إسالم هوساهتارا بين الدعم والرفض
د .ساض جىفُم الشخمً
مذسط كعم حللُم اللغت اللشبُت بيلُت كلىم التربُت والخذسَغ – حاملت مىالها مالً ئبشاهُم ماالهج.
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مقدمة
للذ أصبذ مصؼلح "ئظالم هىظاهخاسا" في آلاوهت ألاخحرة خؼابا مشهىسا حزب اهدباه
مخخلف ألاػشاف مً الللماء واإلافىشًٍ والؼالب وآلاخشًٍ ،مجهم ًذكمىن ومجهم ًشفظىن .فما
خلُلت ئظالم هىظاهخاسا؟ وهل هى شخيء أو مزهب أو دًً حذًذ ًصلب فهمه ختى ال جضاٌ
مىاكشخه ومجادلخه ماشُت ئلى ًىمىا هزا فىأن الجذاٌ خىٌ "ئظالم هىظاهخاسا" لً ًخىكف؟
وإلاارا ؿهش "ئظالم هىظاهخاسا" في ئهذوهِعُا أهبر بلذان اإلاعلمحن في اللالم؟ وهل ؿهىسه طشوسي
لذي الشلبُت ؤلاهذوهِعُت التي جىاحه اللذًذ مً الخدذًاث في اإلاجاالث ؤلاكخصادًت والعُاظُت
والاحخماكُت وهزا الذًيُت؟
جداوٌ هزه الشظالت الىححزة كلى ئحابت ألاظئلت العابلت ختى حلشف ماهُت "ئظالم
هىظاهخاسا" جمام اإلالشفت .ومم هزاً ،شحى الياجب للل وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا ًمىً فهمه كىذ
اإلاعلمحن في كالم اللشب والعجم.

مفهوم "إسالم هوساهتارا"
ولمت "هىظاهخاسا" ( )Nusantaraظيعىشٍدُت أصال .وهي مشخلت مً ولمخحن؛ "هىظا" بملجى
أسخبُل أو حضٍشة ،و"أهخاسا" بملجى خاسج .ئرن ،هىظاهخاسا هى ألاخشبُل أو الجضس خاسج حضٍشة حاوي
( )Jawaالتي أصبدذ مضهشا للعلؼت والخيىمت إلاملىت ماحاباهُذ ( ،)Majapahitوهي مملىت
كـُمت ظُؼشث مىؼلت اإلاالًى في حىىب ششق آظُا مىز اللشن الثالث كشش ئلى العادط كشش
مُالدًا 1.ورهش مدافف اإلاملىت غاحامادا ( )Gajahmadaولمت "هىظاهخاسا" في ًمُىه اإلاشهىس باظم
"ًمحن باالبا" ( )Sumpah Palapaلخىخُذ حمُم ألاساضخي التي اهدششث مً ظىمؼشا ئلى بابىا.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://legendanusantara.wordpress.com/legenda-nusantara/arti-nama-indonesia-nusantara-dan-asal-usulnya/
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ومم مشوس الضمً ،أصبدذ "هىظاهخاسا" اظما آخش مً ئهذوهِعُا 3.ئرن" ،ئظالم هىظاهخاسا"
هى "ئظالم ئهذوهِعُا" .وجأهذ هىظاهخاسا بُمحن الشباب ؤلاهذوهِعُحن في ? 9أهخىبحر ? 8@9خُث
أكلىىا وخذة الىػً والشلىب واللغاث جدذ لىاء واخذ وهى ئهذوهِعُا .وَلجى هزا الُمحن اجداد
حمُم الجضس اإلاخلذدة الخلالُذ وألادًان والثلافت واللغاث واللاداث ختى ؿهش شلاس البلذ خىٌ
ؤلاهذوهِعُحن وهى "اإلاخلذدة في الىخذة" (.)Bhinneka Tunggal Ika
وكذ كشف أن بلذ ئهذوهِعُا ًخيىن كلى الجضس الىثحرة ختى جبلغ ; 8>.<7حضٍشة فأهثر،
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وهي مىدششة ومبعىػت في والًت ئهذوهِعُا التي وظلها  <.8@:.9<7هم .9فأصبذ بلذ ئهذوهِعُا
أوظم البلذان في اللالم بلذ سوظُا وهىذا والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والصحن والبراصٍل
وأظترالُا 5.وكشض هزا البلذ الىاظم ٌعىىه أهثر مً  9<7ملُىن وعمت جخألف مً ألاكشاق
اإلاخخلفت والخلالُذ وألادًان .ووان الشلب ؤلاهذوهِسخي أمت مخذًىت وال ملخدذة ،وأهثرها أمت
ئظالمُت زم معُدُت وازىلُىُت ،ومعُدُت بشوحعخاهدُت ،وهىذوظُت ،وبىرًت ،ووىهفىشُىظُت.
