
بين الدعم والرفض إسالم نوسانتارا | 1  

 بين الدعم والرفض إسالم هوساهتارا
 د. ساض جىفُم الشخمً

غ   حاملت مىالها مالً ئبشاهُم ماالهج. –مذسط كعم حللُم اللغت اللشبُت بيلُت كلىم التربُت والخذَس

 Aذ ؤلالىترووي  taufiq@pba.uin-malang.ac.idالبًر

 مقدمة

مشهىسا حزب اهدباه  في آلاوهت ألاخحرة خؼابامصؼلح "ئظالم هىظاهخاسا" للذ أصبذ 

ً، مجهم ًذك ً والؼالب وآلاخٍش ما فىن ومجهم ًشفظىن. ممخخلف ألاػشاف مً الللماء واإلافىٍش

 ال جضاٌختى  فهمهحذًذ ًصلب وهل هى شخيء أو مزهب أو دًً  خلُلت ئظالم هىظاهخاسا؟

؟ ففىأن الجذاٌ خٌى "ئظالم هىظاهخاسا" لً ًخىك ئلى ًىمىا هزا ماشُت مىاكشخه ومجادلخه

وهل ؿهىسه طشوسي  في اللالم؟ حنعلماإلا انفي ئهذوهِعُا أهبر بلذ"ئظالم هىظاهخاسا"  إلاارا ؿهش و 

لذي الشلبُت ؤلاهذوهِعُت التي جىاحه اللذًذ مً الخدذًاث في اإلاجاالث ؤلاكخصادًت والعُاظُت 

 والاحخماكُت وهزا الذًيُت؟ 

"ئظالم ت ختى حلشف ماهُت هزه الشظالت الىححزة كلى ئحابت ألاظئلت العابلجداٌو 

كىذ ياجب للل وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا ًمىً فهمه ، ًشحى الجمام اإلالشفت. ومم هزاهىظاهخاسا" 

  اإلاعلمحن في كالم اللشب والعجم.

 "إسالم هوساهتارا" مفهوم

دNusantaraُولمت "هىظاهخاسا" ) ىظا" بملجى وهي مشخلت مً ولمخحن؛ "ه أصال. ت( ظيعىٍش

شة، و"أهخأسخبُل  شة حاوي ، هىظاهخاسا هى ألاخشبُل أو الجض سا" بملجى خاسج. ئرناأو حٍض س خاسج حٍض

(Jawa) ( التي أصبدذ مضهشا للعلؼت والخيىمت إلاملىت ماحاباهُذMajapahit) وهي مملىت ،

كـُمت ظُؼشث مىؼلت اإلاالًى في حىىب ششق آظُا مىز اللشن الثالث كشش ئلى العادط كشش 

( ولمت "هىظاهخاسا" في ًمُىه اإلاشهىس باظم Gajahmadaورهش مدافف اإلاملىت غاحامادا ) 1مُالدًا.

 2.مً ظىمؼشا ئلى بابىا ثشش لخىخُذ حمُم ألاساضخي التي اهد (Sumpah Palapa) با""ًمحن باال 
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 ئرن، "ئظالم هىظاهخاسا" 3ومم مشوس الضمً، أصبدذ "هىظاهخاسا" اظما آخش مً ئهذوهِعُا.

خُث  ?9@8أهخىبحر  ?9هذوهِعُا". وجأهذ هىظاهخاسا بُمحن الشباب ؤلاهذوهِعُحن في هى "ئظالم ئ

لجى هزا الُمحن اجداد  واخذ وهى  جدذ لىاء ىب واللغاثأكلىىا وخذة الىػً والشل ئهذوهِعُا. َو

خٌى  والثلافت واللغاث واللاداث ختى ؿهش شلاس البلذ حمُم الجضس اإلاخلذدة الخلالُذ وألادًان

 (.Bhinneka Tunggal Ikaوهى "اإلاخلذدة في الىخذة" ) ؤلاهذوهِعُحن

شة فأهثر، ;7>.<8ختى جبلغ  ذ ئهذوهِعُا ًخيىن كلى الجضس الىثحرةن بلشف أك  كذ و    4حٍض

ا ُ. فأصبذ بلذ ئهذوهِع9هم 7>9.:@8.>وهي مىدششة ومبعىػت في والًت ئهذوهِعُا التي وظلها 

ل أوظم البلذان في اللالم ب ىُت والصحن والبراٍص لذ سوظُا وهىذا والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ملُىن وعمت جخألف مً ألاكشاق  7>9 أهثر مً ض هزا البلذ الىاظم ٌعىىهوكش   5وأظترالُا.

أهثرها أمت و ، وال ملخدذة ووان الشلب ؤلاهذوهِسخي أمت مخذًىت اإلاخخلفت والخلالُذ وألادًان.

