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Abstract:
This article explores moderate and eclectic traditionalism
beyond Kiai Haji Muhammad Hashim Ash’ari’s contribution in
the shariah and Islamic jurisprudence of social politic (Fiqh alSiyâsah al-Ijtimâ’iyah) in Indonesia. It is conceptual research
referring to some of his works as well as discussion about his
thought among Islamic scholars. Based on definition of
moderation from the Qur’an, hadith, and some scholars’
opinion, Hashim can be best categorized as Islamic
traditionalist figure who enforced both moderation and
eclecticism. However, he maintained distinctive features
compared to both traditionalist and modernist Islamic figures.
It is mainly clear from both his thought and movement which
rely on the Ahlus Sunnah wal Jama’ah in theology, four fiqh
school leaders (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah),
and thariqah sufiyah mu’tabarah. Additionally, he showed
appreciation and promoted for adaptation to both local and
foreign idea that later inspired distinctive religiosity in
Indonesia. This particularly applies in the concept of relation
between Islamic law and nationalism, jihad, political fiqh and
governmental system in Islam.
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ملخص البحث
تستكشف هذه الورقة الوسطية التقليدية واالنتقائية اليت سامهها كياهي حاجي حممد هاشم
األشعري يف الشريعة اإلسالمية وفقه السياسة االجتماعية .إنه حبث مفاهيمي يشري إىل بعض
أعماله وكذلك مناقشة حول أفكاره كعلماء املسلمني .بناءً على تعريف الوسطية من القرآن
واحلديث وبعض آراء العلماء ،ميكن تصنيف هاشم بشكل أفضل على أنه الشخصية اإلسالمية
التقليدية اليت فرضت الوسطية واالنتقائية .ومع ذلك ،فقد حافظ على مسات مميزة مقارنة بكل
من الشخصيات اإلسالمية التقليدية واحلداثية .يتضح بشكل أساسي من فكره وحركته اللذين
يعتمدان على أهل السنة واجلماعة يف العقيدة ،قادة املذاهب الفقهية األربعة (حنفية ،املالكية،
الشافعية واحلبلية) والطريقة الصوفية املعتربة .ابإلضافة إىل ذلك ،أظهر التقدير والرتويج للتكيف
مع األفكار احمللية واألجنبية اليت أهلمت الح ًقا التدين املميز يف إندونيسيا .وهذا ينطبق بشكل
خاص على مفهوم العالقة بني الشريعة اإلسالمية والوطنية واجلهاد وفقه السياسية والنظام
احلكومي يف اإلسالم.
الكلمات املفتاحية:
الوسطية؛ االنتقائية؛ التقليدية؛ احلركة؛ فقه السياسة االجتماعية

املقدمة

يف املرحلة التارخيية حلركة االستقالل اإلندونيسية ،ظهرت ثالث جمموعات

وتطورت يف وقت واحد ضمن خلفيات خمتلفة من التقاليد واملنح الدراسية وتوجه
الفكر ،وهي ( )1جمموعة النخبة اليت نتجت عن تدريب املدارس اهلولندية)2( ،
اجلماعات اإلسالمية احلديثة ،و( )3اجلماعات اإلسالمية التقليدية 1.كل جمموعة
تؤسس منظمتها االجتماعية اخلاصة .اجملموعة األوىل ،على سبيل املثال ،أسست
بودي أوتومو ( )Boedi Oetomoيف يوجياكارات يف عام 1907م ،بقيادة وحيد الدين
سوديرو هوسادا ( .)Wahidin Sudiro Husadaأتلفت اجملموعة من علماء اتبعني
1 Humaidy Abdussami and Ridlwan Fakla, Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama
(Yogyakarta: LTN & Pustaka Pelajar, 2005), 12.
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للمؤسسات التعليمية اهلولندية 2.اجملموعة الثانية أسست مجعية اخلري يف عام 1905م،
ومجعية رابطة العلماء يف جاوة الغربية عام 1911م ،واحملمدية يف يوجياكرات عام
1912م ،واإلرشاد عام 1915م ،والوحدة اإلسالمية عام  .1923أما اجملموعة
الثالثة فقد أسست مجعية هنضة العلماء ( )NUيف عام 1926م وهي :ممثل بيسانرتين
3
( )Pesantrenكرابط العلم والعلماء للوسطية اإلسالمية يف إندونيسيا.
بشكل عام ،تطمح مجيع املنظمات االجتماعية إىل النهوض ابلشعب
اإلندونيسي يف جوانب الدين ،والتعليم ،واالقتصاد ،والسياسة .ومع ذلك ،فقد اتبعوا
طرق بعضهم البعض واليت تسببت جزئيًا يف احتكاكات قوية بني جرياهنم ،ال سيما يف
جانب فهم وممارسة الطقوس الدينية .من انحية أخرى ،ترى اجملموعة احلداثية أن تقدم
اإلسالم والشعب اإلندونيسي ميكن حتقيقه من خالل حتديث التعاليم اإلسالمية من
خالل تشجيع اإلصالحات (التجديد) والتطهري وتعظيم االجتهاد مع ترك التقليد
الذي أييت من شعار العودة إىل القرآن .والسنة .من انحية أخرى ،تعترب اجملموعة
هتديدا واحنرافًا عن
احلداثية فكر وحركة اجلماعات احلداثية ،وخاصة برانمج التطهريً ،
استمرارية األفكار واملمارسات الدينية اإلسالمية ،خاصة يف جاوا ،وهو فهم سائد
ومستمر .لوقت طويل.

2 Haji Muhammad Syoedja, “Cerita Tentang Haji Ahmad Dahlan: Catatan Haji
Muhammad
”Syoedja,
n.d.,
57,
http://mpi.muhammadiyah.or.id/muhfile/mpi/download/Cerita tentang KHA
Dahlan -catatan_HM_Syoedjak.pd.
3 Achmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl AlSunnah Wa Al-Jama’ah (Surabaya: Khalista, 2010), 147; Chairul Anam, Pertumbuhan
Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Solo: Jatayu, 1985). Syamsun Ni’am, “Pesantren:
The Miniature of Moderate Islam in Indonesia,” Indonesian Journal of Islam and Muslim
Societies 5, no. 1 (2015): 111–34, https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134.
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مت التعبري عن هذا الرأي واملوقف األخري ،من بني أمور أخرى ،من قبل الشيخ
حممد هاشم أشعري (1947-1871م) 4،الذي كان شخصية رئيسية بني اجلماعات
اإلسالمية التقليدية .ومع ذلك ،غالبًا ما يُساء فهم اجملموعات وتقليديتها فقط على
أهنا تفامهات متتلكها جمموعة واحدة متخلفة ،قدمية الطراز ،مناهضة للتغيري ،حمافظة،
نصية ،مقلدة ،غري عقالنية ،مناهضة للحداثة 5.ويف الوقت نفسه ،بني اجلماعات
اإلسالمية التقليدية نفسها ،تتجلى التقليدية يف اجتاهات صغرية خمتلفة ختتلف عن
بعضها البعض .يظهر هذا بوضوح يف أفكار وحتركات الشيخ هاشم أشعري يف جمال
العقيدة والصوفية والفقه اإلسالمي والسياسي االجتماعي ،وخاصة الفقه السياسي.
من جوا نب خمتلفة ،تتجلى التقليدية يف يديه على أهنا انتقائية جتمع بني التقاليد
الفكرية للنسخة اإلسالمية الكالسيكية ألهل السنة واجلماعة والتقاليد احمللية واألفكار
األجنبية.
منهج البحث

تنهج هذه الورقة على منهج البحث الوصفي التحليلي ،بطريقة االستقراء
ومجع البياانت األساسية املتمثلة يف املؤلفات واملنشورات اليت أصدرها الشيخ حممد

هاشم أشعري .مث مجع البياانت الثانوية من كل املعلومات اليت هلا صلة مبوضوع
البحث سواء كان من املراجع املكتبية واجملالت احملكمة واملعلومات من الشيخ .مث