وهىان مزاهب أو كلاةذ مدلُت لم ًدصخى كذدها.
هـشا ئلى جلً الخالت الجغشافُت والثلافُت اإلاخلذدة فال ًمىً سبؽ ؤلاهذوهِعُحن باحباسهم
في دولت واخذة وبذًً واخذ فُخمشد الشلب واهىعش الاجداد ،بل لى أكُم الاحباس ليان مىخاكظا
بعىت هللا حلالى خُث خلم الىاط كلى مخخلف الشلىب واللباةل للىله حلالىً" Aا أيها الىاط ئها
خللىاهم مً رهش وأهثى وحللىاهم شلىبا وكباةل لخلاسفىا .ئن أهشمىم كىذ هللا أجلاهم .ئن هللا
كلُم خبحر" 6.فلزلً ،كام ئهذوهِعُا مم اظخلالله مً الاظخلماس باإلابادب ألاظاظُت الخمعت التي
ظمُذ بـ"الباوشاظُال" ( )Pancasilaوهي جدخىي كلى ئكامت خمغ ألاظغ الخمعت Aالذًيُت
وؤلاوعاهُت وؤلاجدادًت وؤلاوعاهُت واللذالت .وبهزه اإلابادب الخمعت صاس ئهذوهِعُا دولت كىمُت
حلشف كلى الخىىق والعالم والخشٍت في مخخلف الىىاحي بما في رلً خشٍت جؼبُم حلالُم الذًً.
ئرن ،فما هى "ئظالم هىظاهخاسا"؟ هى وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا ،بلذ ًدخىي كلى الجضس
الىثحرة والثلافت اإلاخىىكت .وئظالم هىظاهخاسا هى الاظالم اإلالخذٌ واإلادعامذ ومدب العالم ومدترم
الاخخالفاث والخفاؾ كلى وخذة وظالمت .وهى الاظالم الزي ًذكى حمُم الشلب ئلى الذفاق كً
http://kbbi.web.id/nusantara
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/17/njwmwf1-wah-jumlah-pulau-di-indonesia-berubahubah
http://ipsgampang.blogspot.co.id/2015/01/luas-wilayah-dan-jumlah-suku-di.html
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الىػً ،واللبىٌ كلى حمُم اللاداث والخلالُذ الخعىت .هى الاظالم الزي ًذكى ئلى ظبُل هللا
بالخىمت واإلاىكـت الخعىت .هى الاظالم الزي ًىشه الفىضخى والخؼشف وؤلاسهاب واإلاداوالث
اإلاخمشدة طذ الذولت ؤلاهذوهِعُت .هى الاظالم الزي ًلبل كلى الخثاكف والخلذدًت.
وجلً الخصاةص مً وحه "ئظالم هىظاهخاسا" مثل ما رهشه الياجب مىاظبت ببلذ ئهذوهِعُا
الزي ًدىىق وٍخلىن في حمُم الجىاهب .وواضح مً الخاسٍخ ،أن ألاولُاء الدعلت ()Wali Songo
واهىا هاجخحن في وشش الذكىة ؤلاظالمُت كلى كلُذة أهل العىت والجماكت ختى جخجزس هزه
الللُذة الىاحُت في أهداء البالد ،وجبلهم الللماء ئلى ًىمىا هزا .وما مفخاح هجاح دكىتهم ختى
ًيىن ؤلاظالم في ئهذوهِعُا أهبر ألادًان وأهثر ألامت ؤلاظالمُت في اللالم وهم أهل العىت
والجماكت؟
فالجىاب ألن الذكىة ؤلاظالمُت ًأًذي ألاولُاء الدعلت والللماء ؤلاهذوهِعُحن جلىم كلى
ألاخالق الىشٍمت واخترام الثلافت اإلادلُت وهلل حلالُم الاظالم وفلا إلاعخىي كذسة ألامت .وؤلاظالم
مثل هزا الىمؽ كذ زبذ في أسض ئهذوهِعُا مىز وصىله ،وكذ بلي هاجخا كلى ممش اللشون في
اجداد الشلب وخماًت الىػً ،وكذ واحه أًظا الخدذًاث اللذًذة مً الاظخلماس والخمشد والثىسة
وما ئلى رلً .فان وحه هزا ؤلاظالم ًشجى بلاؤه وخفـه ختى ال ٌعخغجي مً ئؿهاس "ئظالم
هىظاهخاسا" أزىاء ؿهىس الخُاساث أو اإلازاهب الجذًذة كبر الىػىُت .وهزا الاؿهاس مخللم بشلاس
"اإلادافـت كلى اللذًم الصالح وألاخز بالجذًذ ألاصلح" .ولزلً فال ًلاٌ "ئظالم ئهذوهِعُا" بل
"ئظالم هىظاهخاسا" ألن الاظالم في حضس ئهذوهِعُا له حزوس جاسٍخُت ػىٍلت مىز خظىسه في كهذ
ألاولُاء الدعلت ئلى هزا الُىم .ومصؼلح "هىظاهخاسا" أكشب مً هىاحي الثلافت والخظاسة وألاخىاٌ
الجغشافُت والخاسٍخُت خالفا بمصؼلح "ئهذوهِعُا" الزي ؿهش مىز مىخصف اللشن الخاظم كشش.