. ووىهفىشُىظُت، وبىرًت، وهىذوظُت ،بشوحعخاهدُت معُدُتو ، وازىلُىُت معُدُتزم  ئظالمُت

دصخىوهىان مزاهب أو   ً  كذدها. كلاةذ مدلُت لم 

فال ًمىً سبؽ ؤلاهذوهِعُحن باحباسهم  اإلاخلذدة هـشا ئلى جلً الخالت الجغشافُت والثلافُت

يان مىخاكظا واهىعش الاجداد، بل لى  أكُم الاحباس ل د الشلبفي دولت واخذة وبذًً واخذ فُخمش  

  ً " Aبعىت هللا حلالى خُث خلم الىاط كلى مخخلف الشلىب واللباةل للىله حلالى 
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كام ئهذوهِعُا مم اظخلالله مً الاظخلماس باإلابادب ألاظاظُت الخمعت التي فلزلً،  6".ر  ح 

  ظ  
الذًيُت  الخمعتA ألاظغخمغ جدخىي كلى ئكامت  وهي (Pancasila)" الباوشاظُالبـ"ُذ م 

ئهذوهِعُا دولت كىمُت وبهزه اإلابادب الخمعت صاس  وؤلاوعاهُت واللذالت. جدادًتوؤلا وؤلاوعاهُت

ت جؼبُم حلالُم الذًً. ت في مخخلف الىىاحي بما في رلً خٍش  حلشف كلى الخىىق والعالم والخٍش

بلذ ًدخىي كلى الجضس  ،ئرن، فما هى "ئظالم هىظاهخاسا"؟ هى وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا

مذ ومدب العالم ومدترم هى الاظالم اإلالخذٌ واإلادعا الىثحرة والثلافت اإلاخىىكت. وئظالم هىظاهخاسا

ئلى الذفاق كً  حمُم الشلب الاخخالفاث والخفاؾ كلى وخذة وظالمت. وهى الاظالم الزي ًذكى 

                                                             
3  http://kbbi.web.id/nusantara 
4  http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/17/njwmwf1-wah-jumlah-pulau-di-indonesia-berubahubah 
5
  http://ipsgampang.blogspot.co.id/2015/01/luas-wilayah-dan-jumlah-suku-di.html 
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حمُم اللاداث والخلالُذ الخعىت. هى الاظالم الزي ًذكى ئلى ظبُل هللا  اللبٌى كلىالىػً، و 

هاب واإلاداوالث بالخىمت واإلاىكـت الخعىت. هى الاظالم الزي ًىشه الفىضخى والخؼشف وؤلاس 

 اإلاخمشدة طذ الذولت ؤلاهذوهِعُت. هى الاظالم الزي ًلبل كلى الخثاكف والخلذدًت.

 ئهذوهِعُالذ بب تمىاظب وحه "ئظالم هىظاهخاسا" مثل ما رهشه الياجب مً خصاةصوجلً ال

خلىن  خ،  .في حمُم الجىاهبالزي ًدىىق ٍو ( Wali Songoن ألاولُاء الدعلت )أوواضح مً الخاٍس

وشش الذكىة ؤلاظالمُت كلى كلُذة أهل العىت والجماكت ختى جخجزس هزه واهىا هاجخحن في 

ختى  الللُذة الىاحُت في أهداء البالد، وجبلهم الللماء ئلى ًىمىا هزا. وما مفخاح هجاح دكىتهم

ظالمُت في اللالم وهم أهل العىت ت ؤلا ًيىن ؤلاظالم في ئهذوهِعُا أهبر ألادًان وأهثر ألام

 والجماكت؟

جلىم كلى  ًأًذي ألاولُاء الدعلت والللماء ؤلاهذوهِعُحن ؤلاظالمُت فالجىاب ألن الذكىة

مت واخترام الثلافت اإلادلُت وهلل حلالُم الاظالم وفلا إلاعخىي كذسة ألامت. وؤلاظالم  ألاخالق الىٍش

في  وكذ بلي هاجخا كلى ممش اللشون ،مىز وصىله مثل هزا الىمؽ كذ زبذ في أسض ئهذوهِعُا

الخدذًاث اللذًذة مً الاظخلماس والخمشد والثىسة  أًظا واحهكذ و  اجداد الشلب وخماًت الىػً،

شجى بلاؤه وخفـه ختى ال ٌعخغجي مً ئؿهاس "ئظالم هزا ؤلاظالم  وحهوما ئلى رلً. فان   ً

وهزا الاؿهاس مخللم بشلاس  .ىػىُتالجذًذة كبر ال أو اإلازاهب أزىاء ؿهىس الخُاساث هىظاهخاسا"

ال ًلاٌ "ئظالم ئهذوهِعُا" بل فلزلً و  "اإلادافـت كلى اللذًم الصالح وألاخز بالجذًذ ألاصلح".

