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يف أ ندونيس ياايت املعارصة التحد  دور جملس العلامء الإندونييس يف مواهجة   

رؤية قرأ نية
*

 

**خمرشي بن حسب هللا طيبز د. 
 

 

 امللخص

ىل بيان ادلور الفع ال اذلي يلعبه جملس العلامء الإ  ندونييس يف مواهجة التحدايت املعارصة هيدف هذا البحث اإ

رها القرأ ن الكرمي، مرورا مبعرفة خلفية نشأ ة جملس العلامء منطلقًا من فهم معاين ومالمح وهمام  العلامء كام يصو 

ايت املعارصة اليت يواهجها، وبيان املهام ندونييس، وال دوار اليت يلعهبا يف ش ىت اجملالت، مث فهم التحد  الإ 

ايت. انهتج الباحث مهنج يف تقدمي احللول والعالج لتكل التحد   ندونييسهبا جملس العلامء الإ  وال دوار اليت يقوم

ة. ومن أ مه  نتاجئ البحث: ) ىل النتاجئ املرجو  القرأ ن يصور دورًا ابرزا جيب أ ن  ( 1التفسري املوضوعي للوصول اإ

ن( وجم2نبياء. )ون، اذلين مه ورثة ال  يلعب به العلامء الرابني   وس يةل مجلع لكامت علامء يُعد  دونييس لس العلامء الإ

ندونيس يا ومواهجة التحدايت اإ يف حفظ الهوية الإسالمية يف  ابرز   هم دور  ل لامء الرابنيني، ف املسلمني، ويضم الع

من  لف جوانب احلياة، ابتداءً ا العلامء يف العرص احلارض يف خمت( كرثت التحدايت اليت يواهجه3املعارصة. )

من املسلمني ابحلضارة  كثرير سسه ومسلامته، مث افتتان يك يف أ  الهجوم عىل ثوابت الإسالم وحمكامته والتشك 

الاكفرة املادية، وتسل ط أ عداء الإسالم عسكراًي، واحتالل ادلول الاكفرة لعدد من البدلان الإسالمية 

بات الفكرية والس ياس ية والاقتصادية ات والتقل  هم، وانهتاًء ابلتغري  املس تضعفة، مث كرثة اختالف املسلمني وتفرق  

ًا رائدًا يف التصدي ومواهجة التحدايت املعارصة، من خالل تثبيت ال مة عىل ( العلامء يلعب دور4وغريها. )

ىل ال   رجاعها اإ صول والثوابت، وادلفاع عن الإسالم وكشف ش هبات املنافقني واملغرضني، فضح الإسالم واإ

ىل توحيد لكمة املسلمني ومجع مشلهم، مث  بث روح أ عداء الإسالم وبيان درجات العداوة وحقيقهتا، مث السعي اإ

شعارمه بعز  الإسالم.  التفاؤل واإ

 ايت املعارصة، رؤية قرأ نية.ندونييس، دور العلامء، التحد  : جملس العلامء الإ اللكامت املفتاحية

  

                                                             
*
ديسمبري  22جامعة السطان الرشيف عيل الإسالمية برواني دار السالم يف هذه املقاةل مت تقدميها يف حمارضة عامة اليت عقدها   

 م. 2112
 معيد لكية ادلراسات الإسالمية جبامعة دارماونسا ميدان  **
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 املقدمة . أ  

وصف هللا ال مة الإسالمية يف القرأ ن بأ هنا أ مة الوسط، حيث كتب هللا لها الرايدة والقيادة، حىت 

ال مة قد اعرتهتا أ فات وأ دواء، مما أ خ رت  العاملني أ مجعني. ولكن الواقع اليوم أ ظهر أ ن  ا عىل تشهد بني يدي رهب  

لت يف ش ىت النوايح من الفكرية، والس ياس ية، والاجامتعية، والاقتصادية، مسريهتا، وطرأ ت علهيا التحو  

ج اليريع، حىت املراجعة، والإصالح الشامل، والبحث عن العالهذا ال مر يس تدعي  وغريها. ول شك أ ن  

  تعود ال مة اإىل ماكنهتا املرموقة. 

ىل املهنج الرابين والهدي الرشعي  ومن املعلوم، أ ن   اخملرج من تكل ال زمات هو الرجوع الصادق اإ

املمتثل يف القرأ ن والس نة. فالسائر عىل املهنج احلق يسمل من الزيغ والضالل. وقد قال رسول هللا صىل هللا 

 فيمك أ مرين، لن تضلوا بعدهام: كتاب هللا وسنيت(( )أ خرجه احلامك(  عليه وسمل: ))تركت

دون المتسك ابلعلوم الرشعية اليت تس تنبط مهنام.  حصيحر  وتعالمي القرأ ن والس نة ل ميكن فهمهام بشكر 

عادة المتكني لها، من خالل فهمهم للعلوم الرشعية  وقد اكن للعلامء الرشعي أ ثرا ابلغًا يف حفظ كيان ال مة، واإ

 وتعلميها، حىت متكنوا يف مواهجة ش ىت الهجامت والتداعيات.

التحدايت املعارصة املمتثةل يف  يف مواهجة حماوةل لتجلية دور جملس العلامء ال ندونييسفهذا البحث 

ها القرأ ن للعلامء الرابنيني، اذلين مه ورثة لإسالم انطالقا من فهم ادلور اذلي يصور  ا موجات الهجوم عىل

 ال نبياء، ومحةل لواء س يد املرسلني.

 

 يف القرأ نوهماهمم العلامء  . ب

ن لكمة العلامء مأ خوذة من مادة "العمل" اذلي هو ضد   اجلهل، وهو اليقني واملعرفةاإ
1

دراك اليشء  ، واإ

حبقيقته
2

، أ و هو الاعتقاد اجلازم املطابق للواقع
3

 . والعلامء مجع من عاِلم، وهو من اتصف ابلعمل.

( موضعًا، بيامن لفظ العمل ورد 927واجلدير ابذلكر، أ ن مادة )عمل( ومش تقاهتا وردت يف القرأ ن يف )

: 179أ ولهام يف سورة الشعراء ال ية  تني،كرت مر  بيامن لكمة العلامء، فقد ذُ ( مواضع. 111ذكره يف القرأ ن يف )

(( َ ائِيلَ َأَولَْم يَُكْن لَهُْم أ َيًَة َأْن يَْعلََمُه عُلََماُء ب ْْسَ
ِ
َ ِمْن : ))22((، واثنهيام يف سورة فاطر ال ية ِِن ا ََّما ََيََْش اَّللَّ ن

ِ
ا

 (( ِعَباِدِه الُْعلََماءُ 

                                                             
1
 122، ص صباح املنريامل الفيويم، ا  

2
 121، ص املفردات يف غريب القرأ نالراغب الاصفهاين،   

3
 111، ص التعريفاتاجلرجايت،   
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 وميكن تلخيص الس ياقات اليت وردت فهيا ذكر مادة العمل يف النقاط التالية:

 ال مر ابلعمل واحلث  عليه (1)

ن  ماكنة العمل يف الإسالم قبل القول والعمل. ل سبي ل ابلعمل اإ ل اإىل صواب القول وصالح العامل اإ

ُ الصحيح اذلي س بقها. ولهذا يقول هللا يف القرأ ن: )) لَّ اَّللَّ
ِ
ََلَ ا
ِ
َُّه َل ا (. وقد اس تنبط البخاري 17(( )دمحم: فَاعْمَلْ َأن

 من ال ية السابقة قاعدة جعلها عنواان لباب من أ بواب كتابه "ابب العمل قبل القول والعمل."

َ ُُيِِْي ورد يف القرأ ن كثري  من ال ايت اليت ذكر فهيا ال مر ابلعمل "واعلموا"، مهنا: ))وقد  اعْلَُموا َأنَّ اَّللَّ

َ َمَع الُْمتَِّقنيَ (، ))19(( )احلديد: اْلَْرَض بَْعَد َمْوهِتَا َ َمْوَلمُكْ (، ))32(( )التوبة: َواعْلَُموا َأنَّ اَّللَّ (( فَاعْلَُموا َأنَّ اَّللَّ

 (.41)ال نفال: 

 رفع شأ ن العلامء (2)

تبوأ  العلامء ماكنة رفيعة يف نفوس ال مة، ل هنم ورثة ال نبياء، ول ن  هللا قد رفع شأ ن العلامء عىل غريمه 

يَن أُوتُ من الناس. وقد ورد بيان هذا ال مر يف العديد من ال ايت، مهنا: )) ِ َمنُوا ِمنمُْكْ َواذلَّ يَن أ َ ِ ُ اذلَّ وا الِْعمْلَ يَْرفَعِ اَّللَّ

يَن (. وبني  س بجانه أ نه ل يس توي بني من يعمل وبني من ل يعمل: ))11(( )اجملادةل: َدَرَجاتر  ِ تَِوي اذلَّ قُْل َهْل يَس ْ

ََّما يَتََذكَُّر ُأولُو اْلَلَْباِب  ن
ِ
يَن َل يَْعلَُموَن ا ِ اس خش ية العلامء أ كرث الن (. وبني  س بحانه أ ن  7(( )الزمر: يَْعلَُموَن َواذلَّ

َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماءُ هلل: )) ََّما ََيََْش اَّللَّ ن
ِ
(. ومما يدل  عىل علو  شأ ن العلامء، قرن هللا شهادته 22(( )فاطر: ا

لَّ ُهَو َوالَْماَلئَِكُة َوُأولُو الْعِ وشهادة املالئكة بشهادة العلامء، كام قال تعاىل: ))
ِ
ََلَ ا
ِ
َُّه َل ا ُ َأن مْلِ قَائًِما َشهَِد اَّللَّ

