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 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 
 

 
 

 إسالم جالن ڤڽلساين
 

ُد ّلَِلَه  َمح ََل َأنح َهَداََن اّلِلهُ اْلح َتَدَي َلوح  ةُ َل الصه وَ  ،الهَذي َهَداََن َِلََذا َوَما ُكنها لَنَ هح
 عد، ا بَ مه ه أَ اََل وَ  نح مَ وَ  هَ بَ حح صَ وَ  هَ لَ ى أَ لَ عَ وَ  للاَ  لَ وح سُ ى رَ لَ عَ  مُ َل السه وَ 
 

اتهونن ديوان سالكو ڤرامسي مؤمتر ڤاس العام  املرشدداتوء توان ݢورو  ليالفض  دحرميت يڠ

 ؛57-علامء ڤاس ڤوست اكيل ك
 

 ؛تتڤ ڤڠرويس ليالفض  دحرميت يڠ
 

 علامء ديوان كرجا جاوتنكواس اهيل-اهيل دان كتوا انءيب كتوا، تميبالن الفضيةل أ حصاب

 ؛ڤوست ڤاس
 

 ؛واكيل جاوتنكواس كرجا ڤاس ڤوست-يكن واكيلع يڠ درا
 

 ؛ڤرسكوتوان واليه دان نڬري-نڬري ڤاس علامء ديوان كتوا-كتوا الفضيةلأ حصاب 
 

 ؛اساتذة ڤارا علامء، عالمي ڬورو، توان ڤارا والعمل الوقار أ حصاب
 

 ؛ساكلني ڤمرهايت دان ڤرواكيلن مجڤوتن، تتامو ڤارا أ حصاب السعادة
 

 مؤمتر ممرايهكن توروت يڠ ميداي ڤڠعمل متان-متان رسات مؤمتر ڤانيتيا اهيل-اهيل برتوڬس يڠ

  .اين
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  جالن ڤڽلساينإسالم  
 

 

 :60 ةاي ساءالن  ةوتعاىل دامل سور هفرمان هللا س بحان
 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 

اورڠ يڠ مڠاكو ديريڽ تهل براميان كڤد اڤ -اڤاكه اكمو تيدق ممڤرهاتيكن اورڠ”مقصودڽ : 

مو دان كڤد اڤ يڠ دتورونكن س بلوم اكمو؟ مريك هندق برحاكمي كڤد  يڠ دتورونكن كڤد

غوت ايت. دان ش يطان ماهو مڽس تكن طاغوت، ڤدحال مريك تهل دڤرينته مڠيڠاكري طا

 “ جاوهڽ.-مريك )دڠن( ڤڽسنت يڠ جساوه

 

ميانن دان كونس يڤ كتقوأ ن س باڬاي دارس اواتم كهيدوڤن   اإسالم ملتقكن ڤقيس اكإ

ميانن، كتقوأ ن ترس بوت. يجديولويا مأ نيس. بربيذا دڠن  ابرت يڠ مڠكسمڤيڠكن عنصور اكإ

اي هاڽ ملتقكن نفسو رساكه مأ نيس س باڬاي توجنڠ دامل متالمت دان ڤركتيلك عاملن. 

يت  (View of life without God Centric)دسببكن ايت، ايديولويج ابرت اداهل بركونس يڤكن  ايإ

سودوت ڤندڠ كهيدوڤن تنڤا برڤقس يكن كڤد توهن. اين منجاديكن اڤ يڠ مريك الكوكن 

يت برڤقس يكن كهندق نفسو مأ نيس. اڤ يڠ ( human centric)مات -اداهل سامت ايإ

دڤرس توجوي اوليه نفسو مك اي دلقساانکن. س باليقڽ جك سسواتو يڠ دبنچي اتو تيدق 

 دان دبواڠ.سالري دڠن نفسو مريك، مك اي دتولق 
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يڠ دتفسريكن  (religion)كن دڠن ڤڠرتني اين يڠ تيدق بوليه دسامدلاإسالم مروڤاكن ا 

يت توندوق دان طاعة.  ‘نقياد والطاعةاالإ ’ين دري سودوت هباس اايهل دلاوليه ابرت. ا ايإ

دڠن مقصود، ادلين اداهل ساتو ڤاكيج لڠكڤ يڠ مس يت دڤاتويه اوليه ستياڤ اينديۏيدو 

حاكم يڠ دڤرجلسكن اوليه -مسمل/مسلمه دامل سڬنڤ اسڤيك كهيدوڤن برڤندوكن حكوم

ءرسول هللا صىل هللا عليه وسمل. كڤينچڠن اكن برالكو اڤابيال اإسالم دج   كن، ايإيت دڠن ز 

ي اوليه نفسوڽ دان منيڠڬلكن س هباݢني يڠ الءين اڤابيال ءمبيل س هباݢني يڠ دسواكمڠ 

دلهيت تيدق سالري دڠن نفسوڽ س باڬاميان ايديولويج سكوالريسام يڠ مڠاس يڠكن اڬام 

 دان ڤوليتيك.

 

بت اإسالم سسواي دڠن ڤڽرتأ ن ڤاس دامل ڤوليتيك اتنه اير ديم مڠڠكت مرات 

كتور. اين كران، ڤرجواڠن اإسالم اداهل ممباوا کباءيقکن كڤد ڤروهبن زمان، سيتوايس دان ف 

مسوا. اساس دان دارسڽ ممباوا کباءيقکن، رمحة دان كعاديلن كڤد امة. اينهل يڠ دڽااتكن 

عالم املوقعني:  اوليه امام ابن القمي دامل اكرايڽ اإ
 

، وهي  فإن الشريعة مبناها وأساسها على اْلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد"
فكل مسألة خرجت  ؛ عدل كلها ، ورمحة كلها ، ومصاحل كلها ، وحكمة كلها

عن العدل إىل اجلور ، وعن الرمحة إىل ضدها ، وعن املصلحة إىل املفسدة ، وعن 
 ."فليست من الشريعة ؛اْلكمة إىل البعث 

 

مك سسوڠڬوهڽ رشيعة اإسالم ايت تربينا دان اساسڽ اتس حمكه دان ”مقصودڽ :  

د دنيا دان د اخرية. دان اي )رشيعة اإسالم( مروڤاكن  ادأ  مهباڽ مس-لحه ابڬي مهبامص

كعاديلن، رمحة، مصلحه رسات حمكه سچارا كسلوروهن. مك ستياڤ مس ئهل يڠ ترلكوار 

درڤد كعاديلن كڤد ڤڽليويڠن، درڤد رمحة كڤد ڤراكرا يڠ برتنتڠڽن، درڤد مصلحه كڤد مفسده 

 “س يا، اي بوكنهل درڤد رشيعة اإسالم.-س يادان درڤد حمكه كڤد ڤربواتن 
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 إسالم رحمة اونتوق سموا  
 

 

 س يدڠ ڤرواكيلن ساكلني،

 

 :107-105اايت نبياء ال   ةفرمان هللا س بحان وتعاىل د دامل سور
 

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 َّ مل  يك

 

كتاب يڠ اكيم تورونكن -توليس د دامل كتابدان ديم سسوڠڬوهڽ، اكيم تهل ”مقصودڽ : 

مهباكو يڠ -فوظ: "هباواسڽ بويم ايت اكن دوارييث اوليه مهباحم حسسوده اد توليسڽن ڤد لو 

اورڠ -كرتاڠن يڠ چوكوڤ ابڬي اورڠ-صاحل". سسوڠڬوهڽ القرأ ن اين مڠندوڠي كرتاڠن

مڠوتوسكن اڠاكو )واهاي هل اكيم ا)كڤد هللا دڠن برعلمو(. دان تياد ةكن عبادايڠ مڠرج

 “محمد(، مالءينكن س باڬاي رمحة ابڬي ساكلني عامل.

