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Abstrak  

Terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi 
Masyarakat menimbulkan polemik hebat di seluruh pelosok tanah 
air. Ada yang mendukung namun tak sedikit juga yang 
menentang. Kelompok pendukung beranggapan bahwa Perppu ini 
sebagai respon yang tepat dari pemerintah atas maraknya 
berbagai serangan terorisme di Indonesia. Sementara bagi 
kelompok penentang, perppu ini merupakan bukti bahwa rezim 
sekarang sedang membangun system diktator. Selain itu mereka 
juga menuding bahwa ormas Islam yang akan banyak menjadi 
korban penerapan perppu tersebut, khususnya ormas Islam yang 
dikenal memperjuangkan formalisasi penerapan syariah Islam 
(tathbiq syari’ah) di Indonesia.  

Artikel ini tidak hendak memperpanjang daftar polemik 
Perppu tersebut, tetapi akan mencoba menjelaskan sejarah 
perjalanan penerapan hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini 
hendak membuktikan bahwa hukum Islam sudah berjalan dan 
menyatu dengan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Dengan 
bukti sejarah bahwa ketika nusantara berada dalam tekanan 
penjajahan, hukum Islam masih bisa berlaku secara baik, bahkan 
diakui dalam sistem perundang-undangan Belanda dan Jepang. 
Maka artikel ini menegaskan secara ilmiah, dengan menganalisis 
data sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia bahwa 
adanya atau tidak adanya Perppu bahkan apapun bentuk 
kebijakan pemerintah yang dianggap menghalangi penerapan 
hukum Islam, tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi hukum 
Islam di Indonesia. 

 
Kata Kunci : Sejarah, Hukum Islam Indonesia dan Perundangan 
 

 

                                                           

1
ؼ الؿلم في اإلاجخمعاث اإلاؿلمت، اإلاىعلض   جم جلضًم اإلالالت في اإلالخلى الثالث مىخضي حعٍؼ

-18َـ /  1438عبُع ألاٌو  19-18بمضًىت ؤبى ظبي، صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، في الـترة مً 
 م. 2016صٌؿمبر  19



 | تطبيق الشريعة اإلسالمية في إندونيسيا

2 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017 

 

 مقدمة .أ

 عكغ ؤلف ؾبعت جًم ؤهثر مًؤعزبُل عباعة عً هضوهِؿُا ب
غة، و  ًازغ َظا الىاكع الجؼغافي بلى جىىع ؾياجها مً  مً الُبُعي ؤنحٍؼ

ظا الخىىع العغقي والخعضصًت  الىاخُت العغكُت والثلاؿُت والضًيُت. َو
ت خُث ًخؼحر الىظام اللاهىهُ مؿاع الخُاةبكيل هبحر على الضًيُت كض ؤزغ 

اللاهىوي بخؼحر الثلاؿت اإلاهُمىت على الضولت. وكض قهضث بهضوهِؿُا زالر 
ش بلى اللغن الثالث مغاخل جاٍع سُت وهي مغخلت جللُضًت كبل الخاٍع

الهجغي ؾُُغ عليها الثلاؿاث الخللُضًت مً عباص اللىي الُبُعُت، 
ومغخلت ؾاصث بها زلاؿت َىضوهُت وبىطًت اؾخمغث ختى اللغن الثالث 

كذ عكغ، زم جإحي بعض طلً مغخلت  الثلاؿت ؤلاؾالمُت على ؿيها جـىَّ
 .     وكتها حمُع الثلاؿاث الؿاثضة

اللغن ؤوازغ في  جغؾم َُمىتهاعىضما بضؤث الثلاؿت ؤلاؾالمُت 
عت ؤلاؾالمُت في َظٍ الـترة اإلاُالصي 13اٌ صزل ، وجم جُبُم الكَغ

. وفي الؼغبي ظام اللاهىن ه جُبُمالاؾخعماع الهىلىضي ألاعزبُل وؿغى 
عت ؤلاؾالمُتكىة الاؾخعماع ؤعلىذ اللغن الؿابع عكغ   بلؼاء الكَغ

ُت بهضوهِؿُا اللاهىهُت. اإلاؿلمحن  مع طلً ؿةنو  عؾمُا مً زٍغ
عت وبن وان في هُاق مدضوص، ؤلاهضوهِؿُحن  ً في جُبُم الكَغ مؿخمٍغ

عت ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُاممىىت حهىص ول  ىابظلو  وبعاصتها  إلخُاء الكَغ
ني  .بلى لىاثذ اللاهىن الَى

عت ؤلاؾالمُت  كبل ما  في ؿترةبضؤث حهىص الؾخعاصة الكَغ
ً  1945هضوهِؿُا عام باؾخلالٌ  )اللجىت   BPUPKIخُث جم جيٍى

ت إلعالن الاؾخلالٌ( ومعظم ؤعًاثه مً جىانل  ،اإلاؿلمحن الخدًحًر
"مُثاق  ىضعًنُاػت الاجـاق اإلاجلـ بعض ؾلؿلت مً الجلؿاث بلى 

َظا ًخًمً  .1945ضؾخىع ل االظي ؤنبذ ؿُما بعض اؿخخاخ "حاهغجا
عت ؤلاؾالمُت إلاعخىليها". ُثاق بىضا اإلا ًدمل عباعة "وحىب جُبُم الكَغ
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ؤن  1959ًىلُى  5وكض كغع عثِـ الجمهىعٍت مً زالٌ اإلاغؾىم الغثاس ي 
 .1945مُثاق حاهغجا حؼء ال ًخجؼء مً صؾخىع 

ى ؤلاهضوهِؿُت علدىمت ألا كاض ي باإلا، Bustanul Arifinًلٌى 
بحن الىظم  انغاع ؤن الؿاخت اللاهىهُت في بهضوهِؿُا حكهض، ؾابلا

عُتال عت ،اللاهىن العغفي، واللاهىن اإلاضوي الثالر، وهي دكَغ  والكَغ
ٌ َظٍ الىعكت . وبهظا ؿةن مىيىع (2)تؤلاؾالمُ عت  ىحنلج خى الكَغ

هلُت )ب( اؾخجابا إلاا خضصٍ اإلادىع الثالث ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُا، 
ت اإلاظوىعة في الىعكت  ٍغ ، ىخضياإلا االتي ونلخني مً مىظمي َظالخهٍى

ع وبؾالمُت الضولت. وهي   الدكَغ

 

 ا : بين التطبيق والتقنينندونيسيإالشريعة إلاسالمية في  .ب

عت   ـاث ؤنلها مً الكغع  هما عغؿهالكَغ الجغحاوي في الخعٍغ
ى  لا  ،عباعة عً البُان وؤلاظهاعَو ًلاٌ قغع هللا هظا ؤي حعله ٍَغ

م اإلاؿخلُم ومىه ،ومظَبا ومىه اإلاكغعت عت هو ، الٍُغ م في  يالكَغ الٍُغ
عت ؤلاؾالمُت ؛ وؤما (3)الضًً  بِىما صًً، هي صًً ؤلاؾالم هـؿهؿالكَغ