 (.12(( )أ ل معران: اِبلِْقْسطِ

 العمل صفة ال نبياء واملرسلني (3)

، ة مجليع ال نبياء  وصف القرأ ن بأ ن  العمل هو صفة خاصة لنبينا دمحم صىل هللا عليه وسمل  كام أ ن ه صفة عام 

ُممُكُ الِْكتَاَب َوالِْحْْكََة ..واملرسلني. أ ما ال ايت اليت تبني  صفة العمل لنبينا دمحم صىل اللهعليه وسمل مهنا: )). َويَُعل ِ

ُممُكْ َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ  ىل أ مته هو العمل: ))111(( )البقرة: َويَُعل ِ فََمْن (. بني  س بحانه أ ن ما جاء النيب ليبلغه اإ

َك ِفيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعمْلِ فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع َأبْنَا  (. وبني  س بحانه أ ن  21(( )أ ل معران: ...َءاَن َوَأبْنَاَءمكُْ َحاجَّ

ي َجاَءَك ِمَن الِْعمْلِ َما بيامن ترك الويح هو اتباع الهوى: ))... ،اتباع الويح هو العمل ِ ََّبْعَت َأْهَواَءمُهْ بَْعَد اذلَّ َولَِِئِ ات

ِ ِمْن َوِل ر َوَل نَِصرير    (.121(( )البقرة: ََلَ ِمَن اَّللَّ

 صفة العمل لعامة ال نبياء فهيي كثرية، نذكر مهنا: وأ ما ال ايت اليت تبني  

ين ِ َحِفيظ  عَِلمي  وصف هللا يوسف عليه السالم ))
ِ
 (.11(( )يوسف: قَاَل اْجَعلِِْن عىََل َخَزائِِن اْلَْرِض ا
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تَيْنَا َداُووَد وصف هللا داوود وسلامين علهيام السالم ))  (.11(( )المنل: ...َوُسلَْيَماَن ِعلًْماَولَقَْد أ َ

تَيْنَاُه ُحْْكًا َوِعلًْماووصف هللا موىس عليه السالم )) تََوى أ َ ُه َواس ْ ا بَلََغ َأُشدَّ  (.14...(( )القصص: َولَمَّ

ون الناس يف  (4) العمل صفة املؤمنني العارفني الراخسني اذلين يثبتون يف الشدائد واملهن، ويبرص 

 نتالابتالءات والف

 وقد بني  هللا هذا ال مر يف العديد من ال ايت يكشفه لك من يتأ ملها، مهنا:

َمنُوا فَيَْعلَُموَن أَ )) يَن أ َ ِ ا اذلَّ تَْحِِي َأْن يَْْضَِب َمثاًَل َما بَُعوَضًة فََما فَْوقَهَا فَأَمَّ َ َل يَس ْ نَّ اَّللَّ
ِ
ْم ا ِ َُّه الَْحق  ِمْن َرهب ِ ن

يَن  ِ ا اذلَّ ُ هِبََذا َمثاًَل يُِضل  ِبِه َكِثرًيا َوهَيِْدي ِبِه َكِثرًياَوأَمَّ  (.22(( )البقرة: َكَفُروا فَيَُقولُوَن َماَذا َأَراَد اَّللَّ

َُّه الَْحق  ِمْن َرب َِك فَُيْؤِمنُوا ِبِه فَتُْخِبَت ََلُ قُلُوهُبُمْ )) يَن ُأوتُوا الِْعمْلَ َأن ِ  (.14(( )احلج: ...َولَِيْعمَلَ اذلَّ

تَنِْبُطونَُه ِمهْنُمْ ))... يَن يَس ْ ِ ىَل ُأوِل اْلَْمِر ِمهْنُْم لََعِلَمُه اذلَّ
ِ
ُسوِل َوا ىَل الرَّ

ِ
 (.23...(( )النساء: َولَْو َرد وُه ا

اِط )) ىَل رِصَ
ِ
لَْيَك ِمْن َرب َِك ُهَو الَْحقَّ َوهَيِْدي ا

ِ
ي ُأنْزَِل ا ِ يَن ُأوتُوا الِْعمْلَ اذلَّ ِ (( الَْعزِيِز الَْحِميدِ  َويََرى اذلَّ

 (.2)س بأ : 

من هنا نفهم كيف يكون العمل الرشعي يعصم أ ههل من الزيغ واحلرية بتوفيق من هللا، فيحفظ العلامء 

ىل احلق والهدى. وهذا هو ديدن العلامء الرابنيني يف لك عرص ومرص. للناس ديهنم، ويرد    وهنم اإ

من خالل التأ مل عىل املهام اليت أ انط الشارع العلامء الرابنيني علهيا، ميكن تلخيص دور العلامء كام 

رها القرأ ن ما ييل:   يصو 

ْغ َما : ))29القيام مبهمة ادلعوة والتبليغ والإرشاد، كام قال تعاىل يف سورة املائدة ال ية  ( أ   ُسوُل بَل ِ َا الرَّ اَي َأهي 

لَْيَك مِ 
ِ
َّْغَت ِرَسالَتَهُ ُأنْزَِل ا ْن لَْم تَْفَعْل فََما بَل

ِ
 ((ْن َرب َِك َوا

: 114مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، كام قال تعاىل يف سورة أ ل معران ال ية القيام مبهمة ال   ( ب

ىَل الَْخرْيِ َويَأُْمُروَن اِبلَْمْعُروِف َويهَْنَْوَن َعِن الْ ))
ِ
ة  يَْدُعوَن ا  ((ُمْنَكِر َوأُولَِئَك مُهُ الُْمْفِلُحونَ َولْتَُكْن ِمنمُْكْ ُأمَّ

مة، كام قال تعاىل يف سورة ال   القيام بتقدمي ال سوة ( ت لَقَْد اَكَن : ))21ية حزاب ال  والقدوة احلس نة لل 

َ كَ  ِخَر َوَذَكَر اَّللَّ َ َوالْيَْوَم اْل َ نَة  ِلَمْن اَكَن يَْرُجو اَّللَّ ِ ُأْسَوة  َحس َ  ((.ِثرًيالمَُكْ يِف َرُسوِل اَّللَّ

َوأَنَْزلْنَا : ))44النحل أ لية القيام مبهمة البيان للناس مبا يتعلق بتعالمي الإسالم، كام قال تعاىل يف سورة  ( ث

ْم َولََعلَّهُْم يَتََفكَُّرونَ  لهَْيِ
ِ
َِل ا َ ِللنَّاِس َما نُز  ْكَر ِلُتَبني ِ ِ لَْيَك اذل 

ِ
 ((.ا

يواهجها الناس، كام قال تعاىل يف سورة النساء ال ية القيام بتقدمي احللول والعالج للمشالكت اليت  ( ج

ُ َوَل تَُكْن ِللَْخائِنِنيَ : ))111 ِ لِتَْحمُكَ بنَْيَ النَّاِس ِبَما َأَراَك اَّللَّ لَْيَك الِْكتَاَب اِبلَْحق 
ِ
انَّ َأنَْزلْنَا ا

ِ
 ((. َخِصميًاا
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 ة.ر الصحيح للحياة القامئة عىل ال خالق الكرميالقيام بغرس التصو   ( ح

براز الإسالم رمحة للعاملني، كام قال تعاىل يف سورة ال نبياء ال ية  ( خ لَّ : ))119القيام مبهمة اإ
ِ
َوَما َأْرَسلْنَاَك ا

ًة ِللَْعالَِمنيَ   ((.َرمْحَ

، بل ليس  تكل املهام املذكورة أ عالها ل شك أ هنا همامت صعبة، ل يتأ هل للقيام هبا لك من هب ودب 

 قادر عىل القيام هبا. ولهذا، ينبغي للعلامء من أ جل القيام بتكل املهام عىل أ مكل وجه ما ييل:يزمع أ نه عامل  لك من

 عىل مذهبر  ضيق توس يع دائرة العمل واملعرفة الإسالمية. فال ينبغي للعلامء يف هذا العرص التقيد بفهم ( أ  

ر  املذاهب املعتربة مع املذاهب ال خرى، ما دامت لكها مضن  ، ول يقبل تبادل وهجات النظرمعني 

 املقبوةل دلى أ هل الس نة وامجلاعة.

كامل معرفهتم وعلمهم بتوس يع ( ب ، حىت يمتكن العلامء من فهم الواقع فامي تتعلق ابلعلوم الكونيةدائرة الثقافة  اإ

 بشك أ فضل.  

 

 ندونييسالتعريف مبجلس العلامء الإ  . ت

 والزعامء، واملثقفني املسلمنييعترب جملس العلامء ال ندونييس منظمة تضم العلامء الرشعي، 

ندونيس يني ن ال مة الإسالمية يف ، اليت هتدف اإىل حتريك القيادة واملؤسسات الإسالمية بفاعلية، حىت متك  الإ

خالق الكرمية من أ جل  عباداهتا ومعامالهتا، وتنرش ال  ها يفندونيس يا ابحلفاظ عىل العقيدة الإسالمية، وتوهج  اإ 

، وتنيل رضوان هللا تعاىلمن، والسالم، والعداةل، والرفاهية الروحية واملاديةتكوين جممتع يسود فيه ال  
4
. 