 

رمحة يڠ دابواكن اوليه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن ترحاصيل دڠن  

ڤلقسانأ ن رشيعة اإسالم. اداهل ساتو كفهمن يڠ مڽلويڠ اڤابيال وجودڽ دوكرتين يڠ مڠكسمڤيڠ 

يڤلني س  ڤاي مصلحه. سداڠكن دامل ڤربينچڠن دڤلقسانأ ن رشيعة اتس السن اونتوق منچا

، توجوان دتورونكن رشيعة اإسالم اداهل برتوجوان اونتوق دلقساانکن عةد الرشيصعلمو مقا

حاكم يڠ ڤس يت منداتڠكن مصلحه كڤد مأ نيس. سبب ايت، كيت ممنڤالق -سڤنوهڽ حكوم
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لحه ترچاڤاي. هل ڤنتيڠ اصلكن مصقعة تيديمان ڤهيق يڠ مڠڠڬڤ هباوا ڤلقسانأ ن رش -مان

 اين مروڤاكن راچون ڤميكرين ك دامل دنيا اإسالم يڠ مس يت دتنتڠ.

  

اإسالم تيدق منديسكرميينايس ڤڠانوت اڬام الءين. جساره ممبوقتيكن هباوا اإسالم  

مروڤاكن اڬام يڠ ساڠت برتولرينيس دان ممستيكن كعاديلن دبريكن مريك يڠ برحق 

ر مسمل. انتارا-ساكليڤون درڤد اكلڠن نون دامل كيس  يْحڽ قيصه ڤڠحاكمين اوليه قايض رش 

ڤرتياكين ابجو بيس انتارا تونتوتن س يدان عيل بن ابو طالب دڠن سأ ورڠ لاليك هيودي. 

ر  اداهل  يْحوالاوڤون س يدان عيل بن ابو طالب اداهل ڤمميڤني ڤد وقتو ترس بوت دان قايض رش 

هيودي ترس بوت كران  سأ ورڠ مسمل انمون كيس ترس بوت دبريكن مكناڠن كڤد لاليك

 كڬاڬالن منداتڠكن سقيس يڠ دمينتا اوليه حممكه. 

 

، منوجنوقكن كوجودن دوا حممكه يڠ ةجساره د زمان ڤمرينهتن خالفه عامثني 

مڠاس يڠكن انتارا ڤساهل مسمل دان نون مسمل تهل دعاملكن س بلوم اين. اين س باڬاميان يڠ 

غري املسلمني يف ’دامل اكرايڽ يڠ برجودول د  ضاوييوسف القر  دکتورش يخ ال دڽااتكن اوليه 

-س مڽااتكن ڤنديرين دامل ڤلقسانأ ن اوندڠاوليه ايت، ڤاس سچارا جال. ‘اجملمتع االإساليم

عة هاڽهل ترمكتوب ك اتس ڤساهل اكلڠن مسمل سهاج. د ياوندڠ جنايه اإسالم د حممكه رش 

ن. ـأ  كتا دامل ڤرملباڬعة اداهل ترابتس دڠن ايكن بيدڠ كواس حممكه رش قمليس يا، ڤرونتو 

ماراڠ ممباوا اصول  اهيل ڤرلميندسببكن ايت، توان ڬورو ڤريس يدن ڤاس سالكو 

ابڬي ممبولهيكن حممكه رشيعة داڤت  355 اوندڠ-راڠ اوندڠڤرس نديرين مرنويس 

نون  اهيل ڤرلمينكن. مالڠڽ دان امت مڽدهيكن اي دتنتڠ بوكن سهاج دري اكلڠن ادڤراكس

 مسمل يڠ تيدق برس توجو دڠن السن يڠ ڤلباڬاي. اهيل ڤرلمينمسمل ماهل ترداڤت جوڬ 

 

يندهن دان رمحة اإسالم اكدڠ اكال دڠن س يكڤ اورڠ اإسالم س نديري. برنهل ترهالڠڽ اكإ 

 بده هباوا:ع ش يخ محمد ال اكت -اكت
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 "اإلسلم حمجوب ابملسلمني"
 

 “.اإسالم س نديرياإسالم ترهالڠ دڠن سبب س يكڤ اورڠ ”مقصودڽ : 

 

دجاتوهكن  ةجساره تيدق ڤرنه منيڤو. سقس يكنهل هباوا تميڤوه اخري خالفه عامثني 

يندا ابرت. مصطفى كامل ااتتورك يڠ دأ ڠكت ج كران اورڠ اإسالم س نديري يڠ ممباوا ا

نن اوليه ابرت ممباوا دوكرتين سكوالريسمى، مڠڬنتيكن سيس مت خالفه يس باڬاي ابڤ ڤمود

ن عرب يڠ کبرالكو ڤمربونتق 1918-1916ماهل س بلوم ايت، ڤد اتهون كڤد ريڤوبليق. 

يت كبڠسأ ن عرب اندموالكن اوليه رشيف حسني بن عيل ممباوا س ينتمين انس يو ليسمى ايإ

ن اين منجاديكن كساتوان امة ک. ڤمربونتقةاونتوق منداڤت مكرديك ن درڤد خالفه عامثني

دڠن اإسالم سهاج، مرنويس ڤلقسانأ ن ليسمى. هاڽ اندهيلڠكن دڠن جاروم هالوس انس يو

 ، رمحة دري هللا اكن دتورونكن ك اتس مسوا.ڽترشيع
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 داسر إسالم دالم ڤنتدبيران نڬارا  
 

 

سنت جسق دهولو سهيڠڬ ساكرڠ هباوا ڤنتدبريان نڬارا مستيهل ملتقكن ي ڤاس كونس 

سكوالريسمى دان مڠڬنتيكن كه دڠن منولق دوكرتين ان. ادـأ  كرتتيڠڬني اإسالم دامل ڤرملباڬ

دواڽ اداهل -دڠن دوكرتين ليرباليسمى، اي اكن منجاديكن ڤنتدبريان نڬارا لبيه ابءيق؟ كدوا

يت ممبيبسكن ديري درڤد كرت  يكنت ڤڠاروه اإ ايديولويج ابرت يڠ براسسكن متالمت ساتو ايإ

تركنل هباوا  ، ابڤ ليرباليسمى يڠJohn Lockاڬام دامل كهيدوڤن. اينهل يڠ دس بوتكن اوليه 

 مأ نيس اكن موندور جك كهيدوڤن مريك تريكت دڠن تفسرين ڤندوان اڬام.

