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 الحركة االقتصادية الصوفية في جاوي 
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Abstract: This study aims at elaborating the relationship 
between Sufism and economics. It shows that Sufism does 
not totally abstain from getting in touch with worldly 
issues. Furthermore, it attempts to develop the thesis of 
Webber – that religion motivates its adherents to improve 
work ethics and economic development– into Sufism. The 
method bases on grounded research by qualitative 
approach. It employs constant analysis. This research 
involved three Pesantrens; a) Pesantren Suryalaya West 
Java; b) Pesantren Darul Ulum Jombang East Java; and, c) 
Pesantren Futuhiyah Mranggen Demak, Central Java, as 
representatives of the economic movements of Qadiriyah 
wa Naqsyabandiyah Sufi orders (TQN) in Java. The 
findings confirm that the economicmovement in TQN is 
dynamic for it depends on teachers’ views. The strongest 
economic Movement is TQN of Pesantren Suryalaya, 
followed by TQN of Pesantren Darul Ulum Jombang. The 
strength of economic activity at TQN of Futuhiyah 
Mranggen is not that obvious. 

Keywords: Economics, Sufi orders, Qadiriyah wa 
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 تمهيد
 - أنهماو كون ذا أهمية خاصة، ي االقتصادو  تصوفالبين  الحديث عن العالقة

عن  -فضال–. ومع ذلك، فإن قضية التصوف ينمتعاكس نطرفيي ف -أساسيا
 هنبل إ، والسيكولوجي والروحيدائما في الجانب الالهوتي،  الدين، وليس سياقه
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أن يكون م االجتماع يرى علنظر الدين في و ليس بمعزل عن الحياة االجتماعية. 
المعايير والقيم واألخالق في الحياة ع ا نو أى إلىالتيار عن الحق واالعتقاد يدني 

 1..اليومية

 ”The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism"وفي كتاب 
بأنها من أخالقيات البروتستانتية( باعتبارها الكالفينية ) عن يبرو أوضح ماكس ،

ير مباشر في ظهور النشاط االقتصادي الرأسمالي. وفقا لهذا شجعت بشكل غ
الجنة أو لجوءه إلى  وبما فيه نصيب اإلنسان من عند هللا عز وجل  المذهب، تم 

من خالل وذلك ، بالجنة لم ينتخبلمن . ال تزال هناك فرصة النار يوم القيامة
أثرها إلى يترتب و هذه المحاولة العمل الجاد. ومع ذلك، يجب أن يشارك في 

. أن من المسموح  يعمل اإلنسان مخلوقات األرض عرضا لعبادته إلى هللا عز وجل 
أي د ، القضيةخالل هذا االقتصادية ألجل سالمته في اآلخرة.  في المحاوالت الجد  ب

، مع ةاالقتصادي اتبأن هناك عالقة بين الدين والنشاط ارائع يبر قوالو ماكس 
 2.للمسيحيين البرويتستانية باعه، خصوصا تشجيع نمو الرأسمالية بين أت

، مع كل جوانبها حياة الناسم ينظ  الذي الدين الشامل ، إن اإلسالم هو علما
على  الشعب مشروع هام  تعزيز اقتصاد مشروع الناحية االقتصادية.  في  خاصة

ل تعاليم اإلسالم  بل أن   االطالق على سبيل المثال أن . هل أوسع فرصتفض 
و"العمل الصالح" يعد  من مهمة عالقة  "صالة" و"زكاة" وكذلك "إيمان" إضافة كلمة

 سالمة تؤدي إلىاإلنسان مع هللا ومخلوقاته, وهذه تعني أن الرفاهية الدنيوية 
َواَل َتْنَس وامر هللا في القرنن الكريم  "ترجمة أل اإلنتاجية االقتصاديةو . اآلخرة

                                                                 

القيم والسلوك نوع من الدينية واستيعاب التعاليم اإلسالمية. وارسوطو التيار عن األخالقية و   1
 ,Agama dan Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agamaجاتي، 

Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman,   .222، 2300أغسطس -، مايو2، رقم. 03عدد . 
)يوكياكرتا  بوستلكا بالجر،   Etika Protestan dan Spirit Kapitalismeأنظر  ماكس ويبر،  2