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خصائص "إسالم هوساهتارا"
ئن "ئظالم هىظاهخاسا" لِغ دًىا أو مزهبا حذًذا .هى ؤلاظالم الزي حاء به ظُذها وهبِىا
مدمذ صلى هللا كلُه وظلم ووششه الصخابت والللماء وسزت ألاهبُاء ئلى أهداء اللالم مىز فجش
ؤلاظالم ئلى هزا الُىم .وهى ؤلاظ الم كلى كلُذ أهل العىت والجماكت هما في كىله صلى هللا كلُه
وظلم" Aما أها كلُه الُىم وأصخابي".
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia
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وخصاةص "ئظالم هىظاهخاسا" الزي أؿهشه "نهظت الللماء" هأكـم اإلاىـماث ؤلاحخماكُت
الذًيُت في ئهذوهِعُا هيA
 -8ئن الذكىة ؤلاظالمُت جدذ شلاس "ئظالم هىظاهخاسا" هي الذكىة الخابلت بؼشق ألاولُاء
الدعلت بالىظاةل العلُمت أي مً خالٌ الخثاكف وجلذًم الخلالُم ألاظاظُت لالظالم.
 -9ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم كلى كلُذة أهل العىت والجماكت بصفخه الىظؼُت
اإلالخذلت اهؼالكا بلىله حلالى" Aوهزلً حللىاهم أمت وظؼا لخيىهىا شهذاء كلى الىاط"،
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وكىله حلالى" Aئن هللا ًأمش باللذٌ وؤلاخعان وئًخاء ري اللشبى وٍىهى كً الفدشاء واإلاىىش
والبغي ٌلـىم لللىم جزهشون".
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 -:ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى ؤلاظالم الزي ال ًخخلص مً اإلازاهب الفلهُت اإلالخبرة وهي
الشافلُت واإلاالىُت والخىفُت والخىبلُت ،ولىً أهثر اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا شافحى مزهبا.
; -ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم الزي ًدبم ألاخالق الىشٍمت والخصىف.
< -ئن الفله العُاسخي الزي جبله "ئظالم هىظاهخاسا" هى الفله الىاكعي ألاظاسخي الزي ًفظل
اللُم والجىاهش ؤلاظالمُت .وللذ اخخاس "ئظالم هىظاهخاسا" أي اإلاعلمىن ؤلاهذوهِعُىن
الذولُت اللىمُت ( )Nation Stateاإلالخمذة كلى اإلابادب الخمعت في اللالم الذًمىكشاػي،
وال يهخم باكامت الذولُت ؤلاٌعالمُت ( )Negara Islamفي الخيىمت ؤلاهذوهِعُِت .وٍشي
"ئظالم هىظاهخاسا" أن ألاهم في خلُلت الصلت بحن الذًً والذولت هى الشوح الاظالمي
وجؼبُم الششَلت الذًيُت أزىاء الخُاة ؤلاحخماكُت خُث وان حمُم الشلب ًخللمىن
وَللمىن زم ٌلملىن ما ًذًىىن خعب اكخلادهم وكلىمهم .فال ًجب أن ًيىن ئهذوهِعُا
دولت ئظالمُت لخيىن كادسة كلى مماسظت حلالُم ؤلاظالم بدم وصخت .وهزا الفله العُاسخي
اللاةم كلى الشوح الذًجي والىاكم الاحخماعي الزي أحشاه "ئظالم هىظاهخاسا" مخخلف حذا
بما ظمي باألًذًىلىحُا الللماوي الزي ًفشق الذًً بلُذا كً الذولت وألامت .فان الشؤٍت
العُاظُت ؤلاظالمُت ؤلاهذوهِعُت جلىم بأولُاث اإلادخىي بذال مً الجلذ.
= -ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى الاظالم اللشٍب باألمت واإلاجخمم خُث ًيىن ئحشاء الذكىة
واإلالاششة بالعالم والىةام والدعامذ.
8
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> -كام "ئظالم هىظاهخاسا" بالخأكلم الثلافي ػبُلُا واكتراف الخىمت اإلادلُت التي حاءث مً
حضس ئهذوهِعُا اإلاخىىكت اللذًذة.
