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نْ أن َمـــأن معهـــد الزيتـــون هـــو دار اإلســـالم ورصـــيف املدينـــة املنـــورة، و زعمهـــا الباطـــل 
ن عــن الــدين اإلســالمي، وال و ســواهم كفــرة مــارقنْ ا، وَمــيســكنونه هــم املســلمون حقــ

. أهل مكة قبل اإلسالمبني فرق بينهم و 
.لدولة اإلسالمية، اهلجرة، اإلنفاق، البيعة، احلكومة املركزيةا: الرئيسةالكلمات 

Abstract
This research aims to use inductive and descriptive approaches, as well as the
historical method to the study of al-Takfir wal Hijrah in Indonesia. However,
this idielogy have a group, and this group is been spreading activity of its
movement since independence to the present time. This movement sought to
instill misguided concepts in Indonesian society within religiously
conservatives. It distorted the Quran to suit their selfish agenda by deceiving
the people, and it made the university youth the target by deceiving them
with untrue and amateur claims and fatwas. Among the negative influence of
this group is its support for Suharto in order to open trade doors for them.
The study revealed the falsity of the ideas of this group, and how its
distortion of  the verses of migration (Hijra), expenditures, and spoils of war.
It has become the fragility of the principle that the Institute of al-Zaitun is the
Dar al-Islam (Land of Islam) and a pier to Medina Al Munawarah. It claims
that only those that reside therein (Institute of al-Zaintun) are the real
Muslims and others are infidels to Islamic religion and there is no difference
between them and the people of Makkah before Islam.

Key words: Islamic state, movement, al-hijrah, al-takfir, spending, pledge
of allegiance, the central government.

Abstrak
Dengan menggunakan dua pendekatan induktif dan deskriptif, serta kaedah
sejarah, kajian ini akan menerangkan tentang puak yang mendakwa kepada
al-Takfir dan al-Hijrah di Indonesia. Walau bagaimanapun, idielogy ini
pergerakannya telah aktiv tersebar sejak zaman kemerdekaan dan berterusan
hingga sekarang. Gerakan ini berusaha untuk memupuk konsep sesat dalam
masyarakat Indonesia yang taat beragama dan masih lagi terjaga aqidahnya.
Pemahaman yang dibawa puak ini memutarbelitkan makna al-Quran untuk
memenuhi agenda yang mementingkan diri mereka dengan menipu rakyat,
dan yang menjadi target dari gerakan ini ialah belia universiti sasaran dengan
memperdayakan mereka dengan ajaran yang terpesong dan fatwa yang
amatur. Antara pengaruh negatif kumpulan ini adalah sokongan dari Suharto
dengan membuka pintu perniagaan untuk mereka. Kajian ini mendedahkan
kepalsuan idea-idea kumpulan ini, dan bagaimana penyelewengan yang
mereka lakukan terhadap ayat-ayat yang berhubungkait dengan:
penghijrahan (Hijrah), infaq, dan harta rampasan perang. Kajian ini
menerangkan kerapuhan prinsip mereka bahawa Ma'had al-Zaitun adalah
Dar al-Islam (Tanah Islam) dan jeti kota al-Madinah Al-Munawarah.
Kumpulan ini mendakwa bahawa hanya mereka yang tinggal di dalamnya
(Institut al-Zaintun) adalah orang Islam sebenar dan orang lain adalah orang
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yang terkeluar dari agama Islam, dan tidak ada perbezaan di antara orang
luara tersebut dengan penduduk Makkah sebelum Islam.

Kata kunci: negara Islam, gerakan, al-Hijrah, al-Takfir, infaq, janji setia,
kerajaan pusat.

ري غــ"التكفــري واهلجــرة"أو " اهلجــرة والتكفــري"إىل أن مصــطلح شــرينُ بــادئ ذي بــدٍء، 
بـني الفئـة موضـع هٍ ساه مـن تشـابُ مَ ا لَ مَ اه الباحثان لِ ية، وقد تبنَّ ندونيسمعروف يف الديار اإل

ادي نـــفاجلماعـــة الـــيت ظلـــت تُ 1،مصـــرســـم يف طلـــق عليهـــا هـــذا االالبحـــث، والفئـــة الـــيت أُ 
ـــلِّ مييـــل أفرادهـــا إىل تكفـــري ُكـــ؛ياإندونيســـمبفهـــوم الدولـــة اإلســـالمية يف  عـــارض فكـــرة يُ نْ َم

نـذ تباشـري الـدعوة إىل ميا إندونيسـمية يف إنشاء دولة إسالوقد ُعرف، ء دولة إسالميةإنشا
حـــزب لُّ ُكـــ؛سلســـلة مـــن الصـــراعات الفكريـــةآنـــذاك إذ خـــاض زعمـــاء الـــبالد ؛االســـتقالل

رج جيــرُّ خـكـم اهلولنـدي، و ح احلُ بعـد أن تـرنَّ اواضـحً ولوجيتـه، وظهـر الصـراع ييريـد تنفيـذ أيد
ا الختيـــار دســـتور ني البـــاب مفتوًحـــندونيســـيا لإلتارًكـــياإندونيســـل مـــن أذيـــال اخليبـــة والفشـــ

علــى بارهــا جإلمــل عمجــع احلركــات املتصــارعة، والإىل وقــد ســعت اليابــان ،هكــم الــبالد بــحتُ 
التحــرر الكامــل مــن ربقــة يف ســبيل لصــياغة دســتور الدولــة ؛جللــوس حــول مائــدة مســتديرةا

. االستعمار
مفهـومَ مناصـرةٌ منهـا عناصـر؛ت عناصر متباينةاليت ضمَّ لت اللجنة اإلعداديةتشكَّ 

ل طائفــة النصــارى، وهــم ثِّــميُ تيــارٌ هعنــالً فضــ،العلمانيــةَ ةٌ ناصــر مُ أُخــرىالدولــة اإلســالمية، و 
تمع 2.أقلية يف ا

ا رفة نشأة مجاعة التكفري واهلجرة ملع1 الحكم وقضية تكفير المسلمالبهنساوي، سامل، :يف مصر، ينظرومالبسا
.)م1985/ه1405، 3دار البشري، ط : ُعمان/دار البحوث العلمية: الكويت(

2 See: Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta: Sebuah Konsensus Nasional

tentang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press,
1422H/2001M). Azyumardi Azra dalam kata pengantar dalam Dr. A Effendy Choiri,
Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi (Jakarta: Penerbit
Pensil, 2008), pp.xxxii-xxxiiii.
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ولــوحظ أن زعمــاء املســلمني ســعوا منــذ البدايــة إىل قيــام دولــة إســالمية تتخــذ القــرآن 
ــواالكــرمي ه أمحــد رأســعلمــاين يتيــارٌ ارَ يــتقابــل هــذا الا للتشــريع، ويُ ا رئيًســالنبويــة مصــدرً ةنَّ لسُّ

1.شخصي ال يصلح أن تقام دولة على أسسه ومبادئهشأنٌ أن الدين سوكارنو، ويرى 

ـا اتفقــت مجيـع التيــارات علـى اخــتالف توجُّ دٍّ ورَ ذٍ وأْخـنقــاشٍ دَ ْعـوبَـ  قــامأن تُ علــى ها
اشــرتطوا أن تــنصَّ قــد، و )بنشاشــيال(ى ســمَّ املبــادئ، أو مــا يُ مخســة ؤســس علــى الدولــة وتُ 

، ويف هـــذه اإلشـــارة دةعلـــى اإلميـــان باأللوهيـــة املتفـــرِّ الفقـــرة األوىل مـــن بنـــود تلـــك االتفاقيـــة 
ذلــك الشــرط إىل أدىللســواد األعظــم مــن الشــعب، وقــد إلحلــاد والكفــر، وإرضــاء لإبعــاد 

العـدل الـذي هـو أسـاس بع أفـراد الشـعب باحلريـة و تُّ اب األمن، واستقرار األحوال، ومتبتاست
2.ا من اجلميع مبن فيهم النصارىواستحسانً الً ت هذه اخلطوة قبو القوقد ،كماحلُ 

ــيُ نْ إذ ســرعان مــا ظهــر َمــء؛مل تســر األمــور كمــا أراد أولئــك الزعمــالكــن و  ار هــذعكِّ
أي –قليلــــة ســــم فئــــةاا بثً تحــــدِّ ليابــــاين مُ أمــــام الوفــــد احممــــد حــــّىت . وذلــــك مبثــــول داجلــــو، 

ــم غــري راضــني عــن االتفاقيــةا نًــبيـِّ مُ -ا قً كمــا ذكرنــا ســابالنصــارى   بالــذكر أن جــدير و 3،أ
وقـد هـه العلمـاين، وهـو مشـهور بتوجُّ ،سـوكارنوهو نائـب رئـيس الدولـةالدكتور املشار إليه 
املشــار -أن االتفــاق األولورأوا، ل الكتلــة النصــرانيةثِّــممُ مبــا تقــدَّم بــهاقتنــع الوفــد اليابــاين 

ــأونطبــاعٍ اَخْلــِق إىل و املســاواة بــني املــواطنني، قــد يــؤدي إىل عــدم-اإليــه ســابقً  حنــوهٍ توجُّ