وؤلاعقاص ألاوامغ والىىاهي مً  علُماث ؤلالهُتَى مجمىعت مً الخ ؤلاؾالم
 عؾٌى هللا نلى هللا علُه وؾلم ًجب ؤلاًمان والعمل  ؤهٌؼ علىالتي 

 .7ؾىعة الخكغ:  كىله حعالى في ، واؿم َظا الخعٍغف(4)بها
ٍُ َوَما َجَهٰىُىْم َعْىُه َؿاهَتُهى۟ا    ٌُ َؿُسُظو ُؾى  َوَمأ َءاَجٰىُىُم الغَّ

                                                           

(2 )Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gemas 

Insani Press, 1996), p. 12. 
ـاث( علي بً مدمض الجغحاوي، 3) ، 1َـ(، ج  1405، )بحروث: صاع الىخب العغبي، الخعٍغ

 .167م 
( ٌؿخسلو َظا الخعٍغف مً عضة مهاصع، منها: عبض اللاَغ بً َاَغ ألاؾـغاًُني، 4)

؛ 9(، م 1977، 2، )بحروث: صاع آلاؿاق الجضًضة، ٍالـغق ٌؿً الـغق وبُان الـغق الىاحُت
ا: حامعت اإلاضًىت العاإلاُت لليكغ(، ألاصًان واإلاظاَب، وباخثحن بجامعت اإلاضًىت العاإلاُت،  )مالحًز

 . 27م
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عت ؤلاؾالمُت وكفي  رحخبوطهغ ال   ىعلاإلادىمت ألا ب اض يالكَغ
جُبُم بطا ؤعصها الىالم عً ،  Rifyal Ka’bah، ؤلاهضوهِؿُت ؾابلا
عت ؤلاؾالمُت عت ؤلاؾالمُت لها زالزت معان: الكَغ  يه ،ؤوال، ؿةَالق الكَغ

عؾٌى هللا نلى هللا علُه وؾلم مً  حمُع الىهىم الضًيُت اإلاجٌز على
اإلاخعللت باألخيام ههىم اللغآن والؿىت  يه ا،زاهُالىخاب والؿىت؛ 

عت في مباخث ؤنىٌ ؛ العملُت ف الكَغ ـحن ًىاؿلان حعٍغ وهال الخعٍغ
ى:  هللا اإلاخعلم بإؿعاٌ اإلاخيلـحن باالكخًاء ؤو الخسُحر ؤو زُاب الـله َو

  .)5(الىيع
ؿُُلم على احتهاصاث ؤَل العلم والـله على الثالث  ؤما اإلاعنى

الىهىم الضًيُت الؾخسغاج ألاخيام، واحتهاص الصخابت والخابعحن 
ظا الخعٍغف م وؿلهاء ألامهاع ، ى  ُابمَو ف الـله َو العلم لخعٍغ
عت . ؿ)6(ت اإلاىدؿبت مً ؤصلتها الخـهُلُتباألخيام الكغعُ الكَغ
 في اإلاؿاثل الضًيُت ؿهم الـلهاءَى  للمعنى الثالثؤلاؾالمُت وؿلا 

ع ؤو اإلاخعللت بإعماٌ ؤلاوؿان باعخباٍع ف، ومؿاثل يلاإلا مىيىع الدكَغ
 ومنها ما لم ًجٌز ؿُه هو. وبما ؤهه، هومنها ما ًجٌز ؿُه  ؤلاوؿان

ؿُخـاوث ؿهم ؤلاوؿان على هو لُل البكغي، ًىُىي على الـىغ والخد
سغج مىه  .)7(ومً زم ظهغ اإلاظاَب الـلهُت ،جـؿحراث مسخلـت واخض ٍو

عت ؤلاؾالمُتالخضًث عً جُبُم ؿ ما، ًخُلب في بلض  الكَغ
عت ؤلاؾالمُت الثالر اإلاظوىعة.  جدضًض مـهىم معحن مً معاوي الكَغ

عت باإلاعنى ؿ  بمـهىمهاللاهىن  ٌؼُُهٌو حؼُي مجاٌ ؤوؾع مما ألا الكَغ
عت ب. ؤما الخضًث مدضوصة على اإلاؿاثل التي ًجٌز  اَا الثاويعىمالكَغ

                                                           

ٌ غ الضًً الغاػي، سمدمض ًً عمغ بً الخؿً، ؿ( 5) ، )بحروث: اإلادهٌى في علم ألانى
 .97، م 1(، ج 1997ماؾؿت الغؾالت، 

اب زالؾ، 6) ، )اللاَغة: مىخبت الضعىة، الُبعت علم ؤنٌى الـله( الكُش عبض الَى
 11(، م 1986الثامىت، 
(7) Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: 

Rifyal Ka’bah Foundation Publisher, 2016  
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والىهىم مخىاَُت بِىما مؿاثل البكغ ػحر مخىاَُت؛ ، عليها الىو
عت باإلاعنى الثو  ى الـله،  لثاالكَغ عضة  بلى ؤهه ٌكملباإلياؿت َو

 ػمىُت مدضصة ومظاَب مسخلـت ؿةهه ًمثل عؤًًا ًخإزغ بسلـُتجـؿحراث 
للخالت الغاَىت في  ػحر مىاؾب ووفي ظغوؾ معُىت كض ًيىن مىاؾبا ؤ

 .بلضجلً ال

عت ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُاوؤما  اإلاهُلح ؿ جُبُم الكَغ
عت ؤلاؾالمُت  ؿُه اإلاؿخسضم  ؤلاؾالمي الخىم وبهمالِؿذ الكَغ

(Hukum Islam)  ولمت "خىم" هـؿها مإزىطة مً اإلاهُلخاث الكغعُت
هضوهِؿُا بفي  تاإلاؿخسضم تاللاهىهُ اثاإلاهُلخوالعغبُت، بل بن معظم 

 الخىم والخاهمبما في طلً ، مً اللؼت العغبُت تريتلمهي ولمت 
ٌّ على قيئ بهما ًضٌ على والعضالتوالعضٌ واإلادىمت  ، ول طلً بن ص

ي اللؼت ؤلاهضوهِؿُت( في بهضوهِؿُا اللاهىن )الخىم ف اعجباٍمضي 
عتب عت ؤلاؾالمُت  . ومـهىمالكَغ َى  في بهضوهِؿُاألاهثر  اؾخعماال الكَغ

 ألاوؾع يالـلهاإلاظَب و ؤي الـله. ثالث، مـهىمها َبلا للمعنى ال
 عي.الكاؿمظَب ؤلامام في بهضوهِؿُا َى  اهدكاعا

عت ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُا بعملُت  مـهىمها ألاخيام جُبُم الكَغ
لت حضا،  كض بضؤث ُتلـلها ؤو  ي لهجغ االلغن ألاٌو  حعىص بلىمىظ ؿترة ٍَى

اإلاىُلت الؼغبُت مً خُنها في ؤلاؾالم خُث صزل  اإلاُالصي، اللغن الؿابع
غة ؾىمُغة جُبُم ًخُىع ، بلى ًىمىا َظاطلً الخحن  ظمى؛ ؿحٍؼ