Muhammad Hashim Ash‘ari, “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah,” in
Irshad Al-Sari Fi Jam‘i Musannafat Al-Shaykh Hashim Ash‘Ari (Jombang: Maktabah alTurath al-Islami, 2007), 9–11.
5 Abdul Hamid, “Dakwah Dalam Perspektif Paradigma Tradisionalisme Dan
Reformisme,” Kordinat XV, no. 1 (2016): 93.
4
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عرض تلك البياانت األساسية والثانوية وإجراء دراسة وصفية حتليلية متعلقة ابلفقه
اإلسالمي.
املباحث والنتيجة
حملة احلياة الفكرية حلضرة الشيخ هاشم أشعري

ولد الشيخ هاشم أشعري يف  14فرباير 1871م يف جيدانج ،وهي منطقة

صغرية مشال مدينة جومبانج ( .)Jombangوهو ابن الزوجني األشعري وحليمة.
أشعري هو مؤسس ومدير رابط كرياس ) ،(Pesantren Kerasبينما أبو حليمة،
عثمان ،مؤسس ومدير رابط كيدانج ( .)Pesantren Gedangكان عثمان ابن صحة،
مؤسس ومدير رابط تنباك برياس ( 6.)Pesantren Tambak Berasويف سند النسب،
أصبح هاشم أشعري مرئيًا بشكل متزايد ألن أشعري وحليمة ينحدرون من جاكا تنقري
( )Jaka Tingkirأو السلطان هادي وجيااي ( .)Sultan Hadi Wijayaمن خط
حليمة نسب ينحدر هاشم أشعري من ساللة برابو براوجيااي (،)Prabu Brawijaya
بينما ينحدر من ساللة أشعري النسب من ساللة سنان جريي ( )Sunan Giriوسنان
جونونج جايت ( 7.)Sunan Gunung Jatiيُعرف هذان الواليان من األولياء التسعة
( )Wali Songoأبهنما من عطرة النيب حممد.

Herry Muhammad, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta:
Gema Insani, 2006), 70.
7 Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah,
67; Aguk Irawan, Penakluk Badai: Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari (Surabaya:
Khalista, 2010), 67; Latiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim
Asy’ari (Yogyakarta: LKiS, 2000), 14–15.
6
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نشأ هاشم أشعري يف بيئة دينية .يف سن الطفولة ،تعلم هاشم أشعري أوالً
التوحيد والشرح واحلديث والعربية والدراسة اإلسالمية األخرى من والده 8.بعد ذلك،
تعلم من رابط إىل رابط يف جاوا الشرقية مثل رابط وونوكرومو بروبوليغكو
( ،)Wonokromo Probolinggoرابط كادمياغان بغكاالن مادورا ( Kademangan
 )Bangkalan Maduraورابط سيواالن فاجني سيدوهارجو ( Siwalan Panji
 )Sidoarjoحتت رعاية املدير كياهي يعقوب 9.إىل جانب ذلك ،ذهب إىل مكة
املكرمة للدراسة مع علماء ابرزين من العلماء املكيني واجلاويني الذين استقروا يف مكة؛
ك السيد بكري شطا الدمياطي ،سعيد اليماين ،السيد عباس املالكي ،أمحد خطيب
امليناجنكباوي ،نووي البنتاين وحممد حمفوظ الرتمسي 10.وقام أيضا بتدريس التعاليم
اإلسالمية للطالب الدوليني يف مكة .ومن أشهر طالبه سعد هللا امليمين مفيت اهلند،
عمر محدان احملدث يف مكة ،كياهي عبد الوهاب حسب هللا متباك براس ( Tambak
11
 ،)Berasكياهي أسنوي قدس ( ،)Kudusكياهي صاحل اتيو (.)Tayu
هاشم أشعري هو كياي غزير اإلنتاج .خالل حياته املزدمحة يف اجملاالت
الدينية واالجتماعية والسياسية ،مثل أتسيس وإدارة رابط تيبو إيرينج ( Pesantren
 ،)Tebuirengوأتسيس وتطوير مجعية هنضة العلماء ،ومقاومة االستعمار ،جنح يف
صب أفكاره يف العديد من األعمال اليت تضمنت جماالت الالهوت واحلديث
والصوفية والفقه اإلسالمي والسياسة االجتماعية .كتب معظم األعمال ابللغات العربية
واإلندونيسية واجلاوية .مجعت أعماله املختلفة فيما بعد يف خمتارات كتبها حممد عصام
Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah,

8

74.
Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari, 20.
Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa AlJama’ah, 76.
11 Mukani, Biografi Dan Nasihat Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari
(Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), 16.
9

10
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الدين حاذق يف إرشاد الساري يف مجع مصنفات الشيخ هاشم أشعري .من خالل
أعماله ،جنح يف تقدمي شخصية دينية إندونيسية فريدة كانت قادرة على التكيف مع
12
التقاليد احمللية وأصبحت مصدر إهلام أربطة املعاهد اإلسالمية يف نظام التعليم.
أخريا ،خلدماته العظيمة يف جماالت الدين والتعليم واالجتماعية والسياسة
ً
الوطنية ،أطلق عليه علماء آخرون كياهي هاشم أشعري يف دور حضرة الشيخ (معلم
كبري) كما سجلها زخمشري ظفري 13.اعتربها عبد الرمحن مسعود مبثابة خطة رئيسية
لرابط العلم 14.ومنحته حكومة مجهورية إندونيسيا لقبًا مرموقًا كبطل قومي .حىت

جيمس جيه فوكس ( ،)James J. Foxعامل األنثروبولوجيا من اجلامعة الوطنية األسرتالية
( ،)Australian National Universityوصفه أبنه ويل من أولياء هللا مؤثر على جاوا
بسبب عمق معرفته ويعتقد أنه جيلب الربكات ألتباعه 15.أصبحت أفكاره وحتركاته
مصدر إهلام للسمات املميزة إلندونيسيا وهي نتيجة اختيارية خمتلفة التفامهات
اإلسالمية والتقاليد احمللية واألفكار األجنبية اليت كانت منسجمة مع الشريعة اإلسالمية
16
عامة والفقه اإلسالمي خاصة من أجل حتقيق املصاحل العامة.

Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, Dan
Kebangsaan (Jakarta: Kompas, 2010), 94.
13 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan
Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 137.
14 Abdurrahman Mas‘ud, Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi
(Yogyakarta: LKiS, 2004), 207.
15 Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan,
27.
16 Muhammad Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the
Contradiction of Maslahat and the Holy Text,” Millati: Journal of Islamic Studies and
Humanities 5, no. 2 (2020): 121–28, https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
12

601

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

Mohammad Hasan

وسطية حضرة الشيخ حممد هاشم أشعري يف جماالت الشريعة

قبل مناقشة مزيد من التفكري الوسطي لدى كياهي هاشم أشعري ،يقدم هذا
القسم وص ًفا للمصطلحات املعتدلة .ميكن رؤية املصطلحات من جانبني ،ومها
املصطلحات كحاوية واملصطلحات كمحتوى .عند النظر إليها على أهنا حاوية ،ميكن
استخدام مصطلحات معينة يف ختصصات معينة .على العكس من ذلك ،عند
مشاهدته من حمتوى مصنف يف مصطلحات معينة ،جيب فهمه بعناية ونقد .فيما
يتعلق ابملصطلحات كمنتدى ،هناك تعبري مشهور يعرفه علماء املسلمني ،وهو "ال
ينبغي مقاضاة استخدام املصطلحات والكلمات" ،مما يدل على أنه ميكن ألي
شخص استخدام املصطلحات بغض النظر عن البيئة الثقافية ،أو اإلطار العقلي ،أو
نظرية املعرفة أو الفلسفة واأليديولوجيا اليت ولدت هذا املصطلح ،ألن املصطلح هو

إرث كل حضارة يف خمتلف التخصصات يف اجملتمع.
مصطلح "الوسطية" هو احلال أيضا .كحاوية ،ميكن استخدام هذه
املصطلحات يف بعض التخصصات العلمية .ومع ذلك ،كقارئ ،جيب أن يكون
مالحظًا حملتوايت هذه املصطلحات .يف الدراسات اإلسالمية ،على سبيل املثال،

حيتوي مصطلح "الوسطية" على معاين خمتلفة .يربط غالبية علماء الدراسات اإلسالمية
هذا املصطلح من الغرب مبصطلح "الوسطية" .معجميًا ،هو اسم هنائي يشري إىل جذر
كلمة "وسط " .هذه الكلمة هلا معاين خمتلفة .فسرها ابن منظور على أهنا "بني
18
وفسرها
الطرفني" 17،فسرها مؤلف املعجم الواسط على أهنا "بسيطة" و "خمتارة"،
ّ