1 See: Irfan Awwas., Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Ummat Islam, (Jakarta:

Wihdah Press, 1999), pp.2-3. Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara,
(Jakarta: Media Da’wah, 1422H/2001M), pp.107-109.
2 Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa

Depan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1417H/1977M), pp. 45-46, Andree Feillard, NU
vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: LKiS, 1999), pp.19-
20.
3 See: M. Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Penerbit Media

Dakwah, 1422H/2001M), pp.374-375; Lukman Hakiem, Perjalanan Mencari Keadilan
dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar Harjono, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah,
1414H/1993M), p.341, Rifyal Ka’bah, The Jakarta Charter and the Dynamic of
Islamic Shari’ah in the History of Indonesia Law, (Jakarta: University of Indonesia,
Postgraduate Studies Program, 2006), pp.6-7.
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-العلمـانينيمبناصـرة مـن كبـارحـىتَّ . فسعى د1،انفصال هذه الطائفة عن الدولة احلديثة
لدولـــة اإلســـالمية الـــيت الفقـــرة الـــيت تشـــري إىل تأســـيس الـــة اىل إز إ-وعلـــى رأســـهم ســـوكارنو

ة احلفـاظ علـى وحـدة الدولـة، واقتصـرت علـى جَّـها حبُ حموُ ضعت تلبية لنداء األغلبية، فتمَّ وُ 
2.اإلميان باهللا وحده، وهو ما جيمع مجيع الديانات

قضـــاء لهائـــه مـــن ادو كـــرهمبهمكنـــأا ثًـــيبا خى دورً قـــد أدَّ حـــىتَّ . يتضـــح ممـــا ســـبق أن د
ا بـــذلك لطائفتـــه العلمانيـــة برئاســـة أمحـــد ي يف مهـــدها، منتصـــرً كـــم اإلســـالمعلـــى فكـــرة احلُ 

3.سوكارنو

مناورة سياسية إلقناع المسلمين
كــم اإلســالمي، رة احلُ كــالوفــد اليابــاين بالنجــاح يف طمــس فمســاعي كللــتتبعــد أن 

نو ورفاقــــه أن اخلطــــر مــــا زال كــــم، ظهــــر لســــوكار ا للحُ أو اختــــاذ الشــــريعة اإلســــالمية مصــــدرً 
داخـل أروقـة الربملـان، فأخـذ التيـار كم اإلسالمي للنقاش د فكرة احلُ و ذ ميكن أن تعإ؛ماثالً 

وبطبيعـة احلـال ال،إنشـاء دولـة حديثـة علـى مبـادئ دينيـةمـن املسـتحيلأنج روِّ العلماين يُـ
د يف اجلهـــة األخـــرى تيـــار ديـــين قـــوي يـــرى صـــالحية تولَّـــ؛ لـــذالٍ ْعـــفِ دِّ مـــن رَ لٍ ْعـــلكـــل فِ دَّ بُـــ

مــن كــم اإلســالمي ســيمرُّ لطريــق إىل احلُ أن اىزمــان ومكــان، ويــر لِّ كــم يف ُكــم للحُ اإلســال
الدعوة إىل تعاليم اإلسالم السـمحة القائمـة ج من جانبه روِّ يُ وراحقرتاع، صناديق االخالل

،أمكنــهمــا لِّ بُكــتوعيــة اجلمهــورحمــاوالً ؛احلريــة الدينيــةةلــاطنــة وكفعلــى احــرتام حقــوق املوا
ســـوريو كـــارتوقـــد جهـــر  مـــن بعـــض علمـــاء املســـلمني، فالً ه الفكـــرة قبـــو هـــذلكـــن مل جتـــد و 

1 See: Endang Saefuddin Anshari, p. 50-51; Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat:

Reproduksi Salafiyah Idologis di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan
Peradaban, 2007), pp.228-229.
2 See: Endang Saefuddin Anshari, p. 50-51.
3 See: Asep Zaenal Ausop, Ajaran dan Gerakan NII Karosoewirjoe NII KW IX dan

Ma’had al-Zaytun, (Bandung, Tafakur, 2011M), pp.48-49.
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بـــالقول إن قيـــام دولـــة مســـلمة لـــن يكـــون بالربملـــان واملناقشـــات، بـــل جيـــب أن يؤخـــذ األمـــر 
1.عجز القوم عن أخذه باليت هي أحسناباجلهاد إذ

بـــن حـــزب ماشـــومي، ومتـــأثر بفكـــر أســـتاذه احلـــاج عمـــر ســـعيد  اوكـــارتو ســـوريو هـــو 
عضـو يف لِّ مـن ُكـ-كـم اإلسـالميلتأسـيس احلُ -و آمينوتو الذي يـرى أخـذ البيعـةكر شور 

ف الِ دميقراطيــة ُختــالكــم الغــريب ال يصــلح للمجتمــع املســلم، فويــرى أن نظــام احلُ 2،احلــزب
ه نصِّــمُ دَ الشــورى اإلســالمية، وقــد انتقــد كــارتو ســوريو ممارســات حــزب ماشــومي، ومنهــا َعــ

فـه ى أن احلـزب بـاع مبادئـه لتكاتُ أر لـى إقامـة الدولـة اإلسـالمية، و ه عيف أهدافاواضحً نصا 
3.نو الذي صاغ مبادئ فلسفة غامضة إلنشاء الدولةر ووقوفه مع سوكا

لدولــة اُختــالفمناوئــة هلــا نظــرة عــن فشــل إعــالن الدولــة اإلســالمية حركــاتٌ تمتّخضــ
دار (المية الغربيـــــــة فكـــــــرة تنـــــــادي بدولـــــــة إســـــــايف جـــــــاو 1949عـــــــام تاحلاكمـــــــة، فظهـــــــر 

نـتج و ،الوسـطىا، وسوالوسي، وكاليمانتـان، وجـاو هآتشي:يفالً قبو القتوقد 4،)اإلسالم
ورئـــيس حـــزب -لـــوزراء احممـــد ناصـــر رئـــيس. مات عســـكرية، ممـــا دفـــع دادعـــن ذلـــك صـــ

1 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam,

(Jakarta : Penerbit Paramadina, 1999), p.84.
2 Hendro Gunawan, M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi

Selatan Tahun 1953-1958, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1421/2000), pp.2-3;
Solahuddin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Jakarta: Komunistas
Bambu, 2011), p.61. Asep Zaenal Ausop, Ajaran dan Gerakan NII karosoewirjo NII
KW IX dan Ma’had al-Zaytun, (Jakarta: Tafakur, 1432H/2011H), p. 11.
3 Amnesti International, ‘Fakta Diskiriminasi Rezim Soeharto Terhadap Ummat Islam,

(Yogyakarta:  Wihdah Press, 1999),  pp.10-11.
4 Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak

Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum nasionalis-Sekuler, (Yogyakarta:
Penerbit Uswah, 2008), p.217; S. Yunanto (et.al), Gerakan Militan Islam di Indonesia
dan Asia Tenggara, (Jakarta: Friedrich Ebert Siftung, n.d), p.3; Nasir Abas,
Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuran Mantan Ketua JI, (Jakarta: Grafindo
Khazanah Ilmu, 9th edition, 2009),  p.83; Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan
Fundamentalisme dalam Politik Islam, p.85; S.S. Juangga Batubara, Teungku Tjhik
Muhammad Dawud di Beureueh: Mujahid Teragung di Nusantara, (Medan: Gerakan
Perjuangan dan Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, 1987), p.81.
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حماولتــهسياســي ســلمي، وقــد بــاءتل علــى أمــل الوصــول إىل حــلٍّ إىل التــدخُّ -ماشــومي
ضـرورة اللجـوء باقتنـع كـارتو سـوريو إىل أن 1،اك ثالثـة عشـر عاًمـبالفشل، واسـتمرت املعـار 

.تأسيس دولة إسالميةيف سبيل السالحوتـَْركِ إىل السلم 
ا مل تـدم طـويإسعدت احلكومة ب إذ سـرعان ؛الً اء احلركات املسلحة، ولكـن سـعاد

ــــة  ــــويلِّ و ،كــــم إســــالمينظــــام حُ ىلإمــــا ظهــــرت احلركــــات املســــلحة الداعي ال ســــيما بعــــد ت
. كمسوهارتو احلُ 

مختلفةرٍ ظَ وجهات نَ 
حممــد إىللروحــي للدولــة اإلســالمية كــارتو ســوريو آلــت القيــادة الــزعيم اأُعــدمبعــد أن

رة علــى إذ اســتطاع السـيطشخصـيته؛رف داود بقــوة عُـوقــد ،داود بريئيـه مـن منطقــة آتشـيه
1978عــــام لــــول وحب،لســــيطرتهنيخاضــــعميــــعاجلأصــــبح ، فهقــــالتنظــــيم ممــــا حــــال دون تفرُّ 

اهـــدين يف اهللامـــن مثـــل، دة، وظهـــرت وجـــوه جديـــالفرقـــةبـــوادر عـــادت ادة جاجـــا يـــقب؛ا
ـــادة أمحـــد جـــيالين، وهـــذه بخـــرى أُ مث فرقـــةشـــجاعي،  ـــَرقٍ األخـــرية انقســـمت إىل قي عـــدة ِف

2.والطرق املوصلة إىل اهلدف املنشودجياتياتسرت حول اإلاالختالفه

ب أفرادهـــا يف معهـــد درِّ تُـــراحـــتالوســـطى، و اجـــاو حة يف ســـلَّ وقـــد قامـــت حركـــات مُ 
بني فيــه تــدرِّ ســه األســتاذ عبــد اهللا أمحــد ســونكار، وبلــغ عــدد املُ الــذي أسَّ ) عروكــي(التعلــيم 

ـــا فقـــد بلـــغ عـــدد هآتشـــيحركـــةمخســـة آالف عضـــو، أمـــا  هـــا حنـــو مليـــون فيبني تـــدرِّ ملُ اكورني
اهـديناحتضـنتالزعيم احلاج مصدوقي وكذا مجاعةشخص،  فغانسـتانأالقـادمني مـن ا

: وريوسرتوانظر الوصية اليت ألقاها اإلمام كيُ 1
Jika Aku Mati, Kalian Ikut pak Natsir, Tempo, 21/XXXVII/14, July, 2008.