عت ؤلاؾالمُت لى اؾخحراصَا ب وهجض ؤن بعٌ ألاخيام الـلهُت جّم  الكَغ
  .في مجلـ الىىاب لىحنالخمكغوع مً زالٌ  لىاثذ صؾخىع الضولت

 

 الشريعة إلاسالمية في إندونيسيا على مر العصور .ت

 قبل الاستعمار ألاوروبيفترة ما 

ولم اإلاُالصي  17صزل الاؾخعماع الهىلىضي ألاعزبُل في اللغن اٌ
، بل واهذ ؾُاصةخيىمت و طاث مىخضة صولت  آهظانهضوهِؿُا ب جىً
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العضًض مً خُث جخىاحض ؿيها  الىظام اإلاليي مجمىعت مً الجؼع حؿىصَا
غة مً  واؾع ًمخضاهدكاع وبالهؼحرة والىبحرة اإلامالً   ػغبا ؾىمُغةحٍؼ

غة بابىاب قماال. وان ول مملىت ؤنضعث ألاوامغ وهـظث الخعلُماث  لى حٍؼ
جخمع، ووان اللُم اللاهىهُت اإلاىبثلت مً اللُم الضًيُت التي ٌعخىلها اإلا

الضًيُت التي حؿىص اإلامالً في َظٍ الـترة هي الضًاهت البىطًت 
عت" الهىضوؾ والهىضوؾُت. اؾخمغث وبلؼذ الىمى في  توالبىطً ُت"الكَغ

 .15في ؤوازغ اللغن اٌ العهغ الظَبي إلاملىت ماحاباَُذفي  طعوتها
ش جُىع اللاهىن في بهضوهِؿُا وطلً  وخضر جدٌى هبحر في جاٍع

ألاٌو و الثاوى الهجغي و اهدكاٍع  هحنلغ الىض صزٌى ؤلاؾالم بلى البالص في ع
 Samudra Pasaiوحعخبر مملىت  فى بضاًت اللغن الخاصي عكغ اإلاُالصي،

غة ؾىمُغة، بكلُم آحكُه خالُا،  هإٌو الىاكعت بالجؼء الؼغبي مً حٍؼ
. وكض ػاع اإلاملىت الـلُه واإلااعر الىبحر مملىت بؾالمُت في ألاعزبُل

ت اإلاؼغبي، وطهغ في هخابه ؤن مملىت   Samudra Pasaiوالكهحر، ابً بَُى
 ًلىصَا اإلالً اللاض ي الـلُه على مظَب ؤلامام الكاؿعي.

ع بلى خض هبحر في جُى  Samudra Pasaiوكض ؾاَمذ اإلاملىت 
عت ىخُض الخاهم خباٍع الباعاإلالً خُث ؤن  في بهضوهِؿُا تؤلاؾالمُ الكَغ

جُبُم وجضبحر ؤمىع البالص بما ؿيها  إلصاعة ونالخُت هبحرةؿلُت ب ًخمخع
عت ؤلاؾالمُت  الاحخماعُت والاكخهاصًت الخُاة خغهت  في يبِالكَغ

  .والؿُاؾُت صازل اإلاملىت
 ثحرً في بصاعة الضولت باللُم ؤلاؾالمُت Pasaiمملىت  هجاح ججغبت

غة بؾالمُت ؤزغي في  لًاظهىع عضة مم اث حؼع ألاعزبُل مثل حٍؼ هبًر
ؼي.  غة حاوة حاوة وؾىالٍو ، Cirebon  و، Demakمملىت ظهغ في حٍؼ

س ي ؿمثل مملىت ، Bantenو غة ؾىالَو ، Goaوػحر طلً؛ ؤما في حٍؼ
واهذ ، العضًض مً اإلامالً التي عالوة على طلً. وػحر طلً، Ternateو

ٌ  توالبىطًُ ُتلهىضوؾجدبنى اللُم ا عيهظام جدى  بلى الىظام ها الدكَغ
  .ؤلاؾالمي
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ٌ َظا  مىً اللى هي العهغ الظَبي ما كبل الاؾخعماع بإن ؿترة  ٍو
ش بهضوهِؿُا، وان للمجخمع  عت ؤلاؾالمُت في جاٍع باليؿبت لخُبُم الكَغ

تها قتى مجاالث الخُاة ؾالمُت في ؤلا  إلاماعؾت اللُمه ؤلاؾالمي وامل خٍغ
عُتالؿُاؾُت والاحخماعُت  َىان  جم. وباإلياؿت بلى طلً، والدكَغ

، خُث َىان ت والخللُضًتالعغؿُ باللُمؤلاؾالمُت  اللُم عملُت اهضماج
وزحر مثاٌ  ؿيها كغاءة اللغآن وألاطواع.جماعؽ  مدلُت جللُضًتَلىؽ 

بؾالمُت وهي ماجاعام  ممالًزالر ؤكامها  Sekaten لهظا الاهضماج مغاؾم
، ُحْعلض بمىاؾبت طهغي ؾالمُتؤلا  Cirebonملىت وم ،ؾىلىو  في ًىحُاواعجا

 . مىلض الغؾٌى نلى هللا علُه وؾلم
 

 فترة الاستعمار ألاوروبي

 1512بلى بهضوهِؿُا في عام  لألوعوبُحنوكض وان ؤٌو ونٌى 

ت  في مًُم ماالوا، حؿعى  البرحؼالُتعىضما ونلذ الؿـً الخجاٍع
البرحؼالُىن في ؾخلغ ا. مالىوىحؼع في الخىابل اخخياع مهاصع ى لب البرحؼاٌ

ت ؿيها خُث كامىا بيكغ  تهمؤوكُحؼع مالىوى وعهؼوا  ت والخىهحًر الخجاٍع
 ؿضزلىا حنؼالُلبرحىن باالهىلىضً الخدماإلاؿُدُت اليازىلُىُت.  الضًاهت

 .ؾىت 093الهىلىضي هدى الاخخالٌ واؾخمغ  6951في عام عزبُل ألا 
عىضما ونل الهىلىضًىن ألاعزبُل وحضوا عضة ممالً في مىاَم 
مسخلـت، وزهىنا اإلامالً ؤلاؾالمُت في اإلاىاَم الؿاخلُت التي 

عُت على عت ؤلاؾالمُت. و  اعخمضث في حعلُماتها الدكَغ لى َظا ع بىاءً الكَغ
ت ل ووؿلاالىاكع،   L.W.C Van ويعها Receptio in Complexuىظٍغ

Berg عت ؤلاؾالمُت  خيىمت الاؾخعماع ، ؤعلىذ ت الهىلىضًت ؤن الكَغ ؾاٍع
 لمؿلمحن.اإلاـعٌى ل

في بضاًت عهض الاؾخعماع  بن اللاهىن ؤلاؾالميبعباعة ؤزغي، 
ت بل واهذ قغهت الهىض الكغكُت الهىلىضًت  الهىلىضي ال جؼاٌ ؾاٍع

(VOC) ،كامذ ،ألاعزبُلبصاعة قاون الخيىمت الهىلىضًت في  والتي جمثل 

file://wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ø§
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 | تطبيق الشريعة اإلسالمية في إندونيسيا

