت دالم ديوان علماء اين اونتوق منجادي ڤنراجو دان
ڤمبيمبيڠ كڤد اهلي-اهلي ڤاس ،راكن-راكن دالم موافقة ناسيونل (م.ن) دان
ڤريكتن ناسيونل (ڤ.ن) ،جوڬ مشاركت د لوار سان اڬر منڠڬاڤي دان منچرماتي
انوڬره كمناڠن اين دڠن چارا دان ادب يڠ بتول .كفهمن يڠ ڤرلو دسبر دان
دكومنداڠكن اياله بتاڤ كمناڠن دان ڤڠيسينڽ يڠ منڤتي كهندق هللا يڠ
ممينجمكن كمناڠن ،اداله سواتو أمانه بسر يڠ ڤرلو دسمڤورناكن ماله باكل
دڤرهالوس ي دان دڤرتڠڬوڠجوابكن د هادڤنڽ كلق .تڬسڽ ،انوڬره كمناڠن بوكن
اونتوق دأڠكوه بڠڬ مندابيك دادا ك مان-مان ،بوكن ليسين اونتوق برفويا اتاو
تركينجا برسوكاريا ،ڤستي بوكن سباڬاي باتو لونچتن اونتوق بروينڠ بربوت
غنيمة دان بوكن جوڬ اونتوق مندوروڠ بربوات ظاليم كڤد مان-مان ڤيهق
سكاليڤون .جوسترو ،ڤارا ڤجوڠ اسالم ڤرلو ممباوا ميسيج اين دڠن برسوڠڬوه-
سوڠڬوه سهيڠڬ إن شاء هللا رحمة كمناڠن داڤت دسبر ،دفهمي دان دراسا امة
ماله ملنتور سنتون ڤيهق موسوه سكاليڤون اڬر سكوراڠ-كورڠڽ مڠحرمتي
اخالق ڤارا ڤڠيس ي كمناڠن يڠ تيدق لكڠ سوجودڽ كڤد هللا.
 .3باڬي ممستيكن كراجأن دان ڤريكتن ناسيونل (ڤ.ن) يڠ كيت برڬابوڠ د داملڽ
دان كيت دوكوڠي برسام بنر-بنر مڠوسهاكن يڠ ترباءيق دالم راڠك ممعناكن
كمناڠن دڠن نفس اسالم يڠ اينده دان سسواي اونتوق نڬارا دان رعيت
كسلوروهنڽ ،لبيه-لبيه الڬي دالم سواسان ڤندميق كوۏيد  19يڠ تق كونجوڠ
ڤدم ،ديوان علماء ڤاس ڤوست ايڠين منچادڠكن اڬر دسڬر دان دسوبور دڠن
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ايليمن "بركة" دالم سڬنڤ اڬيندا دان ڤروڬرام كراجأن .الحمد هلل ،كيترامڤيلن
ي.ا.ب ڤردان منتري دان كراجأن مليسيا ڤيمڤينن بلياو تله منمڤيلكن كويبوأن
يڠ تيڠڬي دڠن سوكوڠن ماله ڤڠيعترافن ڤلباڬاي ڤيهق دالم دان لوار نڬارا.