؛تــدريب العســكري ألعضــاء احلركــة اجلهاديــةاليف ونشــاطاته)عروكــي(التعلــيمملزيــد مــن املعلومــات حــول دور معهــد2
:نظريُ قامة الدولة املسلمة إملواصلة مساعي

Jamhari Jajang Jahroni, Gerkan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,
2004), pp.60-61.
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معـروف أن إذ 1؛بهم العسـكرييسـن تـدر ة مـن جـاهزيتهم للجهـاد وحُ حتت لوائها مسـتفيد
اهدين الذين كـانو  األسـتاذ أبـو وقـد أسَّـس، ندونيسـياإحـوا إىل ماليزيـا و نز فغانسـتان يف أاا

وبـثِّ مفـاهيم جديـدة، سِ رْ غَ مل على ع، و 2ندونيسينيلمجاهدين اإللمجاعةشري عابكر ب
3.أمن الدولةتاجلهاد ومقاتلة رجاالبِّ لقيادة، وحُ روح الوالء املطلق ل

بعــض وقــد ظــنَّ ،قهــاي اجلماعــات وتفرُّ إىل تشــظِّ أدَّىأن إعــدام كــارتو ســوريو ويبــدو
ممجاعـــن احلكومـــة فيـــه فرصـــة لتقويـــة عـــأن العفـــو الصـــادر ئهـــا زعما م أنـــه خدعـــة ا ، وفـــا

ــــ؛سياســــية ــــالدولــــة علــــى اجلماعــــات حبُ تإذ ســــرعان مــــا انقضَّ ــــا تــــدعو جَّ عنــــف الىلإة أ
ـــــدين اإلســـــالمي أن احلركـــــات اإلســـــالمية وأشـــــاعت احلكومـــــة،والتطـــــرف حتـــــت ســـــتار ال

اء بــني الطوائـــف الفرقــة بــني أفرادهــا، وتثـــري الكراهيــة والعــدأركــان الدولــة، وتبـــثُّ ضقوِّ ســتُ 
ـــة املختلفـــة ـــيت ،الديني ـــة ظلَّـــمتهـــظَّ نورغـــم هـــذه اهلجمـــة الشرســـة ال علة اجلهـــاد ت ُشـــا الدول

ـا،االختالف بني يف عضدها داءُ متقدة، ولكن مما فتّ  شـيع أن زعـيم بـل أُ زعماء مجاعا
وإىل هـذا الـرأي مييـل الباحثـان، 4،هاته املخـابرات يف صـفوفتو تو قد دسَّـاحلركة اإلسالمية

ومـع ذلـك ،ملسـلمنيرأي مجهـور اتـهبعيدة عن اإلسـالم، وخمالفالهرف تو تو بأفكار قد عُ ف
ـا؛من احلكومةحماسبةدون من ة والعيش يم باحلر تنعمجاعتهظلت  كانـتمما يدل علـى أ

ــا تــو تــوراضــية عــن األعمــال كــمَ حلُ اناصــرة توتــو وممــا يــدل علــى مُ ، التدريبيــة الــيت يقــوم 
مــن زعومــةا لتأســيس الدولــة املدعًمــيف مجاعتــه؛عضــوٍ لِّ علــى ُكــةمبــالغ كبــري هُ ُضــرْ فَـ القــائمَ 
، ووصـــف بعامـــةليكـــون ذلـــك ذريعـــة لضـــرب احلركـــات اإلســـالمية ؛شـــراء الســـالحخـــالل

1 Ibid., pp.227-228. See also Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyyah: Pengkuan

Mantan Ketua JI, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), pp.83-84.
2 Jamhari Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali

Press, 2004), pp. 47-48.
3 Tempo 51/XII 19 Februari 1983 .
4 S. Yunanto (et.al), Gerakan Militan Islam did Indonesia dan di Asia Tenggara,

(Jakarta: The Ridep Institute, 2003), pp.63-64, Umar Abduh, Membongkar Gerkan
Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan
Pengajian Islam, 4th edition, 1424H/2003), pp.iii-iv.
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شــــريرة يف حقيقتهــــاصــــادقة، ولكنهـــا ظهــــرته تُـــفنيَّ 1،فوتطــــرُّ فٍ ْنــــعُ نُ يْـــاإلســـالم بأنــــه دِ 
2.اإلسالمبُ رْ ضَ هاهدفُ 

ل ا محَّــرحً شـرح آيــات قرآنيـة شـىلإهـه ا، ووجَّ ســيئً الً ه اسـتغالءذكـاتـو تــواسـتغلّ وقـد 
جهـاد و ،مكـيهـادج:مـرحلتنيجلهاد إىل اأن قسَّم:ومن شطحاته،ا ال حتتملهألفاظها م
،حبجة عدم وجـود الدولـة املسـلمةالصلوات مخس على أتباعه عدم أداء ضَ رَ فَـ أن مدين، و 

ليضـمن طـاعتهم؛على غسـل أدمغـتهم بكـالم حلـو معسـولفعمل ،وقد اجته إىل الشباب
ا جيــوز رتــدا أعمــى، وقــد وصــل بــه احلــد إىل اعتبــار املنســلخ عــن حركتــه مُ باًعــتِّ باعــه ا، واتِّ لــه
هــم ئخــالفوهم يف آراواألقربــاء، بــل االعتــداء علــيهم إذا ه، وأجــاز ألتباعــه خمالفــة اآلبــاءقتلُــ

3.وأفكارهم

عــام ) بانشاشــيال(ملبــادئ امخســةبعــد قيــام الدولــة وفــق-أمحــد ســوكارنومل يســتطع 
مثــــل حتقيــــق املســــاواة مــــن، داتــــه الــــيت قطعهــــا علــــى نفســــهلوفــــاء بتعهُّ ا-ته ســــائبر 1945

تمع، فقد كانت له مواقف استبدا ناصر احلزب الشـيوعي علـى ؛ إذية ظاملةدوالعدل يف ا
أي ،كـــم احلـــزب األوحـــدالســـاحة، بـــل ســـعى إىل تكـــريس حُ يفاألحـــزابســـائرحســـاب 

هــذا قــد أجَّـج و ،حليـاة، وإلغــاء االنتخابـاتد مــدى اا للـبالحزبـه، والعمـل علــى جعلـه رئيًســ
عمـاء املسـلمني ز فظهرت االحتجاجات مـن قبـل ،الفتنةريان نالنوع من السياسات اجلائرة 

1 See: Tempo, 14 July, 2002. See also S. Yunanto (et.al), Gerakan Militan Islam di

Indonesia dan di Asia Tenggara, (Jakarta: The Redup Institute, 2003), p.33, Umar
Abduh, Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun, p.3.
2 See: Asep Zaenal Ausop Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewirjo NII KWIX dan

Ma’had Zaytun, (Bandung: Tafakur, 1432H/2011M), pp.94-95.  S. Yunanto, (et.al),
Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara, (Jakarta: The Ridep
Institute, 2003), pp.83-84; Al-Chaedar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator
Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul
Islam /DI-TII Semasa Orde Lama dan orde Baru, (Jakarta: Darul Falah, 1420H/),
pp.228-229.
3 See: Asep Zaenal Ausop, Ajaran dan Gerakan NII Kartosoeworjo NII KW IX dan

Ma’had al-Zaytun, (Bandung: Tafakur, 1432H/2011M), pp.18-19.
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بعــض الزعمــاء، وظلــوا يف نِ جْ إىل َســأدَّىحممــد ناصــر، ممــا . ومي بقيــادة ديف حــزب ماشــ
.إىل أن سقط نظام سوكارنوهمحمبس

لتغلغـل يف أنظمـة لألعضـاء احلـزب الشـيوعي ةتـه الفرصـعـن سـوكارنو إتاحفَ رِ ومما عُـ
ــ؛كــماحلُ  ة، وقــاد إىل ئــيا مــن األنفــس الرب نهم مــن تــدبري انقــالب عســكري أزهــق كثــريً ممــا مكَّ

ولة، ؤ مسـمل تكـن تهسياسـأي إن 1،ندونيسـياإرابات ومظـاهرات عّمـت مجيـع أرجـاء اضـط
ى إىل بقــاء أدَّ كلُّــهذلــك،قامــت علــى أساســها الدولــةعــن الفلســفة الغامضــة الــيتالً فضــ