لت مىز  خُت ػٍى خظىسه في كهذ "ئظالم هىظاهخاسا" ألن الاظالم في حضس ئهذوهِعُا له حزوس جاٍس

أكشب مً هىاحي الثلافت والخظاسة وألاخىاٌ ومصؼلح "هىظاهخاسا"  ألاولُاء الدعلت ئلى هزا الُىم.

خُت خالفا بمصؼلح "ئهذوهِعُا" الزي ؿهش مىز مىخصف اللشن الخاظم كشش  7.الجغشافُت والخاٍس

 "إسالم هوساهتارا" خصائص

ئن "ئظالم هىظاهخاسا" لِغ دًىا أو مزهبا حذًذا. هى ؤلاظالم الزي حاء به ظُذها وهبِىا 

مىز فجش  ئلى أهداء اللالم ووششه الصخابت والللماء وسزت ألاهبُاءمدمذ صلى هللا كلُه وظلم 

الم كلى كلُذ أهل العىت والجماكت هما في كىله صلى هللا كلُه ؤلاظالم ئلى هزا الُىم. وهى ؤلاظ

 وظلمA "ما أها كلُه الُىم وأصخابي".

                                                             
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia 
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ؤلاحخماكُت وخصاةص "ئظالم هىظاهخاسا" الزي أؿهشه "نهظت الللماء" هأكـم اإلاىـماث 

Aالذًيُت في ئهذوهِعُا هي 

ئن الذكىة ؤلاظالمُت جدذ شلاس "ئظالم هىظاهخاسا" هي الذكىة الخابلت بؼشق ألاولُاء  -8

 ظاظُت لالظالم.خالٌ الخثاكف وجلذًم الخلالُم ألا مً  أي الدعلت بالىظاةل العلُمت

بصفخه الىظؼُت ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم كلى كلُذة أهل العىت والجماكت  -9
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ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى ؤلاظالم الزي ال ًخخلص مً اإلازاهب الفلهُت اإلالخبرة وهي  -:

.الشافل
 
 ُت واإلاالىُت والخىفُت والخىبلُت، ولىً أهثر اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا شافحى مزهبا

متئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم الزي  -;  والخصىف. ًدبم ألاخالق الىٍش

ل ئن الفله العُاسخي الزي جبله "ئظالم هىظاهخاسا" هى الفله الىاكعي ألاظاسخي الزي ًفظ   ->

 أي اإلاعلمىن ؤلاهذوهِعُىن  "ئظالم هىظاهخاسا" اخخاسللذ اللُم والجىاهش ؤلاظالمُت. و 

 ،اللالم الذًمىكشاػيدب الخمعت في اإلالخمذة كلى اإلابا (Nation Stateالذولُت اللىمُت )

شي الخيىمت ؤلاهذوهِعُِت ( فيNegara Islamوال يهخم باكامت الذولُت ؤلاٌعالمُت ) . ٍو

هى الشوح الاظالمي  الصلت بحن الذًً والذولت خلُلت في "ئظالم هىظاهخاسا" أن ألاهم

لت الذًيُت  ًخللمىن  خُث وان حمُم الشلب الخُاة ؤلاحخماكُت أزىاءوجؼبُم الشَش

لل ال ًجب أن ًيىن ئهذوهِعُا وكلىمهم. ف ٌلملىن ما ًذًىىن خعب اكخلادهمزم  مىن َو

العُاسخي  زا الفلهدولت ئظالمُت لخيىن كادسة كلى مماسظت حلالُم ؤلاظالم بدم وصخت. وه

 اللاةم كلى الشوح الذًجي والىاكم الاحخماعي الزي أحشاه "ئظالم هىظاهخاسا" مخخلف حذا

الشؤٍت فان  ًفشق الذًً بلُذا كً الذولت وألامت. الللماوي الزياألًذًىلىحُا ما ظمي بب

 لىم بأولُاث اإلادخىي بذال مً الجلذ.ج العُاظُت ؤلاظالمُت ؤلاهذوهِعُت

ب باألمت واإلاجخمم خُث ًيىن  -= الذكىة  ئحشاء ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم اللٍش

 واإلالاششة بالعالم والىةام والدعامذ.
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خاسا" بالخأكلم الثلافي ػبُلُا واكتراف الخىمت اإلادلُت التي حاءث مً كام "ئظالم هىظاه -<

 حضس ئهذوهِعُا اإلاخىىكت اللذًذة.

فاإلظالم دًً شامل كالمي صالح ليل صمان  سؤٍت "ئظالم هىظاهخاسا" هي سخمت لللاإلاحن. -?

وميان. وشمىلُت ؤلاظالم ملبىلت كىذ اإلاعلمحن ألنها واكلُت. وبصفخه سخمت لللاإلاحن، 

 فاإلظالم مخىُف بجمُم الثلافت والخظاسة في اللالم.