? -سؤٍت "ئظالم هىظاهخاسا" هي سخمت لللاإلاحن .فاإلظالم دًً شامل كالمي صالح ليل صمان
وميان .وشمىلُت ؤلاظالم ملبىلت كىذ اإلاعلمحن ألنها واكلُت .وبصفخه سخمت لللاإلاحن،
فاإلظالم مخىُف بجمُم الثلافت والخظاسة في اللالم.
@ -وفي فهم الىصىص ،اظخخذم "ئظالم هىظاهخاسا" الىهج الخشفي في ألامىس اللؼلُت أي
اللباداث اإلادظت والصالة والضواة والدج وهلم حشا ،وهزا في اللظاًا الخلبذًت والالهىجُت
هأسوان ؤلاًمان والللاةذ ؤلاظالمُت .أما ألامىس ؤلاحخماكُت فِعخخذم "ئظالم هىظاهخاسا"
الىهج العُاقي .وهزا الىهج ال ًأخز ملجى الىصىص مً ألفاؿها ولغاتها فدعب ،بل ًأخز
الجىاهش واللُم الىاسدة في الىصىص .وسأي "ئظالم هىظاهخاسا" أن واكم الخُاة دًىامي ًخغحر
مً وكذ ئلى آخش ختى ؿهشث اللاكذة في أصىٌ الفله "جىاهي الىص الششعي دون جىاهي
وكاتم البشش" .كاٌ ؤلامام الشافعي(;97هـ) في الشظالت" Aول ما هضٌ بمعلم ففُه خىم
الصم" 10.فؼشٍم ػلب الخىم الششعي للىىاصٌ وألاكظُت هى الىص الششعي الصشٍذ .لىً
ئرا غاب الىص الششعي الصشٍذ فان اإلالخطخى اإلاجهجي ًلضم اإلاجتهذ اإلاصحر ئلى الاحتهاد،
بأهىاكه اإلاخلذدة ،وأشياله اإلاخخلفت.
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ملاذا رفضوا "إسالم هوساهتارا"؟
كلُل مً اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا سفظىا "ئظالم هىظاهخاسا" للذة أظباب وهيA
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ألاوٌ Aصكم الشافظىن أن "ئظالم هىظاهخاسا" ًشٍذ مىاءمت اللاداث والثلافت مم الخلالُم
والششَلت ؤلاظالمُت ،وسأوا أن "ئظالم هىظاهخاسا" ظُغحر وحي العماء بللُذة ألاسض وٍدىٌ الذًً
ؤلاظالمي ئلى الثلافت ؤلاوعاهُت .وكالىا أن ؤلاظالم بجمُم ششَلخه زاجب ال ًخغحر وال ًجىص اخخالػه
باألشُاء ألاخشي والخلالُذ واللاداث اإلادلُت.
وهزه التهمت مً اإلافاهُم اإلاخؼئت في ملشفت خلُلت "ئظالم هىظاهخاسا" ألن شلاس "ئظالم
هىظاهخاسا" ال يهذف ئلى حغُحر الذًً ؤلاظالمي أو الىحي ؤلالهي والىبىي وال جبذًل الذًً بالثفاكت.
 10الشافعي ،الرسالة.744 :
/في -حقيقة -االجتهاد -األصول-والضوابطhttp://nosos.net/
http://www.kompasiana.com/agustrisa000/bahaya-di-balik-ide-islam-nusantara_55a06cb4789373a20d75735c
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هال ،بل يهذف "ئظالم هىظاهخاسا" ئلى جؼبُم الششَلت ؤلاظالمُت أزىاء اللاداث ؤلاحخماكُت
والخلالُذ اإلادلُت في أهداء ئهذوهِعُا دون ألاظالُب الجزسٍت وؤلاهشاه واللىف.
وهما هى اإلاللىم أن جؼبُم الذًً مم الثلافت اإلادلُت فلذ ال ٌعخىي ما حشي في ميان
واخذ وآخش ،وفي بلذ واخذ وآخش .ليل داةشة زلافت ممحزة جلىن الخذًً وجؼبُم الخلالُم
ؤلاظالمُت .وَلخبر "ئظالم هىظاهخاسا" مً ججعُذ ؤلاظالم الخجشٍبي .هى ؤلاظالم الخجشٍبي اإلامحز
هدُجت للخفاكل والعُاكُت والخىػحن والترحمت مً الخلالُم ؤلاظالمُت اللاإلاُت مم الىكاتم
ؤلاحخماكُت والثلافت والخظاسة وآلاداب في ئهذوهِعُا.