. وتسيري أمور الرعيةكمللحُ تهمها بصالحيئاجلهادية واستمرارها إلميان زعمااحلركة 
نـــرال ســـوهارتو اجلكـــم مـــن بعـــده ة احلُ فَّـــانطـــوت صـــفحة ســـوكارنو بشـــرورها، وتـــوىل دِ 

ـــا احلـــزب الشـــ ،1965ام عـــيوعيالـــذي جـــاء بعـــد احملاولـــة االنقالبيـــة الفاشـــلة الـــيت قـــام 
ن علــى يـــد هـــذا و كيمـــن الظلــم والرجـــوع إىل اإلســالم ســـيون أن اخلــالصســـيندوناإلظــنَّ و 

احلــــزب حولــــه، وناصــــروه، ومــــن جانبــــه أرضــــى عــــواطفهم الدينيــــة، فحــــلَّ وافُّ اجلنــــرال، فــــالت
ـــيُ راحولكـــن ســـرعان مـــا ظهـــر ســـوهارتو علـــى حقيقتـــه، فـــ،1966عـــام الشـــيوعي  ش همِّ

ا لــه، اء، فــإذا كــان ســوكارنو اختــذ مــن الشــيوعية مرجًعــيف خفــهِ بِ رْ ويعمــل علــى َضــ،اإلســالم
فـــر كُ الة فملَّـــ،ال خـــري فيهمـــاكالمهـــانااملرجعـــا لـــه، و فـــإن ســـوهارتو جعـــل العلمانيـــة مرجًعـــ

2.واحدة

صــــالة إلســــالمي، وقصــــره علــــى العبــــادات مــــن ســــعى ســــوهارتو إىل حتجــــيم الــــدين ا
السياسـي، وعلـى رأسـهم أعضـاء زعماء الدين اإلسالمي من تعـاطي الشـأن عَ نَ وغريها، ومَ 

3.حزب ماشومي

1 Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk, and Makna, (Jakarta :

The Asia Foundation, 1999), p.73.
2 Sohirin Mohammad Solihin, Islam and Politics: Emergence of Reformative Order in

Indonesia, (Kuala Lumpur: Research Center, International Islamic University
Malaysia, 2006), p.30.
3 J. Boland, Islam di tengah pergulumulan, (Jakarta: Grafiti Press, 1993), p.23.
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بــــت قرَّ إذ وال قــــوة، هلــــا عارضــــة باتــــت ال حــــولاملضــــح لنــــا أن أحــــزاب م يتَّ ممــــا تقــــدَّ 
ربملانيـــة، وهـــي حـــزب املـــوظفني، وهـــو صـــاحب األغلبيـــة الهـــو ا منهـــا ا واحـــدً احلكومـــة حزبًـــ

ة متميـــزة قائمـــة علـــى إنشـــاء دولـــدف اهلـــقـــد كـــان ف1،الشـــارعضَ بْ نـَـــثِّـــلأغلبيـــة مزيفـــة ال متُ 
، ئلغمــوض تلــك املبــادهــذا اهلــدفتحقــقي، ولكــن مل ااملبــادئ الــيت ذكرناهــا ســابقً مخســة 

ه بنــــاء دولــــة أو التيــــارات اإلســــالمية عــــن السياســــة هدفُــــأن إبعــــاد األحــــزابيف وال شــــك 
اإلســـالمية اندالبلـــوعلـــى رأس، بعامـــةالعـــامل كثافـــةاندأكثـــر بلـــيفعـــدُّ يُ علمانيـــة يف بلـــدٍ 

. خباصة
ا جلميـع الـيت صـارت مصـدرً على مبادئ بانشاشـيال 1954ا قيام الدولة عام ذكرنا آنفً 

الـذي سـار عليـه سـوكارنو؛سـوهارتو علـى الـدرب نفسـهأنو 2،األنشطة السياسية والدينية
ولكــنهم ،يــري الدســتوروا تغوقـد حــاول3،ممـا قــاد إىل كثــري مــن املظـاهرات مــن قبــل املســلمني

ا ترى أن الدستور مُ ؛السلطةلِ بَ ن قِ ما وجدوا عنتً  4.هس ال جيوز مسُّ قدَّ أل

عهــده ه يفنــالقــول إمــن األمانــة ؛هــت إىل عهــد ســوهارتوجِّ االنتقــادات الــيت وُ رغــمو 
ا؛مفاجئًـارتفاًعـافقـد ارتفـع الـدخل القـومي ،أن ينكرهـاأحدٌ إجيابيات ال يستطيع حدثت

بـــذلك، وكـــان ذلـــك بفضـــل السياســـة االقتصـــادية ممـــا محـــل البنـــك الـــدويل علـــى االعـــرتاف 
كــم رة الــيت رمــاه فيهــا حُ ندونيســي مــن احلفــلــيت عملــت علــى انتشــال االقتصــاد اإلالرشــيدة ا
مقـدارهاوقد عملت حكومة سوهارتو على إحداث قفـزة يف التنميـة االقتصـادية ،سوكارنو

% 7.2مقـدراها تصـاديا اققت منـوأن احلكومة حقَّ إىل ت اإلحصاءاتا، ودلَّ سنوي% 5

1 Ibid.
2 Ibid., p. 353.
3 Yunan Yusuf (ed.), Ensiklopedi Muhammadiyyah, (Jakarta: Rawalai Press Divisi

Buku Pergurun Tinggi, 2005), p.36. Arbi Sanit, Ormas dan Politik, (Jakarta: Lembaga
Studi Informasi Pembangunan, 1987), pp.166-167.
4 M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik

Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), p.110-111.
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النمـو االقتصـادي والرفاهيــة كمـا أن 1،األزمـة االقتصــاديةمـن دِّ احلـممـا سـاعد علــى ؛اسـنوي
لـت مـن القبضـة احلديديـة للنظـام، ـا بعـض أفـراد الشـعب يف عهـد سـوهارتو قلَّ اليت أحسَّ 

قاء هــم أصــداقتصــرت علــى فئـة حمــددة مــن الشـعب ولكـن هــذه الرفاهيـة مل تكــن عامــة بـل 
ض املالية، فجميع الشـركات الكـربىوالقرو ن حيصلون على التسهيالتممسوهارتو وأقاربه 

ا املختلفـــة  ن و بـــه واملقرَّ ؤ أقـــارب ســـوهارتو وأبنـــايســـيطر عليهـــاوالنشـــاطات التجاريـــة بضـــرو
2.إليه

حـظَّ شـة الهمَّ ى الظلم يف عهد سوهارتو، وعاشـت طوائـف مـن األمـة مُ تفشَّ مابعد 
إىل ســـقوط تهانتفاضـــااجلمـــاهري، وقـــادت انتفضـــت ه؛رخـــاء الـــذي شـــهده عهـــدمـــن الهلـــا 

مــن املــواطنجديــدة تنــتهج الدميقراطيــة، اكتســبســوهارتو، وقامــت علــى أنقاضــه ســلطة 
غريبــةٍ ىل دخــول أفكــارٍ ت إولكــن ممــا يؤســف لــه أن احلريــة أدَّ ،ا مــن حقوقــهبعًضــخالهلــا

ة رســالة اليــني الــذين يــرون عــدم صــالحيرب ياللوهــذا مــن خــالل، اإلســالميَّ لفكــرَ اةٍ ضــادَّ مُ 
م وبيئتهم وعلى رأس هذه الفئـة الضـالة أويل األبصـار عبـد اهللا الـذي جهـر ،اإلسالم لزما

ق وعمــل اخلــري، ومــن اخلطــأ أن مجيــع األديــان متســاوية مــن حيــث الــدعوة إىل احلــ: "الً قــائ
3".واحد منا بأن اإلسالم أفضل من غريهأيُّ يعيدَّ 

ـــيت أتاحـــت مِ ن مث إ ـــة ال ـــاحلري ا هـــذه األفكـــار اجلاحمـــة مل جتـــد مـــن احلكومـــة جهـــدً لَ ْث
وقـــد ألقـــى و ،أال يتجاوزوهـــافـــراد الشــعبألينبغـــيا بيـــان أن للحريـــة حــدودً للتضــييقها، أو 

أن مـــن دَّ بُـــولية علـــى عـــاتق اجلماعـــات املســـلمة، فكـــان الؤ هـــذا الغيـــاب احلكـــومي باملســـ
وحماربـــة ،نشـــر الفضـــيلة واألخـــالق:عمـــل علـــىأن تارقـــة، و ى ملثـــل هـــذه التيـــارات املتتصـــدَّ 

1 Yusril Ihza Mahendra (ann.), Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa?

Kumpulan Fakta dan Data, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998, pp.19-20.
2 Amin Rais, Politik Adiluhung, (Grafiti Press, 2002), p.23. Sidarta Gautama dan Aris

Boediono, Moralitas Politik dan Pemerintah yang Bersih, (Jakarta: Rajawali Press,
1999), p.36-37.
3

Gatra, 21 December, 2002.
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. ورشوة وغريمهاختالساالرذائل من

طريقة التدريب
نظـام العـن احلركـة اجلهاديـة الـيت سـعت إىل تـدريب أعضـائها حتـت نعود إىل احلـديث