 اللؼلُت أي مىس ألا وفي فهم الىصىص، اظخخذم "ئظالم هىظاهخاسا" الىهج الخشفي في  -@

اللباداث اإلادظت والصالة والضواة والدج وهلم حشا، وهزا في اللظاًا الخلبذًت والالهىجُت 

هأسوان ؤلاًمان والللاةذ ؤلاظالمُت. أما ألامىس ؤلاحخماكُت فِعخخذم "ئظالم هىظاهخاسا" 

ًأخز ملجى الىصىص مً ألفاؿها ولغاتها فدعب، بل ًأخز  الىهج العُاقي. وهزا الىهج ال 

ًخغحر  دًىاميأن واكم الخُاة  "ئظالم هىظاهخاسا"اللُم الىاسدة في الىصىص. وسأي لجىاهش و ا

 جىاهي دون  الششعي الىص جىاهيختى ؿهشث اللاكذة في أصٌى الفله " مً وكذ ئلى آخش

ٌ  ما ول"A الشظالت في( هـ;97)الشافعي ؤلامام كاٌ ".البشش وكاتم  خىم ففُه بمعلم   هض

م 10."الصم ٌ  الششعي الخىم ػلب فؼٍش ذ الششعي الىص   هى وألاكظُت للىىاص ً  . الصٍش  لى

ذ الششعي الىص غاب ئرا  الاحتهاد، ئلى اإلاصحر اإلاجتهذ ًلضم اإلاجهجي اإلالخطخى فان   الصٍش

دة، بأهىاكه  11.اإلاخخلفت وأشياله اإلاخلذ 

 ؟"إسالم هوساهتارا" ملاذا رفضوا

 12اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا سفظىا "ئظالم هىظاهخاسا" للذة أظباب وهيA كلُل مً

 A ذ مىاءمت اللاداث والثلافت مم الخلالُم ألاٌو صكم الشافظىن أن "ئظالم هىظاهخاسا" ًٍش

دٌى الذًً  لت ؤلاظالمُت، وسأوا أن "ئظالم هىظاهخاسا" ظُغحر وحي العماء بللُذة ألاسض ٍو والشَش

لخه زاجب ال ًخغحر وال ًجىص اخخالػه  ؤلاوعاهُت.ؤلاظالمي ئلى الثلافت  وكالىا أن ؤلاظالم بجمُم شَش

 باألشُاء ألاخشي والخلالُذ واللاداث اإلادلُت.

وهزه التهمت مً اإلافاهُم اإلاخؼئت في ملشفت خلُلت "ئظالم هىظاهخاسا" ألن شلاس "ئظالم 

ت. ال جبذًل الذًً بالثفاكو  ي والىبىي هىظاهخاسا" ال يهذف ئلى حغُحر الذًً ؤلاظالمي أو الىحي ؤلاله
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 .744الشافعي، الرسالة:  
11

 http://nosos.net/ والضوابط-األصول-االجتهاد-حقيقة-في / 
12 http://www.kompasiana.com/agustrisa000/bahaya-di-balik-ide-islam-nusantara_55a06cb4789373a20d75735c 
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لت ؤلاظالمُت  هال، اللاداث ؤلاحخماكُت  أزىاءبل يهذف "ئظالم هىظاهخاسا" ئلى جؼبُم الشَش

 وؤلاهشاه واللىف. تالجزٍس ألاظالُب دون  في أهداء ئهذوهِعُا والخلالُذ اإلادلُت

ي ما حشي في ميان ال ٌعخى  فلذ وهما هى اإلاللىم أن جؼبُم الذًً مم الثلافت اإلادلُت

ن الخذًً وجؼبُم الخلالُم واخذ وآخش، وفي بلذ واخذ وآخش. ليل داةشة زلافت ممحزة جلى  

بي اإلامحز ؤلاظالمُت.  بي. هى ؤلاظالم الخجٍش لخبر "ئظالم هىظاهخاسا" مً ججعُذ ؤلاظالم الخجٍش َو

اللاإلاُت مم الىكاتم هدُجت للخفاكل والعُاكُت والخىػحن والترحمت مً الخلالُم ؤلاظالمُت 

 ؤلاحخماكُت والثلافت والخظاسة وآلاداب في ئهذوهِعُا.

 Aاد  ص كم أن ؿهىس "ئظالم هىظاهخاسا" والثاوي" Aٌمخالف ألمش هللا حلالى خُث كا 
 
 خ
 
ي ا ف  ى  ل

  
 الع 

 
  م  ل

 
 و

 
 اف

 
 بجمُم ًأخزوا أن كلى اإلاعلمحن أمشا ًىحبوكاٌ الشافظىن أن في هزه ألاًت  13."ت

دون اخخالغ باللاداث  14صواحشه حمُم وجشن أوامشه، بجمُم واللمل وششاتله، ؤلاظالم كشي 

اإلادلُت وؤلاحتهاث ؤلاوعاهُت. ودخٌى الاظالم في سأيهم هى الذخٌى الشامل اإلادعاوي بما وان في 

سأوا أن حمُم ألاشُاء الجذًذة واإلاخخلفت بما وان كلُه سظٌى و  كهذ الىبي صلى هللا كلُه وظلم.