داڤتن كاجين درڤد قيو ڬينناليسث (  ،) QGenanalystsعلموان ناسيونل
( ) ILMUWAN Nasionalدان مرديك سنتر (  ) Merdeka Centreمنمڤيلكن
ي.أ.ب ڤردان منتري دڠن تاهڤ كڤرچايأن عموم يڠ تيڠڬي دان ميقينكن .سكالي
ايمبس ،موڠكين سباهاڬين ڤمرهاتي تيدق مليهت اين سباڬاي انتارا فكتور ڤنتيڠ
كجايأن بلياو ،نامون ديوان علماء ڤاس ڤوست مليهت ايريڠن ايليمن "بركة" ايت
ترسرله دڤامير تولوس اوليه ي.ا.ب ڤردان منتري كيت .تهنيئه ي.ا.ب تن سري
محي الدين ياسين سأول سوجود شكور يڠ دبوات سبايق سمڤأي ڤرخبرن تيته
ڤركنن دڤيليه سباڬاي ڤردان منتري مليسيا كالڤن اوليه د.ي.م.م ) DYMM ( .يڠ
دڤرتوان اڬوڠ ،ستولوس دعا مڠيريڠ اوسها دان تيكد ممرڠي كوۏيد  19دان الين-
الين اداله چرمينن كوميتمن بلياو دالم مڽونتيق "روح" ڤڠهمبأن كڤد الرحمن
دالم مڽلساءي ڬتير كملوت ڤوليتيك ،ايكونومي ماله ڤندميق دمي مميمڤين
رعيت يڠ دكاسيهي .تلدان اينده دڠن مڠڠكت ايليمن "بركة" اين ڤرلو دكمبڠ
ماله دأڬينداكن دالم ڤنتادبيران كراجأن سچارا مڽلوروه إن شاء هللا .كيت ڤستي
براس تروجا دان برشكور انداي ڬاڬسن چونتوه سأومڤام "بكرجا ايت عبادة"،
"برتاني سباڬاي عبادة"" ،ماجو ،بركت ،سجهترا" دان "عبودية ،مسؤولية ،إتقان
﴿ "﴾UMIدكمباڠ عمالكن ،دڤركتيس دان دسراڤ رسڤكن دالم ڤنتادبيران
كراجأن د ڤريڠكت ڤرسكوتوان جوڬ د نڬري-نڬري إن شاء هللا.
 .4باڬي منجايكن حسرت دان مليچينكن ڬاڬسن بسر اين ،ديوان علماء ڤاس
ڤوست جوڬ ايڠين مڠوسولكن اڬر ڤنتادبيران نڬارا د ستياڤ ڤريڠكت دان
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اڬينسيڽ دڤندو اوليه ڤنصيحة شرعية يڠ برويبوا دان بركريديبيليتي تيڠڬي.
انداي همڤير ستياڤ بڠك ممڤوڽاءي ملباڬ ڤنصيحة شرعية دان ڤڬاواي-
ڤڬاواي شرعيتڽ باڬي ممستيكن سڬاال اوروسن دكندالي دان دلقسان منڤتي
ڤياواين اسالم تراوتما دالم حال "حالال دان طيبا" ،كامي مليهت تيدق كتراللوان
ماله سوده سمڤأي ماسڽ ستياڤ اڬينس ي كراجأن جوڬ سكوراڠ-كورڠڽ مستي
ممڤوڽاءي سأورڠ ڤنصيحة شرعيتڽ .حال اين ديقيني اكن مڠڠكت ڤڠحرمتن
دان كويبوأن كراجأن سنديري يڠ ڤستي لبيه ديقيني دالم منترجمه كدودوكن
اسالم سباڬاي اڬام نڬارا .جك اين ممڤو داوسهاكن ديوان علماء ڤاس ڤوست،
كراجأن علماء اكن ڤستي ممبري دوكوڠن ڤادو دان كامي برسديا اونتوق
مناوركن اهلي-اهلي كامي يڠ برعلمو دان برويبوا باڬي مڠمبيل ڤرانن دان مڠيس ي
كڤرلوان يڠ بركاءيتن.