علــى إقنــاع شــباب اجلامعــات عمــلتتكانــإذ، Mutli Level Marketingـاملعــروف بــ
تمع مـن تـدهور أخالقـيمبا يفاملسلم دولـة إلنشـاء أمهيـة اجلهـاد ضـد الدولـة الظاملـةبو ،ا

ــــا، ومــــن أفكارهــــ باحــــةٌ الفاســــدة أن احملرمــــات مــــن شــــرب اخلمــــر وغــــريه مُ اإســــالمية مكا
م الفاسـدة -ألننـا ؛للمسلم كـون مبرحلـة مـا قبـل تيف مرحلـة أشـبه مـا -بنـاء علـى عقيـد

ضـائها السـابقني قـد ذكـر أحـد أعو ،إىل املدينـةبعـد هجرتـه م إال رَّ اهلجرة، فاخلمر مل حيُ 
ىلإهـر منهــا ومـا بطـن عنـد انضــمامه ارس الفـواحش مـا ظأنـه كـان ُميــ-) احليـدر(وامسـه –

ـم جيـدونني؛الشـباب اجلـامعياحلركة مع احش، و مارسـون الفـفيُ ،همز ا لغرائـذً فـمنبـذلكأل
ــا حـاللُحبجَّـة،يويرتكبـون املعاصــ وأن 1،ةلَّ ِضــة املُ الَّ الضَّــاحلركـةعلــى تعـاليم هــذه بنــاءً ؛أ

ــمــا دام أنــه يُ فالســرقة والنهــب حــاللٌ 2،الوســيلةربر الغايــة تُــأنهامــن قواعــد ل بــه إىل توصَّ
مثمـــن و حلكومـــة غـــري اإلســـالمية، اىلإني املنتمـــعلـــىاجلهـــاد عنـــدهم و ة، األهـــداف املرجـــوَّ 

ــابع احليــدر3،هم وأمــواهلماءدمــاحو اســتبا أن لــه تبــنيَّ مــان احلركــة بعــد مــأنــه انســحب ويُت
اهيـة رفيف سـبيل يف جماريهـا احلقيقيـة هـاري، وال جتُ احراًمـو أخذ أمواًال حـالالً تاملزعومة احلرية 

4.ها لفئة حمددةالشعب، بل تتجه إىل مشاريع اقتصادية خريُ 

1 Umar Abduh, Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun,

(Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1424H/2003M), p.17.
2 Ibid.
3 See: Majalah Tempo, 52/XXVIII 28 Februari 2000; Jamhari Jajang Jahroni, Gerakan

Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), pp.9-10.
املركـــز للبحـــوث والدراســـات : جاكرتـــا(، الة لجماعـــة دار اإلســـالمالكشـــف عـــن الفرقـــة الضـــعمـــر عبـــده، : يُنظـــر4

.19، ص)1424اإلسالمية، 
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رض علــــيَّ اجلماعــــة بعــــد أن ُعــــإىلانضــــممتُ : "الً ته قــــائز قصَّــــرب مــــصــــحفي ويقــــصُّ 
:ال يعــدويل أن األمــر ا تبــنيَّ ملَّــفيهــارطــتُ خننــين اإال أ؛رغــم عــدم رغبــيت يف ذلــكو ، األمــر

اجلمهوريــــة كيــــان الدولــــة املســـلمة، والــــتخلص ممــــا يســــمى واالعــــرتاف ب،حضـــور احللقــــات
لـــذا ؛كـــافراحلركـــةون قـــانذكـــر أنـــه وفـــقو ،"ة جملـــس القيـــادة وطاعتـــهعـــية، ومبايندونيســـاإل

يُعـادلمـا أي -بيـةو مليـون ر مبلـغلنطق بالشـهادتني، ودفـعبااإلسالميد أوجبوا عليه جتد
م مـنهم وتعلَّـ1،للمنظمـةمـن دخلـه الشـهري% 20دفعفضالً عن -مئة دوالر أمريكي

ألن احلـال شـبيهة؛ال حاجة ألدائها يف هذه املرحلةاأن الفرائض من صالة وصيام وغريمه
مــن ؛ لــذا كــانمكــة قبــل إرســاء الدولــة يف املدينــةاملســلمني يفالحبــ-كمــا ســبق القــول-
2.-اأمريكيادوالرً 25أي ما يعادل -ألف روبية250دفع يرتكب فاحشة الزنا ي

توتــو زعــيم هــذه اجلماعــة، ونـــذكر حســن أن نلقــي الضــوء علــى أفكــار ونــرى مــن األ
: منها ما يأيت

!  "    #  : Mا لقولــهخــذ مــن مجيــع املســلمني وفًقــؤ وتجتــب : البيعــة. 1
*  )  (  '  &  %  $+1  0  /  .  -  ,2  8   7  6   5  4  3

;  :  9L)10:الفتح(.
 :M5  4     3    26  9  8  7عنــدهم مــأخوذة مــن قولــه )البيعــة(وكلمــة 

;  :<L)مـــــن قولـــــه و ،)275:البقـــــرة:M  (  '  &  %    $  #  "  !
/  .  -  ,  +  *      )05  4  3  2  16L)9:اجلمعة(.

:M  t       s  r  q   p  oقولـــه مثـــل مـــن، اءمفهـــوم الشـــر يف فالبيعـــة عنـــدهم 
y  x  w  v     uL)ا مــع اهللا إذا عقــد بيًعــن الشــخص أو ،)10:الصــفمــندَّ فــال بـُـ

1 Ibid.
2 Gilang Pratama, Cuci Otak NII: Pengakuan Mantan Juru Doktrin NII, (Jakarta: Tinta

Publisher, 2011), p.143.
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لتوحيــد  يعــة عــن اكــن فصــل البويف رأيهــم ال ميُ ،ها اهللا أن تتــوافر فيــه الشــروط الــيت أعــدَّ 
ـــــــــــه شـــــــــــري يُ كمـــــــــــا  §  ¨  ©  :M    °  ¯   ®  ¬  «  ªقول
±²¹   ¸  ¶  µ  ´  ³º   À  ¿  ¾  ½  ¼  »

ÁÂÇ  Æ  Å  Ä  ÃÈÍ  Ì  Ë     Ê   ÉÎ  Ñ  Ð  Ï
ÒL)بــل ها لــلًكــمعــدُّ تســبه املســلم ال يُ فــإذا وقعــت البيعــة فجميــع مــا اك،)111:التوبـة ،
1.بايع فهو كافرٌ يُ ملنْ ، ويف رأيهم مَ هو هللا 

�  :Mحية كما قال ورو بايع، وهي هجرة جسديةنْ على مَ بجت:اهلجرة. 2
¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡®  °  ¯

±L)ذا قوله وك،)218:البقرة :M  O  N  M  L   K  J
Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P[  `  _  ^  ]   \

g  f  e  d  c  b  ah   q  p   o  n  m  l  k  j  i
t  s  ruy  x  w  vL)72:األنفال(  .

،)10:البلـــد(:Mq   pLقولــه اجلماعـــة مــا أشـــار إليـــه فــاهلجرة عنـــد هــذه 
يف 1946ريو عـام هـا كـارتو سـو عالقـة بالدولـة الـيت أعلنم هلـا ِهـمِ هْ وهذه اآلية بناء علـى فَـ 

ــــة اإلميــــان، أمــــاجــــاو  ــــة، فهــــي دول ــــيت أُ الغربي ــــك ال ــــت يف العاصــــمةا تل هوريــــة أي اجلم؛علن
2.كافرةدولة باطلة  ف،1945ندونيسية عام اإل

:علـــى قولـــه ن مل يهـــاجر بنـــاءً ملـــرَ ذْ ال ُعـــفـــ،وجـــوب اهلجـــرةوتـــرى هـــذه اجلماعـــة 
MS  R  Q  PX  W  V  U  TY^  ]  \  [  Z_  b  a  `

g  f  e  d  chk   j  iln  mL)ن يرفضــــــون فمــــــ، )97:النســــــاء

1 See: Asep Zaenal Ausop, Ajaran dan Gerkan NII Kartosoewirjo NII KWIX dan

Ma’had al-Zaytun, (Bandung: Tafakur, 1432H/2011), pp.140-141.
2 Ibid.
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رأي هــذه اجلماعــة، ومصــريهم يفكفــارٌ ،ندونيســيةوحيبــون االحتفــاظ باجلنســية اإل،اهلجــرة
نْ ، ويـــرون أن َمـــهمار جهـــنم، وينـــادون بنشـــر هـــذه األفكـــار املتعلقـــة بـــاهلجرة مـــن قبـــل أنصـــ

1.ا من الذنوب كيوم ولدته أمهر يكون خاليً جهايُ 

ــاالــيت تكلهــالوســائل املمكنــةايــتم ب:اجلهــاد. 3 يــري غتيف ســبيلقيــادة اجلماعــة قــوم 
لتمويـــــل ء؛األمـــــوال مـــــن األعضـــــاعِ َمجْـــــىلإجـــــة ماّســـــة القيـــــادة يف حافالســـــلطة احلاكمـــــة، 

2.يف إنشاء الدولة املسلمةعائداته من رُّ دِ ا تُ مبساعد تاملشاريع الكربى اليت 

ملحوظة وتحليل
، واختــارت الضــالَّةيف نشــر أفكارهــاا ا كبــريً الحــظ أن هــذه اجلماعــة بــذلت جهــدً ممــا يُ 