واظخذلىا بلىله صلى هللا كلُه   في كهذه ولها بذكت، وول بذكت طاللت ومخالفت كً الخم.هللا
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ي أ ا ف 

 
ه ش 
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ز ا ه  غ   م   ِ ُه   ل  ى   ف  ه 

 
. ف دٌّ س 

16 

 "اد  ئن كىله حلالى 
 
 خ
 
  ا ف  ى  ل

 ي الع 
 
  م  ل

 
 و

 
 اف

 
حن والشافظحن كً  "ت ًيىن حجت للمخؼشفحن والجزٍس

في جدلُم أهذافهم ومششوكهم إلكامت الذولت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا. وهزا  "ئظالم هىظاهخاسا"

ي مً مىشهم للثىسة والخمشد كلى الخيىمت ؤلاهذوهِعُت.  ا ف 
ى 
 
ل
 
خ وكذ كاٌ الضاسيA ئن هزه ألاًت "اد 

" ئشياٌ، وهى أ
 
ت

 
اف

 
م  و

 
ل  

ً خملىا العلم كلى ؤلاظالم، فُصحر جلذًش ألاًتA الع  ن هثحرا مً اإلافعٍش

، وألحل ًا أيها الزًً آمىىا ادخلىا في ؤلاظالم، وؤلاًمان هى ؤلاظالم، ومللىم أن رلً غحر حاةض

ل هزه ألاًت. أخذهاA أن  اإلاىافلىن، باألًت اإلاشاد هزا العإاٌ رهش اإلافعشون وحىها في جأٍو

                                                             
 .898سورة البقرة ، أية   13
 .565، ص 3، ج 898تفسير ابن كثير، باب   14
 .51، ص 3، ج 45سنن ابن ماجه، رقم:   15
16

، 38، ج 1999. سنن أبي داود، رقم 338، ص 9، ج 1848. صحيح مسلم، رقم 893، ص 9، ج 8499صحيح البخاري، رقم:   

 .497، ص 58، ج 84849قم: . مسند أحمد، ر37، ص 3، ج 34. سنن ابن ماجه، رقم: 839ص 
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 في هضلذ آلاًت هزه أنA  ؤلاظالم. وزاهحها في بيلُخىم ادخلىا بألعىتهم آمىىا الزًً اأيه ًاA  والخلذًش

 وأمشهم مجهم رلً حلالى هللا فىشه وأصخابه ظالم بً هللا هلبذ الىخاب أهل معلمي مً ػاةفت

  الخؼاب هزا ًيىن  أنA  وافت. وزالثها ؤلاظالم ششاتم في أي وافت، العلم في ًذخلىا أن
 
 كلى واكلا

 ًا}  اإلاعلمحن كلى واكم الخؼاب هزاA  العالم. سابلها كلُه بالىبي ًإمىىا لم الزًً الىخاب أهل

ي ادخلىا}  باأللعىت{  آمىىا الزًً أيها   العلم ف 
 
ت

 
اف

 
 مً حعخأهفىهه فُما ؤلاظالم كلى دومىا أي{  و

 }  ششاتله مً شخيء كً وال كىه جخشحىا وال اللمش
 
ال   و 

 
ىا ل  ب 

 
د
 
 جلخفخىا وال أي{  الشُؼان خؼىاث ج

 في اإلازوىس  العلم ًيىن  أنA . وخامعها والغىاًت الظاللت أصخاب ئلُىم جللحها التي الشبهاث ئلى

 وافت العلم في ادخلىا آمىىا الزًً أيها ًاA والخلذًش واإلاىاصكت، اإلاداسبت وجشن الصلح ملىاه آلاًت

 الشُؼان خؼىاث جدبلىا وال فُه، البلىي  واخخماٌ الذًً هصشة في ومجخملحن مىافلحن وىهىا أي

وال حشحر هزه ألاًت ئلى بىاء الذولت ؤلاظالمُت  17الىاط. مم واإلاىاصكت الذهُا ػلب كلى ًدملىم بأن

 وئصالت الخلالُذ واللشف واللاداث كىذ اإلاجخمم.