8 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017 

حر زالنت"ؤلاؾالمُت ٌؿمى  مضوهت اللىاهحنخهيُف ب  ؿحًر
Compendium Friejer ،الؼواج واإلاحرار  وبن واهذ جىدهغ على قاون

لللًاة في  كاهىهُالخيىن مغحعا  ويعذ َظٍ الخالنتو  ،في ؤلاؾالم
 . اإلاؿلم اإلاجخمعؿيها  ًدىاػعالتي  لًاًاال مداهمت

الهىلىضًت  حؿعى كىة الاخخالٌ، 18ولىً في مىخهف اللغن اٌ
عت ؤلاؾالمُت في   العظمى هاَضؿللىنٌى بلى  ألاعزبُللللًاء على الكَغ

على َظا ألاؾاؽ . مً اإلاىُلت بكيل جهاجي ُتىـىط ؤلاؾالمال هي َمْدُى 
 Snouck Hurgronje (6591-6501) الهىلىضي لاهىن المؿدكاع ؤنضع 
ت  عت ؤلاؾالمُت كابلت للخُبُم في خالت  reseptieهظٍغ ما ٌعني ؤن "الكَغ

ً اللاهىن اإلاؿمى اللاهىن العغفي" اؤو ًلخًيه اكبىله  لُخم بعض طلً جضٍو
Indische Staatsregeling (IS) زالنت  وبلؼاءCompendium Friejer، 

عت ؤلاؾالمُت جدغم مً الىظام اخضي ؿهٌى اللاهىن  فيطهغ  ؤن الكَغ
 اللاهىوي في حؼع الهىض الكغكُت الهىلىضًت.

في عام  خدضًضعلى وحه الو  ،18اللغن اٌ مًابخضاء لظلً 
عت ؤلاؾالمُت عؾمُا مً 6501 حاهب  بلغاع هضوهِؿُا ب، جم بلؼاء الكَغ

ؿةن اإلاجخمع  ومع طلً ،الهىلىضًت خيىمت الاؾخعماع واخض مً كبل 
عت ؤلاؾالمُت بخُبُم  ؤلاهضوهِس ي مهّغ على العمل وبن وان الكَغ

 .بهىعة حؼثُت وفي هُاق مدضوص

 
 ياليابان الاحتالل فترة

بعض ؤعاض ي بهضوهِؿُا الُاباهُت  اللىة، احخاخذ 6591في عام 
هضوهِؿُا إلاضة بفي  يالُاباو، اؾخمغ الخىم ملالُض َىلىضاعلى  اعخالثه

مت وطلً بؿبب ، ؿدؿب زالر ؾىىاث في الخغب العاإلاُت الُابان ٍَؼ
مضتها، ؿةن  كهحر . بالغػم م6599ًعام  الثاهُت مً كىاث الخدالف

عت ؤلاؾالمُت في في مؿاع  له ؤزغ بًجابيالُابان صزٌى  ش الكَغ جاٍع
اإلاداهم ؤلاؾالمُت  على بعاصةبهضوهِؿُا، خُث واؿلذ الخيىمت الُاباهُت 
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في  الاهخلالي اللاهىن مً زالٌ  .مً كبل الخيىمت الهىلىضًت َابعض بلؼاء
 Osanu) الجِل الُاباوي التي جسو بإمىع  3( مً اإلااصة 1) الـلغة

Seizu)   عاصةةبالخيىمت الُاباهُت كغعث  6591ماعؽ  1في  الهاصع 
ْزبذ َظا اللغاع اإلااكذ بةنضاع اللاهىن اإلادىمت ال

ُ
كغعُت عؾمُا، زم ؤ

 .Dai Nipponفي ماصة  6591عام  14عكم 

ت الُاباهُت  6591وفي قهغ ؾبخمبر  كامذ الخيىمت العؿىٍغ
تها مً  بدكىُل لجىت ألصاعة العاصاث والخلالُض  والتي جخيىن عًٍى

 .Kاَىحن ؤلاهضوهِؿُحن بغثاؾت الؿُضاإلاؿئىلحن الُاباهُحن واإلاى 

Hayashi ومً ؤَضاؾ َظٍ اللجىت َى جلضًم ههاثذ وملترخاث ،
بُعت اإلاجخمع  اإلاخبعت للخيىمت خٌى العاصاث و الخلالُض فى البالص َو

حؿعت   وؤعًاء اللجىت مً الؿيان ألانلُحن َم. الجاوي بهـت زانت
زبراء وكاصاث اإلااؾؿاث الاحخماعُت والؿُاؾُت ومً بُنهم الغثِـ 

مت الُابان في الخغب العاإلاُت الثاهُت عام   1945ألاٌو ؾىواعهى. وعىض ٍَؼ
ت مً ؤحل الاؾخلالٌ لذ َظٍ اللجىت بلى جدى  لجىت العمل الخدًحًر

. كامذ اللجىت بهُاػت الضؾخىع للضولت الجضًضة (BPUPKI) ؤلاهضوهِس ي
عت ؤلاؾالمُت  غخذ الـئت اإلاؿلمت في َظٍ اللجىت ؤن ًخم اعخماص الكَغ َو
همغحع لهظا الضؾخىع. وبعض ؾلؿلت مً الىلاقاث والاحخماعاث 

ى اجـاق ُسجل في مضوهت زانت جضعى "مُثاق حاهغجا" جىانلذ اللجىت بل
 .)8(6599هما اجـلذ اللجىت على ؤن ًيىن َظا اإلاُثاق اؿخخاخا للضؾخىع 

 ُتاإللهب جلىم على ؤؾاؽ ؤلاًمانعلى ؤن "الضولت اإلاُثاق ىو ً
عت ؤلا  خُبُممع الالتزام ب ًعىضما ًخم إلاعخىلُه". و ؾالمُت الكَغ  جضٍو

عت جُبُمعباعة "مسخذ ، 6599 مؿىصة الضؾخىع  " في ؤلاؾالمُت الكَغ
ْصعِجظغوؾ ػامًت، وبضال مً طلً 
ُ
عباعة  29مً اإلااصة  (2)الـلغة في  ؤ

ت ىاًَ اإلايل لالضولت  مىدذ: "ممازلت وهي ه خهافي اعخىاق صًوامل الخٍغ

                                                           

(8) Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: 

Rifyal Ka’bah Foundation Publisher, 2016  
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 ؤنضع  1959في عام ". وضٍجعخلامه و خهاالعباصة وؿلا لضًمماعؾت و 
ٌ  الغثِـ ؤن هو ؿُه  1959ًىلُى  5ؾىواعهى اإلاغؾىم الغثاس ي  ألاو

 .1945 الضؾخىع ٌعخبر حؼءا ال ًخجؼء مً مُثاق حاهغجا 

 ٌ عت ؤلاؾالمُت في  جلىحنَظٍ الـترة  حكهض، وزالنت اللى الكَغ
اعخماصَا في لىاثذ كىاهحن الضولت مً زالٌ مكغوع بعاصة و بهضوهِؿُا 
عالهُاػت   ُت.الدكَغ