ا املناديـة م يف الدسـم، وضـلَّ فوضـعت هلـم السُّـ،لـذلكشرحية الشـباب املـتعلم لتهم بشـعارا
علــى هــؤالء الشــباب مــا يف تعــاليم هــذه الفئــة مــن أفكــار منحرفــة يلدولــة املســلمة، وخفــبا

بإصـــدار كتفـــوا عجـــب أن الشـــيوخ والعلمــاء ا البعيــدة عـــن تعــاليم اإلســـالم الســـمحة، ومــن 
ا إال قلة من الناس، أما موقف احلفتاوى ث وال حـرج، فقـد وقفـت كومة فحـدِّ ال يسمع 

مــن االخنــراط الشــبابعِ ْنــومَ الباغيــةاجلماعــةهــذه عِ ْد القــانون لــرَ عمــلمل تُ املتفــرج، و فقــمو 
متـأل يـة الـيتات الدعو ئـيحلمايـة مـن السـلطة احلاكمـة أو اهلاوافهـؤالء الشـباب مل جيـد،فيها

ضة العلمـايعا جلممل جند وجودً و ،رة من ورائهال مثاالساحة كالمً  احملمديـة، للجمعيـة ء، و ة 
عـن الســاحة، ممـا قــاد كلهــاهـذه اهليئـاتغابــتو ،ندونيســي للـدعوةلمجلـس األعلـى اإللو 

د انشـغل فقـ، سـالمين تعاليم الـدين اإلممتاء يف حضن هذه احلركة املارقة الشباب إىل االر 
دهم و هــوا جهــاحلركــات اإلســالمية املعتدلــة عــن الــدعوة بعــد ســقوط ســوهارتو، ووجَّ زعمــاء

ممــا جعــل احلــرم اجلــامعي يف مجيــع املؤسســات ؛ليظفــروا باملناصــب السياســية؛إىل السياســة

1 Ibid., p. 147.
2 Ibid.
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ومنـت، وصــار هــؤالء الشــباب فيــه اجلماعــةفتمكنــت،ا مــن الـدعاةالتعليميـة اجلامعيــة خاليًــ
ؤســف لــه أن يتخلــى حـزب العدالــة والرفاهيــة عــن أهــم أهدافــه الــيت ممــا يُ و ، اهلــاوجنــودً محـاةً 

تمع؛ أي أشار إليها يف دستوره وبغياب هذا احلـزب وجـدت ،الدعوة والعمل على تربية ا
ا يصـعب عالجهـا ت فيها مسومً فبثَّ ،مجاعة احلركة اجلهادية الطريق سهلة إىل عقول الناشئة

. طويلإال بعد زمان 
الزيتونالهجرة إلى معهد

عجيبـــة مـــن عجائـــب عـــدُّ هيكتـــار، ويُ 1200ـاملعهـــد يف مســـاحة تقـــدر بـــايقـــع هـــذ
ويضـــّم يف جنباتـــه ،كيلــومرت مـــن العاصـــمة جاكرتــا200د املعمـــاري، ويقــع علـــى بعـــالفــن 

لألثــــاثا للمالبــــس اجلــــاهزة، وآخــــر مبــــاين ضــــخمة، ومالعــــب رياضــــية حديثــــة، ومصــــنعً 
دِ ْعـوعلـى بُـ 1،صـلٍّ ألـف مُ 200يتسـع ألكثـر مـن ا ا ضـخمً وأهم من ذلك مسـجدً ،املنزيل
د بــدأ إنشــاء هــذا الصــرح وقــ،بقــار احللــوباألمئــات تضــممزرعــة منــهمــرتات كيلــوةعشــر 
نــه أمجلــة القــول و ،رمسيــةالهحبيــيب كلمــة افتتاحــ. ج.وقــد ألقــى الــرئيس ب1997،2عــام 
؛نجــوممخســة الذات الفنــادق فيف مصــاعــدُّ يف جنــوب شــرق آســيا، ويُ ال مثيــل لــهصــرحٌ 

الحــظ أن ويُ 3،الت تضــاهي أحــدث املالعــب الرياضــيةعظيمــة، وتســهيانٍ بــا فيــه مــن مَمــلِ 
أي ن اإلجابـة عـن مـب ا مـا يتهـرَّ دائًمـعبد السـالم فـاجني غـوميالنجشيخ املعهد أبا تو تو 

4.سؤال عن مصادر دخل املعهد

1 See: Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Ilam di Indonesia, (Jakarta:

Rajawali Press, 2002), p.383
2 See: M. Amin Djamaluddin, Penyimpangan dan Kesesatan Ma’had al-Zaytun,

(Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2001), pp.5-6; Umar Abduh,
Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun, (Jakarta:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), pp.5-6.
3 Majalah Tempo, 19/XXXI 08 Juli 2002.
4 Journal Van Jorge, Vol.3. No.1, 2002.
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التأويل المنحرف للنصوص القرآنية
ا ليسـت فقـط منحرفـة مـن ناحيـة كسـب املـال، وإمنـا أيًضـميةاحلركة اإلسـالإن مجاعة

ربز بعـض األمثلـة ية نُـتويف الفقرات اآل، وفق أهوائهارفسَّ ؛ إذ تُ لنصوص القرآنيةاايف فهمه
يءوقبـل كـل شـ،امللقـب بـأيب تـو تـومعهد الزيتون من التأويل املنحرف الذي قام به شيخ

وهـي ، يف الكـونهـذا املعهـد مـن ضـمن آيـات اهللامؤسـسيعـدُّهاشري هنا إىل اآلية اليت نُ 
:MÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã Â  Á   ÀË  Í  Ìقولـــــــــــــــه 

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL)يف الزوايـا)اآلفـاق(كلمـة تعـينحسـب تأويلـه و ، )53:فصلت
الــذي صــار عاصــمة للدولــة اإلســالمية )معهــد الزيتــون(ويف الشــرق ظهــر،الشــرق والغــرب

1.زعومةسية امليندوناإل

:M  Hقولـهففـي ،ائًـطا خاريً فسـتويُفسر أبـو تـو تـو آيتـني مـن  سـورة آل عمـران
L  K   J  IML)الدولــة أن و ،الدولــةتعــينيف رأيــه )الــدين(لمــة ك،)19:آل عمــران

ويف قولـــه ، معهـــد الزيتـــونيف ةتمثلـــمويرضـــاها هـــي الدولـــة اإلســـالمية الـــيت يقبلهـــا اهللا 
 :M    B  A  @  ?K  J  I  H  G  F  E  D  CL)آل عمــــــــــــــــــران:

،عنـد اهللا الً لـن يكـون مقبـو فإلسالميةدولة غري الدولة ان من يبحث عن يقول إ، )85
2.وسيكون من اخلاسرين يف اآلخرة

{  ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦  :Mويف قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

¨  §©®  ¬  «    ªL)فــةاك(تــو كلمــة فســر أبــو تــويُ ، )208:البقــرة(
.كم اهللاق فيها حُ طبَّ اليت يُ سالميةاألمة اإلب

ــــــــــه  :M   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1وكــــــــــذا قول

1 M. Amin Jalamuddin, Bunker al-Zaytun: Fakta Kesesatan Tafsir NII Panji Gumilang,

(Jakarta: Darul Falah, 1423H/2002M), p.1.
2 Ibid., p. 3.
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>  =  <  ;L)ــــة ــــن احلــــق(كلمــــة فيــــه  ،)33:التوب مبعــــىن الدولــــة )دي
َصـْرفِ ب؛)الـدين كلـه(ن سائر الـدول مسية اليت تتصف باحلق مما مييزها ندونياإلسالمية اإل

1.النظر عن كراهية الكفار هلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وق /  :M     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0ول
?  >  =  <  ;L)ـــزعيم الروحـــي املنيراهـــا،)6:احلجـــرات أهـــل التكفـــري ىلإتمـــي ال

يـــا أيهـــا الــــذين ":عبـــارةف،ندونيســـيةعضـــاء وأنصـــار الدولـــة اإلســـالمية اإلع األيـــتنـــادي مج
املتمركـزة ندونيسـيةولـة اإلسـالمية اإلالد؛ أي مـواطين الدولـة املزعومـةا كـلُّ قصد يُ ،"آمنوا

ال ينضوون حتت اجلماعة أو ينتصـرون هلـا هـم  نْ مَ أن ويتضح من تأويله ،يف معهد الزيتون
.ارفَّ كُ 

ــــــــــــــــه  ;  : :M6  5  4  3   2  1  0  /  .  -79  8وقول

?  >  =  <L)لني مــن الدولـــة املســـلمة و نــادي مجيـــع األعضــاء واملســـؤ يُ ، )18:احلشــر
لحـذر واالسـتعداد التـام يف مواجهـة التحـديات ل؛اجلبهـة العسـكريةوال سيما ، سيةيندوناإل

2.املتوقع حضورها من كل جهة

ــــات يفننظــــر إىل تالعــــب هــــؤالء القيــــاديني لو  ــــة يف تعــــاملهم مــــع اآلي احلركــــة اجلهادي
: القرآنية دفاعا عن مذهبهم وحركتهم الضالة

ـــــه  :Mh  gk  j  i  n  m  lr  q    p  os  v  u  tفقول
wx¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y¦  ©  ¨   §