أما الخذًث الىبىي ًدخىي كلى "البذكت" فهى الخذًث الزي اظخملله الىهابُىن في جىفحر 

بما في رلً هـام الخيىمت ؤلاهذوهِعُت،  وهفش  اإلاعلمحن. وواهىا ًشون ول ألاشُاء بذكت وطاللت

دامي كً الخيىمت  "ئظالم هىظاهخاسا"الخيىمت بالؼاغىث. وآلان، إلاا ؿهش  بل رهشوا  الزي ٌلض ٍو

 ."ئظالم هىظاهخاسا"، سفظىا الباوشاظُالؤلاهذوهِعُت اإلاعدىذة كلى ئًذولىحُا 

Aكاٌ الشافظىن أن "ئظالم هىظاهخاسا" مخؼئ في جلُُم الصشاق في الششق ألاوظؽ.  والثالث

ظُما الاظخلماس مً البلذان  ًتطذ الاظدبذاد هى اإلالاومت وكالىا أن الصشاق في البلذان اللشبُت

ىُت وأخض  الغشبُت جدذ وشلاس "ئظالم هىظاهخاسا" في سأيهم ًظلف  ابهم.ًذ ألامم اإلاخدذة ألامٍش

 18الجهاد في طذ الاظدبذاد والاظخلماس والشأظمالُت التي خملها الىفاس.خماظت 

ولم، ئن الصشاق في البلذان اللشبُت لِغ أمشا دًيُا بل ظُاظُا خُث وكم اللخاٌ بحن 

ذ وما أشبه رلً. ولىً العجب، ئن الشافظحن  اللشب والغشب بعبب الاهلالب وؤلاكخصاد والٍض

في فشصت أخشي واهىا ًلىلىن أن الطجُم واللخاٌ في اللشب هىق مً  "ئظالم هىظاهخاسا" كً 

ىادون اإلاعلمحن   التي وكلذ لالشتران في أمىس العُاظت ؤلاهذوهِعُحنالجهاد في ظبُل هللا، ٍو

بالششق ألاوظؼـ، بل يهُئىن الشباب لُيىهىا ئسهابُحن بمىاكذة الشهذاء. ألِغ هزا ألاظلىب 

                                                             
17

 .886-884، 1 جمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،   
18 http://hizbut-tahrir.or.id/2015/07/01/bahaya-ide-islam-nusantara/ 
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هذوهِعُت؟ فلُدزس مً خُلت الشافظحنك واهىا ًىثرون  البغظاء كلى مىاكع باإلظالم والثلافت ؤلا 

 البلذان الغشبُت ولىً الخلُلت ئنهم ًىثرون اللذواة بحن اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا.

 Aخُت في ئهذووعُا ألن خلُلت دًً الاظالم ائن "ئظالم هىظاهخاسا" مً اإلازوالشابم هب الالجاٍس

 فلزلً صاس الاظالم هىا مً الذًً كبر الىػىُت.في ئهذوهِعُا حاء مً اللشب، 

خُت الذاخلت في ئهذوهِعُا هي اإلازاهب  وهزه التهمت مخؼئ ألن اإلالصىد باإلازاهب الالجاٍس

اظخخذمذ اظم "الاظالم" لخدلُم ألاحىذة الخفُت وهي اكخالق حزوس وألافياس والخشواث التي 

جُا إلالاسطت اإلابادب كلُذة أهل العىت والجماكت مً بلذ ئهذوهِعُا، زم ج إزش أفياس الشباب جذٍس

 الخمعت )الباوشاظُال( وللخمشد طذ هـام الخيىمت ؤلاهذوهِعُت التي في سأيهم غحر ئظالمُت.

 Aالص ت الفىش ؤلاظالمي الزي كاله هىس خئن "ئظالم هىظاهخاسا" مً كملُت كلمىوالخامغ

 مجُذ وأجباكه مً الشخصُاث اللُبرالُت.

هزه الخلُُم خاػئ حذا، ألن سوح "ئظالم هىظاهخاسا" وظؼي ال لبرالي وال وسأي الياجب أن 

 واإلاشاد بالِعاس هى  ئلى الِعاس وال ئلى الُمحن. ًمُلال سادًيالي. وكام "ئظالم هىظاهخاسا" في الىظؽ 

م اإلادشذدً لىن ً الزًً فٍش ىل 
تب ً  ول شخيء مم اللىف.  ىن دلٍوالاكخصاص و  الؼاغُت والفىطٍى

فعشون ال ًخدحزونالللماهُت واللُبرالُت الزًً الفشق بالُمحن هم  اإلالصىدأما  ت بال خذود ٍو خٍش

وكذ جمعً "ئظالم هىظاهخاسا" باللاهىن الخيىمي وخامى كً البلذ  أفياسهم وأسآءهم.ول شخيء ب

 خماًت وزُلت إلًجاد الخُاة البلذًت آلامىت واإلاؼمىئت.