 
 اللالاستق ما بعد فترة

وكض جمذ  1945 على اؾخلاللها في عام هضوهِؿُاب خهلذ
ومما َى حضًغ بالظهغ  .1945 بالضؾخىع  نُاػت صؾخىع الضولت اإلاؿمى

َظا ؤن معظم الـهٌى الىاعصة في اجـلىا على الخبراء اللاهىهُحن َى ؤن 
ٍخجلى َظا ؤلاعر و ، الهىلىضي ىظام اللاهىن مخإزغة بضؾخىع ال جؼاٌ ال

في اإلاىاص اإلاخعللت باللاهىن الجىاجي، والاكخهاص، والؿُاؾت،  الهىلىضي
ا  ًظهغ  ي َظا الهضصوف .وؤلاصاعة العامت، بصاعة الىظام الخجاعي وػحَر

Rifyal Ka’bah  ، وطلً ألن لجىت عظوع ؤمغ مؤن َظا الخإزغ الىبحر 

BPUPKI   ًتإلحغاء حؼُحراث  اليافي الىكذ هالضحًخىؿغ لم ًى في  حظٍع
 ًثبذ ؤن الىاكعمً خيىمت الاؾخعماع الهىلىضي، و  اإلاىعوزتهحن لىاال
عاما، في  350 إلاضة ًتَىلىض اهحناجباع كى بًُغ مهضوهِس ي ؤلا كعب ال

ض على خحن ؤن  ؾىىاث ؿلِ لخعضًل اللاهىن.  3اللجىت لضحها ما ال ًٍؼ
زًعذ اإلااؾؿاث بعض ؤن  ا الخإزغَظمً جللُل  وجخمىً الضولت

خضزذ ؤعبعت حعضًالث على  ،إلنالخاث قاملت الؿُاؾُت والخيىمُت
ؿخم بعاصة  1336 و 1333 و 6555 و 6555في ألاعىام  1945صؾخىع عام 

عُت واللًاثُت الخىـُظًتجىظُم الؿلُاث  وواهذ لهظٍ . )9(والدكَغ
عت ؤلاؾالمُت باليؿبت ل ؤلانالخاث والخعضًالث ؤزغ بًجابي بكيل و لكَغ

                                                           

(9) Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: 

Rifyal Ka’bah Foundation Publisher, 2016  
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الخانت باإلاؿلمحن ووؿلا  مً اللىاهحن ، خُث جّم بهخاج عضصهبحر
عت ؤلاؾالمُت ؤو الـله ؤلاؾالمي  وجـانُلها واآلحي: ،للىاعض الكَغ

 قوانين الدولةأ / 

 ؛اإلاخعلم بالؼواج 1974عام   1لاهىن عكم ال
 عضاى خـم مع اللًًىو َظا اللاهىن على ؤن الؼواج ًجب ؤن 

َى ما ًلام على ؤؾـ  : "الؼواج اللاهىوي2اإلااصة  ( في1، الـلغة )تالضًيُ
اث". الـهٌى والبىىص ؿُما واإلاعخلض تهاالضًمً ول صًيُت وؿلا لخعالُم 

 ولُا على آلاًت اعخماصا عخمضح هؿُ باإلادغماث مً اليؿاء والغحاٌ ًخعلم 
 .ؾىعة اليؿاء مً 23

 :بكإن اإلاداهم الضًيُتاإلاخعلم  1989عام  7اللاهىن عكم 
مً َظا اللاهىن: "اإلاداهم الضًيُت  1في اإلااصة ( 1) لـلغةاههذ 

 وكاٌ. "اإلاؿلمحن مدىمت لـهل الجزاعاث وبكامت العضالت مً بحنهي 

Busthanul Arifin  حل حعخبر معغهت أل لاهىن عملُت نُاػت َظا الؤن
عت ؤلاؾالمُت  ببلاء ، بط وان لخظت بنضاع في بهضوهِؿُامعمىلت الكَغ

مً  اللىمُت العلماهُت ؤزغث حضال واؾعا مً كبل الـئت اللاهىن 
 الؿُاؾُحن.

 ؛بىاء على مبضؤ اإلاكاعهت بكإن بىىن 1992 عام 7اللاهىن عكم 
اإلاكاع  ت اإلاكاعهت: "مباصا اللاهىن مً َظ 2في اإلااصة ( 1) الـلغة

عتوؿلا ل 1اإلااصة مً  (1الـلغة ) بليها في  ؤلاؾالمُت". لكَغ
 ؛1991 عام  1الغثاس ي عكم  إلاغؾىما

 Kompilasi Hukum)اعخماص مضوهت اللىاهحن ؤلاؾالمُت بكإن 

Islam)  في اإلاداهم الضًيُت كاهىوي همغحع. 
 ؛بكإن اإلاهغؾ 1998عام   10اللاهىن عكم 
ماؾؿت الخجاعي َى  هغؾ: "اإلا3مً اإلااصة ( 3) ههذ الـلغة

ت  مالُت جماعؽ لت ألاعماٌ الخجاٍع جللُضًت ؤو على ؤؾاؽ مباصت بٍُغ
عت ؤلاؾالمُت في ؤوكُتها   اإلاالُت". خضماثالخلضًم لالكَغ
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 ؛بكإن الدج 1999لعام  17اللاهىن عكم  
: "بن الدج َى الغهً الخامـ مً 1( مً اإلااصة 3)ههذ الـلغة 

حمُع التزاماث على ول مؿلم كاصع على  صاءًٍجب آؤعوان ؤلاؾالم 
 اإلاىاؾً مالُت واهذ ؤو الصخُت". 

 ؛بكإن بصاعة الؼواة 1999عام   38اللاهىن عكم 
: "بن الخيىمت ملؼمت بخىؿحر جىو علىمً َظا اللاهىن  3اإلااصة 

لاثمحن بةصاعة ، والومؿخدلي الؼواة، لمؼويالخماًت وؤلاعقاص والخضماث ل
 الؼواة".

جىـُظ الخىم الظاحي بةكلُم بكإن  1999لعام  44اللاهىن عكم   
 ؛حكُهؤ

جىـُظ الخُاة الضًيُت في  مثل: "ًخ4اإلااصة مً ( 1الـلغة )جىو 
عت ؤلا  للمىاَىحن اإلاعخىلحن بضًاهت ؾالمُت اإلاىُلت في جُبُم الكَغ

عت ؤلاؾالمُت ًخم عً  ؤلاؾالم". ىو اللاهىن ؤًًا ؤن جُبُم الكَغ ٍو
م اإلادى  مت الكغعُت الخانت باإلكلُم.  ٍَغ

 ؛بكإن اإلاهاعؾ ؤلاؾالمُت 2008 عام  21اللاهىن عكم 
في بحغاء ؤوكُتها  تعؾ ؤلاؾالمُا: "اإلاهجىو على( 2اإلااصة )

ت عت والضًملغاَُت الاكخهاصًت، ومبجلىم على مباصت   الخجاٍع  تصاالكَغ
 ".الخُُت

 ؛ؾالمُت(ؤلا الخيىمُت الكغعُت ) وعاق اإلاالُتألا بكإن لاهىن ال
، SBSN الخيىمُت الكغعُتالُت اإلاوعاق ألا  على ؤن: " 1جىو اإلااصة 