 

ڤاس منكنكن دارس اإسالم دامل ڤنتدبريان نڬارا برموال دڠن سؤال ڤميلهين  

ريت يڠ ممرينته مرنويس ڤيلهين راي. اين كران دارس اإسالم هاڽ اكن ترلقسان اكڤميڤينن اتو ڤ

س مڠناءي ڤرجواڠن اإسالم. سؤال اڬام يڠ جال ةڤوڽاءي فكر اڤابيال دأ ڠكت ڤمميڤني يڠ مم

يورييت دامل ممبينچڠكن دارس ڤنتدبريان نڬارا. اين داڤت ااداهل سؤال اواتم يڠ منجادي ڤر 

دلهيت مرنويس ڤرهاتني سچارا لڠسوڠ درڤد اوچڤن بڬيندا صىل هللا عليه وسمل دامل سؤال 

 ةبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه ابو هرير ڤميلهين ڤاسڠن س باڬاميان دڽااتكن مرنويس س  

 :، هباوا بڬيندا صىل هللا عليه وسمل برس بداريض هللا عنه
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اڤابيال داتڠ سساورڠ ممينڠ يڠ اكمو رضا اڬام دان اخالقڽ مك كهوينكنهل ”مقصودڽ :  

 ]رواية ابن ماجه دان الرتمذي[ “دي، جك تيدق، اكن برالكو فتنه دان كروساكن يڠ برس.
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ن ـأ  ن رومه تڠڬ يڠ ممبينا كومونييت كچيل مرنويس كلكوارڬکدامل سؤال ڤمبنتوق 

اڤاته الڬي دامل ممباڠونكن س بواه نڬارا يڠ لبيه برس. سوده جوڬ ممنتيڠكن سؤال اڬام مك 

ڤس يت دارسڽ هندقهل برڤقس يكن كڤد اڬام اإسالم. لنرتن ايت، امت جيليق اڤابيال 

ابرو اين ترداڤت سوارا يڠ مڽااتكن دامل -ابرو 14-كڤيلهيرناي معوم ترداڤت سوارا دامل 

اكءينت  ااوهل ڤميلهين ڤمميڤني تياد-. سأ وهلسؤال مميليه ڤمرينته اداهل بوكن سؤال مميليه اڬام

 يڠ دڤرتڠڬوڠجوابكن دامل اوروسن منجاڬ دان مڠوروس تدبري اڬام. 

 

كسڽن، بوليه دلهيت ساكرڠ دڠن ڤلباڬاي ايسو يڠ تيدق مڽنڠكن خاصڽ ايسو  

تراڠن ترهادڤ س باتن رشيعة يڠ دلقساانکن اوليه حممكه -اڬام سڤريت ڤرتياكين سچارا ترڠ

يڠ دلهيت ممبوك رواڠ كڤد  LGBTن کقاد ترڠڬانو. بڬيتو جوڬ ايسو مناڠين ڤرڬر رشيعة 

اڤابيال دمجڤوت برسام دامل س يدڠ ميداي سلڤس ڤرمتوان دڠن ڤهيق مريك  LGBTاكتيۏيس 

دان اين منجاديكن اي منداڤت ڤرهاتني معوم. ماهل كيت جوڬ كسل اڤابيال اصطالح 

يدق منڤيت ڤرهباسن س برن ڤارا علامء دامل ڤربينچڠن دترمجهكن دڠن لوڠڬر يڠ ت  ‘ادلين حفظ’

ايسو الءين يڠ تيدق ڤرلو دڽااتكن -. رسات ابڽق الڬي ايسوعةد الرشيصڤلني علمو مقاس يد

د سيين يڠ ساي كريا س يدڠ ڤرواكيلن ساكلني امت معلوم مرنويس س بارن ميداي سوس يال 

 دان سالورن اينفورمايس يڠ الءين.

 

س يكڤ برتڠڬوڠجواب، اينتڬرييت دان تلوس دامل ڤنتدبريان س ينيهل ڤرلوڽ  د 

نڬارا. ڤمرينته مس يت تڬس اونتوق منڬقكن رشيعة اإسالم رسات ممڤراتهنكڽن. كتڬسن اين 

ابڬي منجاديكن كهيدوڤن مشاركت يڠ مسڤوران دان سالمت درڤد س بارڠ كظالمين دان 

حق -ڬي ممستيكن حقس يكڤ ملمڤاوي ابتس. ماهل دامل ماس يڠ سام برتميبڠ راس اب

يڠ  ادأ  كن، ڤرليندوڠن دان س باڬايڽ دڤراولهييي اوليه مسوا رعية مسقسڤريت كعاديلن، كباجي

تراڠن -براڬام اإسالم اتو بوكن اإسالم. كيت تيدق ماهو اد ڤمميڤني اواتم نڬارا يڠ سچارا ترڠ



 فوست                                                                                                إسالم جالن فثلساين فاس علماء ديوان كتوا اوتام اوخف

 

 10  موك سورت 57-متر تاهونن ديوان علماء فاس فوست كالي كمؤ

اإسالم يڠ منوجنوقكن كجاهيلن مريك دامل منتدبري اڤاته الڬي منچموه ڤلقسانأ ن تونتوتن 

 منجادي اڬام رامسي ابڬي ڤرسكوتوان. 
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 موديل إسالم دالم كملوت ملندا نڬارا  
 

 

 ڤارا ڤرواكيلن ساكلني، 

 

مان ايديولويج. رشيعة اإسالم ممڤوڽاءي -رشيعة اإسالم يڠ دڤرجواڠكن اداهل بربيذا دڠن مان

 هدتورونكن اوليه هللا س بحانيستمييوأ ن يڠ ترس نديري اڤاته الڬي اي مروڤاكن ويح يڠ اكإ 

س يتمييوأ ن رشيعة وتعاىل دان بوكڽن چيڤتأ ن مأ نيس رسات تيدق اد مچڤور اتڠن مأ نيس. اكإ 

 اإسالم اايهل:

 

 برصفة رابين .1

 مك نس يأ ن جساڬت .2

 كعاديلن مطلق .3

 تڬوه دان اجنل )ثوابت ومتغريات( .4

 مسڤوران دان مڽمڤورانكن )اكمل ومتاكمل( .5

 

ني شاتس السن لبيه ايفي  GSTس بلوم اين ملقساانكن  ابريسن انس يوانلكراجأ ن  

دان ابڬي ممنڤوڠ ڤربلنجأ ن نڬارا سداڠكن كترييسن بردارسكن الڤورن اوديت نڬارا سابن 

بيليون. كيين  40 ليس يام يڠݢيت بيليون سهيڠڬ ر  23 ليس يام يڠݢيت اتهون اايهل ر 

يفر، انمون دڬنتيكن ڤد ڤارس س   GSTوالاوڤون تهل منورونكن قدر  ڤاکنت هارڤنكراجأ ن 

يڠ س برنڽ كسڽن تتڤ سام ايإيت رعية يڠ دبنب دڠن تڠڬوڠن ترس بوت. بربيذا  SSTدڠن 

دڠن ڤاس، يڠ مناوركن چواكي دامل اإسالم يڠ دلقساانکن ك اتس ڬولوڠن اكي اڤابيال 

 اول دان نصاب بردارسكن كراڠك موديل زاكة. اين كران، اساس يڠ دلتقكن اايهل:حچوكوڤ 
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 ڬر اكلڠن كروين اورڠ اكي.يأ ن تيدق برل هرات كاكي .1

 دأ مبيل دري اورڠ اكي سهاج دان دأ ڬهيكن كڤد مريك يڠ ممرلوكن. .2

 

حقيقڽت نڬارا كيت بوكنهل نڬارا يڠ برهادڤن دڠن مس ئهل اونتوق منجان ڤنداڤنت  

بيليون. تتاڤي  20 ليس يام يڠݢيت كران ستياڤ اتهون حاصيل كراجأ ن منيڠكت سكيرت ر 

مس ئهل يڠ برالكو اايهل كڬاڬالن دامل مڠوروسكن ڤربلنجأ ن سچارا برهميه دان تيدق مڠمبيل 

 ڤڽلساين اإسالم دامل ڤنتدبريان نڬارا. 