ندونييس يف تأ س   م. واجلدير  1791يوليو  22هـ املوافق بـ  1371رجب عام  19س جملس العلامء الإ

نشاء هذا اجمللس يف بدايته مل يكن  ابذلكر، أ ن   منا اإ أ نشأ ها احلكومة عىل يد العلامء واملثقفني املسلمني، واإ

ندونيس ية. وهذا ال مر جعل بعض املسلمني ينظرون اإىل هذا ال مر بنظرة يشوهبا الشك والريب من أ ن  الإ

ندونيس ية هذا اجمللس أ داة  عىل العلامء واملسلمني، وخاصة اكن هناك لتحمك  من أ جل ا لها جتعل احلكومة الإ

تس بق تأ سيس هذا اجمللس، نذكر هنا  حل املسلمنيرصاع وعالقة التوتر بني احلكومة يف عهد سوهارتو ومصا

 أ مهها:

(، وهو GOLKARم، أ نشأ ت احلكومة حزب جولاكر ) 1791أ وًل: قبل الانتخاب الرئايس عام 

متكن حزب  اذلي يقابلها ال حزاب الإسالمية اليت حتمل شعار الإسالم. حزب علامين اذلي ُيمل شعار الوطنية

                                                             
4
 :انظر  

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat majelis Ulama 

Indonesia, Jakarta, 2001, p. 19. 
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 رئايس اذلي يشهد كثريًا من الزتوير واخلداع. وأ جربت احلكومة حيهنا ال حزاَب جولاكر من الفوز ابلنتخاب ال

التوتر يف من وهذا ال مر زاد  الإسالمية أ ن ل تذكر الإسالم وهنضة الإسالم أ ساسًا ملرشوعها الس يايس.

ندونيس ية.العالقة بني احلكومة وال مة الإسالمية الإ 
5
 

صدار احلكومة مقرتح قانون الزواج عام  اثنيًا: يف ظل   م اذلي يش متل بنوده العديد من  1793اإ

ة ومعارضة من قبل ال حزاب السامت العلامنية، وتتعارض بعضها بتعالمي الإسالم يف الزواج، أ اثر هذا ال مر ض  

صالح ذَل املقرتح، قامت الإسالمية يف الربملان ري العديد احلكومة بتغي. وبعد العديد من املعارضة واملطالبة ابإ

   يتساير مع مطالب املسلمني.ود ذَل املقرتح حىتمن بن

ندونييس نشاء جملس العلامء الإ اثرة  تلعب دورًا كبرياً م  1791عام  هتان احلادثتان اللتان تس بق اإ يف اإ

نشاء هذا اجمللس. ولهذا السبب، يفجد  حول مدى الشكوك دلى العلامء واملسلمني   افتتاحية ية احلكومة وراء اإ

ىل نبذ الفرقة،  العلامءً  أ نذاك، أ .د. معطي عيل، هذا اجمللس، دعا وزير الشؤون ادلينية ال ندونس ية واملسلمني اإ

والتفامه بني العلامء واحلكومة ونبذ سوء الظن  
6

ندونييس  ن  أ   وقتئذر ه فضيلتُ  . وبني   وس يةل يعد   جملس العلامء الإ

من ندونيس يا دهما أ بناء ال مة الإسالمية يف اإ وعاء يس تقبل لك اجلهود اليت يقمن الوسائل املتاحة ويكون مبثابة 

 ة الإسالم واملسلمني. أ جل حتقيق عز  

 ندونييس ابلعديد من املهام، أ مه ها:ومنذ تأ سيسه، قام جملس العلامء الإ 

صدار الفتوى والنصاحئ واملشورة ادلينية للحكومة، سواء أ طلبهتا احلكومة أ م مل تطلهبا. وهذه املهمة  ( أ   اإ

جاءت وفق قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ادلين النصيحة! قلنا ملن: قال: هلل ولرسوَل وأ مئة املسلمني 

 وعامهتم(( 

صدا ر العديد من الفتاوى اليت بلغت عددها مئات وقد قام جملس العلامء ال ندونييس منذ تأ سيسه ابإ

ادات احملضة مثل الصالة والزاكة والصيام واحلج، ومن بفتوى يف املسائل اخملتلفة، من مسائل الع 

بة، ط ، والطالق، والرجوع، والوصية، واخل مسائل أ حاكم ال ْسة مثل الناكح بغري املسلمني

واملواريث، وتوجهيات أ ْسية، ومن املسائل املتعلقة ابملعامالت، مثل تربية ادليدان والضفادع، وجتارة 

MLM.والتأ مني التاكفيل، والعامةل، وغريها من املسائل الاجامتعية ال خرى ،  

 فامي وقد أ صدر جملس العلامء ال ندونييس كثريًا من الكتب ادلينية الإرشادية بشأ ن توجيه املسلمني

تتعلق ابملناس بات الإسالمية، مكناس بة الهجرة النبوية، ومناس بة املودل النبوي، ومناس بة الإْساء 

                                                             
5
 انظر:  

M. Atho Mudzhar, Fatwa – fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran 

Hukum islam di Indonesia 1975 - 1988, Jakarta, INIS, p. 58-62.  
6
 .23املرجع نفسه، ص   
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واملعراج، ومناس بة اس تقبال رمضان، والعيدين الفطر وال حضى، وتوجهيات بشأ ن كيفية ذحب وحنر 

 ال ضايح وفق املهنج الرشعي. 

ندونييس ب  عداد كوادر العلامء يف املس تقبل برتبية طلبة عالوة عىل ذَل، قام جملس العلامء الإ تأ هيل واإ

نبياء،  الإسالم العمل الرشعي وفق املهنج الصحيح، فهم رجال يف املس تقبل اذلين س يكونون ورثة لل 

، وخترج من هذا الربانمج منذ القدم يف الامثنينات . وقد جرى هذا الربانمجخلري سلفر  وخري خلفر 

 مئات من العلامء.  

فامي ل تتعارض مع القمي واملبادئ وال حاكم الإسالمية  ودمع الربامج اليت قامت هبا احلكومةمساعدة  ( ب

ة هبا. وتعد  هذه املهمة من مضن التعاون عىل الرب  والتقوى اذلي  وذَل من خالل نرشها وتوعية ال م 

مْثِ  َوتََعاَونُوا عىََل الرِْب ِ به. قال هللا تعاىل: )) واأ مر الشارع عباده أ ن يقوم
ِ
َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا عىََل اْل

 (.2(( )املائدة: َوالُْعْدَوانِ 

يف احلوار بني ال داين، والقيام بدور فعال يف غرس روح التسامح  ملسلمنيالقيام بدور الوالكء عىل ا ( ت

  بني أ تباع ادلايانت اخملتلفة.

 الوصل بني املسلمني وس ياسة احلكومة.القيام بدور حلقة الوصل بني العلامء وال مراء، وحلقة  ( ث

ندونييس كثرية من أ ن عىل الرمغ من أ ن النجاحات اليت قام هبا جملس العلامء الإ  واجلدير ابذلكر،

ىل اليوم  ل أ نه اإ . ل ن   بنظرةبعض املسلمني جتاه اجمللس  نظرحتىص، اإ البعض  سلبية تشوهبا كثري  من سوء الظن 

 جل مراقبة املسلمني واحلراكت الإسالمية.ييس أ داة من أ دوات احلكومة من أ  ون نديرون أ ن جملس العلامء الإ 

ىل اليوم، أ ن املزيانية املالية جمللس العلامء الإ  ندونييس ل تزال تعمتد عىل ال موال املوهوبة من امللحوظ اإ

صدار فتاويه ع  ند بعض من قبل احلكومة. ولهذا السبب، من الصعب أ ن يطالب اجمللس ابلس تقاللية يف اإ

ن اكن مدعوما من قبل أ موال الوقف الإساليم ومصادر المتويل  اس. فاجمللس ميكن أ ن يكون مس تقالً الن اإ

 الإساليم ال خرى.

( Reformationازدادت أ مهية دور جملس العلامء ال ندونييس يف عهد ما بعد الإصالح الس يايس )

ية الإعالم، وحرية التعبري، وأ شاكل م، حيث دخلت أ ندونيس يا عرص الانفتاح، حيث تطلق  1772عام  حر 

بعض الناس، وفهموها بعرص احلرية يف  لك يشء،  متنوعة من احلرايت، اليت كثريًا ما تفير  ابخلطأ  من قبل

 من الضوابط واحلدود الرشعية اليت رمسها الشارع لك مسمل.  حىت احلرية 

معاين ال خوة الإسالمية  يف غرس وتوثيق فع الً ندونييس دورًا واجلدير ابذلكر، يلعب جملس العلامء الإ 

 وذَل من خالل:
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، الوقوف موقف احملايد اذلي ميثل خشصية ال مة الوسط يف معاجلة املشالكت اليت ظهرت يف اجملمتع ( أ  

 .خاصة يف ال وساط الإسالمية

بداء  ( ب  العرصية.ن والس نة جتاه لك مشلكة من املشالكت الإسالمية املنبقثة من نظرة القرأ  رؤية الاإ

 بناء جير التفامه والاحتاد فامي بني املنظامت واحلراكت الإسالمية اخملتلفة لصاحل الإسالم واملسلمني. ( ت

 وضع الربامج املشرتكة فامي بني عنارص ال مة الإسالمية والتنس يق فامي بيهنا. ( ث

ىل ما هو خري وفق املهنج الرش  ( ج رشادهام اإ  عي.اإصالح الطائفتني املسلمتني املتنازعتني، واإ

سالمية أ و ياس ية، سواء أ اكنت ذات اخللفية الإ بناء جير التفامه والتعاون فامي بني ال حزاب الس   ( ح

ىل ما فيه صالح البالد والعباد.  العلامنية اإ

بعاد ثقافة الغلو ولغة التكفري فامي بني املسلمني. ( خ  اإ

منظمة أ و احلركة أ و توجيه املسلمني ابلولء اإىل هللا ورسوَل والإسالم العظمي، وليس الولء لل  ( د

 احلزب.