Ibnu Manzur, Lisanu Al-‘Arab, Dar al-Ma‘ (Kairo, 1994), 4831.
Sha‘ban ‘Abd Al-‘Ati, Al-Mu‘jam Al-Wasit (Kairo: Majma‘ al-Lughah al‘Arabiyah, 2004), 1031.
17
18
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الراغب األصفهاين على أهنا "ما له طرفان متساواي القدر" و"استعمال القصد املصون
19
عن اإلفراط والتّفريط".
اإلفراط مفرطة يف الدين ،بينما التفريط ختتزل التعاليم الدينية .أتيت هذه من
نفس الكلمة اجلذرية مع مصطلح "تطرف" ،أي "طارف" (حافة) ،على عكس
مصطلح "توسط" ،وهو الوسطية ،املشتق من نفس جذر كلمة "واسطية" .هااتن
الكلمتان مذكوراتن يف القرآن .يستخدم القرآن كلمات "طََرف" و "طََرف" و "أطرف"
يف إحدى عشرة آية ،وابلتحديد يف سورة ال عمران [ ،128 :]3وسورة هود [:]11
 ،114وسورة الرعد [ ،41 :]13وسورة إبراهيم [ 43 :]14وسورة طه [:]20
 ،130وسورة األنبياء [ ،44 ،]21وسورة النمل [ ،40 :]27وسورة الصافات
[ ،48 :]37وسورة ص [ ،52 :]38وسورة الشورى [ ،45 :]42وسورة الرمحن
[ 20.56 :]55ابإلضافة إىل ذلك  ،فإن كلمة "وسط" ومشتقاهتا وهي وسطى و
أوسط ووسط مذكورة يف مخس آايت  ،وهي ابلتحديد يف سورة البقرة [ 143 :]2و
 ، 238وسورة املائدة [ ،89 :]5وسورة القلم [ ،28 :]68وسورة العادايت
[.5 :]100
"و َسطَة"
وعلى وجه التحديد ،فإن اآلايت اخلمس اليت تستخدم كلمة َ
واشتقاقها قد مت تفسريها ابختالف بعض الشروح مثل الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور
"التحرير والتنوير" 21،يف أيسر التفسري لكالم العلي الكبري 22،وإرشاد العقل السامل إىل
19 Al-Raghib Al-Asfahani, Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur’an (Damaskus: Dar alQalam, 2009), 869.
20 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Al-Mu‘Jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an
Al-Karim (Kairo: Dar al-Hadith, 1364), 425.
21 Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir (Tunis: al-Dar alTunisiyah, 1984), 17-18.
22 Abu Bakr Jabir Al-Jaza’iri, Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-‘Ali Al-Kabir (Jeddah:
Racem Advertising, 1990), 125–26.
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مزااي الكتاب الكرمي 23.ومع ذلك ،على وجه اخلصوص ،فإن تفسريهم هو نفسه ،أي
الوسط بني إفراط والتفريط .بشكل عام ،تشري اآلايت اخلمس إىل اجلودة والسلوك
وطريقة التفكري اليت تعترب جيدة يف اإلسالم ،أي كوهنا اجلماعة الرئيسية ،وتكريس
أمسى وأقدر عقل ،وصالة العصر ،واألنشطة املالئكية.
بصفته أول متلقي ومفسر وممارس للقرآن ،فإن النيب حممد ﷺ يشجع هذه
مباشرا على رفاقه .ففي احلديث مثالً ،يشجعهم بقوله" :خري
الوسطية كما يقدم مثاالً ً
24
األمور أوساطها" .كلمة أوساط هنا تعين "الطبيعة اجلديرة ابلثناء للجانبني احلقري".
وكما روى اإلمام البخاري "ما خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين قط إال
أخذ أيسرمها ،ما مل يكن إمثا ،فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه".
يف خطاب الفكر اإلسالمي املعاصر ،يتم تفصيل النصوص املعيارية لالعتدال
اإلسالمي أعاله مبزيد من التفصيل من قبل العلماء وف ًقا لتطور ديناميكيات اجلماعات
اإلسالمية ،على مستوى اخلطاب والعمل ،يف أجزاء خمتلفة من العامل .وكان خالد أبو
25

الفضل من بني صفوف العلماء املهتمني هبذا اخلطاب .يف رأيه ،فإن احلديث الذي
يروي قصة النيب اختار الوسيط عند مواجهة اخليارين املتطرفني أعاله هو أصل
االعتدال الذي غرسه .ابلنسبة له ،فإن مصطلح "الوسطية" يتماشى مع مصطلح
"احلداثي" و "التقدمي" و "اإلصالحي" .ومع ذلك ،فهو يفضل "الوسطية" ،ألنه
26
يُنظر إليه على أنه أكثر مالءمة لوصف اجلماعات اليت يواجهها جبماعات متزمتة.
23 Abu al-Su‘ud Al-‘Imadi, “Irshadu Al-‘Aql Al-Salim Ila Mazaya Al-Kitab AlKarim,” 2015, 123.
24 Majd al-Din Abu alSa‘adat al-Mubarak Muhammad ibn al-Athir al-Jazari,
Jami‘ Al-Usul Fi Ahadith Al-Rasul, 1969, 399.
25 Al-Bukhâri, Al-Jâmi’ Al-Shahîh (Kairo, Mesir: Dâr al-Sya’b, 1987), 1530–31.
26 Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan (Jakarta:
Serambi, 2006), 27.
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يستخدم مصطلح "احلداثي" لإلشارة إىل اجلماعات اليت حتاول التغلب على
حتدايت احلداثة واملشكالت املعاصرة ،ويستخدم املصطلحني "التقدمي" و
"اإلصالحي" إلظهار موقف النخبة الفكرية ،املتعلقة مبسألة الليربالية وعالقتها
ابإلصالحات والتقدم اليت ال متثل غالبية املسلمني .على عكس مصطلحات
"احلداثي" و "التقدمي" و "اإلصالحي" ،فإن مصطلح "معتدل" يشري إىل االعتدال
الذي هو املؤسسة الدينية لغالبية املسلمني اليوم .بدالً من ذلك ،يستخدم مصطلح
"املتزمت" مع معاين مشاهبة ملصطلحات "أصويل" و "متشدد" و "متطرف" و
"راديكايل" و "متعصب" و "جهادي" ولكن بنقاط ضغط خمتلفة .ومع ذلك ،فهو
يفضل استخدام مصطلح "املتزمت" ،ألنه يرى أن خصائص هذه اجلماعات املتزمتة
متيل إىل أن تكون غري متساحمة ،واختزالية ،وحرفية ،وترى الواقع اجلماعي كشكل من
27

أشكال تلويث احلقيقة احلقيقية.
بشكل أوضح ،خصائص الفهم الوسطية وممارستها يف اإلسالم  ،وهي (أ)
اختيار الطريق الوسطي ابلتخلي عن املوقف املفرط يف الدين (اإلفراط) وموقف
تقليص التعاليم الدينية (التفريط) ( ،ب) املوازنة ( التوازن بني الشؤون العاملية واآلخرة
وميكنه التمييز بني االحنرافات واالختالفات (ج) االستقامة والثبات بقبول احلقوق
والوفاء اباللتزامات بشكل متناسب( ،د) التسامح من خالل االعرتاف ابلفروق
واحرتامها( ،هـ) املساواة من خالل ترك األعمال التمييزية( ،و) الشورى يف حل
املشكالت مع مبدأ املنفعة قبل كل شيء( ،ز) إجراء إصالحات على أساس املصلحة
العامة 28،احلفاظ على التقاليد القدمية اليت ال تزال ذات صلة ،واختاذ أشياء جديدة
El Fadl, 29–32.
Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction
”of Maslahat and the Holy Text.
27
28
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مفتوحا للعصر ( ،ي) أن
أكثر صلة( ،ح) إعطاء األولوية( ،ط) أن تكون دينا ميكيًا
ً