 

ڤاس تيدق هاڽ برچاكڤ كوسوڠ، مرنويس كراجأ ن ڤاس د لكننت تهل ممبوقتيكن  

يڠݢيت ڤوڠوتن حاصيل س باڽق ر ڤلباڬاي كجايأ ن. كراجأ ن ڤاس د لكننت برجاي منيڠكتكن 

جوت ڤد  497.20 ليس يام يڠݢيت بربنديڠ ر  2017جوت ڤد اتهون  566.52 ليس يام 

بلنجاوان كراجأ ن نڬري لكننت ڤد  (surplus) . اڠڬرن لبهين اتو سورڤلوس2016اتهون 

 2016جوت بربنديڠ دفيسيت ڤد اتهون  38.76 ليس يام يڠݢيت اداهل س باڽق ر  2017

جوت. اين اداهل ساتو ريكود يڠ منجادي بوقيت كجايأ ن  33.47 ليس يام يڠݢيت س باڽق ر 

ڤاس دامل منتدبري مرنويس س بواه نڬري ايإيت د لكننت. ماهل سڤنجڠ ڤاس منتدبري لكننت 

اتهون، لكننت ماس يه مڠلككن ريكود س يفر كوروڤيس يڠ مان ڤمميڤني دان  27سالما لبيه 

وه اوليه شن بيبس درڤد دعوأ ن دان سابينت ر ڤڬاواي كراجأ ن نڬري لكننت اداهل برس يه دا

. كيين، ڤاس جوڬ تهل منتدبري نڬري (SPRMسوروهنجاي ڤنچݢهن رشوه مليس يا )

ترڠڬانو دان دامل تميڤوه تيدق مسڤأ ي رساتوس هاري، ڤلباڬاي اتورن دامل مانيفيس تو تهل 

 ترلقسان. 

 

ڤرسكوتوان. مكلوت يڠ اينهل موديل يڠ دميلييك اوليه ڤاس يڠ مس يت دابوا ك ڤريڠكت 

ملندا نڬارا اساسڽ اايهل اڤابيال اسڤيك كتقوأ ن تيدق درساڤكن دامل ڤنتدبريان نڬارا. اينهل 

 :96 ةاي سورة ال عرافوتعاىل د دامل  هيڠ دڤرايڠتكن اوليه هللا س بحان
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 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
  َّ ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 

ايت، براميان رسات برتقوى، تنتوهل اكيم اكن ممبوك سكرياڽ ڤندودوق نڬري ”مقصودڽ : 

لميڤه بركڽت، دري الڠيت دان بويم. تتاڤي مريك -ن( يڠ ملميڤهأ  كڤد مريك )ڤينتو ڤڠورني

مندوس تاكن )سوروهن رسول اكيم(، اللو اكيم تميڤاكن مريك دڠن عذاب س يقسا دسببكن 

 “اڤ يڠ مريك تهل اوسهاكن.
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 ڤڽلساين ايسو دڠن إسالم  
 

 

س بارن معلومت دان بريتا ڤد هاري اين بڬيتو ڤانتس. تراللو ابڽق ايسو يڠ دڤربينچڠكن 

مرنويس ميداي ابرو سابن هاري. حال اين ممرلوكن ڤارا علامء توروت سام بركچميڤوڠ دامل 

هلل، د ڤريڠكت ڤاس ڤوست اداڽ  مناڠين ايسو ترماسوق ماللوءي ميداي ابرو. امحلد

اللو  14-كڤيلهيرناي معوم ن دان س بلوم کڬيات مالكوكن ڤڽليديق ن يڠکڤوست ڤڽليديق

ڤراكرا برس يڠ مليبتكن چواكي،  3ڤاس تهل مڠمواككن دوكومن هيجاو دامل ممبينچڠكن 

واڠ دان ڤميليكن ڤروهمن. ماهل د ڤريڠكت ديوان علامء ڤاس ڤوست س نديري اداڽ ماات

يڠ برس يدڠ ابڬي ممبينچڠكن اكجني علميه  (iKIS) ياينس تيتوت اكجني اإسالم دان سرتاجت

 ايسو اواتم نڬارا يڠ ممرلوكن سولويس.-دان ايسو

  

رنايس هبارو، ڤارا علامء جن يڠ منچابر اين رسات برهادڤن دڠن يدامل دنيا مود 

دڤن دڠن اكجني سڬر يڠ ممڤو مڽلسايكن ڤرمس ئلهن يڠ ممبلڠڬو كهيدوڤن امس يت تركه

ن واڠ أ  رومه يڠ منجادي تونتوتن انق مودا خصوصڽ، ڤڠڬونمأ نيس سڤريت ايسو ڤميليكن 

يڠ هاڠت دڤربينچڠكن، ڤلباڬاي دوكرتين يڠ وجود دامل  bitcoinيتل ترماسوقهل دي 

مروسقكن ڤميكرين دان كهيدوڤن مشاركت دان س باڬايڽ. سڬاال اوسها مڽاهوت چابرن 

ممڤركنلكن ڤڽلساين  مندڤين ايسو سامس دڠن لبيه ڤانتس مروڤاكن ساتو ڤلواڠ كڤد كيت

اإسالم كڤد مشاركت. اين كران، كيت بميبڠ، مشاركت هيلڠ كيقينن ترهادڤ رشيعة هللا دان 

 دامل سڬاال اوروسن كهيدوڤن مريك.  اخريڽ منجاديكن ابرت س باڬاي قبةل

 

دامل ايسو براكءينت عقيدة دان اخالق ڤوال، اكجني مس يت دتكنكن ك اتس  

ايديولويج يڠ مڽرڠ دنيا اإسالم. اكجني مس يت دبريكن  بنتوق-جنيس دان بنتوق-جنيس
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مينتل دڠن ايسو كونتميڤوراري. مشاركت ساكرڠ ايتكن اساس فوندءنفس هبارو دڠن مڠا

دان سأ ومڤاڽ يڠ  ية، هجم ية، قدر يةامت جاوه اونتوق ممهمي اصطالح سڤريت معزتةل، جرب 

مل اصطالح يڠ بربيذا ڤرلو يڠ سام دا ݢجاال ڤڽاکيتمليبتكن ڤچهن ڬولوڠن تردهولو. مك 

يتكن دڠن ايسو كونتميڤوراري يڠ ابڽقڽ تربيت درڤد ايديولويج ابرت سڤريت داكإ 

 ‘نيمود طاغوت’ليرباليسمى، ڤلوراليسمى دان س باڬايڽ. ايديولويج ابرت اين مروڤاكن 

 يڠ ملندا دنيا اإسالم يڠ مروسقكن امة. 

 

به علمو ڤڠتاهوان دان تيدق اإسالم اايهل اڤابيال مريك تيدق برمت  ةلكمهن ام 

دددهكن دڠن اچنمن سامس. اخريڽ مريك تنڤا سدر تهل ترماسوق ك دامل ڤراڠكڤ موسوه 

اإسالم يڠ كورڠ ممربيكن ڤناكنن  مةايسو يڠ ملندا. اين كران فكتورڽ لكمهن ا-دڠن ايسو

 دامل ممباچ، اڤاته الڬي ممهمي رسات مڠاكيج سومرب اإسالم يڠ تهل دتورونكن اوليه هللا

 س بحان وتعاىل س باڬاي ڤندوان دان مانوال كهيدوڤن. سأ ورڠ وانيتا هيودي براكت:
 

ا ََل " َن، فََإَذا قَ َرُؤوح َرُؤوح ُهمح ََل يَ قح َرأح َوَلَكن ه سلم َهَي اق ح َإنه َأوهَل آيٍَة نُزََلتح َعَلى ُأمهَة اإلح
نَ  َتَمرُّوح ا ََل َيسح َن، َوَإَذا َفَهُموح َهُموح  "يَ فح

 

يت  ‘اقرأ  ’اإسالم اايهل  ةڤراتم يڠ دتورونكن ك اتس ام ةسسوڠڬوهڽ اي”مقصودڽ :  ايإ

هل، اكن تتاڤي مريك تيدق ممباچ. مك سكرياڽ مريك ممباچ مريك تيدق ممهمي، دان اابچ

 “سكرياڽ مريك ممهمي، مريك تيدق تروسكن )مكبڠكن(.
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 علماء مميمڤين ڤرڤادوان امة  
 