 Aألن ئطافت "ئظالم" ئلى "هىظاهخاسا"  وخذة اإلاعلمحنيهذد  ئن "ئظالم هىظاهخاسا"والعادط

لهم "ئظالم  بلذةُز كلى حىاهب كذًذة، فعُـهش  حلجي اإلاداولت كلى جلعُم اإلاعلمحن وجفٍش

ا"، و"ئظالم هىذي"، و"ئظالم كشبي"، وئظالم آخش.  حاوي"، و"ئظالم ظىمؼشا"، و"ئظالم مالحًز

. ولم، لى ؿهش ؤلاظالم "ئظالم هىظاهخاسا"كً خلُلت  فهمالذٌ كلى ظىء وهزه الفشطُت ج

كلى ألاظاط الجغشافي مم الخأكلم الثلافي ليان أخعً، بل جذٌ جلً الـىاهش ئلى أن ؤلاظالم 

عدبلىن  صالح ليل صمان وميان، وؤلاظالم ملبٌى كىذ حمُم الىاط فُيخافغ بلظهم بلظا َو

 إلكالء ؤلاظالم. الخحراث

 Aلت كً م هىظاهخاسا" ًمىمادعى الشافظىن أن "ئظال والعابم  الاظالمُت جؼبُم الشَش

 والخالفت في ئهذوهِعُا وفي الذٌو اللاإلاُت.
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ألاخيام الذًيُت جؼبُم  كً ًصذ "ئظالم هىظاهخاسا"ئن  .ولم، للذ صذق دكىاهم وتهمتهم

بذال مً ألاخيام أو اللاهىن ؤلاهذوهِسخي ألن ئهذوهِعُا لِغ بلذة دًً ملحن، بل بلذة مإظعت 

ٌلاسض ملاسطت شذًذة كً  "ئظالم هىظاهخاسا"الزي ًدشص حمُم شلبه. وئن  الباوشاظُالكلى 

 هـام الخالفت ؤلاظالمُت ألن ئحشاء هزا الىـام ٌلجي الخمشد والثىسة كلى ئًذولىحُا ئهذوهِعُا.

 Aًمُم الىىاحي والثلافت طذ اللشب مً حًدخىي كلى "ئظالم هىظاهخاسا"  ؿهىس  ئنوالثام

 19وألاكشاق وألاوعاب وهلم حشا.واللغت 

ؤلاظالم وئهذوهِعُا ألن ؿهىس "ئظالم هىظاهخاسا"  في فهمالشافظحن مً أخؼاء جلً اللباسة 

شة مً حاء ول معلم أن ؤلاظالمكشف  كذو ال يهذف ئلى طذ اللشب.   ُه، وواحب كلاللشب حٍض
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  والىبي أظىة خعىت للمإمىحن 20"،ر
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 ى  ع  خ   ة

 
مت هي  ألاخالق مً 21."ت ت الىٍش الدعامذ والاجداد وافشاء العالم واخترام الىبٍى

 الخلالُم ؤلاظالمُت الشاملتو الخلىق ؤلاوعاهُت وخب الىػً وما ئلى رلً. فها هي اللُم الخعىت 

ٌ  وئكالنها في ئهذوهِعُا حلمُمها "ئظالم هىظاهخاسا" التي أساد ًيىن ، كسخى أن في اللالم أمام الذو

بلذان اإلاعلمحن في شتى  ذلت التى أصابهمؼا مثالُا في مىاحهت اإلاشىالث اإلاجم   "ئظالم هىظاهخاسا"

 .ال ظُما الذٌو اللشبُت في الششق ألاوظؽ مجاٌ

ششكا  واللاداث اللشبُت ال ًيىن حمُلها ولم، ئن ؤلاظالم حاء مً اللشب، ولىً الخلالُذ

وواحب كلى  في ئهذوهِعُا. واهذ هماظلبُت ئما مىحبت و  ئماومىهجا للمعلمحن، ألن جلالُذ اللشب 

مً  "ئظالم هىظاهخاسا"فلذ اهخلى ول معلم أن ًخخاس ما أصلح مً الخلالُذ واللاداث واللشف. 

لت ؤلاظالمُت له وؿُفت مهمت  "ئظالم هىظاهخاسا". واللاداث اإلادلُت ؤلاهذوهِعُت التي ًىافم بالشَش

الذاخلت  الغشبُت واللشبُت وهي أن ًششذ مً اللاداث العِئت ئلى الخعىت، ومً الخلالُذ العلبُت

مت وألاخيام ؤلاهذوهِعُتئهذوهِعُا ئلى اإلاىاكف اإلاىحبت اإلاالةمت باللُم  في  .الىٍش

                                                             
19 http://www.eramuslim.com/berita/analisa/habib-rizieq-inilah-kesesatan-islam-nusantara.htm 

20
 .13سورة آل عمران، أية   

 83سورة األحزاب، أية   21
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 "إسالم هوساهتارا" أهمية تربية

ت لها دوس كـُم في  فلاٌ في جشكُت  ومجاٌالم هىظاهخاسا" "ئظ وشش ئن اإلاإظعاث التربٍى