مبتكرا .إبحداث اخرتاقات جديدة يف املنفعة والتقدم ،و(ك) التحضر من
تكون
ً
29
خالل التمسك ابلشخصية النبيلة والنزاهة الذاتية.
بناءً على ذلك ،فإن كياهي هاشم أشعري تنعكس أفكار وحركات الوسطية
يف جماالت العقيدة والصوفية والفقه اإلسالمي والسياسة االجتماعية ،واليت ختتلف
بشكل عام عن اجلماعات اإلسالمية احلداثية .إذا رددت اجلماعة اإلسالمية احلداثية
مصطلح "الرجع إىل القرآن والسنة" كأساس رئيسي لفكرهم وحركتهم ،فإن فكر كياهي
هاشم أشعري وحركته هو بناءً على تفسري العلماء هلذين املصدرين الرئيسيني لإلسالم

ألن فهمهما ال يزال يتطلب تفسريمها .ويستند هذا إىل حقيقة اترخيية مفادها أن حفنة
من الناس فقط قادرون ح ًقا على االجتهاد ،يف حني أن البقية ،املعرتف هبم
30
واحملرومون ،هم فقط مقلد ومتبع.
أ .جمال العقيدة

يف جمال العقيدة ،كياهي هاشم أشعري ملتزم بعقيدة أهل السنة واجلماعة.
مصطلح "أهل السنة واجلماعة" .قبل تسمية مدرسة العقيدة ،كانت املصطلحات

"سنة" و "مجاعة" شائعة االستخدام يف الكتاابت العربية .يظهر هذا على سبيل املثال
يف رسائل املأمون إىل واليه إسحاق بن إبراهيم عام  218هـ قبل أيب احلسن األشعري
( 324-260هـ) ،الرقم املذكور سلف ولد أهل السنة واجلماعة .تتضمن الرسالة
Afrizal Nur and Lubis Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran
(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsîr),” AnNur 4, no. 2 (2015): 212–13.
30 Hasyim Asy’ari, Al-Qanun Al-Asasi: Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
(Jember: Darus Sholah, 2006), 7.
29
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عبارة "ونصب أنفسهم إىل السنة" وعبارة "أهل احلق والدين واجلماعة"  -احلق والدين
31
واجلماعة.
أكد كياهي هاشم أشعري أن "أهل السنة واجلماعة" عند "هنضة العلماء"
اتباع أيب احلسن األشعري وأبو منصور املاتريدي يف جمال العقيدة 32.يف أحد مؤلفاته
رسالة أهل السنة واجلماعة ،أوضح أنه يف البداية كان أغلب أهل جاوا يتمسكون
أبهل السنة واجلماعة ،ولكن حالل عام 1330هـ كان التسلل من تعاليم خمتلفة،
حيث دخلت إليها عقيدة ال تتفق مع غالبية سكان جاوا؛ مثل تعاليم حممد بن عبد
الوهاب ،حممد عبده ،حممد رشيد رضا ،شيعة رافضة ،والطريقة الصوفية املنحرفة كأتباع
احللول واالحتاد .وانتقد من زعم أهنم من أتباع حممد بن عبد الوهاب الذين استخدموا
النموذج الوثين (التكفري) ضد أتباع املدارس األخرى ،وأتباع التصوف ،والشيعة رافضة،
33

وأتباع الصوفية املنحرفة.
كياهي هاشم أشعري من علماء الوسطية وليس متطرفًا .كما أنه ينقد فكرة
التجسيم والتكفري على املذاهب األخرى ،ويهمش القرآن والسنة ،وحيبس إنكار
صفات هللا .على عكس الفكرتني اللتني ال تتناسبان بنفس القدر يف هذا الدين .فيما
يتعلق هبذه النقطة ،قال كياهي هاشم أسيعري أن كل مجاعة اإلسالم ال تزال يف ممر
الدين اإلسالمي .كما يف مقدمة مقالة اإلسالميني واختالف املصلني .وادعى أن:

Said Aqil Siradj, Ahlussunnah Wal Jama’ah: Sebuah Kritik Historis (Jakarta:
Pustaka Cendekia Muda, 2008), 6; Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah
Analisa Perkembangan (Jakarta: UI Press, 2008), 65.
32 Ash‘ari, “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah,” 9.
33 Ash‘ari, 9.
31
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"البشر على خالف بعد نبيهم يف نواح كثرية ،حيث يضللون بعضهم البعض ،لدرجة
34

أن يصبحوا طوائف وجمموعات خمتلفة .فقط ،ما زالت جتمعهم اإلسالم".
على الرغم من تعليقاته االنتقادية للغاية على العديد من اجلماعات اإلسالمية
أبدا ألن القاعدة األساسية لفكرته "مل يكفر أهل
املضللة األخرى ،إال أنه مل يكفرها ً
القبلة وأهل الشهادتني" .فهذه هي عقيدة أهل السنة واجلماعة ،عقيدة وسطية متسك
إليها كياهي هاشم أشعري ومجعية هنضة العلماء.
ب .جمال الفقه
كما يف جمال العقيدة ،أكد كياهي هاشم أشعري أن مجعية هنضة العلماء
ستتبع إحدى املذاهب الفقهية األربعة ،وهي احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنبلية يف
35
الفقه ألن يف اتباعها مصلحة عظيمة واالعراض عنها مفسدة كبرية .ومع ذلك ،بناءً
على اتريخ حياته ،فقد كان أقرب إىل مذهب اإلمام النفيس الشافعي وهو املذهب
النبيل ،ألن هذا املذهب كان مذهب غالبية املسلمني يف جاوا خالل حياته 36.كما
أن غالبية العلماء الذين أصبحوا أساتذته هم علماء الشافعية ،مثل السيد بكري شطا
الدمياطي ،وكياهي نووي البنتاين ،وكياهي حممد حمفوظ الرتمسي.

يف التعامل مع القضااي الفروعية اخلالفية ،جيب استخدام أفكار هاشم أشعري
كمثال .بصفته مؤسس مجعية هنضة العلماء ،فهو معروف بشدة ابألفكار اليت تعترب
34 Ahmad Ath-Thayyib, Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahpahaman
–Tentang Khilāfah, Hākimiyah, Jahiliyah Dan Ekstremitas (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 97
115.
35 Muhammad Hashim Ash‘ari, “Al-Tibyan Fi Al-Nahy ‘an Muqata‘ah AlArham Wa Al-Aqarib Wa Al-Ikhwan Wa Yalihi Al-Qanun Al-Asasi Li Jam’iyati
Nahdlati Al-Ulama, Wa Risalat Al-Mawa’id,” in Irshad Al-Sari Fi Jam‘ Musannafat AlShaykh Hashim Ash‘Ari (Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami, 2007), 28.
36 Ash‘ari, “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah,” 9.
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منحرفة عن أهل السنة واجلماعة ،ولكنها تدعو إىل أمهية األخوة اإلسالمية والوطنية
واإلنسانية .لذلك ،حذر املسلمني من أن يكونوا متعصبني يف املسألة الفقهية الفرعية.
حيث قال كياهي هاشم أشعري" :اي علماء املتعصبني لبعض املذاهب أو بعض
األقوال ،دعوا تعصبكم يف أمر الفروع الذي العلماء فيه على القولني ،فقائل :كل
جمتهد مصيب ،وقائل :املصيب واحد ،ولكن املخطئ يؤجر ،ذروا التعصب ،ودعوا
هذه األهوية املردية ،ودافعوا عن دين اإلسالم ،واجتهدوا يف رد من يطعن يف القرآن
وصفات الرمحن ،ومن يدعي العلوم الباطلة والعقائد الفاسدة ،واجلهاد يف هؤالء
37