 ؤوعاق عباعة عً ٌؿمى الهيىن، ؤو 
ُ
 ثع ِض نْ مالُت خيىمُت طاث كُمت ؤ

ٌ  ٌعامل هإصاة، الكغعُتبىاء على اإلاباصت   ، ؾىاءSBSN  بصعاج ألانى
 ".في عوبُت، ؤو الىلض ألاحىبي وان

 لحليامل القانونب / 

عت ؤلاؾالمُت  مغحعُت ال جىدهغ على كاهىن الضولت الكَغ
التي  (Peraturan Daerah) دلُتاإلا للىاهحنلمغحعا  ؿدؿب، بل ؤنبدذ
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ا ؤ عاث  خيىمت الىالًاث.نضَع اعخمضث  اإلادلُت التيومً بحن الدكَغ
عت ؤلاؾالمُت هي:  الكَغ

 2014 عام Bengkuluهجيىلى مداؿظت ب 05 كاهىن الىالًت عكم
 خٌى حعلُم اللغآن.

اللُام  خظاميول وخضة مً الخعلُم ال على" :(1الـلغة ) 2اإلااصة  جىو
 كغاءة اللغآن".بخعلُم 

لىمبىن الكغكُت  بمداؿظت 2003عام  4كاهىن الىالًت عكم 
 مً عاجبهم الكهغي.٪ 2.5 وؿبت الخيىمُحن نىظـحاإلابكإن زـٌ ؤحىع 

والُماهخان الجىىبُت ؿظت بمدا 2004عام  4كاهىن الىالًت عكم 
حنلُالب في على ام اللغآن خزوحىب  بكإن  الابخضاجي والثاهىي. اإلاؿخٍى

التي جهىع لىا مضي خماؾت  كىاهحن الىالًاث جلً واهذ بعٌ
عت ؤلاؾالمُت اإلاجخمع اإلاؿلم في بهضوهِؿُا في جُبُم وجلىحن وػحر  ،الكَغ
 .مداؿظتطلً هثحر، بط صولت بهضوهِؿُا بها  ؤعبع وزالزىن 

 

 القانون الجنائيج / 

إلاداهمت كًاًا  هي مغحع كاهىوياللاهىن الجىاجي مضوهت 
مت خيىمت لاهىن ب وهي مً اللىاهحن ألاهثر جإزغا ،هضوهِؿُابفي  الجٍغ

تبعض بحغاء ؤلانالخاث والخعضًالث و . الهىلىضي الاؾخعماع  بضؤ  الجظٍع
عت ؤلاؾالمُتمباصت دبني العضًض مً ؿهٌى اللاهىن الجىاجي ً وبن  الكَغ

 واهذ بهىعة حؼثُت. 

 بكإن مماعؾتمً اللاهىن الجىاجي  292على ؾبُل اإلاثاٌ اإلااصة 
اإلاثلُت مغجىب عً خىم  اصةجخدضر اإلا. اإلاثلُت ُتالجيؿالعالكت 

مت ًجب ؤن ًداؾب عليها اللاهىن  لىً و . الجيؿُت ؤجها زُُئت وحٍغ
حن:مٍالجغ زبىث  ؤن ًيىن اإلاجنى و  ا،بالؼ اشخه الجاوي ؤن ًيىن  ت بكَغ
 جىاؿلهعلى الغػم مً عضم َظا و . َـل نؼحر لم ًبلؽ ؾً البلىغ علُه

عت ؤلاؾالمُت التي جدغ ب ع العالكاث الجيؿُت اإلاثلُت، اهى ؤ ول مالكَغ
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ولىً َظٍ اإلااصة هي واخضة مً الدجج اللاهىهُت في خظغ ػواج اإلاثلُحن 
عت ؤلاؾالمُت جهبذ هضوهِؿُا. وفي َظا الهضص بفي   اؤزالكُ مغحعاالكَغ

ىُت في مجاٌ بىىص ع مسخلف و هضل  .تًالجىااللىاهحن الَى

 

 الثقافية ألاعمالثطبيق الشريعة إلاسالمية من خالل  .ث

عت ؤلاؾالمُت جُبُم عملُت جلضم الىالم خٌى  في الكَغ
حؿعى مً مً زالٌ اللىىاث الغؾمُت، وهي حهىص مىخظمت بهضوهِؿُا 

عت ؤلاؾالمُت كىاعض  زاللها بصعاج ني هظام اللاهىن في الكَغ ؤو ما  الَى
عت ؤلاؾالمُت ألاه جُبُملىً عملُت ٌعغؾ بمكغوع الخلىحن، و   بر الكَغ

خضر زاعج الؿاخت اللاهىهُت الغؾمُت، َى ما حجما في بهضوهِؿُا 
صمج اللُم : ؤوال، الظي ٌكمل على الثلافي اليكاٍمً زالٌ  وطلً

عت ؤلاؾالمُت في حعلُم زاهُا: ؛ لُضلاخوالالعاصاث بلى  ؤلاؾالمُت الكَغ
اللاهىن وعلىم ؛ زالثا، حعلُم Pesantren تالخللُضًاإلاضاعؽ واإلاعاَض 

عت في ماؾؿاث الخعلُم الىظامي.  الكَغ

عت ؤلاؾالمُت مً زالٌ الضعىة بلى اللُم و ؤوال،  اهضماحها الكَغ
 بلى لمىن اإلاؿضعاة ال صزلعىضما بلى العاصاث والخلالُض اإلادلُت. 

في  الثلاؿت الهىضوؾُت والبىطًتحضوا َُمىت و  للمغة ألاولى، ألاعزبُل
ت جمؿً بها والبىطً ُتثلاؿت الهىضوؾعاصاث وجلالُض اإلاجخمع. َظٍ ال

خىاعثها حُال بعض حُل على مغ العهىع، طلً ؿةن باإلياؿت بلى  اإلاجخمع ٍو
ا  م اإلادلُت  ؿلُاثالمً كبل َظٍ الثلاؿت وحضث صعما كٍى لىن اإلاَو

 .ألاعزبُل مسخلف بلعتفي  اإلامالً واكاص ًالظً

 بلى اللُم الضعىةالضعاة في ههج ، الىاكع الاحخماعي بىاء على َظا
صعىة  بلى اعخىاق ؤلاؾالم ًلىمىن بالضعىةال ا و زلاؿُ اؤلاؾالمُت ههج

جلالُض الضعىة جدىاؾب مع عاصاث و ؤصواث مباقغة، ًخمثل طلً في بوكاء 
بليهم وجىُُف كلىبهم بىلىج زلاؿت حضًضة  الىاؽاَخمام لجظب اإلاجخمع 

جسخلف جماما عً الثلاؿت اإلاإلىؿت واإلاىعوزت لضي اإلاجخمع ألحل زلم 
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ؤنبدىا معغوؿا لضي اإلاجخمع مع مغوع الىكذ، الجى اإلامهض للضعىة. و 
. وبضؤ ًيىن ؤلاؾالم ؿاعخىم الىثحر بضًاهت، همواخترام همعجابب وهؿبىا