والثاوي Aصكم أن ؿهىس "ئظالم هىظاهخاسا" مخالف ألمش هللا حلالى خُث كاٌ" Aادخلىا في
العلم وافت" 13.وكاٌ الشافظىن أن في هزه ألاًت أمشا ًىحب كلى اإلاعلمحن أن ًأخزوا بجمُم
كشي ؤلاظالم وششاتله ،واللمل بجمُم أوامشه ،وجشن حمُم صواحشه 14دون اخخالغ باللاداث
اإلادلُت وؤلاحتهاث ؤلاوعاهُت .ودخىٌ الاظالم في سأيهم هى الذخىٌ الشامل اإلادعاوي بما وان في
كهذ الىبي صلى هللا كلُه وظلم .وسأوا أن حمُم ألاشُاء الجذًذة واإلاخخلفت بما وان كلُه سظىٌ
هللا في كهذه ولها بذكت ،وول بذكت طاللت ومخالفت كً الخم .واظخذلىا بلىله صلى هللا كلُه
وظلم Aئهما هما ازيخان الىالم والهذي فأخعً الىالم هالم الله وأخعً الهذي هذي مدمذ أال
وئًاهم ومدذزاث ألامىس فان شش ألامىس مدذزاتها وول مدذزت بذكت وول بذكت طاللت 15.وصادوا
ٌّ 16
بلىله صلى هللا كلُه وظلم Aمً أخذر في أمشها هزا ما لِغ فُه فهى سد.
ئن كىله حلالى "ادخلىا في العلم وافت" ًيىن حجت للمخؼشفحن والجزسٍحن والشافظحن كً
"ئظالم هىظاهخاسا" في جدلُم أهذافهم ومششوكهم إلكامت الذولت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا .وهزا
مً مىشهم للثىسة والخمشد كلى الخيىمت ؤلاهذوهِعُت .وكذ كاٌ الضاسي Aئن هزه ألاًت "ادخلىا في
العلم وافت" ئشياٌ ،وهى أن هثحرا مً اإلافعشًٍ خملىا العلم كلى ؤلاظالم ،فُصحر جلذًش ألاًتA
ًا أيها الزًً آمىىا ادخلىا في ؤلاظالم ،وؤلاًمان هى ؤلاظالم ،ومللىم أن رلً غحر حاةض ،وألحل
هزا العإاٌ رهش اإلافعشون وحىها في جأوٍل هزه ألاًت .أخذها Aأن اإلاشاد باألًت اإلاىافلىن،
 13سورة البقرة  ،أية .898
 14تفسير ابن كثير ،باب  ،898ج  ،3ص .565
 15سنن ابن ماجه ،رقم ،45 :ج  ،3ص .51
16
صحيح البخاري ،رقم ،8499 :ج  ،9ص  .893صحيح مسلم ،رقم  ،1848ج  ،9ص  .338سنن أبي داود ،رقم  ،1999ج ،38
ص  .839سنن ابن ماجه ،رقم ،34 :ج  ،3ص  .37مسند أحمد ،رقم ،84849 :ج  ،58ص .497
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والخلذًش ً Aا أيها الزًً آمىىا بألعىتهم ادخلىا بيلُخىم في ؤلاظالم .وزاهحها  Aأن هزه آلاًت هضلذ في
ػاةفت مً معلمي أهل الىخاب هلبذ هللا بً ظالم وأصخابه فىشه هللا حلالى رلً مجهم وأمشهم
أن ًذخلىا في العلم وافت ،أي في ششاتم ؤلاظالم وافت .وزالثها  Aأن ًيىن هزا الخؼاب واكلا كلى
أهل الىخاب الزًً لم ًإمىىا بالىبي كلُه العالم .سابلها  Aهزا الخؼاب واكم كلى اإلاعلمحن { ًا
أيها الزًً آمىىا } باأللعىت { ادخلىا في العلم وافت } أي دومىا كلى ؤلاظالم فُما حعخأهفىهه مً
اللمش وال جخشحىا كىه وال كً شخيء مً ششاتله { وال جدبلىا خؼىاث الشُؼان } أي وال جلخفخىا
ئلى الشبهاث التي جللحها ئلُىم أصخاب الظاللت والغىاًت .وخامعها  Aأن ًيىن العلم اإلازوىس في
آلاًت ملىاه الصلح وجشن اإلاداسبت واإلاىاصكت ،والخلذًشً Aا أيها الزًً آمىىا ادخلىا في العلم وافت
أي وىهىا مىافلحن ومجخملحن في هصشة الذًً واخخماٌ البلىي فُه ،وال جدبلىا خؼىاث الشُؼان
بأن ًدملىم كلى ػلب الذهُا واإلاىاصكت مم الىاط 17.وال حشحر هزه ألاًت ئلى بىاء الذولت ؤلاظالمُت
وئصالت الخلالُذ واللشف واللاداث كىذ اإلاجخمم.