 .5اڬيندا دعوة سواجرڽ دڤركاسكن دان دڤرلواسكن .علماء مستي مڠواساءي
ميديا سوچيال دان مڠمبيل ڤلواڠ سلوروهڽ اونتوق مڠاداكن إڠڬيجمنت دڠن
سموا ڤيهق ،خصوصڽ نون مسلم دان ممنوهي ستياڤ رواڠ دعوة دڠن ڤلباڬاي
ميتود سماس .موافقة ناسيونل دان كراجأن ڤريكتن ناسيونل تله ممبوك ڤينتو
دعوة يڠ ساڠت لواس باڬي ممهمكن مشاركت كڤد اسالم دان مڠحياتيڽ دالم
ممبينا تمدون اسالم .فرمان هللا :
َ
َ
َٰ ْ
َْ َ ْ
ه
ْ ْ
ْٱد ُع ِإل َٰى َس ِب ِيل َرِب َك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱمل ْو ِعظ ِة ٱل َح َس َن ِة ۖ َو َج ِدل ُهم ِبٱل ِتى ِه َى أ ْح َس ُن ۚ ِإ هن َرهب َك
ُه َو َأ ْع َل ُم ب َمن َ
ض هل َعن َسبيلهۦ ۖ َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْٱملُ ْه َتد َ
ين
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
سروله ك جالن توهنمو ﴿واهاي محمد﴾ دڠن حكمة كبيجقسنأن دان نصيحة
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ڤڠاجرن يڠ باءيق ،دان بربحثله دڠن مريك ﴿يڠ اڠكاو سروكن ايت﴾ دڠن چارا
يڠ لبيه باءيق; سسوڠڬوهڽ توهنمو دي له جوا يڠ لبيه مڠتاهوي اكن اورڠ يڠ
سست دري جالنڽ ،دان دي له جوا يڠ لبيه مڠتاهوي اكن اورڠ-اورڠ يڠ منداڤت
هدايه ڤتونجوق﴿ .سوره النحل ،ايات ﴾125

ڤرانن علماء دالم ايسو انتارابڠسا دان االقص ى.
سيدڠ مؤتمرين يڠ دكاسيهي سكالين،
 .16تاهون  2020اين ماسيه الڬي مڽقسيكن دنيا اومت اسالم تروس برهادڤن
دڠن ڤلباڬاي اوجين دان چابرن يڠ دهشت مڽنتوه سؤال كتيداك عاديلن،
ڤرامڤاسن حق دان كريسيس كمأنسين .كيت داڤت ليهت د مات دنيا انتارابڠسا
بهاوا كعاديلن ،حق دان مرواه سرتا ڽاوا اومت اسالم باڬايكن تيدق ممڤوڽاءي
اڤا ٢هرڬ دان نيالي .ليهت سهاجله اڤ يڠ تله دان يڠ سداڠ برالكو د بومي
سوريا ،يمن ،مصر ،ميانمار ،كشمير ،أفغانستان ،بنجالديش دان فلسطين؛
دڤندڠ سڤي اوليه دنيا انتارابڠسا سأوله-اوله اومت اسالم د سان تياد حق
اونتوق هيدوڤ امان داماي د بومي سنديري ،ماله كادڠ-كادڠ دليهت هرڬ ڽاوا
اومت اسالم لبيه موره دري حيوان يڠ هينا.
 .17كيت امت ترسنتوه دڠن كريسيس كمأنسيأن ،ڤرتومڤهن داره ،كظاليمن،
ڤرامڤاسن حق ،ديسكريميناس ي دان ڤنودأن مرواه اومت اسالم يڠ برالكو د
بومي-بومي اومت اسالم سنديري .كيني جوتان اومت اسالم منجادي ڤالرين د
نڬارا-نڬارا جيرن ،د سمڤيڠ راتوسن ريبو تله تربونوه .بومي ڤلسطين تروس
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دجاجه ،حق اونتوق هيدوڤ دڠن امان دان معمور د تانه اير مريك سنديري
درامڤاس دان مسجد االقص ى تمڤت اسراء دان معراج دان قبلة ڤرتام اومت
اسالم ماسيه دكاول زيأونيس .كيت جوڬ سداڠ مليهت دڠن راس بيمبڠ دان ماره
تنتڠ نورماليسىس ي هوبوڠن دڠن إسرائيل يڠ برالكو د تيمور تڠه .د سمڤيڠ ايت،
ديوان علماء ڤاس ڤوست منونجوقكن سيكڤ بنتاهن ترهادڤ كراجأن عرب
سعودي يڠ منڠكڤ سباهاڬين علماء دان ڤندعوة يڠ تيدق برستوجو ترهادڤ
ڤنديرين كراجأن عرب سعودي دڠن إسرائيل سرتا مندسق اڬر مريك دبيبسكن
سڬرا.