 Waliضعاة اإلاعغوؿىن في وكذ الخم بللب "ألاولُاء الدؿع" لهاالء ال

Songo  جإزحرفي ؤوؾاٍ اإلاجخمع الظي عاقىا ؿُه، هما بضؤ ًيىن لهم
ت  كبٌى وبعجاب مً كبل اإلالىن، وبضوعٍ عخب اإلالىن بإوكُتهم الضعٍى

ؿإؾلم الىثحر زل ؤؾىاع كهغ اإلاملىت ؿخىؾع  لهم اإلاجاٌ في الضعىة صا
، ؤؾلم ملً مملىت ماحاباَُذ، ؤهبر 14مً اإلالىن، وفي ؤوازغ اللغن اٌ

عت ؤلاؾالمُت صؾخىعا للمملىت.     بمبراَىعٍت ألاعزبُل، وؤنبدذ الكَغ
مً ؛ الخللُضًت واإلاعاَضاإلاضاعؽ  حعلُم الـله ؤلاؾالمي فيزاهُا، و 

 Pondokزالٌ اإلااؾؿت الخعلُمُت الخللُضًت اإلاعغوؿت باؾم 

Pesantren ، ًخعلم الكعب ؤلاهضوهِس ي ألاخيام الـلهُت. وطهغ الخبحر في
عت ؤلاؾالمُت،  ؤن الكعب ؤلاهضوهِس ي ًخعلم   ،Rifyal Ka’bahالكَغ

 جضَعـوكض جم الـله ؤلاؾالمي مىظ كضًم الؼمً كبل جإؾِـ الضولت. 
عت ؤلاؾالمُت ؤو الـله ؤلاؾالمي بكيل منهجي مىظ ؤصوى مؿخى   ٍاثالكَغ

مً ؿـي اإلاغخلت الابخضاثُت ًخم حعلُم ألاخيام اإلاغجبُت بالُهاعة ، لخعلُما
اباب  العباصاث بياؿت بلى باب  ،الىيىء والخُمم والاػدؿاٌ وػحَر

وفي  ؛ؤخيام الىياحباب وفي اإلاغخلت اإلاخىؾُت ًخم حعلُم  ؛الُىمُت
 اإلاغخلت العالُت مً الخعلُم ؤلاؾالمي جضعؽ ؿيها ؤخيام ؤلاعر والهبت

ت والؼعاعت وجغبُت اإلاىاش ي واإلاؿاثل الـلهُت ألازغي.  والعلىص الخجاٍع
والىخب اإلاؿخعملت ؿيها هي الىخب الكاؿعُت وؿغوعها على وحه العمىم، 
ؾىاء واهذ مً مالـاث الـلهاء العغب و الهىىص ؤو ؤلاهضوهِؿُحن 

. واإلاىيىعاث الـلهُت التي جبدث في اإلااؾؿاث الخعلُمُت )10(ؤهـؿهم
ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُا ال جسخلف هثحرا عما جبدث في البالص ألازغي مً 

  العالم ؤلاؾالمي.

                                                           

(10) Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: 

Rifyal Ka’bah Foundation Publisher, 2016  
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عتزالثا، و  ًخم  الىظامي.الخعلُم في ماؾؿاث  حعلُم علىم الكَغ
عت ؤلاؾالمُت حعلُم ؤؾـ  في ماؾؿاث الخعلُم الىظامي بةوكاء الكَغ

عت بالجامعاث ؤلاؾالمُت الخيىمُت وولُاث ال اثولُ عت في الكَغ كَغ
اإلاعهض التربىي الخيىمي لللاهىن  طلًوؤؾؿذ كبل ، الجامعاث ألازغي 

ؤلاؾالمى واإلاعهض الخيىمي لللًاة ؤلاؾالمُحن واإلاعهض العالي ؤلاؾالمي 
الخيىمي، وجمثل َظٍ اإلاعاَض هىاة للجامعاث ؤلاؾالمُت الخيىمُت 

عت في بهضوهِؿُا في البضاًت على قي الخالُت. ل ولُاث وواهذ ولُت الكَغ
عت في  عت اإلاىحىصة في بالص الكغق ألاوؾِ وزانت ولُت الكَغ الكَغ
غ لها قىالن ، ولُت  عت في ألاَػ غ. ؿيلُت الكَغ مهغ بجامعت ألاَػ
عت في  عت واللاهىن . وؤما ولُت الكَغ عت اإلادًت وولُت الكَغ الكَغ
. ولظلً جخىلى حعلُم اللاهىن  بهضوهِؿُا ؿلض جُىعث مً الكيل ألاٌو

الجامعاث ؤلاؾالمُت الخيىمُت.  عً لبضاًت ولُاث اللاهىن زاعجمىظ ا
ني وكعغ  وخالُا وبعض ؤن جخيامل ألاخيام ؤلاؾالمُت مع اللاهىن الَى
عت  عت لخهبذ ولُت الكَغ غ ولُت الكَغ بداحت ماؾت بلى يغوعة جٍُى

 .)11(واللاهىن 
عت  تالثلاؿُ جلً واهذ ألاعماٌ الثالر وىؾاثل جُبُم الكَغ

َظا الىهج الثلافي مما ًًمً كبٌى الكعب ، في بهضوهِؿُا ؤلاؾالمُت
ؤلاهضوهِس ي لللُم ؤلاؾالمُت وبلائها في ؤوؾاٍ اإلاجخمع عػم خضة الجضاٌ 
عُت هدُجت نغاع  والىلاف والغؿٌ في نعُض الخلىحن والهُاػت الدكَغ

 الىـىط الضاثم بحن الؿُاؾُحن، ؤلاؾالمُحن منهم واللىمُحن.


 

 

 

                                                           

(11) Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: 

Rifyal Ka’bah Foundation Publisher, 2016  
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جُبُم خٌى حهىص اإلاؿلمحن في بهضوهِؿُا في  الخضًثكض ؾبم 
عت ؤلاؾالمُت، ؾىاء  مكغوع الخلىحن ؤو بىؾُلت مً زالٌ وان الكَغ

ن الىثحر ى اإلاؿلم بظٌومما َى حضًغ بالظهغ َى مهما  ألاوكُت الثلاؿُت.
عت ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُا  في  ؿةجهم لم ًىجخىامً الجهض لخُبُم الكَغ

عتجُبُم  ًجب الاعتراؾ  .في مجاٌ الجىاًت ؤو ما ٌعغؾ بالخضوص الكَغ
ت حضا، وزانت مً الىاقُحن بلى ًضعى  الخضوصبإن جىـُظ  ملاومت كٍى

ؤًًا بل ، دؿبؿ دليعلى الهعُض اإلافي مجاٌ خلىق ؤلاوؿان، لِـ 
 على اإلاؿخىي الضولي.