2332 ،)001. 
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ْنَيا  النشاط االقتصادي مهم  يعني أن (، 11[  22ص، ]" )سورة القصَنِصْيَبَك ِمَن الدُّ
 3.الدنيويةو ة ويخر العملية الدنيوية طالما تتجه إلى سعادة الجماعية األفي 

له العديد من اإلصدارات حول القيم باعتباره من أكبر األديان أن اإلسالم 
د منذ إنشائها البعيتم التصوف، الذي ات اإلسالميات، منها متنوعوتحمل  الروحية
الدينية. التصوف جزء من الشريعة وسيلة واحدة للمسلمين في أداء  الروحي

أن المتبادر في ذهن الجمهور ، والواقع 4."اإلحسان"م و فهمأتي من ت تيالالمعارف 
المسلمين األسباب التي تؤدي إلى جمود جزء من تصوف، أنه العند بحث 

لجمهور الذي يرى بأن من اخاصة في المسائل االقتصادية. ال أحد فهم، وتخل  
 لية في تشكيل البيئة. وتم  تفاعوالة ي  دينامالتي تراعي الجموعة تصوف نوع من الملا

القضاء والقدر  إلىيض و والتف، والخلوةالعزلة بال اإلنسان بأنه يراعي مع مفهوم 
 يوي. من الواقع الدنْ  التي تتكامل هذه المؤشرات بالمفر  و  ،باإلطالق

أن األكثرية تميل إلى هذه النظرة المسيئة. ة، لتاريخي  ا الوقائعبناء على 
مناسبا ليس يخالف على ما يرام و والمشكلة أن تعميم التصوف على هذه النظرة 

. بالواقع المتصوفين في محل هذا النطاق، مثال طريقة القادرية  ليس كل   5بل مضل 
                                                                 

عند أسيف عثمان إسماعيل  محاولة التعزيز في هذا الفن نوع من اإلحسان لكافة المخلوقات.  3
عر ف اإلحسان إلى القسمين  وهما اإلحسان مع هللا ومع المخلوقات. واألول يعني حسن المعاملة 

إليمان به برعاية الطاعة في العبادة بصفة كافة بما فيه جسديا كان وروحيا مع هللا وجودة ا
 Integrasi Syari’ahوشعوريا. أما اإلحسان هو ما كان مذكورا في اآلية. أسيف عثمان إسماعيل، 

dengan Tasawuf ،Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah .عدد ،XII 00-03، 2302، سنة 0، رقم 

Syari’ah dengan Tasawuf”, Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. XII, No. 1, 2012, 30-31. 
عند دمحم أمين شكور، التصوف والصوفية نوع من العلوم اإلسالمية، ويعد  من نتائج الحضارة  4

)يوكياكرتا   Tasawuf Sosialاإلسالمية التي ظهرت بعد وفاة الرسول عليه وسلم. دمحم أمين شكور، 
 0(, 2330بوستاكا بالجر، 

أساسيا، أن التصوف نوع من الطاعة اإللهية التي لها دور في تصميم نوعية التاريخ والثقافة  5
 Urgensi Akhlakاإلسالمية فيها تتشكل النشاطات في االجتماعية واالقتصادية والحضارة. مهدي، 
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قة تشرف والنقشبندية في جاوى، بأن كانت الممارسة الصوفية في هذه الطري
االجتماعية في مزايا ، بل لها دالحركة االجتماعية واالقتصادية بشكل جي  

خالل قيم الجماعة في وضع هذه التيارات. ومن المقارنة المحتملة مع واالقتصادية 
من النشاط والحيوية السلوكيات ثمر أن تيارات هذه المجموعة تالبيعة،  جودة و 

 6.والتشدد في المجال االقتصادي

النموذج الذي يأكد إلى القوى االقتصادية من هناك العديد اآلونة األخيرة  فيو 
ية حركة االقتصادما وقع من الهو النموذج, ومن . يتصوفالأثرا ممارسة التيار 

لطريقة "الصديقية" في مدينة جومبانج. هذه الطريقة لها المشروعات االقتصادية، 
وجبة  0333التي تم انتاجها إلى حد  "مقا" في المياه باسم منها انتاجية العمل 

يوميا، بقالة "يسرى الفامارت" والصناعة اليدوية والمجلة وانتاج العسل "الكوثر" 
هذه وكانت  والسيجارة "سجاتي جيا ليستاري" ومطعم "يسرى" وما أشبه ذلك. 