 

نڬارا اإسالم ابڬي منڬقكن رشيعة هللا، اي تيدق اكن داتڠ سچارا اونتوق ممبينا س بواه 

برڬوليق. اوسها ڤنتيڠ يڠ مس يت دالكوكن اوليه ڤاس اايهل ممميڤني ڤرڤادوان امة دامل ممبينا 

كن كساتوان اإسالم. سريه نيب محمد صىل هللا عليه وسمل ممبوقتيكن هباوا انتارا ڤراكرا قكتومبو 

يندا صىل هللا عليه وسمل اڤابيال تيبا د مدينه اايهل ممبينا كساتوان اول يڠ دالكوكن اوليه بڬ 

ڤندوكوڠ دان ڤڽوكوڠ ايإيت دڠن ممڤرساوداراكن قوم هماجرين دان انصار رسات ممڤرساتوكن 

 اسڤيك: 5كڤد  عدان خزرج. اين كران رايلييت سس بواه نڬارا مروجو  ساو 

 

 رعية .1

 ڤمميڤني  .2

 اوندڠ-ن دان اوندڠـأ  ڤرملباڬ .3

 نتكدول .4

 اتنه اير .5

 

سهوبوڠن ايت، ڤرڤادوان امة اداهل ساهل ساتو اسڤيك ڤنتيڠ دامل ڤمبينأ ن س بواه  

يڠ دعاملكن دامل ڤوليتيك اإسالم  ‘عقاو الفقه ’كڤد  عنڬارا جسهرتا. اوسها اين جوڬ مروجو 

كران كقواتن ڤرڤادوان منجامني اكوتوهن سس بواه كراجأ ن يڠ منتدبري. ڤاس ملتقكن اساس 

ڤرڤادوان مرنويس اڤ سهاج جالينن هوبوڠن كرجاسام مستيهل منداتڠكن اكونتوڠن كڤد 

ڤاس اإسالم دان منجاڬ كڤنتيڠن امة. اوليه سبب ايت، دامل اڤ جوا جالينن كرجاسام 

رشط يڠ -اداهل مس يت د اتس رشط NGOريت ڤوليتيك اتو امان ڤهيق سام اد ڤ-دڠن مان

 . ڤاس علامء ىرو دتتڤكن دان دلولوسكن اوليه جمليس ش
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ريهن برڤوليتيك سس تڠه ڤهيق غمنوجنوقكن هباوا ك 14-كڤيلهيرناي معوم  اڤسچ 

ندڠ مصيبة دامل نڬارا. سهيڠڬ سڠڬوڤ مڠڬادايكن كڤنتيڠن اڬام اداهل ساتو ڤراكرا يڠ مڠو 

اي اداهل ڤتندا نيڬاتيف يڠ تيدق سواجرڽ برالكو دامل نڬارا كيت يڠ ماجوريتڽي براڬام 

ريهن دمكني غاإسالم دان ملتقكن اإسالم س باڬاي اڬام ابڬي ڤرسكوتوان. س يكڤ دان ك

سالم منجادي مينورييت  اداهل مروڬيكن اإسالم دڠن برالكوڽ ڤرڤچهن امة. اخريڽ سوارا اإ

دڤن دڠن ممبينا هوبوڠن دڠن اوات. اوليه يڠ دمكني، ڤاس مڠمبيل لڠكه كهقتيدق  دان

سس ياڤا سهاج يڠ ماهوكن ڤرڤادوان ديم كڤنتيڠن اڬام دان امة. اينهل يڠ دڤڠڬيل س باڬاي 

املوازانت ، فقه ال ولوايت، فقه صوصنال يڠ ممرلوكن كفهمن براكءينت فقه  ‘اجهتاد س يايس’

ميان يڠ جوڬ تهل دڽااتكن اوليه توان ڬورو ڤريس يدن ڤاس دامل فقه املأ الت س باڬادان 

 ڤنوليسڽن.

 

علامء د مسوا ڤريڠكت مس يت مڽمبوت لونرتن ايداي درڤد توان ڬورو ڤريس يدن  

اهيل د ابوه. مسميڠڽ منجادي تڠڬوڠجواب ڤارا -ن كڤد اهيلکڤاس اڬر دجاديكن ڤنديديق

كتيف رشيعة. اين ڤنتيڠ، ي ڤ س ا منوروت ڤر علامء اونتوق مڠاجر اهيل ممهمي سسواتو ڤراكر 

كران كڤينچڠن س بلوم اين اڤابيال اداڽ سڬلينتري اهيل يڠ الري كران تيدق ممهمي ڤرينس يڤ 

دامل برڤوليتيك سچارا اإسالم. دان اخريڽ اد اكلڠن اهيل يڠ ترڤڠاروه دڠن ڤروڤاڬندا موسوه 

اللو اد يڠ ممبوات ڤوستيڠ دامل ميداي  14-كڤيلهيرناي معوم ڤوليتيك سهيڠڬ ڤد ڤڠوندين 

س . كڤينچڠن يڠ برالكو اين جالڤاکنت هارڤن"ساي اهيل ڤاس تتاڤي اوندي "ابرو 

 ي د ڤريڠكت ڤميڤينن.جفهمن اهيل ترس بوت دڠن ڤراچنڠن دان سرتاتي منوجنوقكن كتيدق

  

يت دڤرڤادوان يڠ مس يت دڤميڤني اوليه علامء ڤاس مستيهل جال يم كڤنتيڠن س متالمڽت ايإ

اإسالم دان کباءيقکن امة. انتارا اساس يڠ بوليه دالكوكن اوليه ڤارا علامء د نڬري دان اكوسن 

 ماس يڠ اايهل:-ماس يڠ
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اتو تناڬ ڤڠاجر. ممبينا هوبوڠن دان ممبنتوق ڤرڤادوان برسام  ذةمڠهميڤونكن مسوا اسات .1

مودا اتو  ذةدامل ايسو براكءينت اڬام دان امة. اين بوليه درچنقكن الڬي سكرياڽ اسات

اتهون دليبتكن برسام. اوس يا يڠ مودا، سامڠت يڠ  40علامء ڤالڤيس يڠ بروس يا ابوه 

اوسها ترس بوت. منفعتكن -سهاوات اكن ممودهكن او قتيڠڬي دان تناڬ يڠ ماس يه 

سڤريت ڤربينچڠن مرنويس ميداي سوس يال اتو ڤرجومڤأ ن سچارا  اڤلباڬاي ميديوم يڠ اد

 برڤروڬرام.