مة وذَل من خالل التوزيع ال مثل ل موال الوقف  ( ذ احلث عىل املسلمني ابلهامتم ابلتمنية الاقتصادية لل 

 والزاكة واستامثرهام وفق املهنج لصحيح.

ىل  ( ر حتذير املسلمني من املشاركة واتباع احلراكت املنحرفة والضاةل اليت كثريًا ما تنسب نفسها اإ

صدار املواصفات للحراكت املنحرفة والضاةل، ونرش الوعي الصحيح بشأ ن  الإسالم، وذَل من خالل اإ

 تعالمي الإسالم الصافية من الاحنراف والزيغ.

ىل اس هتالك السلع والبضائع احلالل وفق القواعد وضوابط الاس هتالك الإسالمية،  ( ز رشاد املسلمني اإ اإ

 الإسالمية عىل املنتجات غري الإسالمية.ونرش الوعي بْضورة أ ولوية رشاء املنتجات 

 ندونييس دورًا  اكلتال:ويف جمال احلرب ومقاومة املنكرات، يلعب جملس العلامء الإ 

هاملها، كصةل الرمح، حسن الظن بني التقاليد الإ و احلث عىل العادات  ( أ   سالمية اليت بدأ  اجليل اجلديد ابإ

 املسلمني.

أ ن لك منكر س يخلف وراءها عواقب وخمية يف املس تقبل القيام ابمحلالت الإعالمية والتوجيه ب ( ب

 القريب والبعيد.

رفض الربامج التلفزييونية والإذاعية اليت تنرش ثقافة الفحش والبذاءة يف الالكم، وحتمل الثقافات  ( ت

 اخملالفة لالإسالم.

ىل عدم انتخاب أ ي مرحش متورط ابجلر  ( ث امئ رفض الرشوة وسوء اس تغالل املناصب، ودعوة املسلمني اإ

 والفضاحئ.

 ادلعوة اإىل حامية حقوق املس تضعفني من ال ولد والنساء، وتوفري فرص التعلمي اجليد هلم.  ( ج
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حدى  ندونييس رضوري للغاية، بل ميكن اعتبارها اإ وبعد، ميكننا القول بأ ن  وجود جملس العلامء الإ

ندونيس يا.الوسائل الىت ل ميكن اس هتانهتا يف ادلفاع عن الإسالم وحفظ بقاهئا يف   اإ

 

 ال ندونييس العلامءجملس التحدايت املعارصة اليت يواهجها  . ث

تقف ال مة الإسالمية اليوم يف مفرتق الطرق، حتيط هبا اخملاطر من لك هجة. يف الوقت الراهن 

جاملها كام ييل:  ابذلات هناك العديد من التحدايت اليت يواهجها العلامء ميكن اإ

 وحمكامته، والتشكيك يف أ سسه ومسلامته.الهجوم عىل ثوابت الإسالم  (1)

ن، حيث بلغ نس بة املسلمني يف أ ندونيس يا ما  تعد  أ ندونيس يا أ كرب دوةل اإسالمية من حيث عدد الساك 

ندونيس يا  21يزيد عىل  ن. وعىل هذا ميثل املسلمون ال غلبية العظمى من ساكن اإ % من اجملموع اللك ي للساك 

 ة والهندونس ية والبوذية والكونفوش يوس ية، وغريها.جبانب الاكثوليكية والربوتس تاني

يف اجملمتع متعدد ال داين، يف ظل  ضعف املسلمني يف اجلانب الاقتصادي عىل الرمغ من أ غلبية 

الهجوم من قبل أ عداء الإسالم عىل ثوابت الإسالم ما مل يشهده العصور السالفة. يف عددمه، يشهد هذا العرص 

حداث الفنت بني  عىل شك الهجوم العسكري، م عىل الإسالم واملسلمني يأ يتالعهد السابق، أ كرث الهجو  واإ

ضعاف عقيدهتم، وتضييع هويهتم، وسلخهم من  املسلمني، بيامن اليوم الهجوم اذلي يواهجها املسلمون يس هتدف اإ

ة املسلمني هو عقيدهتم اليت ل تقبل أ ي مسامبادئ الإسالم ومة دلى عامة . فأ عداء الإسالم فطنوا بأ ن ْس  قو 

 ال مة فضاًل عن علامهئا ومثقفهيا.

 هناك أ مثةل كثرية ميكن تقدميها كمنوذج لهذا النوع من الهجوم اجلديد، يه:

من ( أ   مشالكت مؤقتة، وانهتت صالحيهتا، فال سبيل  ا يه جاءت حلل  الزمع بأ ن نصوص القرأ ن والس نة اإ

عامل هذا النصوص يف العرص احلارض.  ىل اإ هذه ال فاكر يف مقدمهتم ش بكة الإسالم وقد قام بنرش اإ

فساد الإسالم من ادلاخل، بنرش أ فاكر ما Jaringan Islam Liberalاللربال ) ( اذلي ُياولون اإ

 كثريًا برجال املسترشقني من الغرب. هذه الش بكة ( حيث تتأ ثرPost Modernismبعد احلداثة )

ا ويفهمها مبا ميليه عليه عقهل وهواه دون الزمع بأ ن نصوص القرأ ن ُيق لك من هب  ودب  أ ن يفيره ( ب

ال بواب أ مام الكفار وغري املسلمني بل زاد ال مر بةل حيث فتح بعض املسلمني  أ ي ضابط ذلاك.

لتفسري القرأ ن مبا يوافق أ هواءمه، وخاصة فامي يتعل ق مبصاحلهم ادلنيوية، ك حقية اذلين يعادون الإسالم 

 يسًا لدلوةل ذات الغلبية املسلمة.املسمل يف انتخاب الاكفر ليكون رئ 
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ع ت ال خرى، ول ينبغي عداوة أ تباالزمع بأ ن لك دين متساوي، ل فرق بني الإسالم وبني ادلايان ( ت

ىل تقارب ال داين وحوار احلضارات، وغري ذَل. بل وصل ال مر دلى  ادلايانت ال خرى، بل ادلعوة اإ

ىل أ داء شعائر دينية بني أ تباع ادلايانت اخملتلفة بشك جامعي. فال حرج للمسمل عندمه   هذا الفريق اإ

كام ُيق  لغري  الهتاين بشأ ن أ عياد غري املسلمني، املشاركة يف طقوس النرصانية داخل الكنيسة وتبادل

 املسلمني ادلخول يف مساجد املسلمني والتدخل يف شأ ن عقائد وعبادات املسلمني.

حالل النظم الوضعية ماكن حمك هللا، سواء الزمع بأ ن  ( ث عدم تطبيق الرشيعة الإسالمية وتنحيهتا، واإ

ه هذه الطائفة صورة الرشيعة  اكن لك يًا او جزئي ًا، أ مر سائغ يقبل الاجهتاد وتبادل النظر. بل شو 

روا أ حالإسالمية وخاصة فامي تتعلق بأ حاكم النساء . وصو  اكم احلدود الإسالمية ، بأ هنا هتضم حقوقهن 

ىل العصور احلجرية. رجاعًا اإ قت يف هذا العرص لُعد  ذَل اإ ا أ حاكم بربرية، لو ُطب ِ  بأ هن 

حول قضااي املرأ ة واجلندر، وغريها من ادلعوات التفصيلية يف خمتلف اجملالت، اكلش هبات اليت تطرح  ( ج

 وقضااي ال ْسة، وقضااي الاقتصاد. 

ر املسلمني من اتباع هؤلء اذلين يشك كون ويتشك كون، ويريدون  واجلدير ابذلكر، أ ن  القرأ ن قد حذ 

نرش الفتنة يف ادلين، ورصف الناس من املهنج القومي عن رب العاملني، وقد نب ه هللا هذا ال مر يف قوَل 

ا ))س بحانه:  ي َأنَْزَل عَلَْيَك الِْكتَاَب ِمنُْه أ َاَيت  ُمْحَْكَات  ُهنَّ ُأم  الِْكتَاِب َوُأَخُر ُمتََشاهِبَات  فَأَمَّ ِ يَن يِف ُهَو اذلَّ ِ اذلَّ

ْم َزيْغ  فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتغَاَء الِْفْتنَِة َوابِْتغَاَء تَأِْويهِلِ َوَما يَْعملَُ  اخِسُوَن يِف الِْعمْلِ يَُقولُوَن قُلُوهِبِ ُ َوالرَّ لَّ اَّللَّ ِ
 تَأِْويهَلُ ا

لَّ ُأولُو اْلَلَْباِب 
ِ
كَُّر ا نَا َوَما يَذَّ َمنَّا ِبِه لُكٌّ ِمْن ِعنِْد َرب ِ  (.9(( )أ ل معران: أ َ

ول يف ال ية السابقة، بني  هللا أ ن  يف القرأ ن أ ايت حمكامت مسلامت قطعيات، ل يقبل اجلدل 

اخلالف، ويه متثل أ صول هذا ادلين وقواعده. وقد مس اها هللا بأ م الكتاب. وهناك أ ايت أ خرى متشاهبات، 

ن  هللا فرض  ليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوَل: ))اإ ة. وهذا ما أ شار اإ وقضااي مسكوت عهنا حلْكة أ رادها هللا، ورمحة ابل م 

م أ ش ياء فال تنهتكوها، وسكت عن أ ش ياء رمحة لمك غري دودًا فال تع فرائض فال تضي عوها، وحد  ح تدوها، وحر 

 نس يان، فال تبحثوا عهنا(( )أ خرجه ادلار قطِن(.