ل تنمية طريقة الصديقية بشكل جيد. النشاطات االقتصادية  تمو 
بالرغم من عدم  7

أن مجلس األذكار والصلوات "نور المصطفى" يركز إلى الطريقة المعينة ساباالنت
دي في "والزي و  "صور الحبائب"بيع على نوع في تعزيز المشروع االقتصادي 

جل تمويل ت هذه المشروعات ألجريأو األسطوانة للمحاضرات الدينية. وأ "دي
                                                                                                                                       

Tasawuf dalam Masyarakat Modern ،Jurnal Edueksos 2302يو يون –، يناير 0، رقم 0، عدد ،
022. 

وفقا بمرور الزمان أن من المطلوب أن تكون نشاطات الطريقة تراعي بمتطلبات الزمان وتلعب  6
دورا في المجتمع. هذا ما فعله طريقة القادرية والنقشبندية التي عينت مرشدها عن طريق المؤتمر 

للحكومة والمجتمع.  وفقا بقواعده كما في المنظمة الحديثة. وأيضا، أن الطريقة تفضل التوصيات
فضال، أن ما وقع في معهد سوريااليا يستطيع أن يراعي  المخدرين ويقيم الجامعة. جوكو تري 

، Perkembangan Dakwah Sufistik Perspektif Tasawuf Kontemporer ،Jurnal ADDINهاريانطو، 
 . 220، 2300سنة  2رقم  0عدد 

 Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah ،Al-Iqtishad: Jurnal Ilmuشهر األدم،  7

Ekonomi Syariah عدد ،III 021-023، 2300، يوليو 2، رقم 
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تشارك  الشرقية ى او جفي عانجوك  "شطرية"أما طريقة   8مجموعة الطريقة. أنشطة
في معهد  ية العلياكنليات التكفي المهنية من خالل المؤسسات التعليمية. ك

POMOSDA
ومن المهم ألمة الوطن، ءات اية والكفر الفك  قد تعطي المساهمة  9

 جزءا من الحركة االقتصادية الصوفيةأن هذه المحاوالت تعد  

القادرية "لطريقة  ةتصاديحركة االقتأييد المناقشة في  الدراسةتبحث هذه و 
تركز  ،جاوى. بالرغم من كثرة المجموعة الصوفيةمنطقة وهي ما في  "والنقشبندية

من المعاهد اإلسالمية الكبيرة في  اباعتباره اتثالث مجموعإلى هذه الدراسة 
هذه  تعزيزومن مؤشرات  .شرقيةجاوى الوسطى و جاوى جاوى وهي جاوى الغربية و 

شركات أو التابعة هذه اللتي تديرها ثرة المؤسسات االنتاجية اكالحركة االقتصادية 
 .المشروعلهذا 

وصف العالقة بين الصوفية واألنشطة االقتصادية في هذه الدراسة تهدف إلى 
خاصة في المعاهد اإلسالمية في جاوى. وهذه العالقة  "القادرية والنقشبندية"طريقة 

؛ الصوفية واألنشطة االقتصادية بين  ( كيف أنماط العالقة0)تحتوي على أمرين   
 ؟الصوفية في النشاط االقتصادي ( ومدى مساهمة2و، )

اس خالل التركيز على أساليب أس اكيفي ااستخدمت هذه الدراسة منهج
في هذه المجموعة األنشطة اشترك الباحث مع ، البحوث. وفي إجراء البحوث

وهذه أمر خدام التحليل المستمر. باست السالكينمع أو المحاورات إجراء المقابالت ب
 أعضاء هذه الطريقة. من  ممكن ألن الباحث 

                                                                 

 Sosio-Structural Innovation in Indonesia’s Urban;s Sufism: The Case، رف جمهري اع 8

Study of The Majelis Dzikir and Shalawat Nurul Musthafa ،Journal of Indonesia Islam،  عدد
 .003، 2300، يونيو 0، رقم 1
،   ,Dinamika Jama’ah Lil Muqarrabin Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timurمنبع العادمة ،  9