أما الخذًث الىبىي ًدخىي كلى "البذكت" فهى الخذًث الزي اظخملله الىهابُىن في جىفحر
اإلاعلمحن .وواهىا ًشون ول ألاشُاء بذكت وطاللت وهفش بما في رلً هـام الخيىمت ؤلاهذوهِعُت،
بل رهشوا الخيىمت بالؼاغىث .وآلان ،إلاا ؿهش "ئظالم هىظاهخاسا" الزي ٌلض وٍدامي كً الخيىمت
ؤلاهذوهِعُت اإلاعدىذة كلى ئًذولىحُا الباوشاظُال ،سفظىا "ئظالم هىظاهخاسا".
والثالث Aكاٌ الشافظىن أن "ئظالم هىظاهخاسا" مخؼئ في جلُُم الصشاق في الششق ألاوظؽ.
وكالىا أن الصشاق في البلذان اللشبُت هى اإلالاومت طذ الاظدبذادًت ظُما الاظخلماس مً البلذان
الغشبُت جدذ ًذ ألامم اإلاخدذة ألامشٍىُت وأخضابهم .وشلاس "ئظالم هىظاهخاسا" في سأيهم ًظلف
خماظت الجهاد في طذ الاظدبذاد والاظخلماس والشأظمالُت التي خملها الىفاس.

18

ولم ،ئن الصشاق في البلذان اللشبُت لِغ أمشا دًيُا بل ظُاظُا خُث وكم اللخاٌ بحن
اللشب والغشب بعبب الاهلالب وؤلاكخصاد والضٍذ وما أشبه رلً .ولىً العجب ،ئن الشافظحن
كً "ئظالم هىظاهخاسا" في فشصت أخشي واهىا ًلىلىن أن الطجُم واللخاٌ في اللشب هىق مً
الجهاد في ظبُل هللا ،وٍىادون اإلاعلمحن ؤلاهذوهِعُحن لالشتران في أمىس العُاظت التي وكلذ
بالششق ألاوظؼـ ،بل يهُئىن الشباب لُيىهىا ئسهابُحن بمىاكذة الشهذاء .ألِغ هزا ألاظلىب
17

مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي ،ج .886-884 ،1
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/07/01/bahaya-ide-islam-nusantara/
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مىاكع باإلظالم والثلافت ؤلاهذوهِعُت؟ فلُدزس مً خُلت الشافظحنك واهىا ًىثرون البغظاء كلى
البلذان الغشبُت ولىً الخلُلت ئنهم ًىثرون اللذواة بحن اإلاعلمحن في ئهذوهِعُا.
والشابم Aئن "ئظالم هىظاهخاسا" مً اإلازاهب الالجاسٍخُت في ئهذووعُا ألن خلُلت دًً الاظالم
في ئهذوهِعُا حاء مً اللشب ،فلزلً صاس الاظالم هىا مً الذًً كبر الىػىُت.
وهزه التهمت مخؼئ ألن اإلالصىد باإلازاهب الالجاسٍخُت الذاخلت في ئهذوهِعُا هي اإلازاهب
وألافياس والخشواث التي اظخخذمذ اظم "الاظالم" لخدلُم ألاحىذة الخفُت وهي اكخالق حزوس
كلُذة أهل العىت والجماكت مً بلذ ئهذوهِعُا ،زم جإزش أفياس الشباب جذسٍجُا إلالاسطت اإلابادب
الخمعت (الباوشاظُال) وللخمشد طذ هـام الخيىمت ؤلاهذوهِعُت التي في سأيهم غحر ئظالمُت.
والخامغ Aئن "ئظالم هىظاهخاسا" مً كملُت كلمىت الفىش ؤلاظالمي الزي كاله هىس خالص
مجُذ وأجباكه مً الشخصُاث اللُبرالُت.
وسأي الياجب أن هزه الخلُُم خاػئ حذا ،ألن سوح "ئظالم هىظاهخاسا" وظؼي ال لبرالي وال
سادًيالي .وكام "ئظالم هىظاهخاسا" في الىظؽ ال ًمُل ئلى الِعاس وال ئلى الُمحن .واإلاشاد بالِعاس هى
فشٍم اإلادشذدًً الزًً ًىللىن بالؼاغُت والفىطىٍت والاكخصاص وٍدلىن ول شخيء مم اللىف.
أما اإلالصىد بالُمحن هم الفشق الللماهُت واللُبرالُت الزًً ًخدحزون الخشٍت بال خذود وٍفعشون
ول شخيء بأفياسهم وأسآءهم .وكذ جمعً "ئظالم هىظاهخاسا" باللاهىن الخيىمي وخامى كً البلذ
خماًت وزُلت إلًجاد الخُاة البلذًت آلامىت واإلاؼمىئت.