لو تأ ملنا مفاد ال ية السابقة، لوجدان أ ن هللا أ خربان بأ ن  دعاة الزيغ والضالل يتبعون هذه املتشاهبات 

اثرة للش هبات وتشكياكً لعتقادات الناس. ران النيب من الاقرتاب والتعامل مع أ مثال  طلبًا للفتنة واإ وقد حذ 

ذا رأ   هؤلء من دعاة يمت اذلين يت بعون ما تشابه منه، فأ ولئك اذلين مسى هللا، الزيغ والضالل حني قال: ))اإ

فاحذرومه((
7
. 

 افتتان كثري من املسلمني ابحلضارة الاكفرة الغري الإسالمية، سواء الغربية أ و الرشقية. (2)

                                                             
7
 .197، ص 3، جالقرأ ن أ ي جامع البيان يف تأ ويلر الطربي، ابن جري  
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ن  ظاهرة  مية، وانهبار كثري مهنم انسالخ بعض املسلمني من دينه والتنكر ل حاكم الرشيعة الإسالاإ

يه جزء من نتاجئ اقتتان املسلمني ابحلضارة الاكفرة.  والرشق والتكنولوجيا احلديثة اليت ميتلكها الغرب ابلتقنيات

فاهمي والقمي اليت تصطدم ابملبادئ كثري  من امل( اليت تصيب العقول ُيمل معها virusوهذا النوع من الفريوس )

وتذويب  ،والقواعد وال صول الإسالمية. لو تُرك هذا ال مر عىل حاَل، ل شك أ نه قد ينتج منه متييع املفاهمي

وحيهنا يقوم أ بناء ال مة أ نفسهم بسبب هجلهم ابلإسالم، مبا قام به أ عداء الإسالم نيابة الهوي ة.  القمي، وضياع

 عهنم. 

  لقرأ ن الكرمي أ ن  هناك أ س باب  تلعب دوراً يف ظهور هذا الاجتاه:  وقد بني  ا

، وابلتال السعي اإىل طلب العزة واملنعة من العدو  القوي.  ( أ   الهزمية النفس ية والشعور ابلضعف واذلةل 

يَن يَتَِّخُذوَن وقد رد  القرأ ن الكرمي عىل هذا السلوك اخلاطئ برد  قوي، حني قال تعاىل: )) ِ الاَْكِفرِيَن اذلَّ

يًعا ِ مَجِ َة َّلِلَّ نَّ الِْعزَّ
ِ
َة فَا  (.137(( )النساء: َأْوِليَاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي َأيَبْتَُغوَن ِعْنَدمُهُ الِْعزَّ

ىل الرتد د والتذبذب وعدم التسلمي حلمك هللا ورسوَل.  ( ب ضعف الإميان واليقني مبهنج هللا القومي مما أ د ى اإ

ىل الظ ن  بأ ن  العقائد والقمي واملفاهمي اليت يه عند الكفرة متقاربة ملا يف الإسالم أ و مساوية ابلإضافة اإ

ماكنية امجلع والتوفيق بني مهنج الغرب ومهنج الإسالم، والسري عىل الطريقتني  لها، فذلَل مه يرون اإ

ر القرأ ن لسان حاهلم هذا حمعًا.  َذا َأَصابهَْتُ ني قال س بحانه: ))وقد صو 
ِ
َمْت فََكْيَف ا ْم ُمِصيَبة  ِبَما قَدَّ

ْحَسااًن َوتَْوِفيقًا 
ِ
لَّ ا
ِ
ْن َأَرْداَن ا

ِ
ِ ا ِلُفوَن اِبَّللَّ ْم  .َأيِْدهِيْم مُثَّ َجاُءوَك َُيْ ُ َما يِف قُلُوهِبِ يَن يَْعمَلُ اَّللَّ ِ ُأولَئَِك اذلَّ

 (.23-22النساء: (( )بَِليغًافَأَْعرِْض َعهْنُْم َوِعْظهُْم َوقُْل لَهُْم يِف َأنُْفِسهِْم قَْوًل 

ىل اخلصم، وُياولون كسب ود مه ور ( ت ، مما جعلهم يسارعون اإ ضامه. ول شك التخوف من اخلصم القوي 

رها القرأ ن يف قوَل س بحانه: )) أ ن هذه احلاةل قريبة ْم َمَرض  يَُسارُِعوَن ِفهِيْم مما صو  يَن يِف قُلُوهِبِ ِ فرََتَى اذلَّ

وا يِف  يَُقولُوَن ََنََْش َأنْ  ُ َأْن يَأيِْتَ اِبلَْفْتِح َأْو َأْمرر ِمْن ِعنِْدِه فَُيْصِبُحوا عىََل َما َأَْس   تُِصيبَنَا َدائَِرة  فََعََس اَّللَّ

 (. 12(( )املائدة: َأنُْفِسهِْم اَنِدِمنيَ 

واعزتازمه د الهتمة والش هبة، التسلط العسكري لل عداء، واحتالهلم لعدد من البدلان الإسالمية، مبجر   (3)

 ابلتفوق املادي

ذلل دول الإسالم، حىت تسري يف ركهبم، وتنف   ىل اإ ذ من املعلوم أ ن  أ عداء الإسالم دامئا ما تسعى اإ

مطالهبم، مع تداعي قوى الكفر مجيعًا للحيلوةل دون توحيد صفوف املسلمني وعرقةل مرشوع هنضهتا. وقد 

ر يوشك أ ن تداعى عليمك ال مم كام تداعى ًا حاةل ال مة الإسالمية اليوم: ))صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حني قال مصو 

، ولكن مك غثاء  كغثاء الس يل... نمك يومئذر كثري  (( ال لكة عىل قصعهتا، قيل: أ من قةل  حنن اي رسول هللا؟ قال: اإ

 (. أ خرجه أ بو داوود وأ محد)
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 سلمني، وشعورمه بنوع من الإحباط،يف انكسار كثري من نفوس امل هذا الوضع املؤسف َل أ ثر كبري 

ولكن س ن ة هللا تقتيض أ ن تمتكن هذه ال مة من جماوزة هذه احلاةل، كام متكن من نظرًا لهواهنم وقةل  حيلهتم. 

ىل  ة اإ س بقها من اجليل السابق جماوزة مثل تكل احلاةل، يف بعض فرتات اترَيها. شاء هللا أ ن تعود هذه ال م 

ا يِف اْلَْرِض َوَل فََساًدا َوالَْعاِقبَُة ىل: ))عزهتا، كام قال هللا تعا يَن َل يُرِيُدوَن عُلُوًّ ِ َعلَُها ِلذلَّ ِخَرُة ََنْ اُر اْل َ ِتكْلَ ادلَّ

 (.23(( )القصص: ِللُْمتَِّقنيَ 

فتفتح هلم ال بواب للقضاء عىل  وقد وعد هللا بأ نه س بحانه لن يرتك الكفرة وأ عداء الإسالم مس تعليًا،

ُ ِللاَْكِفرِيَن عىََل الُْمْؤِمِننَي َسِبياًل واملسلمني، فقد قال تعاىل: )) سالمالإ  َعَل اَّللَّ ولهذا (. 141(( )النساء: َولَْن جَيْ

ة املادية والعسكرية، بل من أ معن  جيب عىل ال مة أ ن تفهم حق  الفهم بأ ن  مقياس انتصار املسلمني ليس هو القو 

جيد أ ن أ كرث الغزوات واملعارك اليت انترص فهيا املسلمون، اكنوا فهيا أ قل   النظر يف اترخي احلضارة الإسالمية

د الانتصار املادي. ًة. فالنتصار احلقيقي هو انتصار املبادئ والثبات علهيا، ل جمر  عددًا وعُد 
8
  

ه، ، يؤيده ويدافع عن ملكن اذلين مه مبثابة اليد الميىن لفرعونوقد شهد التارخي كيف اكن حسرة فرعو

ملا عرفوا احلق  وأ منوا به، رخص يف سبيل احلق  لك  يشءر حىت  أ نفسهم اذلين بني جنوهبم. وقفوا بك ثبات 

 : ر القرأ ن مشهد حتوهلم بعد معرفة احلق  هلهم. صو  ة أ مام فرعون، ذَل الطاعية اجلبار، اذلي يزمع انه اإ وعز 

َمنَّا بِ )) َحَرُة ُُسًَّدا قَالُوا أ َ ََّممُكُ  .َرب ِ َهاُروَن َوُموىَس فَأُلِْقَي السَّ ي عَل ِ َُّه لََكِبرُيمُكُ اذلَّ ن
ِ
َمنْمُتْ ََلُ قَْبَل َأْن أ ََذَن لمَُكْ ا قَاَل أ َ

َبنَّمُكْ يِف ُجُذوعِ النَّْخِل َولَتَْعلَُمنَّ  َعنَّ َأيِْديمَُكْ َوَأْرُجلمَُكْ ِمْن ِخاَلفر َوَلَُصل ِ قَط ِ ْحَر فََلُ قَالُوا  .د  عََذااًب َوَأبْقَى  َأي نَا َأشَ الس ِ

ََّما تَْقيِض َهِذِه الْ  ن
ِ
ي فََطَراَن فَاْقِض َما َأنَْت قَاضر ا ِ نَْيا لَْن نُْؤِثَرَك عىََل َما َجاَءاَن ِمَن الَْبي ِنَاِت َواذلَّ َمنَّا  .َحَياَة ادل  انَّ أ َ