 .18ديوان علماء ڤاس ڤوست مڽمبوت باءيق ترهادڤ كڤوتوسن محكمه جنايه
انتارابڠسا ﴿ ﴾ICJڤد  23جانواري  2020بارو-بارو اين يڠ ممرينتهكن ميانمار
اونتوق مليندوڠي ڤندودوق ايتنيك روهيڠيا د نڬارا ايت سرتا ممستيكن ڤيهق
تنترا نڬارا ايت مڠهنتيكن ڬينوسيد ترهادڤ ايتنيك ترسبوت .
 .19كيت مندسق نڬارا ميانمار سوڤاي اكور دڠن كڤوتوسن ترسبوت دان
مندسق اڬر ڤيهق مجليس كسالمتن ڤي بي بي داڤت ممستيكن نڬارا ميانمار
ڤاتوه ترهادڤ كڤوتوسن يڠ تله دكلواركن اوليه  ICJترسبوت.
 .22جوسترو ديوان علماء ڤاس ڤوست ايڠين مڽرو سلوروه ورثة االنبياء يڠ برادا
د سلوروه ڤلوسوك دنيا ،تنڤا مڠيرا مذهب ،بڠسا ،ايتنيك اتاو كومڤولن بڠكيت
مڽاتوكن سوارا ممڤرجواڠكن حق دان كعاديلن اونتوق سلوروه اومت اسالم يڠ
ترانيايا اين .سلوروه علماء اسالم ڤرلو برديري تڬق برسام كبنرن دان كعاديلن
اين ،منراڠ دان ممڤرجواڠكن كبنرن دان كعاديلن اين ،سرتا برعمال دڠن كبنرن
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دان كعاديلن اين سوڤاي كعاديلن دان كبنرن اين اكن ترتڬق د بومي ماسيڠ-
ماسيڠ.
 .23ڤرلو كيت سدري بهاوا كجايأن صالح الدين االيوبي ممبيبسكن بومي
فلسطين بوكن سمات-مات ماللوءي سنجات دان ڤدڠ ،تتاڤي اي برموال دڠن
راتوسن سوارا دان ڤينا علماء يڠ برادا د سكليليڠ بلياو ،علماء يڠ الهير دري
املدرسة النظامية سبلوم ايت يڠ مڽرو دان ممبيمبيڠ امة اونتوق بڠكيت برجهاد
ممبيبسكن بومي فلسطين.
 .24ديوان علماء ڤاس ڤوست جوڬ ايڠين مڽرو علماء-علماء اسالم اكتيف
برسام دڠن إن جي أو -إن جي أو اسالم ،بادن دان كساتوان علماء اسالم لوكل
دان انتارابڠسا.

ممڤركاس اورڬانيساس ي علماء:
 .26اوسها ڤمركاسان اورڬانيساس ي ديوان علماء ،كيت سام-سام مڽقسيكن
ڤرملباڬان ڤاس ﴿ڤيندأن﴾  2011تله دڤيندا دالم مؤتمر تاهونن ڤاس كالي ك65-
يڠ برلڠسوڠ د ايندرا مهكوتا ،كوانتن ڤد  23-21جون  2019يڠ لڤس .ڤيندأن اين
مليبتكن ببراڤ ڤروبهن ستروكتور دان تيكنيكل .انتارا يڠ ڤاليڠ كتارا اياله ڤروبهن
تربسر ڤد ستروكتور ڤرتي دڠن موجودكن ديوان علماء ڤاس كاوسن باڬي
مڠڬنتيكن جاوتنكواس اوروسن علماء ڤاس كاوسن يڠ وجود ماللوءي ڤرملباڬان
ڤاس ﴿ڤيندأن﴾  .2010سبلوم ايت ،ڤرملباڬان ڤاس ببراڤ كالي دڤيندا دڠن
توجوان ڤنوبوهن ديوان علماء دڤرايڠكت ڤوست دان نڬري .جوسترو،
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ڤنوبوهن ديوان علماء ڤاس د ڤريڠكت كاوسن ممبوك رواڠ بهارو دالم مشاركت
خصوصڽ دالم اسڤيك دعوة دان سياسه.