والعادط Aئن "ئظالم هىظاهخاسا" يهذد وخذة اإلاعلمحن ألن ئطافت "ئظالم" ئلى "هىظاهخاسا"
حلجي اإلاداولت كلى جلعُم اإلاعلمحن وجفشٍلهم كلى حىاهب كذًذة ،فعُـهش بلذةُز "ئظالم
حاوي" ،و"ئظالم ظىمؼشا" ،و"ئظالم مالحزًا" ،و"ئظالم هىذي" ،و"ئظالم كشبي" ،وئظالم آخش.
وهزه الفشطُت جذٌ كلى ظىء الفهم كً خلُلت "ئظالم هىظاهخاسا" .ولم ،لى ؿهش ؤلاظالم
كلى ألاظاط الجغشافي مم الخأكلم الثلافي ليان أخعً ،بل جذٌ جلً الـىاهش ئلى أن ؤلاظالم
صالح ليل صمان وميان ،وؤلاظالم ملبىٌ كىذ حمُم الىاط فُيخافغ بلظهم بلظا وَعدبلىن
الخحراث إلكالء ؤلاظالم.
والعابم Aادعى الشافظىن أن "ئظالم هىظاهخاسا" ًمىم كً جؼبُم الششَلت الاظالمُت
والخالفت في ئهذوهِعُا وفي الذوٌ اللاإلاُت.
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ولم ،للذ صذق دكىاهم وتهمتهم .ئن "ئظالم هىظاهخاسا" ًصذ كً جؼبُم ألاخيام الذًيُت
بذال مً ألاخيام أو اللاهىن ؤلاهذوهِسخي ألن ئهذوهِعُا لِغ بلذة دًً ملحن ،بل بلذة مإظعت
كلى الباوشاظُال الزي ًدشص حمُم شلبه .وئن "ئظالم هىظاهخاسا" ٌلاسض ملاسطت شذًذة كً
هـام الخالفت ؤلاظالمُت ألن ئحشاء هزا الىـام ٌلجي الخمشد والثىسة كلى ئًذولىحُا ئهذوهِعُا.
والثامً Aئن ؿهىس "ئظالم هىظاهخاسا" ًدخىي كلى طذ اللشب مً حمُم الىىاحي والثلافت
واللغت وألاكشاق وألاوعاب وهلم حشا.

19

جلً اللباسة مً أخؼاء الشافظحن في فهم ؤلاظالم وئهذوهِعُا ألن ؿهىس "ئظالم هىظاهخاسا"
ال يهذف ئلى طذ اللشب .وكذ كشف ول معلم أن ؤلاظالم حاء مً حضٍشة اللشب ،وواحب كلُه
خب اللشب وفلا بلىله صلى هللا كلُه وظلم" Aأخبىا اللشب لثالر ،ألوي كشب ٌّي واللشآن كشب ٌّي
ولغت أهل الجىت كشبُت" .وئن هزه اإلادبت والىاحبت كذ كشفها اإلاعلمىن ،بل واهىا ًفهمىن أن مً
ششغ اإلادبت ئجباق الىبي للىله حلالى" Aكل ئن هىخم جدبىن هللا فاجبلىوي ًدببىم هللا وَغفش لىم
رهىبىم وهللا غفىس سخُم" 20،والىبي أظىة خعىت للمإمىحن للىله حلالى" Aللذ وان لىم في سظىٌ
هللا أظىة خعىت" 21.مً ألاخالق الىبىٍت الىشٍمت هي الدعامذ والاجداد وافشاء العالم واخترام
الخلىق ؤلاوعاهُت وخب الىػً وما ئلى رلً .فها هي اللُم الخعىت والخلالُم ؤلاظالمُت الشاملت
التي أساد "ئظالم هىظاهخاسا" حلمُمها في ئهذوهِعُا وئكالنها أمام الذوٌ في اللالم ،كسخى أن ًيىن
"ئظالم هىظاهخاسا" همؼا مثالُا في مىاحهت اإلاشىالث اإلاجملت التى أصابذ بلذان اإلاعلمحن في شتى
مجاٌ ال ظُما الذوٌ اللشبُت في الششق ألاوظؽ.
ولم ،ئن ؤلاظالم حاء مً اللشب ،ولىً الخلالُذ واللاداث اللشبُت ال ًيىن حمُلها ششكا
ومىهجا للمعلمحن ،ألن جلالُذ اللشب ئما مىحبت وئما ظلبُت هما واهذ في ئهذوهِعُا .وواحب كلى
ول معلم أن ًخخاس ما أصلح مً الخلالُذ واللاداث واللشف .فلذ اهخلى "ئظالم هىظاهخاسا" مً
اللاداث اإلادلُت ؤلاهذوهِعُت التي ًىافم بالششَلت ؤلاظالمُت .و"ئظالم هىظاهخاسا" له وؿُفت مهمت
وهي أن ًششذ مً اللاداث العِئت ئلى الخعىت ،ومً الخلالُذ العلبُت الغشبُت واللشبُت الذاخلت
في ئهذوهِعُا ئلى اإلاىاكف اإلاىحبت اإلاالةمت باللُم الىشٍمت وألاخيام ؤلاهذوهِعُت.