(، لم يصدر، 2331أطروحة الدكتوراه )يوكياكرتا  جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، 
220-222. 
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طريقة قوم بها تتصوير الحركة االقتصادية التي في هذه الدراسة ترغب 
تركز تدراسة وال. المعاهد اإلسالمية، خاصة في ى جاو  في "ة والنقشبنديةالقادري"

القادرية "لطريقة ة على ثالثة جوانب رئيسية، وهي  التطورات االقتصادي
القادرية "لطريقة تابعة ، النظرة االقتصادية للمعاهد اإلسالمية ال"والنقشبندية
 .تهافي منطق "القادرية والنقشبندية"لطريقة ، والشبكات االقتصادية "والنقشبندية

القادرية "طريقة إلى  ةالمنتسببأن المعاهد اإلسالمية التابعة و  ،نظرا إلى الواقع
ويمكن استخدامها بمثابة تمثيل لهذه الجماعة في أخذ كلها لم ، كثيرة "يةوالنقشبند

أ( معهد "سوريااليا" اإلسالمي في جاوى الغربية. مواقع، وهي   ولدينا ثالث، ى جاو 
انج جاوى الشرقية. و، ج( معهد باإلسالمي في جوم ب( معهد "دار العلوم"

ويعتبر النشاط االقتصادي  "فتوحية" اإلسالمي في مرانجين دماك جاوى الوسطى.
القادرية "مثابتها كالمعاهد التابعة لطريقة لصالحة  ةالثالثهذه المعاهد في 

 . "والنقشبندية

 
 ندونيسياافي  "القادرية والنقشبندية"طريقة  نظرة عامة على

، "القادرية والنقشبندية"طريقة تعزيز النشاط االقتصادي في على مناقشة القبل 
. فإنه يهدف "القادرية والنقشبندية"طريقة لمحة األولى من الصف أن نمن األفضل 

هذه في  ةحركة االقتصاديوراء الكاف لفهم الغرض تمهيدي إلى تقديم وصف 
. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المقصود من التعرض أيضا للبحث عن جذور ةالطريق

 .يةاالقتصادفي تعزيز الحركة افع و الد
التي أسسها عبد  "القادرية"طريقة مزيج من  يه "يةالقادرية والنقشبند"طريقة 

سها شيخ التي أس   "النقشبندية"طريقة  م( و 0022/ ه 561توفي القادر الجيالني )
"القادرية  م(. وطريقة 0029ه/ 190بهاء الدين النقشبندي البخاري )توفي 

هذه  الواعي في، وهو السنباسي لشيخ أحمد الخطيبل هاسيأس  تم  ت والنقشبندية" 
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م. وهذه الطريقة حملها الطالب  09الطريقة وعاش في مكة المكرمة خالل قرن 
 .  بعد رجوعه من مكة المكرمة  الذين جاءوا من جاوى ومادورا

 
 طريقة القادرية

ة   الجيالني القادر عبد لشيخل الذكرو  الفكرتم  إنشاء هذه الطريقة بجودة شد 
 الحب   إلى الو امذلك العصر  في سلمينالم حياة شهد عندما (م1166 ه 561)توفي 

 عبد الشيخ حاول  .والسالطين الملوك شرفة تجاه السياسي قفاوالمو  العالم في

 حياة لتحسين والتعليم التوجيهمع  لمشورةل ودعوا  تحذيرهم الجيالني القادر

 اتالخداع من ومنعهم العقيدة وتقوية الدينية، ةمن غلب قلوبهم صفيةوت المسلمين

 مدرسة الجيالني القادر عبد الشيخ أنشأ ،واستيعابهم لمسلمينحماية ل 10ويةالدني

 في إشرافها المؤسسة هذهاستمرت  و. ه 521 سنة بغداد فيالرباط الزاوية و  دينية

  /ه 656 عام بغداد سقوط حتى السالم، وعبد الوهاب عبده ابن ثم ذاته، حد
 .11م1258

باسم طريقة  مؤسسة   الجيالني القادر دعب الشيخ  أتباعهذه الزاوية أقام  خالل
بها, وهما    االحتفاظ يجب التي األشياء من األقل علىأمران  هناك.  "القادرية"

 يجد   بشكل والسنة بالقرنن تمسكال ثانيا،التمسك بعقيدة سلف الصالحين،  -أوال
 جيالنيالطريقة. أوصى ال وفقا بتي ار وتوجيهات تعليمات على الحصول أجل من