واجب ،فهال شغلتم أنفسكم به".
إن هذا الكالم يثبت بوضوح أبنه شخصية معتدلة وسطية ،حيرتم االختالف
يف الرأي يف الفقه وعدم التعصب املفرط يف املسائل الفقهية حيث يفرق صفوف
األخوة بني املسلمني .فهذه الدعوة للتخلي عن التعصب جتاه نتيجة االجتهاد يف جمال
الفقه هي طريقة لتجميع قوة الفكر يف سطر واحد .مبعىن آخر ،حيظر بشدة السلوك
املسيء جتاه الناس من خمتلف املذاهب الفقهية ،ال سيما يف مسائل الفقه .وهذا
خيتلف عن فكريه يف مسائل العقيدة حيث ينتقد ويضلل أتباع العقيدة الباطلة وال
يكفرهم ما داموا من أهل القبلة والشهادتني.
على الرغم من التسامح يف املسائل اخلالفية الفقهية ،ال يزال كياهي هاشم
متمس ًكا بقاعدة املذهب .وذكر أسباب دفاعه عن قاعدة املذهب على ما يلي؛ أوالً:
الرجوع إىل رأي علماء السلف إمجاع العلماء ألنه ال ميكن فهم القرآن مباشرة دون
الرجوع إىل رأيهم .اثنياً :أمر النيب حممد قومه ابتباع اجلماعة الغالبة (السواد األعظم)
37 Ash‘ari, “Al-Tibyan Fi Al-Nahy ‘an Muqata‘ah Al-Arham Wa Al-Aqarib Wa
Al-Ikhwan Wa Yalihi Al-Qanun Al-Asasi Li Jam’iyati Nahdlati Al-Ulama, Wa Risalat
Al-Mawa’id,” 33.
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يف الدين .اثلثًا :اتباع رأي مذهب الفقه األصح واألعلم ،ألن لديهم فقيه النفس
38
وامللكة الفقهية يف االجتهاد بناء على قاعدة املذهب.
فوسطية كياهي حممد هاشم أشعري يظهر يف النقطتني األساسيتني .األوىل:
خيتلف عن موقف غالبية اجلماعات اإلسالمية احلداثية اليت ترفض التقليد يف الفقه من
خالل الرتويج لالجتهاد .الثانية :خيتلف األمر عن موقف بعض املسلمني املتعصبني
على املذهب الفقهي املعني وينكرون املذاهب الفقهية األخرى .كانت فكرته وحركته
يف الوسط بني هذين االجتاهني كما أنه ميثل أتسيس غالبية املسلمني يف العامل عرب
اترخيه .فبعد وفاته ،تكون أفكاره وحركاته الوسطية يف جمال الفقه أساسا جلمعية هنضة
العلماء حىت اآلن ،ال سيما يف جلنة حبث املسائل حلل املسائل الواقعية واملوضوعية
والقانونية حلل الوقائع املسائل املستجدة سواء يف جمال العبادة أو املعاملة واالجتماعية
والسياسية.
ج .جمال التصوف

على عكس اجلماعات اإلسالمية احلداثية اليت متيل إىل رفض مجيع أنواع
املمارسات الصوفية اليت تعترب منحرفة عن طهارة اإلسالم بسبب البدعة يف العبادة

والشرك ،أكد كياهي هاشم أشعري أن أهل السنة واجلماعة عند هنضة العلماء
39
التمسك إىل اإلمام الغزايل واجلنيد البغدادي.

Mat Solikhin, “GERAKAN PEMIKIRAN DAN PERAN TIGA ULAMA NU
)(K.H. HASYIM ASY’ARI, K.H.R. ASNAWI KUDUS, K. H. WAHHAB HASBULLAH
DALAM MENEGAKKAN AHL Al-SUNNAH WAL-JAMA’AH ANNAHDLIYAH DI
JAWA TAHUN 1926 – 1971,” Jurnal THEOLOGIA 27, no. 2 (2016): 351,
https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.1071.
39 Ash‘ari, “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah,” 9.
38
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يهدف أفكاره يف التصوف إىل حتسني سلوك املسلمني بشكل عام ،وهو من
نواح كثرية تكرار ملبدأ الغزايل .ووف ًقا له ،هناك أربعة قواعد جيب أن يقوم هبا من يريد
أن يكون من أهل الطريقة .األول :جتنب احلاكم الظامل ،الثاين :احرتام أولئك الذين
يسعون لتحقيق السعادة يف اآلخرة ،الثالث :مساعدة الفقراء .الرابع :وأداء صالة
40
اجلماعة.
توضح هذه النقاط األربع أفكار الصوفية لدى كياهي هاشم أشعري الوسطية
والتوازن بني احلياة يف الدنيا واآلخرة ،ألن الفكر الصويف ال يتجه حنو اآلخرة فقط
أيضا إىل املصلحة الدنياوية ،مثل مساعدة الفقراء ،ولكن أيضا
كالصالة ،بل يتجه ً
جتنب احلكام التعسفيني لشعوهبم .من هذه النقطة يبدو أن كياهي هاشم أشعري أكد
على الصوفية اخلالصة .يريد أن يُنظر إىل الصوفية من جوهرها وليس من جوانبها
41

الثقافية .وهذا من عظمة فكرته يف التصوف.
كثريا بفكر
وهكذا رغم أن فكر التصوف لدى كياهي هاشم أشعري أتثر ً
الغزايل ،فال ميكن فصله عن أتثري حركة اإلصالح الصوفية اجلديدة اليت تركزت يف مكة
واملدينة يف هناية القرن التاسع عشر واليت قام هبا عبده يف جهوده .صياغة العقيدة
اإلسالمية لتلبية احتياجات احلياة احلديثة ،حبيث ميكن لإلسالم أن يلعب مسؤوليات
أكرب يف اجملاالت السياسية واالجتماعية والتعليمية .هلذا السبب ،أطلق عبده أفكاره
للمسلمني لالبتعاد عن التعلق بعقلية أئمة املدرسة وللمسلمني للتخلي عن مجيع

أشكال ممارسات الطريقة الصوفية 42.اهلدف اآلخر حلركة النهضة هو إزالة الصوفية من
التطرف واالفراط والغلو .حيث أوضح التزام مجيع املسلمني ابلشريعة ،حبيث إذا ادعى
Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari, 53.
Syamsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf (Jakarta: Amzah, 2014), 371.
42 Dhofir, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai
Masa Depan Indonesia, 140.
40
41
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شخص ما أنه ويل مث فعل أشياء غريبة ونفى الشريعة ،فإنه مل يكن وليًا ،ولكنه زنديق.

كما قال قائل منصوب إىل اإلمام مالك" :من تفقه ومل يتصوف فقد تفسق ومن
تصوف ومل يتفقه فقد تزندق ومن مجع بينهما فقد حتقق".
يوضح الوصف أعاله أن أفكار هاشم الصوفية هي تفكري صويف معتدل يقع
يف الوسط بني أفكار جمموعتني متعارضتني يف التعامل مع التصوف ،ومها من ينقضون
التصوف ومن يلتزمون ابلتصوف وخيالفون الشريعة اإلسالمية .فشلت اجملموعة األوىل
يف فهم طبيعة مفهوم اإلحسان يف الشريعة اإلسالمية وهو جوهر الصوفية ،بينما
فشلت اجملموعة الثانية يف فهم الشريعة كأساس للصوفية ومصدرها .هااتن اجملموعتان
غري متناسبتني بنفس القدر يف النظر إىل التصوف الذي طوره علماء الصوفية من أهل
السنة واجلماعة على أساس القرآن والسنة.
فكر التصوف كياهي هاشم أشعري وموقفه مع تعاليم الصوفية اليت هلا منط
الصوفية السنية األخالقية العمالية كما طورها علماء الصوفية من أهل السنة واجلماعة
خاصة يف املرحلة التارخيية من التطور .التصوف يف القرن الثالث اهلجري ومرحلة
التوطيد يف القرن اخلامس اهلجري .فهذه أفكار كياهي هاشم أشعري وحركته أهلمت
أتسيس مجعية أهل الطريقة املعتربة لنهضة العلماء ( )JATMAN NUكلجنة خاصة يف
هنضة العلماء لتنظيم الطريقة الصوفية ،وأتلفت غالبيتها من األخوايت الصوفية من
الطريقة القادرية والنقشبندية .كما حبث مارتن فان بروينسني ( Martin Van
 )Bruinessenأن معظم علماء بسنتريين ( )Pesantrenيف جاوا طوروا التعاليم
43
اإلسالمية احلنيفة وجتنبوا املذاهب الصوفية الضالة اليت ال تزال مزدهرة خارج جاوا.