20
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أهمية تربية "إسالم هوساهتارا"
ئن اإلاإظعاث التربىٍت لها دوس كـُم في وشش "ئظالم هىظاهخاسا" ومجاٌ فلاٌ في جشكُت
ملشفت الشباب والؼالب خىٌ ؤلاظالم كلى وحه الاكخذاٌ والدعامذ والخلاون واخترام اللُم
اإلادلُت وخب الىػً .بالىـش ئلى أن هزه اللُم الخعىت مشخملت في "ئظالم هىظاهخاسا" ،وال ًمىً
جلذًمها وجذسَعها في وكذ كصحر ئال في اإلاإظعاث التربىٍت.
وال بذ للخيىمت ؤلاهذوهِعُت ال ظُما الىصاسة الذًيُت والىصاسة التربىٍت أن تهخم بخلالُم
"ئظالم هىظاهخاسا" وجصمُم اإلاىاد داخل اإلاىهج الذساسخي الىػجي .وواحب كلى اإلاإظعاث التربىٍت
كامت واهذ أم خاصت أن حعاهذ هزا البرهامج التربىي أي مىاد "ئظالم هىظاهخاسا" .وسأي الياجب
أن اإلاإظعاث التربىٍت جدذ سخاب اإلاىـمت الذًيُت ؤلاحخماكُت مثل مدمذًت ونهظت الللماء لها
ئمياهاث هبحرة في جؼىٍش التربُت كلى أظاط الاظالم الىظؼي أي "ئظالم هىظاهخاسا".
وهما هى اإلاللىم ،أن ملُاط التربُت التي ػىسجه اإلادمذًت لها خمغ خصاةص .ألاوٌA
جىمُت ألافياس الخجذًذًت واإلابخىشة .والثاوي Aاللذسة الاظدباكُت .والثالث Aجىمُت اإلاىكف الخلذدي.
والشابم Aئهماء الخشف اإلاعخلل .والخامغ Aاجخار الخؼىاث اإلالخذلت .وهزه الخصاةص كالتها
مدمذًت بشلاس "ئظالم خصاسي" .أما ملُاط التربُت كىذ نهظت الللماء فهي التربُت التي جدخىي
كلى حلالُم كلُذة أهل العىت والجماكت مم الخىمت اإلادلُت واإلاىاد اإلادُؼت كلى اللُم الجهظُت
ألاسبم وهي Aالدعامذ ،والخىظؽ ،والخىاصن ،والاكخذاٌ.
هـشا ئلى اإلالاًِغ التربىٍت في مدمذًت ونهظت الللماء ،فُىحذ أوحه الدشابه وهلاغ
الاشتران في بىاء خُاة ألامت والذولت كلى الؼشٍلت الذًيُت اإلالخذلت .وواهذ اإلالاًِغ التربىٍت
جخمصخى مم خصاةص "ئظالم هىظاهخاسا".
وجدل اإلاإظعاث التربىٍت مدل الذفاق والخصً مً دخىٌ اإلازاهب الاظالمُت كبر
الىػىُت مثل الىهابُت ،والعلفي ،والتربُت أو ئخىان اإلاعلمحن ،والؼالبحن ،وئظالم الجماكت،
والشُلت ،ومجلغ اإلاجاهذًً ،وأهصاس الخىخُذ ،وحماكت الخبلُغ ،وخضب الخدشٍش ،وحماكت
الخبلُغ ،وألاخمذًت ،وحمُم الخشواث الجزسٍت الزي تهذد كلُذة أهل العىت والجماكت
وئًذًىلىحُت الباوشاظُال أو الخيىمت ؤلاهذوهِعُت.
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خاتمة
ئن "ئظالم هىظاهخاسا" هى وحه ؤلاظالم في ئهذوهِعُا الزي كذ جأللم مم اللاداث اإلادلُت
الخعىت واللُم الىشٍمت .ومً خصاةصها ملخذٌ ،مدعامذ ،مدب العالم ،ومدترم الاخخالفاث،
خفاؾ كلى وخذة وظالمت .وهى الاظالم الزي ًذكى حمُم الشلب ئلى كض الىػً ،واللبىٌ كلى
اللاداث والخ لالُذ الخعىت .هى الاظالم الزي ًذكى ئلى ظبُل هللا بالخىمت واإلاىكـت الخعىت .هى
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.
وجدل اإلاإظعاث التربىٍت خصىا للمعلمحن ؤلاهذوهِعُحن مً الغاساث الثلافُت والفىشٍت التي
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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