ڤنوبوهن ديوان علماء ڤاس د ڤريڠكت كاوسن-كاوسن دهارڤكن ممڤو برڤارانن
اونتوق ممندو ،مڠاول دان مناصيحتي ڤاس كاوسن دري سودوت حكوم دان
ڤرانچڠن اكتيۏيتي يڠ درانچڠ سوڤاي سنتياس منڤتي داسر القرءان دان السنه
د سمڤيڠ ممبنتو منيڠكتن ڤرانن علماء دالم مشاركت د ڤريڠكت ترباوه اونتوق
ملواسكن دعوة اسالم.
دڠن ڤنوبوهن اين جوڬ دهارڤكن اڬر علموان-علموان دان ڤندعوة-ڤندعوة د
ڤريڠكت كاوسن دان چاوڠن بوليه دهيمڤونكن د باوه ديوان علماء كاوسن دالم
مڠڬرقكن سرتا مڠواتكن ڤلقسانأن اڬيندا دعوة دان تربيه كڤد مشاركت
سچارا ترسوسون دان ترانچڠ.
 .27منتن مرشد العام ڤاس ،املرحوم حاج يوسف راوا ڤرنه مڠوڠكڤكن سواتو
ڤسانن يڠ ساڠت ڤرلو اونتوق دفهمي اوليه ڤارا علمووان دان اساتيذة دالم
ڤلقسانأن اڬيندا دعوة يڠ ڤرلو مرنتس ي سمڤادن بڠسا دان اڬام "ڤرجواڠن
اومت اسالم سلوروهڽ يڠ دڤيمڤين اوليه حركة اسالمية ڤرلو مڠكاجي سموال
ڤندكتنڽ سوڤاي ڤرجواڠن اسالم تيدق هاڽ مليڠكاري باتسن كهيدوڤن اورڠ-
اورڠ اسالم سهاج .بهكن ڬرقن اسالم هندقله براني تمڤيل كهادڤن ممبيچاراكن
مسئله مأنس ي سلوروهڽ ،سسواي دڠن صفة دان ريساله اسالم سباڬاي رحمة
كڤد سلوروه عالم".
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 .29برهوبوڠ دڠن ڤلقسانأن ديوان علماء ڤاس ڤريڠكت كاوسن ،ستياڤ ڤاس
كاوسن ماللوءي اوروسن علماء ماسيڠ ڤرلو بروسها اونتوق ملڠكڤكن ستروكتور
اورڬانيساس ي سالرس دڠن كتتڤن يڠ تله دبوات دان دڤرتورونكن كڤريڠكت
نڬري دان كاوسن .تهنيئه دان شباس كڤد كاوسن-كاوسن يڠ تله ممڤوڽاءي
سناراي يڠ منچوكوڤي اتاو لبيه ،نامون ماسيه كداڤتن كاوسن-كاوسن يڠ تيدق
داڤت منچوكوڤكن بيلڠن يڠ دڤرلوكن اونتوق كوجودنڽ سباڬاي ديوان .ڤركارا
اين ڤرلو دأمبيل سچارا سريوس سوڤاي ڤمركاسان اورڬانيساس ي ديوان علماء
يڠ تله دلولوسكن داڤت دلقسانكن د ڤريڠكت كاوسن .بڬيندا صلى هللا عليه
وسلم برڤسان دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البيهقي:
ًَ
هَ َ
َ ُ
َ
َّللا ت َعالى ُي ِحب ِإذا َع ِم َل أ َح ُدك ْم َع َمال أ ْن ُي ْت ِق َن
ِإن
مقصودڽ" :سسوڠڬوهڽ هللا عز وجل كاسيه اڤابيال سساورڠ درڤد كامو
مالكوكن سسواتو عمالن هندقله بوات سچارا تكون".