 

ماس يڠ. -منجالينكن هوبوڠن دڠن املل  يڠ ممڤوڽاءي ڤڠاروه يڠ برس د متڤت ماس يڠ .2

 ايدينتييت سأ ورڠ علامء مروڤاكن ساتو بونوس اونتوق كيت مندكيت ڬولوڠن اين

خصوصڽ يڠ بربيذا ايديولويج ڤوليتيك. جاڠن توڠڬو سامس موس مي ڤيلهيرناي سهاج 

 ي درڤد ساكرڠ. ءهبكن اي مس يت دموال

 

ماس يڠ بوليه فيكريكن الڬي اڤ -سالءين ايت، ڤارا علامء د اكوسن ماس يڠ 

ت ڤون د ڤريڠكاماس يڠ. اد-مياكنيسمى يڠ ترابءيق اونتوق ممبينا ڤرڤادوان امة د متڤت ماس يڠ

ريت، دڠن س ياڤا يڠ ماهو دجالينكن هوبوڠن كرجاسام، مك كيت ثقه كڤد كڤوتوسن اڤ

علامء يڠ س نتياس ممنتاو ڤرجالنن  ورىڤميڤينن. اوسه خواطر، ڤاس ممڤوڽاءي جمليس ش

اين تهل  14-كڤيلهيرناي معوم  ا. ڤسچةريت اڬر سالري دڠن كهندق القرأ ن دان الس ناڤ

ڤ يڠ ابرو. اڤ ڤون، فهمي ڤوليتيك دڠن فقه. ڤارا علامء ابڽق ممبوك ملبارن دان لندساك

فقه يڠ دڽااتكن س بلوم اين اڬر -الڬي توليسن بركنأ ن فقه مڠهورايکن لبيه الجنوتهندقهل 

 اهيل ممهمي مقصود ڤرڤادوان يڠ دڤميڤني اوليه ڤاس.
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 منراجوءي کمناڠن برڤندوكن شريعة  
 

 

مات مكناڠن اونتوق منداڤت -ڤوليتيك بوكنهل سامتڤرجواڠن كيت دامل ڤراتروڠن ميدن 

ضا هللا. يبيلڠن كرويس يڠ ابڽق. مكناڠن يڠ ايڠني كيت ڤرولهييي اداهل مكناڠن يڠ منداڤت ر 

مكناڠن برڤندوكن رشيعة. ساكليڤون  ءياونتوق ايت، كيت واجب ممڤستيكن ڤاس مرناجو 

بڬيتو، بوكنهل كيت تيدق مرچنڠ سچارا رسيوس اونتوق ممنڠي ستياڤ اكيل ڤيلهين راي 

دڠن بيلڠن كرويس ماجورييت. كرڤ اكيل جوڬ كيت برتڬس اونتوق ماسوق ك ڤوتراجاي 

ديم ملقساانكن رشيعة اإسالم. انمون، ڤاس تيدق ڬوڤوه اونتوق منڠ، ڤاس تروس 

 سنت دڠن متالمت دان ڤرينس يڤ. ي كونس 

 

مكناڠن برڤندوكن رشيعة، مس يت برموال دڠن ديري كيت ترلبيه  ءياونتوق مرناجو  

برن برمكمڤوان -دهولو. بيار مكناڠن ايت دبريكن اوليه هللا س بحان وتعاىل د وقتو كيت برن

ڠ اليق ملقساانكن رشيعة. جنجي هللا دان رسول هباوا مكناڠن اكن دبريكن كڤد مريك ي

اڤابيال تيبا ساعڽت. اين س باڬاميان ڤڠاجرن درڤد قيصه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

كتيك ممربيكن ڤنجي كڤد س يدان عيل دامل ڤڤراڠن خيرب. بڬيندا صىل هللا عليه وسمل 

 برس بدا:
 

 ى َيَدْيِه ، ُيِح
َ
ُ َعل

َّ
 َيْفَتُح َّللا

ً
ًدا َرُجًل

َ
 غ
َ
اَية ْعِطَينَّ َهِذِه الرَّ

ُ َ
ُه أل

َ
َ َوَرُسول

َّ
بُّ َّللا

هُ 
ُ
ُ َوَرُسول

َّ
ُه َّللا  َوُيِحبُّ

 

اكن اكو بريكن ڤنجي اين، ايسوق، كڤد سأ ورڠ لاليك يڠ دبريكن مكناڠن ”مقصودڽ :  

ي هللا دان رسولڽ رسات هللا دان رسولڽ ءاوليه هللا اتس كدوا اتڠڽن، دي منچينتا

 ]رواية البخاري[“ .ديي ءمنچينتا
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لكن س بلوم ا( يڠ تهل دڤركنBPMSاي ڤوليتيك ماتڠ دان جسهرتا )اددامل كونتيكس بو  

مڠاجق مسوا مشاركت برڤوليتيك  BPMSاين، ڤارا علامء مس يت تروس مڽيبارلواسكڽن. 

اين، كيت يقني امة اإسالم د نڬارا  BPMSسچارا صيحت يڠ مڠيكوت لونس رشيعة. دڠن 

اين ممڤو برساتو ديم ممڤرتڬوهكن تونتوتن اڬام اإسالم دڤلباڬاي ڤريڠكت. سهوبوڠن ايت، 

ن اتو كراڠك موديل كيت مس يت مڽدايكن ڤال اڤارا علامء ساكلني، دڠن تميڤوه ماس يڠ اد

يم، ڤرونداڠن، بيدڠ الءين يڠ براكءينت سڤريت ايكونو-ڤنتدبريان اإسالم دان جوڬ بيدڠ

ن دان س باڬايڽ. كيت تيدق ماهو مكناڠن ڤاس هاڽ مڠڬنتيكن کچنوڠن، ڤنديديقڤال

كوليت سهاج انمون ايسڽي تتڤ سام. كيت ماهو مڠڬنتيكن دارس كراجأ ن ساكيل يڠ 

 ن. ـأ  ملتقكن كرتتيڠڬني اإسالم دامل ڤرملباڬ

 

ڤروڬرام -امڤارا علامء مس يت برصفة منديديق دان برسداي دديديق دڠن ڤروڬر  

ع، خممي دان فكر، لكيه حرايك، مترين، اجامتال اءتربيه يڠ دسوسون. ڤروڬرام تربيه سڤريت لق

سأ ومڤاماڽ مس يت دسوسون دڠن ابءيق اڬر ممستيكن ڤريس تايس يڠ دسارسكن منچاڤاي 

وجبيكتيف. ڤارا علامء اداهل اسيت كڤد ڤڠيسني تربيه اين. مك ڤارا علامء مس يت مڽياڤكن ا

ڠن سڬاال لكڠكڤن يڠ منجادي تونتوتن ابڬي ڤڠيسني تربيه ترس بوت. اداهل منجادي ديري د

توڬس ڤنتيڠ جوڬ، ڤارا علامء مستيهل مليبتكن ديري س باڬاي نقيب ارسه. ككوراڠن 

نقيب منجاديكن ارسه تيدق داڤت دجالنكن سهيڠڬ ك اكر اوميب. ساي دمعلويم ڤارا 

دوال لكيه دان چرامه د مسجد اتو سوراو. ج-ه امت راماي جك دلهيت كڤد جدوالذاسات

 چيتاكن كيت اونتوق منداڤتكن بيلڠن نقيب اداهل امت ترحد دان سوسه. انمون يڠ مندواك

 

اين، ڤارا علامء جوڬ مس يت ممبوك ڤربينچڠن  14-كڤيلهيرناي معوم  اڤسچ 

مڠناءي ڤوليتيك اإسالم سچارا داملن برسام اهيل اتو سچارا تربوك برسام مشاركت. 