43 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi
Islam Di Indonesia (Bandung: Mizan, 1995), 164.
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الوسطية التقليدية االنتقائية لدى كياهي هاشم أشعري يف فقه السياسة االجتماعية
إبندونيسيا

ظهرت أفكار كياهي هاشم أشعري الوسطية يف جمال العقيدة والفقه

والتصوف يف تطبيقاته يف اجملال االجتماعي السياسي ،خاصة بعد عودته إىل إندونيسيا
عام 1899م بعد سبع سنوات من العيش يف مكة .يف نفس العام ،بدأ ابلرتكيز على
تدريس سنرتي ( )Santriطالب أربطة العلم من خالل إنشاء رابط تبو إيريغ
( )Pesantren Tebuirengاإلسالمية الداخلية ومت االعرتاف هبا رمسيًا من قبل
اهلولنديني يف  6فرباير  1906م 44.شارك كياهي هاشم أشعري بشكل كبري يف
احلفاظ على أربطة العلم وتطويرها يف القرن العشرين امليالدي وأصبحت املورد األكثر
دورا
أمهية يف قيادة أربطة العلم يف مجيع أحناء جاوا ومادورا منذ عام 1910م .لعب ً

رئيسيًا يف أتسيس وتطوير مجعية هنضة العلماء ،واليت لعبت منذ أتسيسها يف عام
45
مهما يف احلياة االجتماعية السياسية يف إندونيسيا.
 1926م ً
دورا ً
منذ أتسيسها ،كان لـكياهي هاشم أشعري أتثري كبري على احلياة االجتماعية
دائما تقريبًا
السياسية ،على املستوى احمللي والوطين .أصبح املؤسس واملدير لتبو إيرينغ ً
جزءًا من شخصية النخبة الوطنية ،يف كل من جملس الوزراء والربملان .وكان كياهي
هاشم نفسه كمؤسس ورئيس األكرب جلمعية هنضة العلماء بشكل مباشر يف اجلهود
املبذولة للقضاء على املشكالت االجتماعية والسياسية بناءً على أفكاره يف جماالت
اإلميان والصوفية والفقه .يف اجملال االجتماعي الديين ،بعد تسلل تعاليم خمتلفة كانت

44 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren
Di Tengah Arus Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 249–53.
45 Dhofir, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai
Masa Depan Indonesia, 100.
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خمتلفة عن التعاليم السائدة لسكان جاوا 46،انتقد وتقومي ودعا املسلمني لتتماشى مع
تعاليم أهل السنة واجلماعة ولالحتاد ضد االستعمار اهلولندي والتخلص من
االستعمار .كما حاول القضاء على اجلرمية والفجور يف بيئة رابط تبو إيريغ ،حبيث جنح
يف تغيري جمتمع رابط تبو إيريغ 47.ويف جمال السياسية الوطنية ،كان له دور فاعل يف
معارضة االحتالل اهلولندي والياابين الذي توج إبصدار فتوى قرار اجلهاد للدفاع عن
48

الوطن هو جهاد سبيل هللا ،فاندلعت املعركة البطولية يف  10نوفمرب 1945م.
وابلتايل ،فإن األهداف الرئيسية لدى كياهي هاشم أشعري يف أتسيس مجعية
هنضة العلماء ثالثة( :أ) احلفاظ على الورثة الدينية الوسطية اليت سلكتها األولياء
التسعة ،لظهور حركة التجديد من اجلماعات اإلسالمية احلداثية اليت تقدم االفراط
والتفريط وتعرض اخلطر يف البيئة الدينية يف جاوا( 49،ب) توحيد الوحدة اإلسالمية مع
العلماء للمصلحة الدينية ،واالجتماعية السياسية واالقتصادية 50ألن املسلمني يتفرقون
ويعيشون يف أسواء أحوال بسب االستعمار وظهور الفرقة الوهابية و(ج) مقاومة
االستعمار اهلولندي الذي يضعف تطور اإلسالم يف إندونيسيا 51.يف تعامله مع هذه
املشكالت االجتماعية والسياسية .وقام كياهي هاشم أشعري يف حتقيق هذه األهداف
عن منهج الوسطية واالعتدال والتسامح والتوازن حىت حيرتمها أصدقاؤه وخصومه.
نقطة مهمة ،إن أفكار وحركات كياهي هاشم أشعري يف جمال االجتماعية
السياسية هي أفكاره حول القومية الوطنية واجلهاد وأشكال احلكم اليت تعكس أفكاره
Ash‘ari, “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah,” 9–10.
Supriadi, Ulama Pendiri Dan Penggerak Intelektual NU (Tebuireng: Pustaka
Tebuireng, 2005), 28.
48 Irawan, Penakluk Badai: Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari, 388.
49 Mukani, Biografi Dan Nasihat Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, 26.
50 Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 15.
51 Alwi Sofwan and Muslich Miftach, Ahlusunah Wal-Jama’ah Nahdlatul Ulama
(Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1993), 15.
46
47
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وحتركاته الوسطية يف جماالت الشريعة عامة ويف الفقه خاصة .ابلنسبة له ،القومية
ليست جمرد مصطلح ،لكنها تعبري عن حب اإلنسان لوطنه ،والذي جيب إثباته
ابجلهاد يف سبيل هللا 52.إن روح القومية مل هتدأ أبدا .حىت قبيل وفاته ،كان العديد من
الزعماء الوطنيني مثل بونج تومو ( )Bung Tomoوالقائد الكبري سويديرمان
كثريا لطلب النصيحة حول كيفية
( )Panglima Besar Sudirmanيزورون تيبو إيرينج ً
53
النضال من أجل االستقالل وطرد املستعمر من إندونيسيا.
خطااب عن الوطنية واملقاومة عن االستعمار:
كما ألقى كياهي هاشم أشعر
ً

عاما املاضية ،حيث
"لقد قاومنا االستعمار لعدة سنوات ،خاصة خالل اخلمسني ً
قاومنا املستعمر يف حرب قضت على العديد من شخصياتنا وأطفالنا .لقد ضحينا
بكل ما لدينا ،ونواجه من أجله العديد من الصعوابت واآلالم والبؤس .نقوم بذلك
كخطوة إلعالء كلمة هللا ،وعزة اإلسالم واملسلمني ،والشريعة اإلسالمية .كل اجلهود
املبذولة لتضييق األنشطة السياسية للمسلمني هي يف األساس حماولة لتهدمي الشريعة
اإلسالمية .على هذا األساس فإن احلرب واملقاومة على االستعمار جهاد يف سبيل
54
هللا .احلرب يف سبيل اإلسالم ودين اإلسالم".
فهذا يثبت أن كياهي هاشم له أفكار وحركة يف فقه السياسة االجتماعية
على منهج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة ومذهب اإلمام الشافعي يف الفقه .فهذا
يتصور يف فكرته عن مكانة إندونيسيا دار اإلسالم أو دار الكفار حني االستعمار؟
فقرر يف املؤمتر جلمعية هنضة العلماء 1936م يف بنجار ماسني ( )Banjarmasinأن

Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari, 127.
Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 58.
54 Gugun El-Guyanie, Resolusi Jihad Paling Syar’i (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2010), 146.
52
53
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إندونيسيا دار اإلسالم وإن استعمر هوالندا ألن املسلمني يف إندونيسيا ميكن أن
55

يطبقوا الشريعة اإلسالمية.
فيظهر جانب الوسطية يف فكر كياهي هاشم أشعري يف فقه السياسة حيث
قرر أن إندونيسيا دار اإلسالم ال دار احلرب .فهذه الفكرة ختتلف متاما عن موقف
اجلماعات اجلهادية اليت اهتمت أن إندونيسيا دار احلرب ،بل اهتمت أن الدميقراطية
كفر ألهنا دين .فالصحيح أن الدميقراطية ليست دينا ،بل إمنا هي نظام الدولة .وإن
كانت مجهورية إندونيسيا جتري على نظام الدميقراطية البنجشاشيالوية ( Demokrasi
 )Pancasilaفإن الدولة حتافظ على تطبيق الشريعة اإلسالمية 56.فعلى هذا،
إندونيسيا دار اإلسالم ألن الدولة حتافظ على تطبيق الشريعة اإلسالمية.
وقرر كياهي هاشم أشعري أيضا أن الدفاع عن الوطن جهاد يف سبيل هللا بعد
إعالن االستقالل اإلندونيسي للحفاظ على مكانة الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا
( .)NKRIحمتوايت قرار اجلهاد هي كما يلي( :أ) جيب احلفاظ على استقالل
إندونيسيا املعلن يف  17أغسطس 1945م( ،ب) مجهورية إندونيسيا ابعتبارها
احلكومة الوحيدة القانونية ،جيب الدفاع عنها وإنقاذها( ،ج) عدو مجهورية إندونيسيا،
وخاصة هولندا ،الذي جاء متحمالً مهام جيش احللفاء (الربيطاين) يف مسألة أسرى
احلرب الياابنيني ،وابلتأكيد من خالل االتفاقات السياسية والعسكرية إلعادة استعمار