اللُم  الاكخذاٌ والدعامذ والخلاون واخترامملشفت الشباب والؼالب خٌى ؤلاظالم كلى وحه 

ال ًمىً و  "ئظالم هىظاهخاسا"،في  تمشخمل اإلادلُت وخب الىػً. بالىـش ئلى أن هزه اللُم الخعىت

عها في وكذ كصحر  ت جلذًمها وجذَس  .ئال في اإلاإظعاث التربٍى

ت أن تهخم بخلالُم و  ال بذ للخيىمت ؤلاهذوهِعُت ال ظُما الىصاسة الذًيُت والىصاسة التربٍى

ت  الذساسخي اإلاىهج داخل"ئظالم هىظاهخاسا" وجصمُم اإلاىاد  الىػجي. وواحب كلى اإلاإظعاث التربٍى

"ئظالم هىظاهخاسا". وسأي الياجب  مىادهزا البرهامج التربىي أي  عاهذكامت واهذ أم خاصت أن ح

ت جدذ سخاب اإلاىـمت الذًيُت ؤلاحخماكُت مثل مدمذًت ونهظت الللماء لها  أن اإلاإظعاث التربٍى

ش التربُت كلى أظاط الاظالم الىظؼي أي   "ئظالم هىظاهخاسا".ئمياهاث هبحرة في جؼٍى

ٌ خصاةص. اإلادمذًت لها خمغ  ػىسجهالتربُت التي  ملُاط وهما هى اإلاللىم، أن A ألاو

جىمُت ألافياس الخجذًذًت واإلابخىشة. والثاويA اللذسة الاظدباكُت. والثالثA جىمُت اإلاىكف الخلذدي. 

والشابمA ئهماء الخشف اإلاعخلل. والخامغA اجخار الخؼىاث اإلالخذلت. وهزه الخصاةص كالتها 

ي التربُت التي جدخىي هفالتربُت كىذ نهظت الللماء  ملُاط أما مدمذًت بشلاس "ئظالم خصاسي".

اإلاىاد اإلادُؼت كلى اللُم الجهظُت الخىمت اإلادلُت و  كلى حلالُم كلُذة أهل العىت والجماكت مم

 ألاسبم وهيA الدعامذ، والخىظؽ، والخىاصن، والاكخذاٌ.

ت في مدمذًت ونهظت الللماء،  أوحه الدشابه وهلاغ  فُىحذهـشا ئلى اإلالاًِغ التربٍى

لت الذًيُت اإلالخذ ت الاشتران في بىاء خُاة ألامت والذولت كلى الؼٍش لت. وواهذ اإلالاًِغ التربٍى

 "ئظالم هىظاهخاسا". خصاةصمم  جخمصخى

ت مدل الذفاق والخصً مً دخٌى اإلازاهب الاظالمُت كبر  وجدل اإلاإظعاث التربٍى

و ئخىان اإلاعلمحن، والؼالبحن، وئظالم الجماكت، الىػىُت مثل الىهابُت، والعلفي، والتربُت أ

ش، وحماكت  والشُلت، ومجلغ اإلاجاهذًً، وأهصاس الخىخُذ، وحماكت الخبلُغ، وخضب الخدٍش

ت الزي تهذد كلُذة أهل العىت والجماكت  الخبلُغ، وألاخمذًت، وحمُم الخشواث الجزٍس

 حُت الباوشاظُال أو الخيىمت ؤلاهذوهِعُت.ىلى ًوئًذ
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هى وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا الزي كذ جأللم مم اللاداث اإلادلُت  ن "ئظالم هىظاهخاسا"ئ

مت. ومً خصاةصها ملخذٌ، مدعامذ، مدب العالم، ومدترم الاخخالفاث،  الخعىت واللُم الىٍش

خفاؾ كلى وخذة وظالمت. وهى الاظالم الزي ًذكى حمُم الشلب ئلى كض  الىػً، واللبٌى كلى 

لالُذ الخعىت. هى الاظالم الزي ًذكى ئلى ظبُل هللا بالخىمت واإلاىكـت الخعىت. هى اللاداث والخ

 الاظالم الزي ًىشه الفىضخى والخؼشف وؤلاسهاب واإلاداوالث اإلاخمشدة طذ الذولت ؤلاهذوهِعُت.

ومفاهُم "ئظالم هىظاهخاسا" ال بذ مً حللمها وئفشاءها في أي مجاٌ، الظُما في التربُت. 

ت التي وجدل  ت خصىا للمعلمحن ؤلاهذوهِعُحن مً الغاساث الثلافُت والفىٍش اإلاإظعاث التربٍى

خملها اإلازاهب الجذًذة الخاسحت مً كلُذة أهل العىت والجماكت، وهي اإلازاهب كبر الىػىُت 

 التي جللً الخؼشفُت واللُبرالُت وؤلاسهابُت والخالفت وطذ الخيىمت ؤلاهذوهِعُت.
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