أن يستعيبوا أنفسهم باألخالق المحمودة كصفاء القلب والوجه السليم  مبتدئينلا
 العداء وترك واألخوة، الشيخ،والمحافظة على كرامة  ،ةالفقر و  الشر،وتهميش 

 12.والدنيوية يةالدينوالتعاون على الشؤون و 

                                                                 

 . 032هرة  مكتبة أنجلو المصرية، بدون السنة(، عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر، )القا  10
 .IV ،232(، عدد 0912، )ليدين  Encyclopedia of Islamج. بريل، -أ 11
  .000, عامر النجار، الطرق الصوفية 12
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 هللا أوامر تنفيذ في مريده الجيالني القادر عبد الشيخأوصى  الزاوية، هذهعبر 
 الشاق العملالجهد في  ذلك في مام ،التفريق فيه دون ب مجملهاكافة مع  وجل عز

 الجاد والعملسلوكية الطريقة  من كال فإن أخرى، بعبارةعدم اليأس. و سد حاجاتهم ل

 من الرغم على  .اإلسالم فياألولوية  حاتمن المقتر ة بل الصالح لاعماأل من

عبارة عن  –صفة عامة بن الطريقة أ ،هذه الطريقة في اندونيسيا  فروع عديد
  .هللا إلى الطريق

علو ( 0) :وهي ،ياتسلوكل التمث    األساسية تعاليم خمسةلها  "ةالقادري"طريقة 
االمتثال  (0) هللا مع المعاملةتحسين  (0) ن المحرماتظ عف  التح( 2)الهمة 

 13 التكبير على فضائل هللا( 3) باألهداف المشروعة
للجماعة التي تمثل إلى عدم  أساسية نقاطسة أنها هذه الخم من ويتضح

 لم يقع حتىالحتياطية في العمل ل معالمومن األساس أنها  .حياتهم في التكاسل

هللا.  منفصل كيانه حتى ييؤدي إلى وقوع األمور المذمومة و  السلوك سوء على
الهمة  تحقيقشجع اإلنسان في يوهذا  ،ة علو الهمةوياألولو  األساسية النقاطومن 

 اإلسالم جوهرب قربة مع هللا ألجل سعادة الدارين. وهذه نفس الهدف ال تتحققو 

 سعادةإلى وضع  ولكن، فحسب المادة إلى فقط ليس أمثل اطريق يشير الذي

 سن   من ما شخص عقلتوحد بي أن يجبأن علو الهمة  ،وقال طاهر لوط  .اآلخرة

 راضيةشخص  كون ي ال - العمل، على سبيل المثال بداية خالل ةصاخ ،مبكر

أخذ  يكون يجب على اإلنسان أن  واضحة، غةيبلبعيارة .كالعمال،  نهاياك عن
 مايأخذ  شخصالمحاولة بطريق أمثل ألخذ الكيان األعلى. ومن المطلوب كان ال

  .العمل صاحبالغد كان و  عامال، كان اليوم  .معينة اتلفتر  العمل صاحب ليكون 
صاحب   يكون  نهأ األيام من يوم في ولكن ف،ائوظ على العثور اله المرة هذه

                                                                 

 .Pengantar  ،009أبو بكر أتشيه،  13
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, وهما قسمينتنقسم إلى  ةقادريالتعليمات في طريقة ال عام، شكل 14.فائوظال
 مرحلة البداية ومرحلة السلوك. والتفصيل كاآلتي  

 

 مرحلة البداية
أن  المريد على يجب ،المقابلة  ههذ فيو  المريد المقابلة األولى بين الشيخ و

  .الشيخإلى   يواجهالمريد و   جلس ويليه .الفاتحة سورة قراءةثم  ينركعتيصلى 
عليه قراءة ال إله إال هللا  ذكر كلمة االستغفار وأشرف الشيخ المريدعلى  يطلب

 .عينيه مريده أغمض  نفسه الوقت في ،قرأ الشيخ هذه األذكار عندما .ثالث مرات

. وفي هذه البيعة، المريدمن قبل مع االحتذاء  التعهد الشيخ أخذ ذلك، على وعالوة
. (03)سورة الفتح   المبايعةنيات قراءة مع االلتزام ب "انفهن بنفسه منك"، شيخقال ال

تمت عملية ، عليه كلمة التوحيد وطريقة األذكار ثالث مرات. هذاشيخ وأسمع ال
 البيعة.  
 قاألخال من لوصيةل النموذج المريدعلى  الشيخصية فى هذه المرحلة هي و و 

دوام الوضو واستقامة ذكر االستغفار وهذا يؤدي إلى  .المشروعة ظاهر باطنا
لبيعة المراد من البيعة هي خطاب خاص ,البيعةوبعد ذلك  والصلوات على النبي.