س يليبوس ڤوليتيك اإسالم مس يت دبينچڠكن ساللو اڬر مشاركت ممهمڽي دڠن ابءيق. اي 

وليه جوڬ دالكوكن ، لكيه دان چرامه. ماهل بقاءسڤريت ل ‘اوفالءين’بوليه دالكوكن سچارا 
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اتو سچارا لڠسوڠ مرنويس  بن ۏيديو د يوتويامكايإيت مرنويس ر  ‘اونالءين’سچارا 

. ممڤراننكن ميداي سوس يال دڠن علمو ڤوليتيك اإسالم مروڤاكن ساتو اوبت فيس بوک الءيۏ

د اتس كتاڬهين مشاركت ترهادڤ ڤوليتيك سامس. تراللو ابڽق بوكو دان ڤنوليسن ڤميڤينن 

ليه دهورايكن دان دبينچڠكن سڤريت توليسن توان ڬورو ڤريس يدن ڤاس يڠ ڤاس يڠ بو 

 ءي سڤريت خلفاججوڬ بوكو برڤوليتيك دان سرتاتي ‘ابڬاميان اإسالم ممرينته؟’برجودول 

ش يدون رسات ابڽق الڬي. ماهل، مننت كتوا ديوان علامء ڤاس ڤوست، املرحوم توان االر 

كواس ’، ‘موديل كراجأ ن اإسالم’ب جوڬ منوليس بوكو انتاراڽ يڬورو داتوء هارون ط 

جامعه اإسالم ’دان  ‘مسلامت ڤمباڠون امة’، ‘كواس ڤرونداڠن اإسالم’، ‘ڤمرينهتن اإسالم

-مكناڠن يڠ دچيتا ءياين مروڤاكن ڤرس ياڤن اول كيت ابڬي مرناجو . ‘مةة ال  دحمنوجو و 

 چيتاكن.
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 ماس دڤن مليسيا هاڽ برسام إسالم  
 

 

كراجأ ن تردهولو يڠ ڬه دان -الماڽ. كراجأ ن-كراجأ ن د دنيا اين يڠ اكن كاكل سالما اتيدق اد 

ڤيلهيرناي ي ماسڽ رونتوه بيناس جوڬ. ا، مسڤاءهيبت سڤريت كراجأ ن فرعون دان س ب

-ندسكڤ ڤوليتيك يڠ هبارو اڤابيال تومبڠڽ امنوابرو اين جوڬ مڽقس يكن ال 14-كمعوم 

اتهون سالما اين. بڬيتوهل جوڬ دڠن كراجأ ن ڤه ڤد  60هل ممرينته يڠ تابريسن انس يوانل 

ڬنيت. -ي ماس يڠ دتنتوكن، اي جوڬ اكن برتوكراهاري اين، اي تيدق كاكل دان مسڤ

سوده بروبه دان براين مالكوكن ڤروهبن. منجادي تڠڬوڠجواب كيت ممميڤني  ةهاري اين رعي

 ڤروهبن ترس بوت.

 

، ڤس تڽي اكن ڤاکنت هارڤناكرڠ اين زمان كراجأ ن دڠن ڤولمييك ايسو يڠ ابڽق س 

يڠ مڠوندي مريك. اين كران مريك س نتياس مڠهارڤكن  ةسليسأ ن رعي مڠونداڠ كتيدق

ڤروهبن يڠ لبيه ابءيق درڤد كراجأ ن س بلوم اين. انمون اينده خرب دري روڤا اڤابيال مريك 

دڠن مانيفيس تو دان جنجي مانيس كراجأ ن ڤاکنت هارڤن سوقتو كميڤني. ملهيت كڤد  دڤردااي

ڤرمكبڠن سيتوايس دمكني، ڤاس ڤرلو برسداي اونتوق برادا دامل اتهڤ يڠ ڤاليڠ ترابءيق جك 

 رعية مالكوكن ڤروهبن دڠن مميليه ڤاس س باڬاي كراجأ ن يڠ هبارو ننيت.

 

ال نصيب دان يدڤن دامل ممب اتركه ڤارا علامء ڤاس جوڬ مس يت كوميتد رسات 

س منوجنوقكن كراڤوهن ايديولويج ابرت يڠ كن رعية. اڤ يڠ برالكو هاري اين جالقكباجي

براتڤق د دامل ڤنتدبريان نڬارا كيت. دهولو دوكرتين سكوالريسمى، انس يوانليسمى كيين 

 ليرباليسمى، ڤلوراليسمى سلڤس اين اڤ الڬي؟ والاو اڤ ڤون انمڽ، ڤاس مس يت

تروس مرنوس مرنڠكن هباوا ماس دڤن مليس يا اداهل برسام اإسالم. اي بوكن سواتو يڠ 
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وات برڤڬڠ دڠن قاس يڠ، ماهل جساره تردهولو، اتنه ماليو اداهل س بواه ڤمنڤنت يڠ ڤندودوقڽ 

اڬام اإسالم. ماهل ڤرونداڠن اإسالم ترلبيه اول براتڤق د برباڤ بواه نڬري س بلوم وجودڽ 

مون، دڠن لكمهن امة اإسالم، ابرت برجاي ممڤرلهيتكن اإسالم ايت ڤرونداڠن س يۏيل. ان

سسواتو يڠ اس يڠ الڬي ڤليق ڤد مشاركت اإسالم دان اورڠ ماليو ايت س نديري. اينهل 

س نه دامل ڤرجواڠن، د اخري زمان مسميڠڽ ڤلقسانأ ن رشيعة اإسالم ايت اكن دأ ڠڬڤ سواتو 

 يڠ اس يڠ. رسول هللا صىل هللا عليه وسمل برس بدا:
 

 َرَباِء
ُ
غ
ْ
وبى ِلل

ُ
ط
َ
، ف

ً
ِريبا

َ
 غ
َ
َما َبَدأ

َ
، َوَسَيُعوُد ك

ً
ِريبا

َ
 اإلسًلم غ

َ
 َبَدأ

 

اإسالم ايت برموال دامل اكدأ ن اس يڠ، مك اي اكن مكبايل س باڬاميان ڤرمول نڽ، ”مقصودڽ :  

]رواية “ لقسان اإسالم(. تمك برهباڬياهل ابڬي مريك يڠ دلهيت اس يڠ )دلهيت ڤليق عقيب

 مسمل[
 

يقڽ اوليه ڤاس ء، مس يت دمنفعتكن س با14-كڤيلهيرناي معوم  ايناريو ڤسچس  

ڤد كراجأ ن ڤاکنت هارڤن كيين  ادڠن ممباوا امييج اإسالم اڬر مشاركت ملهيت كڤينچڠن يڠ اد

هاڽ داڤت دسالمتكن دڠن مميليه جالن اإسالم ديم منجامني ماس دڤن مليس يا. سهوبوڠن 

ڤاس ايإيت لكننت دان ترڠڬانو مس يت دأ ڠكت دان دجاديكن  ءيايت، نڬري يڠ دكواسا

موديل ڤنتدبريان اوليه ڤاس كڤد سلوروه رعية. كيين لكننت دان ترڠڬانو بوكن الڬي هاڽ 

ليسيس رست رعية انااوليه سلوروه ڤڠ يينتااإ ترفوكوس اوليه رعية مريك سهاج، انمون د

ايت ممميڤني. بيار رعية منيالي  مليس يا هبكن دنيا. بيار رعية ملهيت ابڬاميان اإسالم

ڤربنديڠن انتارا نڬري يڠ دتدبري اوليه ڤاس دڠن نڬري الءين رسات ڤريڠكت ڤرسكوتوان. 