ِ
ا

نَا ِلَيْغِفَر لَنَا َخَطااَياَن َوَما َأْكَرْهتَنَا  ُ َخرْي  َوَأبْقَىِبَرب ِ ْحِر َواَّللَّ  (.93-91(( )طه: عَلَْيِه ِمَن الس ِ

ة أ خرى، كيف اكن مصري أ حصاب ال خدود، اذلين أ منوا برب  الغالم، ذَل  وقد بني القرأ ن يف قص 

م ويعرفوا خالقهم، فدل  املكَل الظامل عىل  ي بنفسه وروحه، يف سبيل أ ن يؤمن الناس برهب  الصيب اذلي يضح 

ميان الناس، طريقة  ومن مث ملا أ منوا ُأحرقُوا مجيعًا يف أ خاديد النار، وثبتوا أ مام هذه قتهل، اذلي اكن سببا يف اإ

والابتالء العظمي، اذلي اسرتخصوا فيه أ نفسهم يف سبيل ثباهتم عىل ديهنم. )أ خرجه أ بو داوود  الفتنة الكبرية

ِ الَْعزِيِز الرمغ من موهتم ))والرتمذي(. يقول س بحانه مبينًا انتصارمه ملبادهئم عىل  لَّ َأْن يُْؤِمنُوا اِبَّللَّ
ِ
َوَما نَقَُموا ِمهْنُْم ا

 (.  2(( )الربوج: الَْحِميدِ 

 كرثة اختالف املسلمني وتفرقهم (4)

                                                             
8
 .191، صمعامل يف الطريقس يد قطب،   
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هتم كرثة اختالفهم وتفرقهم. وقد  تنبأ  رسول هللا صىل هللا من أ مه أ س باب ضعف املسلمني وذهاب قو 

نه من يعش منمك فسريى اختالفًا عليه وسمل هبذه الوضعية ا ليت س تحل ابملسلمني منذ القدم حني قال: ))فاإ

 كثريًا(( )رواه أ بو داوود والرتمذي(.

َولَْو َشاَء َرب َك واجلدير ابذلكر، أ ن  الاختالف س نة كونية، وقد أ شار هللا اإىل هذه احلقيقة حني قال: ))

ًة َواِحَدًة َوَل يََزالُوَن ُمْختَِلِفنَي  َِلَ َخلَقَهُمْ  .لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ لَّ َمْن َرِحَم َرب َك َوذِلَ
ِ
(. ولكن 117-112(( )هود: ا

ائل وهو الاختالف يف املس جيب أ ن يُفهم أ ن الاختالف نوعان: منه ما هو سائغ ومقبول بل يؤجر عليه فاعهل،

م  ومذموم ،ومنه  اليت يسوغ فهيا الاجهتاد واختالف وهجات النظر، وهو الاختالف اذلي يقع يف  ما هو حمر 

ق صفوف ال مة وذهاب شوكهتا. ىل تفر  أ صول ادلين اذلي يؤد ي اإ
9
 

منا يه محموةل عىل الاختالف  ر من الوقوع يف الاختالف اإ ول شك  أ ن ال ايت الكثرية اليت حتذ 

قُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما عىل الاختالف احملمود. ومن تكل ال ايت ما ييل: )) املذموم ل يَن تََفرَّ ِ َوَل تَُكونُوا اَكذلَّ

َ َوَرُسوََلُ َوَل تَنَاَزُعوا فَتَْفشَ (، و))111(( )أ ل معران: َجاَءمُهُ الَْبي ِنَاُت َوأُولَِئَك لَهُْم عََذاب  َعِظمي   لُوا َوَأِطيُعوا اَّللَّ

اِبرِينَ  َ َمَع الصَّ نَّ اَّللَّ
ِ
وا ا  (.42(( )ال نفال: َوتَْذَهَب ِرُُيمُكْ َواْصرِبُ

 لت الفكرية والس ياس ية والاجامتعية وغريهاالتحو   (1)

. وملا اكن املسلمون الفكرية والس ياس ية والاقتصاديةبات لت والتقل  من التحو   شهد العامل اليوم العديدَ 

يف أ ندونيس يا جزءًا ل يتجزأ  من هذا العامل اذلي متوج به ال حداث، فالثورة يف مواهجة الوضع القامئ بش ىت 

 الصور واجملالت أ مر ل مفر  منه. 

ظهر يف أ ندونيس يا يف ال ونة ال خرية كثري من احلراكت الإسالمية املنحرفة اليت بلغ عدد وفق الإحصاء 

ىل أ كرث من مائتني ومخسني حركة منحرفة وضاةل. عىل  2114جمللس العلامء ال ندونييس يف هناية عام الرمسي  م اإ

ل  أ ن الك جيمعهم أ مر واحد وهو الرمغ من أ ن درجات احنرفاهتم وضاللهتم تتفاوت من  حركة و أ خرى، اإ

 الرفض بأ ن تنضبط حراكهتم بأ ي ضابط رشعي وقميي.

ليه ال مور. وعليه، مفن ومن املؤسف أ ن نقول أ ن مث ل هذه التداعيات ل ميكن التنبؤ مبا تؤول اإ

رادة الصادقة من احلكومة  الصعب أ ن تعد  احللول املناس بة ملواهجة حتدايت املس تقبل اجملهول. ول شك أ ن الإ

 يف حماربة تكل احلراكت املنحرفة والضاةل من ال مهية مباكن.

 

 هجة التحدايت املعارصةال ندونييس يف مواالعلامء جملس دور  . ج

                                                             
9
 72-71، ص ن والس نةأ  أ دب احلوار يف القر وي، دمحم الس يد الطنطا  
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ويف ال يدي جتاه هذا الوضع وز للعلامء ولو حلظة أ ن يقفوا مكتملا اكن العلامء ورثة ال نبياء، ل جي

ن   الصعب. ندونييس فهم حقيقة هنضة ال مة ل بد  أ ن تبدأ  بهنضة علامهئا. وعىل هذا، سعى جملس العلامء الإ  اإ

 الراهن، لتضع فامي بعد عالجا رشعيًا لك مشلكة.التحدايت املس تقبلية، وفهم حقيقة الوضع 

يف مواهجة التحدايت املعارصة ندونييس الإ  العلامء جملس وبناء عىل ما س بق ذكره، ميكن ختليص دور 

 كام ييل: ندونيس يا،يف اإ 

ىل ال صول والثوابت واحملكامت الرشعية (1) رجاعها اإ  تثبيت ال مة عىل ادلين واإ

ىل تعالمي القرأ ن والس ن ة أ مر رضوري، ل يقبل اجلدل  رجاعها اإ ن تثبيت ال مة عىل الإسالم واإ اإ

ول شك  أ ن هذا ال مر يتطلب نرش العلوم الرشعية الصحيحة والنقاش، ول ينبغي أ ن َيتلف عليه اثنان. 

منا  ، واإ يتطلب أ ن يقوم هبا العلامء لتحقيق البالغ املبني. وهذه ال مة ل يصلح أ ن يقوم هبا لك من هب  ودب 

ليه تعاىل يف قوَل: ))يون اخمللصون الصادقون. وهذا ما أ  الرابن  مََكَ َأْرَسلْنَا ِفيمُكْ َرُسوًل ِمنمُْكْ يَْتلُو عَلَْيمُكْ أ َاَيِتنَا شار اإ

ُممُكْ َما لَْم تَُكونُوا تَ  ُممُكُ الِْكتَاَب َوالِْحْْكََة َويَُعل ِ يمُكْ َويَُعل ِ  (.111البقرة: (( )ْعلَُمونَ َويَُزك ِ

واجلدير ابذلكر، أ ن  الإسالم َل قواعد وأ سس بِن علهيا، فيه ثوابت وحمكامت ل تتغري همام تغري  الزمن، 

لهيا ترجع أ حاكم ادلين وتفصيالهتا. قال هللا تعاىل: )) ي َأنَْزَل عَلَْيَك الِْكتَاَب ِمنُْه أ َاَيت  ُمْحَْكَات  ُهنَّ واإ ِ ُأم  ُهَو اذلَّ

ل ن ة العلامء حفظ هذه الثوابت واحملكامت من أ ن يقوم بتغيريها أ ايدي ابطةل. (. مفهم  9(( )أ ل معران: الِْكتَاِب 

ايت والصعوابت. ومن أ مه   حفظ هذه الثوابت، جعهل هللا عوامل البقاء وادلوام لهذا ادلين، همام كرثت التحد 

ك هبام من الزيغ والضالل  ثوابت هذا ادلين مرجعية القرأ ن والس نة النبوية الصحيحة، اذلي يعصم من متس 

 والاحنراف.

ويف ظل  التقلبات الفكرية املعارصة، حيث تضطرب املفاهمي، ويتالعب املتالعبون ابملصطلحات، 

وحتدث احلرية، وتزتعزع الثوابت، يذكران رسول هللا صىل هللا بْضورة القيام ابل عامل الصاحلات ويه 

: ))ابدروا ابل عامل فتنًا كقطع من الليل ال ولوايت اليت  ل بد أ ن نقوم هبا: حيث قال صىل هللا عليه وسمل 

رواه املظمل، يصبح الرجل مؤمنًا ومييس اكفرًا، ومييس مؤمنا ويصبح اكفرًا، يبيع دينه بعرض من ادلنيا(( )

 (. مسمل

ل التوف  يق من هللا تعاىل مث معرفة العمل فال عامص للناس، ول حافظ لتوازهنم، ول مثب ت لقلوهبم، اإ

لْنَا صول ادلين وحمكامت الرشيعة اليت تكفل هللا حبفظها. قال هللا تعاىل: ))أ  الرشعي املمتثل مبعرفة  ُن نَزَّ انَّ حَنْ
ِ
ا

انَّ ََلُ لََحاِفُظونَ 
ِ
ْكَر َوا ِ  (.7احلجر: (( )اذل 
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ولهذا اهمت جملس العلامء ال ندونييس بتأ هيل طلبة العمل الرشعي ليكونوا عىل مس توى رفيع من الفهم 

عداد كوادر العلامء يف لك مقاطعات ادلوةل، وتربيهتم وتعلميهم عىل أ يدي  نشاء معهد اإ الصحيح لالإسالم، وذَل ابإ

 العلامء الرابنيني، حىت يصبحوا علامء املسلمني يف املس تقبل. 