ª«´  ³  ²      ±  °  ¯  ®  ¬L)فيــه،)2:احلشــر :M  g
hk  j  iL ، ُال يطبــق ندونيســية الــيتإلوهــي الدولــة ا،الدولــة الكــافرةقصــد بــهي

1948اهللا عــــام اأخرجهــــ،ملســــلمةمــــن أنصــــار الدولــــة اتفيهــــا احلكــــم الشــــرعي، وليســــ
1 Ibid., p. 5.
2 Ibid., p. 6.
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فجـــاء ،مدينـــة يوغياكرتـــاوكانـــت عاصـــمتها ،متـــت املعاهـــدة مـــع احلكومـــة اهلولنديـــةحينمـــا
اهلولنــديني الــذين كــان لــديهم طمــوح للســيطرة علــى الدولــة مــن اهلجــوم العســكري مــن قبــل 

أن لــديهم القــدرة علــى الــدفاع عــن نينـتيقِّ يف ذلــك الوقــت مُ معظــم ُحكَّامهــا وكــان ،جديـد
�  ¡ ¢ M: أمــا، يف جنــوب شــرق آســيااطــنهم مــع الوضــع االقتصــادي النــامي جيــدً و 

¥  ¤ £L ، فمعنـــاه أنـــه أرســـل هلـــم العقـــاب والعـــذاب يف هـــذه الـــدنيا حبـــدوث
ّب أي د،Mª  ©  ¨   §«L:وأمـا، قتصادية غري املتوقعة من كل جانـباألزمة اال

م -زعمهـــمعلـــى حـــدِّ -ة الكـــافرة يندونيســـاخلـــوف يف معظـــم حكـــام الدولـــة اإل فأصــــا
اعــة و  ، M±  °  ¯  ®  ¬L: مث،ــار حكمهــمااملــوت أو الفقــر أو ا

هــور بــت بأيــدي احلكــام بظرِّ ر خُ يســية الــيت حيكمهــا الظــاملون الكفــانو ندأن الدولــة اإلمعنــاه 
تمـــعجـــالرشـــاوى واجلـــرائم واالحتجا ـــاهعنـــالً فضـــ،ات واملظـــاهرات يف ا أي الدولـــة -أ

فــون بقــوة عرَ الــذين يُ وهــم ،الدولــة املســلمة اإلندونيســيةأنصــار يبــت بأيــدرِّ خُ -يــةالعلمان
.  اإلميان
َشـــرََع أبـــو تـــو تـــو وجـــوب عضـــاء اجلـــددغـــرس الفهـــم اخلـــاطئ وتـــدريب األســـبيل يف و 

،مة الــيت عاصــمتها معهــد الزيتــونندونيســية الكــافرة إىل الدولــة املســلهلجــرة مــن الدولــة اإلا
ن حتقيقهـا يف أي بقعـة مـن مـدَّ بُـن مكـة املكرمـة إىل املدينـة املنـورة المـهجرة الرسولف

توجــب علــى فإنــه ي، بــاهلجرة إىل املدينــةأصــحابه الكــرامالرســول أمــرإذا فــ،األرض
كـــــم غـــــري الـــــيت يســـــيطر عليـــــه احلُ ندونيســــية ســـــيني اهلجـــــرة مـــــن مكـــــة اإليندوناملســــلمني اإل

قولـه بواوقـد اسـتدلّ 1،األحكـام الشـرعيةُتطبَّـق فيهـا الـيتةندونيسـياإلإلسالمي إىل املدينة ا
 :MX  W  V  U  T S  R  Q  PY^  ]  \  [  Z_  `

g  f  e  d  c  b  ahk   j  iln  mL)يف وجــاء ، )97:النسـاء

1 See: Solahuddin, NII sampai JI Salafi Jihadisme di Indonesia, (Jakarta: Komunitas

Bambu, 2004), p.60.
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النبــوةمــا حــدث يف عصــر ُتشــبه ندونيســية احلاليــة دولــة كــافرة اآليــة أن الدولــة اإلبيــان هــذه 
.ادعوته قريشً ملصطفى حني بدأ ا

)اتبعـــوين(مـــراألففيـــه،)31:آل عمـــران(:MC   B  A    @  ?  >Lأمـــا قولـــه 
لفكـري واجلسـدي مـن مـوطن التحـول ااملقصـود بـاهلجرة و ،يف اهلجـرةخطـوايتوااتبعـ:مبعىن

ـــمث يُ ،ســـيةيندونيســـية إىل الدولـــة املســـلمة اإلنندو الدولـــة اإل القصـــد احلقيقـــي للهجـــرةح وضَّ
ا ب هـو البقـاء واالسـتيطان أيب تـو تـوقـولواملفهـوم مـن العبـادة علـى حـدِّ ، عبادة اهللاأ

اهلجــرة إىل مَ ْكــأن حُ ألتباعــه بــنيِّ مث يُ ،ا شــريعتهاهللا وتنفيــذً مَ ْكــحُ يف الدولــة املســلمة إطاعــةً 
مـن مث و ،اا كـافرً ذنبً ن ُمـاكـالشخصاوإذا مل يقم ،عملهامن دَّ بُ فريضة الدار اإلسالم 

. كم اإلسالميق فيها احلُ طبَّ سية ال يُ ندونيألن اجلمهورية اإلواجبة؛اهلجرة تصري 
»  ¬   ®  ¯  :Mوهي قولـه ، مث يشري أبو تو تو إىل اآلية اليت تتناول اهلجرة

¶        µ  ´  ³  ²  ±  °¸  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
È  Ç  Æ  ÅÉÍ  Ì  Ë  ÊL)لواقـع بـأن اخمالًفا إياهاجاء تفسريهقد و ، )100:النساء

إىل -وهـي دار الكفـر-ندونيسية احلالية اجلمهورية اإلها اهلجرة من القصد من اهلجرة في
أي يف، MÃ  ÂL:إن قولــهمث -ار اإلســالموهــي د-ةيندونيســالدولــة املســلمة اإل

فاملســـلمون قــــد ،جـــرة إلقامــــة الدولـــة املســــلمةل مفهـــوم اهلثِّــــالـــيت متُ ثنـــاء حماولتـــه اجلهاديــــة أ
.  ةيندونيساملوت من رجال أمن اجلمهورية اإلالقون العقوبة أو التعذيب حىتيُ 

سيةيندونالدولة اإلفيالصالة 
:M  =  <  ;   :  9  8قولـه أبـو تـو تـو شـيخ معهـد الزيتـونيُؤوِّل 

?  >@E     D  C   B  AL)ة بــــــــــــأن الصــــــــــــال، )35:نفـــــــــــالاأل
ة الدولـــنأل؛األعمـــال التافهـــة والعبثيـــةتـــدخل يف مجلـــة ســـية احلاليـــة يندونداخـــل الدولـــة اإل

ا يف إميانـه وأعمالـه وصــلواته ومـن يرغـب أن يكـون نظيًفـ،نفسـها مثـل القـاذورة أو النجاسـة
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ل املدينـة ثـِّمعهد الزيتـون الـذي ميُ أيرة إىل عاصمة الدولة املسلمة، ليس أمامه سوى اهلجف
.1رة اليت أقامها الرسول املنو 

مفهوم الصيام لدى الجماعة
ـ ا عـن أهدافـه حـول صـالحية دفاًعـ؛آيـات الصـيام علـى حسـب هـواهأبـو تـو تـو ر فسَّ

M  4  3: فآيـة الصـيام، لوقـائع الشـرعيةمع االً الدولة اإلسالمية اليت ال تتناسب أص
8  7       6  5L)قوله أن يُفسِّرها ب، )183:البقرة:M45L ،شـري ي

، بطالتــهدون توضــيح أركانــه أو مُ مــن ام إىل أعضــاء الدولــة املســلمة املفــروض علــيهم الصــي
،ا إىل السادسـة مسـاءمن الساعة السادسة صـباحً وإمنا يكتفي فقط بتحديد وقت الصيام

ــــديهم صــــيام بطالت الأن ُمــــومــــن املســــتغرب  ــــات واألل حاديــــث لــــيس كمــــا وردت يف اآلي
2.دها جملس القيادةدِّ على األنظمة أو اللوائح اليت حيُ وإمنا بناء،النبوية

لدى الجماعةالفيء والغنائممفهوم 
"  #  $  %  &  '  )  :Mيفســــر أبــــو تــــو تــــو مفهــــوم الغنيمــــة يف قولــــه 

  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,  +   *  )
=   <  ;   :  9  8  7  6>L)تالغنيمـــة عنـــده ليســـبـــأن،)41:األنفـــال

اهــدون إثــر احلــرب  اإلســالمية، وإمنــا أحـــلَّ ا عــن العقيــدة الكفـــار دفاًعــعلــىمــا يغتنمــه ا
بهااألموالسرقة م كفارو 3.من هؤالء الذين ليسوا من مجاعتهم على اعتبار أ

اآليات القرآنية يف بعض يضعتو أن زعيم هذه اجلماعة امللقب بأيب توجليا تَّضحي
ء قها على هؤالطبِّ فهذه اآلية الواردة عن النفاق يُ ،ةمنحرفتهلا تأويالوِّ ؤ غري موقعها، ويُ 