كجايأ ن ديم كجايأ ن يڠ دچاڤاي دان ابلك دچاڤاي اوليه كراجأ ن لكننت دان ترڠڬانو مس يت 

كن اممڤراكس ركن سهيڠڬ مليڤويت مسوا اكوسن. ڤراكرا اين منونتوت كڤد مسوا كيتدتوال

 ي كڤد مسوا سارسن.اماس يڠ اڬر ميس يج مڠناءي اإسالم ممميڤني مسڤ-ڤرناڠن ماس يڠ
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وتعاىل، رعية اكن تربوك هايت  هاخريڽ، ماس يڠ اكن دتنتوكن اوليه هللا س بحان 

د لكننت دان ترڠڬانو. س باڬاميان س باتن يڠ دالكوكن  ااونتوق مميليه ڤاس دڠن موديل يڠ اد

عة د ترڠڬانو ك اتس ڤاسڠن ليس بني تهل برجاي ممبوك مات ابڽق ڤهيق. اوليه حممكه رشي

سالم انمون اديڠ ممويج دان مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد اكإ  ااد جوڬ يڠ  ايندهن ڤرونداڠن اإ

كرجا اإسالم رست ممربيكن -مننتڠ دان ممڤرتياكيكڽن. توڬس كيت اايهل تروس ملقساانكن كرجا

يڠ برس توجو. اينهل يڠ  امسوا يڠ مننتڠ، ماهل اد ڤرناڠن منوروت ڤرسڤيكتيف رشيعة. بوكن

ايإيت حكومن دلقساانکن د ترڠڬانو تتاڤي رعية سلوروه  ‘free marketing’دس بوت س باڬاي 

 مليس يا يڠ بربينچڠ ڤرحيالڽ. 
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 15-ڤرسياڤن ڤارا علماء برهادڤن ڤيليهنراي عموم ك  
 

 

ڤاس  15-كڤيلهيرناي معوم مڽدري تڠڬوڠجواب يڠ برس اونتوق دڬالس ابڬي ممستيكن 

نتييت ڤنتيڠ دامل ڤاس مستيهل ي اكن دبريكن مندت اونتوق ممرينته، ڤارا علامء يڠ مروڤاكن ا

ن دان ڤراچنڠن، اي کيق موڠكني دان مالكوكن ڤرس ياڤن سڤنوهڽ. تنڤا تيندقءبرڤرانن س با

 ي ڤوليتيك ڤاس دامل مندكيت رعية س باڬاي ڤڠوندي.ج سرتاتيبوليه مرچنتكن ڤرجالنن

 

كرجا اإسالم -رنايس ڤالڤيس دامل ملڠسوڠكن كرجاجڤارا علامء مس يت ممڤرس ياڤكن  

اڬر تيدق كتندوسن دان ككريڠن سومرب تناڬ. سبب ايت، تهل برباڤ اكيل، اوچڤ 

اكوسن. اي بوكنهل اواتم ساي يڠ لڤس تهل مڽبوتكن سؤال ڤنوبوهن ديوان علامء ڤاس 

، انمون اي اداهل ڤراچنڠن جڠك ڤنجڠ ابڬي اتوڬسن ڤارا علامء يڠ سداي اد برمقصود ممببين

ممڤرس ياڤكن تناڬ دان جنرتا اكلڠن ڤارا علامء. دڠن ترتوبوهڽ ديوان علامء ڤاس اكوسن 

ق ه يڠ راماي د ابوه ساتو بومبوڠ اونتو ذسچارا تيدق لڠسوڠ منوجنوقكن وجودڽ ڤارا اسات

 كرجا ڤاس. -قكن كرجاامڠڬر 

 

سريي لكيه د ميداي سوس يال دامل -تيفكن سرييأ ک ڤارا علامء جوڬ هندقهل مڠ 

مريك تيدق . ‘دامل واير’ممربيكن ڤرناڠن ايسو سامس. زمان ساكرڠ مأ نيس ابڽق هيدوڤ 

ي جاسدڽ سچارا ڽات انمون كوجودن دامل عامل ماي امت راماي. سبب ايت، اءدجومڤ

يكن معلومت دان ميس يج اساڠت ڤرلو اونتوق مڽمڤ ام ميداي سوس يال يڠ ادمنفعة ميديو 

ديوان علامء مس يت دأ كتيفكن. انتارا اانليسيس -ڤيج اوروسن علامء دان ديوان-اإسالم. ڤيج

ابرو اين اايهل كيت كورڠ مڠواساءي ميداي سوس يال. كيت -ابرو 14-كڤيلهيرناي معوم 

فتنه، منيڤو دان منميبولكن ڤرس يڤيس. كيت هاڽ تيدق ڤرلو برتيندق سڤريت مريك يڠ من 
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ڤرلو ممربيكن ڤرناڠن دان ڤڠاجني مڠناءي اإسالم. جساره ممبوقتيكن هباوا اورڠ د مدينه لبيه 

تربوك بربنديڠ مكه كران مريك ابڽق سالورن اينفورمايس دان اخريڽ مريك مرنميا نيب محمد 

حال بڬيندا صىل هللا عليه  ميا، ڤدصىل هللا عليه وسمل سداڠكن ڤندودوق مكه تيدق مرن 

 وسمل اداهل اورڠ متڤنت مكه يڠ چوكوڤ دكت دڠن مريك.

 

ڤارا علامء مس يت مموالكن ڤربينچڠن سچارا برس يليبوس مڠناءي ڤڠيسني حرايك  

دان جوڬ ڤوليتيك اإسالم برسام اهيل دان مشاركت. د ڤريڠكت ديوان علامء ڤاس 

بوكو حرايك دان اڬام. يڠ ترابرو -ڠ ڬيات منچيتق بوكوي DUPP Publications اڤوست، كيت اد

اإسالم انتارا لكمهن امة ’وده يڠ برجودول عالقادر  ش يخ عبدال اين اايهل ترمجهن بوكو اكرڠن 

ب يڠ ين اولڠن كراي املرحوم توان ڬورو داتوء هارون ط کدان چيتق ‘دان كجاهيلن علامء

مڤام اين امت ابءيق دان سوسه دداڤيت بوكو سأ و -بوكو. ‘مسلامت ڤمباڠون امة’برجودول 

د ڤارسن. مشاركت هاري اين هاڽ ماهو اتهو اڤ يڠ مريك ماهو اتهو سهاج. سداڠكن 

 دعوة ايت ممربي اتهو مريك اڤ يڠ مريك ڤرلو اتهو. 

 

د مسڤيڠ ايت جوڬ، ڤارا علامء هندقهل ممنتڤكن الڬي ڤڠوروسن اورڬنيسايس  

جاوتن دامل كراجأ ن، مك اايڽ ممڤو دلقساانکن -جاوتناڬر اڤابيال دڤرتڠڬوڠجوابكن دڠن 

 أ داوأ ن دامل منجالنكن توڬس يڠ دبريكن مسادڠن ابءيق. ڤارا علامء ڤرلو بوقتيكن كويب

 تڬسڽ: کرم هللا وهجه ريت اتو كراجأ ن. حياتيهل ڤسنن س يدان عيل بن ابو طالباڤريڠكت ڤ
 

 "بََنظَامٍ اْلَقُّ َبَل َنظَاٍم يَ غحَلُبُه الحَباَطُل "
 

 “يلن يڠ برسيس مت.اط كبرنن تنڤا سيس مت اكن داكلهكن اوليه كب”مقصودڽ : 
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 ڤنوتوڤ  

 

 

يت  ، ‘اإسالم جالن ڤڽلساين’بردارسكن كڤد تامي ديوان علامء ڤاس ڤوست اكيل اين ايإ

دهارڤكن ڤارا علامء داڤت ممڤرينچيكن الڬي اوچڤ اواتم اين رست دڤربينچڠكن سچارا 

اكتيۏييت يڠ ابلك دسوسون ننيت. اداهل منجادي تڠڬوڠجواب كيت -دامل اكتيۏييتترڤرينچي 

مسوا اونتوق ممباڠونكن س بواه نڬارا يڠ منجولڠ تيڠڬي تونتوتن رشيعة اإسالم رسات مڽدايكن 

سولويس يڠ داڤت ممبوقتيكن اإسالم س باڬاي جالن ڤڽلساين ترهادڤ مكلوت يڠ ملندا 

ونتوق تروس مڠاكيج كاكيأ ن علمو اإسالم دان ممبنتوق كراڠك نڬارا كيت. ڤرانن ڤارا علامء ا

 اوا ماس دڤن مليس يا برسام اإسالم.اكينكن رعية هبيڤڽلساين سهيڠڬ م 

 

 وابهلل التوفيق واِلداية والسلم عليكم ورمحة للا وبركاته
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