هالخُت المىذ مع  كاهىن الخىم الظاحي الخام بعض بنضاع و 
عت ؤلاؾالمُت الياملت فيجُبُم في  الاؾخثىاثُت هجح آحكُه،  بكلُم الكَغ
ت في ألاعاض ي ؤلاهضوهِؿُت وبن واهذ ؤلاؾالمُ ًتالجىا ؤخيام ؤزحرا جىـُظ

العلىباث الجىاثُت وؤهىاع ؤقياٌ  مىدهغة على بكلُم واخضة، علما بإن
خيام وألا باصت ما باإلاًىُبم جما اإلاىهىنت في كاهىن الخىم الظاحي

الطعت هخلاصاث با نحخلىكاليكُاء ال وؿىع بنضاع اللاهىن عصّ  غعُت.الك
البىا بةلؼاثه ؿىعا. ت  وعػم ول الاهخلاصاث َو جبلى الخيىمت اإلاغهٍؼ

 حكُه.بةكلُم ؤخام الظاحي الخىم بالملتزمت 

عتخبحر في ال، Surahman Hidayatوحهظا الهضص، ًظهغ   الكَغ
، ؤَمُت نُاػت الخُىاث الاؾتراجُجُت وعًى بمجلـ الىىابت ؤلاؾالمُ

عت ؤلاؾالمُت في  الثلاؿاث في  ًتخعضصطاث ال صولتمً ؤحل جُبُم الكَغ
ىان العضًض مً ختى ال جيىن الجهىص عبثاً  هضوهِؿُابمثل وألاصًان  . َو

 :هامً بُنو اإلاباصت التي ًجب ؤزظَا بعحن الاعخباع، 

عت. مبضؤ الخضعج وؿله ألاولىٍاث -1 مً  هثحرات حكمل ؤلاؾالمُ بن الكَغ
. ؿُما َى مهم وؤَم ؤوػان مسخلـت يل منهاول الضعوؽ والخعلُماث

، الـغىزمؿت: في ألاخيام الكغعُت اإلاىلؿمت بلى  طلًوجىعىـ 
مً بحن و خغام. وال ،ىغوٍواإلا، والجاثؼ، واإلاىضوبالؿىت، و ، والىاحب
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في  ومنها ما صوهه، الضًًما ٌعخبر عهىا مً ؤعوان  ألامىع الىاحبت
جلً . ي، ؿظهغ مهُلح الىاحب العُني والىاحب الىـاجيؿخى اإلا

 .اثولٍىومغاعاة ألا  تاؾتراجُجُ زُتألامىع بالخالي ًخُلب 

عت ؤلاؾالمُت في بلض مخعضصؿله مبضؤ  -2  ةالىاكع. جُبُم الكَغ
في  ؤلاحباع اإلاـٍغواكع اإلاجخمع.  ًغاعيًجب ؤن  وألاصًان الثلاؿاث

عت ؤلاؾالمُت جُبُ كىٍت يض ول ما ملاومت  كض ًاصي بلىم الكَغ
عت . وفي َظا الهضص ًمىىىا ؤن هخعلم الخىمت مً ًخعلم بالكَغ

ؼ   .(12)الخلُـت عمغ بً عبض العٍؼ

تُويعذ ؛ مغاعاة اإلاهلخت مبضؤ -3 عت لهالح البكٍغ . طهغ الكَغ
عت ؤن  ملانض عىض مىاككتالكاَبي في في اإلاىاؿلاث  الكَغ

عت ؤلاؾالمُت   .(13) هالح ؤلاوؿان في الضهُا وآلازغة"إلا ويعذ"الكَغ

عملُت  بن مغاعاة جلً اإلاباصت حعخبر عامال مً عىامل هجاح
عت ؤلاؾالمُت  وزحر قهُض على طلً بنضاع  ،بهضوهِؿُافي جُبُم الكَغ

 اللىاهحن الخانت باإلاؿلمحن اإلاُابلت باللىاعض الكغعُت.
 

 مـــــــــــــــــــــــاتـــالخ .ح

عت  جـدبى ى صولت بؾالمُت التيصولت بهضوهِؿُا لِؿذ بن  الكَغ
في اللاهىهُت، ولىً اإلاؿلمحن الضولت مً الىاخُت ؤلاؾالمُت هإًضًىلىحُت 

                                                           

ؼ عوي ؤن  (12) ألبُه: )ًا ؤبذ ما كاٌ  -عخمهما هللا-عبض اإلالً بً عمغ بً عبض العٍؼ
ضٍ مً العضٌ؟ ؿىهللا ما هىذ ؤبالي لى ػلذ بي وبً اللضوع في طلً.  ًمىعً ؤن جمض ي إلاا جٍغ
ض ؤن ؤخيي ألامغ مً العضٌ ؿإئزغ طلً  ايت الهعب، بوي ؤٍع كاٌ: ًا بني! بوي بهما ؤعوى الىاؽ ٍع

ؿىىىا لهظٍ ختى ؤزغج معه َمعاً  ؤزغحه الخالٌ في . «مً َمع الضهُا، ؿُىـغوا مً َظٍ َو
( جدلُم الكُش مكهىع خؿً والكُش َكام 37)م« ألامغ باإلاعغوؾ والىهي عً اإلاىىغ»

 .م(1990ٍ/اإلاىخب ؤلاؾالمي صاع عماع ) -الؿلا 
َـ(، 790ببغاَُم بً مىس ى بً مدمض الؼغهاَي الكهحر بالكاَبي )اإلاخىفى :   (13)

  .9، م1َـ: ج 1417اإلاىاؿلاث، صاع ابً عـان، الُبعت ألاولى 
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ؿعىن صاثما بلى  بهضوهِؿُا ملتزمحن بها عت ؤلاؾالمُتَو في  جُبُم الكَغ
 . خُاتهم الُىمُت

عت ؤلاؾالمُت في بهضوهِؿُا جُبُم الؤػلب حهىص هدى  لم ًخم كَغ
م ت  عً ٍَغ ت، ؾُاؾُت واهذ  ؾلُاث،اؾخسضام بجضابحر كٍى ؤو عؿىٍغ

 .الثلاؿُت جخم باألعماٌوبهما 

عت ؤلاؾالمُت ؤما مياهت  ني ججاٍالكَغ  ؤلاهضوهِس ي اللاهىن الَى
عت، ؤوالمىاكف: ؤعبعت  ًخمثل في ىظام كاهىوي ه تؤلاؾالمُ مياهت الكَغ
نى للاهلإهه "مىاؿـ" وه مؿخلل على كضم  ٌعمل بهما الكعب ين الَى
ى ما ٌعغؾ في مهُلح اللاهىن: اػصواحُت اللاهىن؛ اإلاؿاواة ، زاهُا، َو

ا حؼءا ال ًخجؼؤ مً  ا زالثا؛ هضوهِس يؤلا  الضؾخىع باعخباَع ، باعخباَع
ع ومهضعا في نُاػت ني؛  مغحعا عوخُا وؤزالكُا للدكَغ اللاهىن الَى

عت عابعا مىاص  اإلاهـاة ٌعمل على جهـُتؤلاؾالمُت بمثابت ، الكَغ
ني ُتكاهىه ختى  ؤلاهضوهِس ي ٌؿخسلو منها بىىص ومىاص اللاهىن الَى

 ًخمص ى بىىص اللاهىن باللُم ؤلاؾالمُت.
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