االطـالع يُرجـىملن يرغب يف دراسـة مفصـلة حـول التأويـل املنحـرف لآليـات القرآنيـة كمـا فهمهـا شـيخ معهـد الزيتـون 1
احلقائق الضالة لتأويـل اآليـات ":عنوانب، ات اإلسالميةمركز البحث والدراسعلى ما ألفه حممد أمني مجال الدين مدير

.  ـه1423إصدار دار الفالح، ،Fakta Kesasatan Tafsir NII Panji Gumilang،"أيب طاطاالقرآنية عند 
2 Ibid., p. 33.
3 Ibid., p. 41.
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 :M  \  [  Z  YX  W  V   Uأي قوله ، الذين انشقوا من تلك اجلماعة

h  g  f  e  d  c  b       a  `  _  ^  ]i       l  k   j
s        r  q  p  o  n  mty  x  w     v  uL)آل عمران:

ا على هؤالء إيالمً اُألَول من سورة املنافقني؛ اآلياتإليهم يف مثاين يشري اوكذ،)112
. احلركة اجلهاديةاملنشقني من هيئة 

الخاتمة
ندونيســـية نـــتج عنـــه صـــراع حـــول مصـــدر الدســـتور بـــني أن اســـتقالل الدولـــة اإلإىل خنلـــص 

فقامـت الدولـة ،ة هلـمصرة السـلطرون ملناخاآلسالمي والعلمانيني، وانتصر علماء الدين اإل
، وهـي مبـادئ غامضـة مل تفلـح يف بنـاء دولـة )املبـادئمخسـة (ى سـمَّ ندونيسية على مـا يُ اإل

-عليــه فثــارت ،اأذاق األمــة آالًمــرأس الســلطةممــا قــاد إىل وجــود طاغيــة علــى ؛متحضــرة
وقـد ،قهسـابمـن الً ومل يكـن أحسـن حـا،وجـاء مـن بعـده اجلنـرال سـوهارتو-أي سوكارنو

،ل بنـاء دولـة مسـلمةبُ بشىت السُّـواملسلمني واحلركات اإلسالمية حاولنا كيف أن علماء ابيَّ 
ـار1949مسلمة عام بالفشل، وما أعلنوه من دولةمفباءت حماوال وممـا ، سـرعان مـا ا

ـــه أن اجلميُ  ـــة مســـاحةتاعـــات اإلســـالمية بعـــد ســـقوط ســـوهارتو وجـــدؤســـف ل مـــن احلري
ــال جلماعــة ســي احلُ يلهثــون وراء كر ماؤهــازععــن الــدعوة، وظــلالتهغشــ كــم، فأفســحوا ا

م، رَّ ُحمـكـل تباحوأفنشرت أفكارها وسط الشباب، ،الدولة املسلمة ذات األفكار الضالة
ــــلتتم؛علــــى حتريــــف اآليــــاتتوعملــــ يف اخلتــــام يــــدعو مــــن مث و ، الفاســــداى مــــع فكرهــــشَّ
ا تلـــك اجلماعـــة الـــيت نشـــر ثـــان إىل ضـــرورة العمـــل علـــى تصـــحيح األفكـــار الفاســـدة الباح

.الضالة املضلة

References: 

Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Ilam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali



املجلد192 ـــ عون العدد. العشرونالتجديد م2016/ ھ1438.ر

Press, 2002).

Al-Chaedar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M.
Kartosoewirjo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam /DI-TII Semasa
Orde Lama dan Orde Baru, (Jakarta: Darul Falah, 1420H/).

Amin Rais, Politik Adiluhung, (Grafiti Press, 2002).

Amnesti International, Fakta Diskiriminasi Rezim Soeharto Terhadap Ummat Islam,
(Yogyakarta:  Wihdah Press, 1999).

Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk, and Makna, (Jakarta : The
Asia Foundation, 1999).

Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta:
LKiS, 1999).

Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1417H/1977M).

Arbi Sanit, Ormas dan Politik, (Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1987).

Asep Zaenal Ausop, Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewirjo NII KWIX dan Ma’had
Zaytun, (Bandung: Tafakur, 1432H/2011M).

Azyumardi Azra in Dr. A Effendy Choiri, Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi
Komparasi dan Diplomasi (Jakarta: Penerbit Pensil, 2008).

Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar
Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1422H/2001M).

Gatra, 21 December, 2002.

Gilang Pratama, Cuci Otak NII: Pengakuan Mantan Juru Doktrin NII, (Jakarta: Tinta
Publisher, 2011).

Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Idologis di Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2007).

Hendro Gunawan, M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan
Tahun 1953-1958, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1421/2000).

Irfan Awwas., Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Ummat Islam, (Jakarta: Wihdah
Press, 1999).

Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan
Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum nasionalis-Sekuler, (Yogyakarta: Penerbit
Uswah, 2008).

J. Boland, Islam di tengah pergulumulan, (Jakarta: Grafiti Press, 1993).

Jamhari Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,
2004).

Tempo, 21/XXXVII/14, July, 2008.

Journal Van Jorge, Vol.3. No.1, 2002.

Lukman Hakiem, Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar
Harjono, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1414H/1993M).

M. Amin Djamaluddin, Penyimpangan dan Kesesatan Ma’had al-Zaytun, (Jakarta:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2001).

M. Amin Jalamuddin, Bunker al-Zaytun: Fakta Kesesatan Tafsir NII Panji Gumilang,
(Jakarta: Darul Falah, 1423H/2002M).



صا محمد ين ينسو جا شاه لومحمد وا م الف ن ب سيا إندون سالمية الدولة س 193تأس

M. Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Penerbit Media Dakwah,
1422H/2001M).

M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Majalah Tempo, 19/XXXI 08 Juli 2002.

Majalah Tempo, 52/XXVIII 28 Februari 2000.

Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara, (Jakarta: Media Da’wah, 1422H/2001M).

Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuran Mantan Ketua JI, (Jakarta:
Grafindo Khazanah Ilmu, 9th edition, 2009).

Rifyal Ka’bah, The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shari’ah in the History of
Indonesia Law, (Jakarta: University of Indonesia, Postgraduate Studies Program,
2006).

S. Yunanto, (et.al), Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara, (Jakarta: The
Ridep Institute, 2003).

S.S. Juangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh: Mujahid Teragung
di Nusantara, (Medan: Gerakan Perjuangan dan Pembebasan Republik Islam
Federasi Sumatera Medan, 1987).

Sidarta Gautama dan Aris Boediono, Moralitas Politik dan Pemerintah yang Bersih,
(Jakarta: Rajawali Press, 1999).

Sohirin Mohammad Solihin, Islam and Politics: Emergence of Reformative Order in
Indonesia, (Kuala Lumpur: Research Center, International Islamic University
Malaysia, 2006).

Solahuddin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Jakarta: Komunistas Bambu,
2011).

Tempo 51/XII 19 Februari 1983 .

Umar Abduh, Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun,
(Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI).

Umar Abduh, Membongkar Gerkan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah al-Zaytun,
(Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengajian Islam, 4th edition, 1424H/2003).

Yunan Yusuf (ed.), Ensiklopedi Muhammadiyyah, (Jakarta: Rawalai Press Divisi Buku
Pergurun Tinggi, 2005).

Yusril Ihza Mahendra (ann.), Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan
Fakta dan Data, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Jakarta :
Penerbit Paramadina, 1999).




The Effect of Changing the Value of Currency Upon Fulfillment of Debt
Kesan Perbezaan Perubahan Nilai Mata Wang dalam Pembayaran Hutang



 

بعض العمالت تغّريًا فاحشًا يف ِقيمها بسبب احلروب أو االضطرابات شهدت 
الداخلية، وكثر التساؤل مؤخرًا عن حكم سداد الديون اليت جرت بتلك العمالت، 
وال سيما يف الدول اليت شهدت ثورات داخلية طال أمدها مثل سورية واليمن، حيث 

ا على حنو أورث اضطراباً أدت تلك الثورات إىل اخنفاض شديد يف عمالت بلدا
قَيم يفواحلق أن مسألة التغري الفاحش . وترددًا يف احلكم يف مسألة سداد الديون

العمالت هي أهمَّ املسائل االقتصادية يف عصرنا بالنظر إىل طبيعة النقود املتداولة يف 
ا، بل هي ورق تافه ال قيمة له ل وال زماننا، فهي نقود اصطالحية ال قيمة هلا يف ذا

وهذا جيعل نقود . أن الناس اصطلحوا على إعطائه قيمة ومعاملته معاملة األمثان
زماننا عرضة أكثر من أي نقد تعامل به الناس من قبل للتقلب الشديد يف قَيِمها 

مع . على حنٍو يثري قضايا شرعية خطرية تتعلق بوفاء الديون وقد صدر قرار عن ا
قضية تغري قيمة العملة يف وفاء الديون، مث ُأكّد هذا م بعدم اعتبار 1988الفقهي سنة 

م، لكن كال القرارين صدر يف وقت مل يشهد 1993القرار بآخر الحق سنة 
االخنفاض الشديد الذي شهدته بعض العمالت بعد صدورمها، فقد فقد الدينار 

، وكذا كان حال اللرية2003من قيمته بعد غزو العراق سنة % 90العراقي أكثر من 
السورية مؤخراً، وبسبب ذلك اضطربت الفتاوى الصادرة يف قضية التعامل مع هذه 
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