ڤنوتوڤ
 .30ساي مڠمبيل ڤلواڠ د سيني اونتوق مڠوچڤكن شباس اتس اوسها سموا
اورڬن دالم ديوان علماء ڤاس يڠ تله ممڤركاسكن ڤرانن علماء .د سمڤيڠ ايت،
ساي ماهو مڽاتاكن حسرت يڠ تيڠڬي دالم منجايكن ببراڤ ڬرقكرجا ديوان
علماء ڤاس كالي اين.
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 -1اوسها ممڤركوكوهكن اڬيندا موافقة ڤوندوق ساڠت دألو-ألوكن .اوسها اين
مستي دتروسكن دان ساڠت ڤنتيڠ دالم ممڤرتڬوهكن موافقة ناسيونل يڠ
سداڠ دراڠك.
 -2سلوروه علماء مستي برسديا مڽاهوت تونتوتن دعوة تركيني دڠن مڠواساءي
ميديا بارو دان مڽمارقكن ڤرانن الفاتح سيبير ﴿.﴾AFS
 -3ساي ساڠت تروجا دڠن ڤرانن عاملات دالم ڤرسادا سياسة دان دعوة .ساي
مڠهارڤكن لبيه راماي لڤسن ڤڠاجين اسالم اتاو استاذة-استاذة برسديا برسام
عاملات.
 -4علماء مستي ممبيمبيڠ امة اين دڠن ڤروڬرام-ڤروڬرام تربييه دان منجوارإي
ڤنديديقن اسالم .ديوان علماء ڤاس اكن بروسها منيڠكتكن كوليج يونيۏرسيتي
اسالم ذوالكفل محمد ﴿كويزم﴾ اڬر اي ستارف دڠن أي ڤي تي الين دالم نڬارا
اين.
 -5ديوان علماء ڤاس سمستيڽا مرڠك ستياڤ ماس اڬيندا هوبوڠن اومت اسالم
دڠن هللا ماللوءي صالة حاجة ،مناجات دان تربية روحية.
 -6ديوان علماء ڤاس برموال سكارڠ مستي بڠكيت مڠڬرقكن ڤرسياڤن اونتوق
مڠهادڤي ڤي أر يو  15يڠ دجڠك برالكو بيال-بيال ماس سهاج .ڤلن تيندقن يڠ
دراڠك اوليه جابتن ڤيليهنراي ديوان علماء ڤاس ڤوست مستي دايكوتي دان
دطاعتي.
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 .31ساي مراكامكن جوتان تريما كاسيه كڤد ڤنيتيا مؤتمر ديوان علماء ڤاس كالي
اين دان جوڬ ديوان علماء ڤاس نڬري كلنتن سرتا سموا ڤيهق يڠ ممبريكن
كرجاسام دالم منجايكن مؤتمر كالي اين .ساي بردعا اڬر كيت تروس استقامه
دڠن ڤرجواڠن يڠ سوچي دان مليا اين .جزاكم هللا خيرا الجزاء.

وابهلل التوفيق واِلداية والسلم عليكم ورمحة للا وبركاته
تكبير ! تكبير ! تكبير !

يڠ برحرمت أستاذ دوکتور نيء محمد زواوي بن صالح
كتوا
ديوان علماء ڤاس ڤوست
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