 قبل من الدعاء ةقرأ يعنى  الدعاءويليها  مع ألفاظ معينة بأنهم مقبولة فيها.المريد 

ومن حيث سياق  المقبولين، للطلبة اصةخال أو العامة بصفته سواء المعلمين،
 المياه أخذي الشيخيعنى كان  الشرب توفيرواخيرا . كل من المريديعود إلى الدعاء 

م  الماء على القرنن من نيات بعض ثم قراء السكر،ب اويختلطه المتاحة  للمريدوقد 

 15.للشرب

                                                                 

إنساني  ، )جاكرتا  جيماAntara Perut dan Etos Kerja dalam Perspektif Islamطاهر لوط،  14
 .03 ( ،2330برس، 

 Asal Usul Thoriqot Qodiriyah Naqsyabandiyah danالحاج دمحم زوركاني يحي،  15

Perkembangannya  باندونج( ،IAILM، 0993 ،)23  بعد إكمال هذا التوفير انتهت المرحلة األولى . 
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 السلوك حلامر 

علم  بوكان يكتس .هللافق المريد في طريقه إلى اير  مرشدال المرحلة، هذه في
 .همحظورات كل عن واالبتعاد أوامره جميعب إعالء جة من التزامه بالمرشدنتي المعرفة

 ألنبياءل اهفتح يتم ما هللا يفتح حتى وتدريبه شهوته ضدهد تد يجيالمر  كان 

 .المراحل هذه خالل طويال وقتا يأخذ فإنهلذلك،   .األولياءو 

 عالوة  16.المشيخة" من قبل المرشد" شهادةحق  له  المرحلة، حلول هذه بعد

وفيه مسلسلة األسماء وذكر  التوحيدوله تلقين كلمة  االمريد شيخ أصبح ذلك، على
لى و عليه الصالة والسالم  بريلإلى ج ثم سسلسلة حتى إلى المؤس  في هذه الاسمه  ا 

 17.بالدعاء المعلمواختتم   .وتعالى سبحانه هللا

طربقة  متابعةفي  مضطرا ليس نهفإ المعلم، ةدرج نفسعندما وصل المريد 
نقال من  .مع التركيبات األخرى  اتعديله أوهذه الطريقة  مواكبةله حق في  .المعلم

هو  وهللا ،معلمالعندما وصل المريد درجة  الجيالني، القادر عبد الشيخ نصيحة
  .هللا مكمويعل   واتقوهللاقال تعالى   :له اوتصريح18 ه،ل مرشدالولي وال

 

 ةنقشبندي

باوو الدين العويسي البخاري  دمحم بن دمحمل "النقشبنديةطريقة "  ستس  أ  
  بضعة بعدهندوان على  منطقة في ولدم(.  0029ه /  190النقشبندي )توفي  

                                                                                                                                       

بالبيعة. عامر النجار،  رسميا، الطالب من أتباع هذه الطريقة وعليه االلتزام بإشراف الشيخ وفقا
  111 ,الطرق الصوفية

عادة أن تقديم الشهادة عاى نوع إعطاء الخرقة من قطعة المالبس أو اإلمامة أو المنديل من  16
 ,Pengantarالشيخ إلى الطالب. ويعتقد أن الخرقة من ذكريات الشيخ له. أنظر  أبو بكر أتشيه، 

Sejarah Shufi dan Tasawuf  233سمارنج، بدون السنة(، -وٌ)رمضاني، سول . 
 003عامر النجار  17
 003عامر النجار  18
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 لكيانه له. واللقب "النقشبندي" م1317 / ه 717 عام في بخارى  من كيلومترات

عاما من  02عندما بلغ   .همريدى لإ وقدمهالغائبات  عنفن  النقشي  فيماهرا  
 (.م 1340 / ه 740بابا الساماسي )توفي   دمحم تصوفا مع الصوفي ، درس عمره