 55هذه الفتوى تنبين على كتباب بغية املسرتشدين لفضيلة احلبيب عبد الرمحن حممد حسني املشهور ،أنظر! Abdurrahaman
Al-Masyhur, Bughyatu Al-Mustarsyidin (Tarim: Markaz al-Nur li Dirasat wa Abhast,
2009), 4–330.
56 Muhammad Taufiq, Akhmadul Faruq, and Ibnu Khaldun, “Implementation
of ‘The Madina Charter’ in a Democratic Country : Indonesia as a Model,” in
Proceedings of the 6TH International Prophetic Heritage Conference (SWAN 2018) Istanbul,
Turkey (Istanbul: SWAN, 2018), 523; Ahmed Salem and Muhammad Taufiq,
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إندونيسيا( ،د) املسلمون ،وخاصة أعضاء هنضة العلماء ،جيب أن حيملوا السالح ضد
اهلولنديني وأصدقائهم الذين يريدون إعادة استعمار إندونيسيا ،و(هـ) هذا االلتزام هو
أحد اجلهاد الذي جيب على كل مسلم (فرض عني) على مسافة  94كيلومرتا  ،يف
حني أن من هم خارج تلك املسافة ملزمون مبساعدة إخوانه الذين هم يف نطاق 94
57
كيلومرتا.
بشكل عام ،تشمل حمتوايت قرار اجلهاد القومية الوطنية ،والنظام الدستوري
يف شكل مجهورية واجلهاد الذي خيتلف عن اجلماعات اإلسالمية األخرى ،وخاصة
دار اإلسالم ( - )DIاجليش اإلسالمي اإلندونيسي ( ،)TIIحزب التحرير
اإلندونيسي 58،والدولة اإلسالمية يف العراق والشام .يف موضوع الوطنية ،فهو خيتلف
عن حزب التحرير الذي يرفض للوطنية .وبدالً من ذلك ،فإهنم حيملون عابرة للحدود

الوطنية تتمثل رؤيتها السياسية يف توحيد أنواع خمتلفة من اهلوايت اإلسالمية يف مجيع
أحناء العامل حتت حكم اخلالفة ابعتبارها السلطة الوحيدة لنظام الدولة القومية يف شكل
مجهورية إندونيسيا املوحدة اليت تعترب املعاهدة الوطنية النهائية 59.يف السابق ،على
الرغم من اختالفها قليالً عن حزب التحرير الوطين وفشلها ،حاول وحارب دار
اإلسالم واجليش اإلسالمي اإلندونيسي من أجل جعل إندونيسيا دولة إسالمية.

60
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Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyȃ Min Manzhûr Saddi
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ويف مسألة اجلهاد ،ففكرة كياهي هاشم أشعري خمتلف متاما عن داعش أو
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .إهنم يعرتفون فقط بنوع واحد من اجلهاد ،وهو
اجلهاد اإلرهايب ،ابعتباره التفسري الوحيد آلايت اجلهاد .ألهنم يعتقدون أن آايت
السالم قد مت استجواهبا آبايت السيف 61.فإهنم يفسرون اجلهاد فقط على أنه عمل
يعرف هاشم اجلهاد أبنه عمل دفاعي.
هجومي ،بينما ّ
تظهر أفكار وحركات كياهي هاشم أشعري نفسه كشخصية وسطية انتقائية
تقليدية .ولد من بسنرتين املعروفة ابلتقليد إىل التمسك إىل أهل السنة واجلماعة يف
العقيدة واملذاهب األربعة يف الفقه والطريقة الصوفية املعتربة يف التصوف .حيث جعل

هذه الثوابت الثالثة قانوان أساسيا جلمعية هنضة العلماء .فتحركت هذه اجلمعية على
يد كياهي هاشم أشعري مجعية وسطية تقليدية انتقائية ،ليست مجعية تقليدية جامدة
وغري قابل للتغيري واإلصالح .على يده هنضت وتطورت األفكار واحلركات يف فقه
السياسة االجتماعية املناسبة حلالة إندونيسيا سواء كان عند االستعمار أو عند
االستقالل.

62

61 Masdar Hilmy, “Genealogi Dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam
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2 (2014): 414.
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يف سياق إندونيسيا وعناصرها اخلارجية ،قام كياهي هاشم أشعري يف الوسط
بني التطرف واالفراط .قام ابجلهاد واملقاومة على االستعمار بتقرير أن إندونيسيا دار
اإلسالم .وهذا القرار ألجل دعم عسكر حزب هللا ضد االستعمار واحملاولة
لالستقالل .فبعد االستقالل قام بتقرير قرار اجلهاد أن الدفاع عن الوطن جهاد يف
السبيل هللا .فهذه هي وسطية تقليدية انتقائية يف فقه السياسة االجتماعية لدى كياهي
هاشم أشعري حتت نظام مجعية هنضة العلماء ألجل املصلحة العامة جلميع املواطنني
اإلندونيسيني وحلماية الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا ولتحقيق السالم العاملي.
اخلامتة

وإن ولد كياهي هاشم أشعري من بسرتين املعروفة ابلتقاليد واملمارسة الدينية،

ولكن أفكاره وحركاته يف فقه السياسة االجتماعية متطورة ال جامدة .حيث قام والتزم
كياهي هاشم أشعري مبنهج األفكار واحلركات الوسطية االنتقائية التقليدية بني اإلفراط
والتفريط .تتجلى هذه األفكار واحلركات حينما وضع القانون األساسي جلمعية هنضة
العلماء أن ال وسطية يف جماالت الشريعة اإلسالمية هي التمسك إىل أهل السنة
واجلماعة يف العقيدة واملذاهب األربعة يف الفقه والطريقة الصوفية املعتربة يف التصوف.
وقام بتطبيق هذه الوسطية االنتقائية التقليدية يف فقه السياسة االجتماعية إبندونيسيا
حبب األوطان والوحدة واملقاومة على االستعمار ومكانة إندونيسيا دار اإلسالم،
والدفاع عن الوطن جهاد يف سبيل هللا ،وشكل نظام الدولة املوحدة جلمهورية
إندونيسيا وحتقيق األمن واملصاحل العامة جلمهورية إندونيسيا .وهذا كله بعض أفكار
وحركات كياهي هاشم أشعري يف فقه السياسة االجتماعية يف إندونيسيا.

619

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

Mohammad Hasan

املراجع
‘Abd al-Baqi, Muhammad Fu’ad. Al-Mu‘Jam Al-Mufahras Li Alfaz AlQur’an Al-Karim. Kairo: Dar al-Hadith, 1364.
Abdussami, Humaidy, and Ridlwan Fakla. Biografi 5 Rais ‘Am
Nahdlatul Ulama. Yogyakarta: LTN & Pustaka Pelajar, 2005.
Al-‘Ati, Sha‘ban ‘Abd. Al-Mu‘jam Al-Wasit. Kairo: Majma‘ al-Lughah
al-‘Arabiyah, 2004.
Al-‘Imadi, Abu al-Su‘ud. “Irshadu Al-‘Aql Al-Salim Ila Mazaya AlKitab Al-Karim,” 2015, 123.
Al-Asfahani, Al-Raghib. Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur’an. Damaskus:
Dar al-Qalam, 2009.
Al-Bukhâri. Al-Jâmi’ Al-Shahîh. Kairo, Mesir: Dâr al-Sya’b, 1987.
Al-Jaza’iri, Abu Bakr Jabir. Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-‘Ali Al-Kabir.
Jeddah: Racem Advertising, 1990.
al-Jazari, Majd al-Din Abu alSa‘adat al-Mubarak Muhammad ibn alAthir. Jami‘ Al-Usul Fi Ahadith Al-Rasul, 1969.
Al-Masyhur, Abdurrahaman. Bughyatu Al-Mustarsyidin. Tarim:
Markaz al-Nur li Dirasat wa Abhast, 2009.
Amin, Syamsul Munir. Ilmu Tasawuf. Jakarta: Amzah, 2014.
Anam, Chairul. Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Solo:
Jatayu, 1985.
Ash‘ari, Muhammad Hashim. “Al-Tibyan Fi Al-Nahy ‘an Muqata‘ah
Al-Arham Wa Al-Aqarib Wa Al-Ikhwan Wa Yalihi Al-Qanun AlAsasi Li Jam’iyati Nahdlati Al-Ulama, Wa Risalat Al-Mawa’id.”
In Irshad Al-Sari Fi Jam‘ Musannafat Al-Shaykh Hashim Ash‘Ari.
Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami, 2007.
———. “Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama‘Ah.” In Irshad Al-Sari Fi
Jam‘i Musannafat Al-Shaykh Hashim Ash‘Ari. Jombang: Maktabah
al-Turath al-Islami, 2007.
Asy’ari, Hasyim. Al-Qanun Al-Asasi: Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.
Jember: Darus Sholah, 2006.
Ath-Thayyib, Ahmad. Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahpahaman
Tentang Khilāfah, Hākimiyah, Jahiliyah Dan Ekstremitas. Jakarta:
Lentera Hati, 2016.
Bruinessen, Martin Van. Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat: TradisiTradisi Islam Di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995.
Dhofir, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai

620

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

Al-Wasaţiyah al-Intiqâiyah al-Taqlîdiyah: Dirâsat Haula Harakati wa Afkari
Kiâi Hâjî Hâsyim Asy’arî fî Fiqh al-Siyâsah al-Ijtimâ’iyah bi Indûnîsiâ

Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2011.
El-Guyanie, Gugun. Resolusi Jihad Paling Syar’i. Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2010.
Fadl, Khaled Abou El. Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan. Jakarta:
Serambi, 2006.
Hamid,
Abdul.
“Dakwah
Dalam
Perspektif
Paradigma
Tradisionalisme Dan Reformisme.” Kordinat XV, no. 1 (2016): 93.
Harisudin, Muhammad Noor. “Islām Wa Fiqh Nusantara: Al-Tanāfus
’alá Al-Huwīyah Wa ’Alāqat Al-Sultah Wa Al-Ramz Al-Dīnī Li
Jam’īyah Nahdlatul Ulama.” Studia Islamika 24, no. 3 (2017): 503–
54. https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4324.
Hayati, Nilda. “KONSEP KHILAFAH ISLᾹMIYYAH HIZBUT
TAHRIR INDONESIA: Kajian Living Al-Qur’an Perspektif
Komunikasi.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 12,
no.
1
(2017):
169–200.
https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200.
Hilmy, Masdar. “Genealogi Dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara
Islam Iraq Dan Suriah (NIIS) Di Indonesia.” Teosofi: Jurnal
Tasawuf Dan Pemikiran Islam 4, no. 2 (2014): 414.
Ibnu ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. Tunis: alDar al-Tunisiyah, 1984.
Ibnu Manzur. Lisanu Al-‘Arab. Dar al-Ma‘. Kairo, 1994.
Irawan, Aguk. Penakluk Badai: Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari.
Surabaya: Khalista, 2010.
Ismail, Faisal. “The Nahdlatul Ulama: Its Early History and
Contribution to the Establishment of Indonesian State.” Journal of
Indonesian
Islam
5,
no.
2
(2011):
247–82.
https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.247-282.
Jalil, Abdul, and Muhammad Taufiq. “Al-Ȃtsȃr Al-Mutarattibah ‘Ȃla
PERPPU (Lawȃih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min AlMunazhzhamȃt Al-Mujtama’Iyyah Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda
Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyȃ Min Manzhûr Saddi AlDzarî’Ah.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 14, no. 1
(2019): 144. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1982.
Khuluq, Lathiful. “K.H. Hasyim Asy’ari’s Contribution to Indonesian
Independence.”
Studia
Islamika
5,
no.
1
(2014).

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

621

Mohammad Hasan

https://doi.org/10.15408/sdi.v5i1.760.
———. “Kyai Haji Hasyim Asy’ari’s Religious Thought and Political
Activities
(1871-1947).”
McGill
University,
1997.
http://www.ebp.aaykpn.ac.id/kitab/kitab2_ke_nu_an/KYAI
HAJI HASWM ASY%27ARI%27S.pdf.
Khuluq, Latiful. Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari.
Yogyakarta: LKiS, 2000.
Mas‘ud, Abdurrahman. Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan
Tradisi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
Misrawi, Zuhairi. Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan,
Dan Kebangsaan. Jakarta: Kompas, 2010.
Muhammad, Herry. Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20.
Jakarta: Gema Insani, 2006.
Mukani. Biografi Dan Nasihat Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.
Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
Nasir, M. Ridlwan. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok
Pesantren Di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.
Nasution, Harun. Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa
Perkembangan. Jakarta: UI Press, 2008.
Ni’am, Syamsun. “Pesantren: The Miniature of Moderate Islam in
Indonesia.” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 5, no. 1
(2015): 111–34. https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134.
Nur, Afrizal, and Lubis Mukhlis. “Konsep Wasathiyah Dalam AlQuran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr
Dan Aisar at-Tafâsîr).” An-Nur 4, no. 2 (2015): 205–25.
Rozi, Syafuan. “Nasionalisme, Demokratisasi, Dan Sentimen
Primodialiisme Di Indonesia,” 2010, 89–104.
Salem, Ahmed, and Muhammad Taufiq. “Manâfidu Al-Muharramât
Ilâ Muntijâti Al-Halâl: “Dirâsah Tahlîliyah Fî Dhaw’i Ma’âyir
Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî Al-Dawlî Wa Al-Ma’âyir AlMâlayziah”.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 16, no. 1
(June 27, 2021): 230–50. https://doi.org/10.19105/ALLHKAM.V16I1.3050.
Siradj, Said Aqil. Ahlussunnah Wal Jama’ah: Sebuah Kritik Historis.
Jakarta: Pustaka Cendekia Muda, 2008.
Sofwan, Alwi, and Muslich Miftach. Ahlusunah Wal-Jama’ah Nahdlatul
Ulama. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1993.

622

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

Al-Wasaţiyah al-Intiqâiyah al-Taqlîdiyah: Dirâsat Haula Harakati wa Afkari
Kiâi Hâjî Hâsyim Asy’arî fî Fiqh al-Siyâsah al-Ijtimâ’iyah bi Indûnîsiâ

Solikhin, Mat. “GERAKAN PEMIKIRAN DAN PERAN TIGA
ULAMA NU (K.H. HASYIM ASY’ARI, K.H.R. ASNAWI
KUDUS,
K.
H.
WAHHAB
HASBULLAH)
DALAM
MENEGAKKAN
AHL
Al-SUNNAH
WAL-JAMA’AH
ANNAHDLIYAH DI JAWA TAHUN 1926 – 1971.” Jurnal
THEOLOGIA
27,
no.
2
(2016):
331–64.
https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.1071.
Supriadi. Ulama Pendiri Dan Penggerak Intelektual NU. Tebuireng:
Pustaka Tebuireng, 2005.
Syoedja, Haji Muhammad. “Cerita Tentang Haji Ahmad Dahlan:
Catatan
Haji
Muhammad
Syoedja,”
n.d.
http://mpi.muhammadiyah.or.id/muhfile/mpi/download/Cer
ita tentang KHA Dahlan -catatan_HM_Syoedjak.pd.
Taufiq, Muhammad. “A Critique against the Perspective of Al-Thufy
on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text.” Millati:
Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 2 (2020): 121–28.
https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
———. “Nahdlatul Ulama ’ s Fatwas on Politics in Indonesian : A
Maqashid Evaluative Study” 2005, no. 2 (2021): 1–2.
Taufiq, Muhammad, Akhmadul Faruq, and Ibnu Khaldun.
“Implementation of ‘The Madina Charter’ in a Democratic
Country : Indonesia as a Model.” In Proceedings of the 6TH
International Prophetic Heritage Conference (SWAN 2018) Istanbul,
Turkey, 523. Istanbul: SWAN, 2018.
Zuhri, Achmad Muhibbin. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang
Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah. Surabaya: Khalista, 2010.

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 595-623

623