 فاع عن الإسالم والتصدي للهجامت املوهجة لالإسالم وكشف ش هبات املنافقني واملغرضنيادل (2)

ن  من سامت أ ايم الفنت تفيش اجلهل ابلعلوم الرشعية، وانشغال كثري من الناس عن طلب العلوم  اإ

اثرة الشكوك والش هبات اليت قام هبا أ عداء الإسالم من الكفرة واملنافقني. يف ظل   تكل  الرشعية، وكرثة اإ

الظروف، تلبس احلق ابلباطل عند عوام املسلمني، وتأ ثر كثري مهنم بتكل الش هبات املثارة، ومن هنا جاء دور 

ندونييس يف ادلفاع عن الإسالم وتفنيد ش هبات وأ قاويل املبطلني وفق املهنج القرأ ين.  جملس العلامء الإ

نافقني ابل جوبة الرصُية واحلجج اكن من عادات القرأ ن أ نه يعق ب كثريًا من ش هبات الكفرة وامل 

رها أ عداء الإسالم يف لك زمان وماكن. َند عىل سبيل املثال ل فاادلامغة.  لهيا القرأ ن يكر  ش هبات اليت أ شار اإ

ىل  ادعى بعض الفئة أ ن أ حاكم الرشيعة ل تناسب العرص، وأ ن للبرش احلق  يف ترشيع ال حاكم، دون الرجوع اإ

أ ن للتصدي ملثل تكل الش هبة، وبني  أ ن  اذلي ميكل حق  الترشيع هو هللا وحده. كام أ حاكم هللا تعاىل. جاء القر 

(. فاهلل خالق اخللق أ مجعني، وهو أ عمل حباهلم ومبا 14ال عراف: (( )...َأَل ََلُ الَْخلُْق َواْلَْمرُ  ...قال تعاىل: ))

املكل: (( )يَْعمَلُ َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبريُ َأَل يصلحهم سواء اكن يف ديهنم أ و يف دنيامه. قال هللا تعاىل: ))

...))...وقال أ يضًا: (. 14 ُ  (.141)البقرة:  ((قُْل َأَأنمُْتْ َأعْمَلُ َأِم اَّللَّ

د عىل عاملية الرساةل احملمدية، وأ هنا صاحلة مجليع ال زمنة وال مكنة، وهناك العديد من ال ايت اليت تؤك  

ًة ِللَْعالَِمنيَ وب. قال هللا تعاىل: ))وصاحلة مجليع الشع لَّ َرمْحَ
ِ
َوَما (. وقال أ يضًا: ))119(( )ال نبياء: َوَما َأْرَسلْنَاَك ا

لَّ اَكفًَّة ِللنَّاِس بَِشرًيا َونَِذيًرا
ِ
ومقتىض العاملية اليت تتصف هبا الرساةل احملمدية أ هنا تشمل  (.22(( )س بأ : َأْرَسلْنَاَك ا

ل  عىل هذا املعىن مجموعة من  مبختلف أ صنافهم واجتاهاهتم. وأ ك د يه البرشية يف لك عرص ومرصلك ما ُيتاج اإ

ءر ال ايت مهنا قوَل تعاىل: )) ْطنَا يِف الِْكتَاِب ِمْن يَشْ لْنَا عَلَْيَك الِْكتَاَب (. وقال أ يضا: ))32(( )ال نعام: َما فَرَّ َونَزَّ

ءر   (.27(( )النحل: ِتبْيَااًن ِلُك ِ يَشْ

ليه البرش، وفيه صالح املذكورة أ عالها أ ن لك ما ُيتاج اإ وميكن ان يس تنبط من مجموعة تكل ال ايت 

ًا يف القرأ ن الكرمي اذلي عصمه هللا من التحريف والزتييف.  ل اكن أ صل ذَل موحض  ديهنم واس تقامة دنيامه، اإ

َُّروَن الُْقْرأ ََن َولَْو اَكَن قال هللا تعاىل: )) ِ لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثرًياَأفاََل يَتََدب  (.22(( )النساء: ِمْن ِعنِْد غرَْيِ اَّللَّ

 ال عداء وبيان حقيقة العداوة ودرجاهتا فضح (3)
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جيابيًا، كام ميكن أ ن يكون سلبيًا.  ل أ ن الاختالف ميكن أ ن يكون اإ الاختالف يف الرأ ي س نة كونية. اإ

جعاب لك   ذا اصطحبه اإ ن الاختالف يف الرأ ي اإ ىل العداوة واخلصومة. وتنجيل  ذي رأ ير برأ يه اإ كثري ما ينهتيي اإ

ذا انشغل املسلمون ابختالفاهتم الفرعية واجلزئية فامي بيهنم، وينسون ال خطار احلقيقية اليت خطورة هذا ال   مر اإ

 ا أ عداؤمه جتاههم.ش هن  

ىل الكشف عن زيغ ال عداء وفضحهم. قال هللا تعاىل يف َوَكَذَِلَ شأ ن ذَل: )) أ رشد القرأ ن املسلمني اإ

تَِبنَي َسِبيُل الُْمْجرِِمنيَ  اَيِت َوِلتَس ْ ُل اْل َ ِ مه 11(( )ال نعام: نَُفص  (. كثري  من املسلمني اليوم ل يعرفون من مه عدو 

خواهنم، مما يضعف من قوهتم. ولهذا يقول س بحانه مرشدًا لعباده: )) ُ َأعْمَلُ ِبأَعَْدائِ احلقيقي، فيعادون اإ (( مُكْ َواَّللَّ

 (.41: ء)النسا

ىل بيان هللا يف القرأ ن عن أ عداء امل  هنم ل َيرجون من ثالثة أ صناف:ؤمنني جيد أ  من أ معن النظر اإ

االش يطان، كام قال تعاىل: )) ( أ   ُذوُه عَُدوًّ ِ ْيَطاَن لمَُكْ عَُدوٌّ فَاختَّ نَّ الش َّ
ِ
 (.2(( )فاطر: ا

نَّ الاَْكِفرِيَن الكفرة، كام قال س بحانه: )) ( ب
ِ
ا ُمِبينًاا  (.111(( )النساء: اَكنُوا لمَُكْ عَُدوًّ

: )) ( ت  (.4(( )املنافقون: مُهُ الَْعُدو  فَاْحَذْرمهُْ املنافقون، كام قال عز  وجل 

عداؤان احلقيقي، مفا سوامه فهو من العداوات اجلانبية واخلالفات اجلزئية تكل ال صناف الثالثة مه أ  

ن نضعها وفق جحمها احلقيقي. فاملسلمون سواء اكن يف أ ندونيس يا وجيب أ   نبغي أ ن ننشغل هبا كثريًا،اليت ل ي 

ىل معرفة فقه اخلالف وترتيب العداوات. وهنا  سالمية عامة مه يف أ مس   مجيع البدلان الإ خاصة ويف احلاجة اإ

سوء  مر، حىت ل يؤديندونييس خاصة لتثقيف ال مة بشأ ن هذا ال  يأ يت دور العلامء عامة وجملس العلامء الإ 

ىل تضعيف شوكة ال مة أ    مام أ عداهئا احلقيقي.فهمه اإ

 السعي اإىل وحدة املسلمني ومجع ش تاهتم (4)

ن  من أ مه أ س باب وحدة املسلمني ومجع ش تاهتم هو التفاق عىل ثوابت وأ صول يقبلها ويقر  هبا امجليع.  اإ

ة الإسالمية بشك متاكمل، وتوضيح من مه  ال عداء املشرتكة اذلين وهذا ال مر يتطلب غرس معاين ال خو 

دون هبا صفوفهم ملواهجهتم. وقد بني  س بحانه رضورة هذا ال مر بقوَل:  يوافق امجليع عىل معاداهتم، فيوح 

قُوا)) يًعا َوَل تََفرَّ ِ مَجِ ْبِل اَّللَّ قُوا َواخْ (. وقال أ يضا: ))113(( )أ ل معران: َواْعتَِصُموا حِبَ يَن تََفرَّ ِ تَلَُفوا َوَل تَُكونُوا اَكذلَّ

(( )ال نفال: َوَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرُُيمُكْ (. وقال أ يضًا: ))111(( )أ ل معران: ِمْن بَْعِد َما َجاَءمُهُ الَْبي ِنَاُت 

42 .) 

ميكن حتقيقها من خالل وحدة ومن هنا، يلعب العلامء دورًا أ ساس ي ًا يف بيان وتوضيح املصاحل اليت 

ىل مبتغامه. كام أ ن  املسلمني، بل يف حتديد اخلطوات العملية اليت ل بد أ ن يسلكها املسلمون من أ جل الوصول اإ



17 
 

دور العلامء كبري يف تذليل لك املصاعب والعقبات اليت ل مفر  هلم من مقاومهتا ومواهجهتا. عالوة اإىل ذَل، من 

لكمة، وذَل من خالل تنس يق هجودمه يف الْضوري أ ن يدعو العلامء ال مة ابلمتسك بلكمة التوحيد وبتوحيد ال

 حتقيق املصاحل الرشعية خلري ديهنم ودنيامه.