في كتابه   "النقشبندية"تاريخ كتاب   مؤلف الحسين، بن علي الدين فخروقال 
"Rasyahat Ain"    أبي يعقوب يوسف الحمداني  تنتسب إلىهذه الطريقة  أن

 .الجيالني القادر عبد الشيخ عصر ان صوفيا فيه( وك 212)توفي  
يوسف الحمداني هو عبد  اءومن خلف  19كان من ذرية الحمداني. "النقشبندي"و

 ثمانية وضع طريق عنالحمداني   هار نش  و م(   0223الخالق الغزدواني )توفي  

 التي تنتسب إليها  أسماء ثالثة هناك ولذلك،  .ةللنقشبندي كأساس تتم  و  مبادئ
غزدواني ودمحم  الخالق عبد الحمداني، يوسف، و يعقوب أبوة وهي  نقشبندييقة الطر 

 .نقشبنديبهاء الدين ال

وهي الوعي في التنفس, ،  Husy dar Dam( 0)أما هذه الثمانية هي كاآلتي  
 االحتياط فيوهي ، Nazhar bar Qadam( 2)أن يتنفس اإلنسان وهللا حاضر فيه. ب

 لتركيز عند كل الخطوات منعا عن كل اإلزعاجات.الخطوات. وعلى السالك ا
(0)Safar dar wathan ،أن يتحول السالك صفاته ب ،وهي السفر المستيكي في النفس

وهي الخلوة خالل الحشدة.  ،Khalawat dar anjuman( 0)اإلنسانية إلى المالئكة. 
ر في تكرار الذكر. التكراوهي  Yad Kard( 3) هللا حاضر خالل حركات السالك.

وهي حماية الفكر. طريقة ذكر السالك  Baz Gasyt( 2) ذكر هللا ومازال حاضرا له.
إلهي أنت مقصودي ورضاك "بالنفي والثبوت عندما المناجاة إلى هللا قائال  

. حماية القلب من كل وسواس حماية الفكر، Nigah dasyt( 1) ."مطلوبي
إلى هللا عز وجل. التركيز الكامل وهي التركيز واالهتمام  Yad dast( 2) الشياطين.

 بالفناء والبقاء. إال تحقق هي ال تو  ،عند مشاهدة نور هللا

                                                                 

 .22(، 0910، )لندن  طباعة جامعة أكسفورد، The Sufi Orders in Islamتريمينهام،  19



 

 

M. Amin Syukur and Abdul Muhaya 

JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 

Volume 09, Number 02, December 2015 

240 

الوقوف الزمني، ( 0) :هي - النقشبندية وضعتها التي الثالثةالمبادئ  أما
ال أن يستغفر ربه.وي يعنى وفي فترات هل السالك يذكر هللا خاللها ( 2) شكر هلل، وا 

الوقوف ( 0) غي عليه الحفظ في الوتر عند الذكر.الوقوف العددي، يعني ينب
 هللا. غير القلبي، يعني هللا في قلب السالك وال يأخذ الفرصة للميل من

 على ."ةالقادري" و" النقشبندية" بين االختالفات بعض هناك ،خالل هذه اللمحة

بالجهر.  "القادرية"أما  ،"النقشبندية"في   األولويةأن الذكر الخفي من  المثال، سبيل
، السلوك "القادرية"في  ا، أن الجذباء مقدم على السلوك, أم"النقشبندية"وفي تيار 

مقدم على  الجذباء ألن الجذباء مرحلة أخيرة في هذه القضية. بصفة عامة ال تقع 
 االختالفات الهامة بينهما. 