لهيا جملس العلامء ال ندونييس ل بد أ ن يكون يف اعتباران مكسلمني من  هناك خطوات معلية أ شار اإ

 أ جل هتيئة ال مة هتئية اكمةل، ويه:

رشائعه وأ حاكمه عىل  ونُقميلصا َل ادلين، عىل الغاية اليت خالقنا هللا من أ جلها ويه عبادته خم نؤك د ( أ  

 اخللق هلل، فيكون ادلين لكه هلل. ال رض، حىت َيضع مجيعُ 

د نبحث ( ب هبا. ويه مبثابة ال صول والثوابت  نلزتمنقاط التفاق اليت تكون منطلقًا للوحدة، ومن مث  وحند 

 الإسالم.اليت يقوم علهيا الإسالم. فلو أ نكر أ حد تكل النقاط وختلف عهنا معدًا فقد خرج من 

فتح ابب احلوار والنقاش يف املسائل اليت يسوغ فهيا الاجهتاد واختالف وهجات النظر من املسائل ن  ( ت

ىل أ صوب الطرق، وأ حمك ال راء. وهذا ال مر يتطلب مراعاة  أ ن نصلالفروعية، وذَل من أ جل  اإ

 اختالف ال زمنة وال مكنة وال حوال.

ل واجلاهل وفق املهنج عهنا ونتغاىضالنظر يف كثري من اخلالفات اجلزئية  نؤج ل ( ث ، ونعذر املتأ و 

  الرشعي.

ق  ( ج ر أ داء العاملني فهيا، حىت  تصب  مجيعها يف أ  ننس  هداف مشرتكة، تسامه يف اجلهود ادلعوي ة ونطو 

ها وسؤددها. ىل ما فيه عز   بناء مس تقبل ال مة، وتأ خذ بيدها اإ

د العدو  املشرتك ونتعاون بشك جاد يف سبيل مواهجته، وننق ي الصف  املسمل مما يثري ال ( ح عداوات حند 

    والإحن ويسعى لتفرقة لكمة املسلمني.

شعارمه بعزة  (1) عالء بث روح التفاؤل بني املسلمني واإ الإسالم، وتذكريمه بوعد هللا ونرص دينه، واإ

 لكامته

ن   اليت أ صاهبا  كثري  من املسلمني يف النفس ية ل أ مر  رضوري يف معاجلة الهزمية روح التفاؤ  بث  اإ

ن روح التفاؤل ينبعث من الاعتقاد أ نه همام طال ال مد، واش تد  الكرب، وعظم اخلطب، العرص الراهن.  اإ

نه  .  ل بد  واسود  الليل، فاإ ل ول تتغري  فال ماكن من طلوع الفجر. فهذه يه س ن ة هللا يف الكون اليت ل تتبد 

ُ ُممِت  مة الإسالمية همام اش تد  الوضع. قال هللا تعاىل: ))للتشاؤم يف ال   ِ ِبأَفَْواِههِْم َواَّللَّ يُرِيُدوَن لُِيْطِفئُوا نُوَر اَّللَّ

ِه َولَْو َكرَِه  .نُوِرِه َولَْو َكرَِه الاَْكِفُروَن  يِن لُك ِ ِ ِ لُِيْظهَِرُه عىََل ادل  ي َأْرَسَل َرُسوََلُ اِبلْهَُدى َوِديِن الَْحق  ِ ُهَو اذلَّ

 (. 7-2(( )الصف: الُْمرْشُِكونَ 
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ن  روح التفاؤل ل بد  أ ن ينغرس بعمق يف نفوس املؤمنني. املؤمنون موقنون بصدق وعد هللا. لقد  اإ

يَن أ ََمنُوا ِمنمُْكْ َومَعِلُوا ابلس تخالف يف ال رض ومتكيهنم فهيا. قال تعاىل: ))وعد هللا املؤمنني  ِ ُ اذلَّ َوعََد اَّللَّ

يَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمك ََِنَّ لَهُْم ِديهَنُ  ِ تَْخلََف اذلَّ ُْم يِف اْلَْرِض مََكَ اس ْ تَْخِلَفهنَّ اِلَحاِت لَيَس ْ ي اْرتىََض لَهُْم وَ الصَّ ِ ُْم ُم اذلَّ لهَنَّ ِ لَُيَبد 

 (.11(( )النور: ِمْن بَْعِد َخْوِفهِْم َأْمنًا

كيد لتكل الوعود املذكورة يف القرأ ن، بل بني  الرسول مالمح تكل ووردت يف الس نة توضيح وتأ  

 ل ادخهل هللا هذاول يرتك هللا بيت مدر ول وبر، اإ الوعود قائاًل: ))ليبلغن  هذا ال مر ما بلغ الليل والهنار، 

ًا يعز  هللا به الإسالم، وذل  يذل هللا به الكفر(( )رواه ابن حب ان(. ادلين بعز   ، عز   عزيزر او بذل  ذليلر

ىل النيب بشأ ن  ة احلال، وأ نواع التنكيل ووردت يف رواية اخرى، أ نه مل ا اش تىك خباب بن ال رت اإ شد 

لنا؟  أ ل تدعو لنا؟ أ ل تستنرص سول هللا،فني يف مك ة، وقال: اي ر والتعذيب اليت حلقت ابملسلمني املس تضع

مث قال: ))وهللا، مينت  هللا هذا ال مر، حىت  يسري الراكب من صنعاء  ذكره النيب حبال ممن أ وذي قبلنا، نفاكن أ  

ل هللا واذلئب عىل غمنه، ولكنمك تس تعجلون(( )رواه البخاري وأ بو داوود(.   اإىل حْضموت، ل َياف اإ

وار املذكورة أ عالها وربطها ابلواقع املعاش، ميكننا القول بأ ن  ظهور وانتشار الوعي ابلنظر اإىل تكل ال د

ن اكن ذَل جيري بشك تدرجيي. وهذا  يف ال وساط الإسالمية يف أ ندونيس يا اليوم اكن يف مساره الصحيح واإ

جاهااي بورانما، الاكثولييك،  ال مر يظهر جلي ًا بعد حادثة جتديف القرأ ن والعلامء اليت قام هبا وال جاكرات ابسويك

ايمك أ ن تنخدعوا ابل ية  حدى محالته الانتخابية حيث قال للناس مبا فهيم املسلمون: "اإ الصيِن النسب، يف اإ

ما قاَل العلامء بشأ هنا". تكل احلادثة فتح أ عني وبصائر أ غلب املسلمني ال وىل وامخلسني من سورة املائدة، و 

 شعارات التسامح ادليِن اذلي هيدف من ورائه تذويب خشصيات املسلمني. اذلين اكنوا منخدعني من قبل ب 

وملا اكنت احلكومة اليت حتمك وراهئا أ حصاب الرأ سامل الكبري اذلين مه أ غلهبم من التجار الصنيني 

مبعاقبة النسب حتاول أ ن تدافع ذَل الوال اجملدف لالإسالم، قام املسلمون ابلتحريك من قبل العلامء ابملطالبة 

ىل ال ن ل تزال احملامكة عىل هذه احلادثة  ذَل الوال اجملرم وفق القوانني الرمسية بشأ ن جرمية التجديف. واإ

ىل ال ن بثالث مظاهرات، أ خرها يشارك فهيا أ كرث من س ب ة، وقد قام املسلمون اإ ع مليون ومخس مئة مس متر 

 جملدف اجملرم.متظاهرللمطابة ابحلمك العادل والعقوبة املناس بة ذلَل ا

ىل منحة. ة غىل هللا، ومكمن حمنة يقل هبا هللا اإ ةر وراءها َشد   فمك من ِشد 
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 اخلامتة . ح

ميكن  ييس يف مواهجة التحدايت املعارصة،ندون ة حول موضوع دور جملس العلامء الإ بعد جوةل علمي

 اس تخالص النقاط التالية:

 الرابنيون، اذلين مه ورثة الانبياء.القرأ ن يصور دورًا ابرزا جيب أ ن يلعب به العلامء  ( أ  

جملس العلامء ال ندونييس وس يةل مجلع لكامت علامء املسلمني، ويضم العلامء الرابنيني، فهم دور ابرز يف  ( ب

 حفظ الهوية الإسالمية يف أ ندونيس يا ومواهجة التحدايت املعارصة.

جوانب احلياة، ابتداء من الهجوم كرثت التحدايت اليت يواهجها العلامء يف العرص احلارض يف خمالف  ( ت

عىل ثوابت الإسالم وحمكامته والتشكيك يف اسسه ومسلامته، مث افتتان كثري من املسلمني ابحلضارة 

الاكفرة املادية، وتسل ط أ عداء الإسالم عسكراًي، واحتالل ادلول الاكفرة لعدد من البدلان الإسالمية 

هم، وانهتاًء ابلتغريات والتقلبات الفكرية والس ياس ية املس تضعفة، مث كرثة اختالف املسلمني وتفرق 

 والاقتصادية وغريها.

العلامء يلعب دورًا رائدًا يف التصدي ومواهجة التحدايت املعارصة، من خالل تثبيت ال مة عىل  ( ث

ىل ال   رجاعها اإ صول والثوابت، وادلفاع عن الإسالم وكشف ش هبات املنافقني واملغرضني، الإسالم واإ

ىل توحيد لكمة املسلمني ومجع جات العداوة وحقيقهتا، مث السعي اإ الإسالم وبيان در  فضح أ عداء

شعارمه بعز  الإسالم.  مشلهم، مث بث روح التفاؤل واإ

 