عندما نرجع إلى كالم الشيخ عبد القادر الجيالني عن حق السالك في أخذ 
الشيخ أحمد غييرات في طريقته عندما وصل درجة الشيخ. وهذا هو ما فعله الت

  السامباسي، مؤسس طريقة القادرية والنقشبندية.  خطيب 
 

 "القادرية والنقشبندية"طريقة 
, وتم تأسيسها "النقشبندية" و "القادرية"هذه الطريقة تعد  من المزيج بين 

السمباسي ابن عبد الغفور. ويعتقد  وتحويلها إلى اندونيسيا للشيخ أحمد خطيب
إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. التفصيل لهذه  وتنتسب صلالكثير أن  سلسلة  هذه الطريقة تت  

 الطريقة في جاوى كاآلتي 
 - الدين شمس الشيخ - السمباسي الخطيب أحمد الشيخ - الكريم عبد الشيخ

 الرحيم عبد عثمان الشيخ - ينالد كمال الشيخ - الفتاح عبد الشيخ - مراد الشيخ

ولي  الشيخ – حسام الدين الشيخ – يحيى الشيخ - الصديق بكر أبي الشيخ -
 دمحم الشيخ - الدين شرف الشيخ - الدين زين الشيخ - الدين نور الشيخ - الدين
 الشيخ أبي - الجيالني القادر عبد الشيخ - العزيز عبد الشيخ  -هتاك

 الفرج أبي الشيخ - لهيكاري ا عالء الحسن أبو شيخال - المحزوم لمباركاسعيد



 

 

Economic Movements within Sufism in Java 

241 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 

Volume 09, Number 02, December 2015 

 قاسم الشيخ - سبلى بكر أبي الشيخ - التميمي الواحد عبد الشيخ- الطرطسي  

 حسن الشيخ - معروف كرخي الشيخ – السقطي السرة شيخ - البغدادي الجنيدي

 – صادق جعفر  الشيخ - الكاظم موسى الشيخ - رضا موسى أبي بن علي بن
 فاطمة سيدنا - الحسين الشيخ سيدنا - العابدين زين إمام الشيخ - قرالبا دمحم

المرسلين وحبيب رب العالمين ورسوله إلى سيد – طالب أبي بن علي - الزهراء
 20.وتعالى سبحانه هللا جبريل سيدنا  -ملسو هيلع هللا ىلص دمحمكافة الخلق أجمعين سيدنا 

السمباسي  الخطيب أحمد شيخال كتب ألتباعه، عمليال دليلال إعدادألجل 
 "القادرية والنقشبندية"في طريقة  جذورال أن الكتاب ويوضحكتاب "فتح العارفين" 

 "جنيدية"و "أنفسية"و "قادرية"و "نقشبندية"وهي  طريقة  الخمسة" طريقةبالتتصل 
. وهذه الخمسة لكل منها سمات, مثال نقشبندية تتسم بالذكر الخفي "موافقة"و

كر الجهري وأنفسية بالذكر التنفسي والجنيدية بالذكر المعين خالل وقادرية بالذ
األسبوعي مع األلفاظ المعينة والموافقة بذكر أسماء الحسنى. وهذه السمات موجودة 

 القادرية والنقشبندية. في طريقة 
  القرن  من الثاني النصف فيتنتشر هذه الطريقة  اندونيسيا، فيطوراتها تأما 

 .الغربية كاليمانتان السمباسي في الخطيب أحمد الشيخ صولو  منذوذلك   ،19
من  سعد دمحم والشيخ فلبين من الدين نور الشيخ :وهما تالميذه، من نااثنومعه 

 الرسمية المؤسساتطريق بطريق طبيعي ال عن سمباس. نظرا إلى أن انتشارها 

 .الغربية كاليمانتانتنتشر بصفة جيدة في فإنها ال  المدارس، مثل

بطريق أمثل ألنها تظهر عن طريق ها تنتشر جاوى بأن فيوهذا يختلف بما 
 بانتين من الكريم عبد الشيخو  .كبير تأثير ولها اسريع تىنمو المعاهد اإلسالمية 

 وصل .الخطيب حمدأل اتلميذ كان انهو  ،جاوى  فيهذه الطريقة  انتشارفي رائد  هو

                                                                 

كياهي الحاج دمحم رملي بن تميم، ثمرة الفكرية في سلسلة الطريقتين القادرية والنقشبندية،  20
. ومن هذه السلسلة أن الشيخ خطيب يأخذ سلسلة 23بدون السنة(،  )جومبانج  معهد دار العلوم،

 من الشيخ عبد القادر الجيالني.  
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 فضال ،المعهد اإلسالمي أسسو  0213سنة  حوالي بانتين في الكريم عبد الشيخ

 كيانه كالمقر  النتشار هذه الطريقة.  عن
مركزا  أصبحت التيمعاهد إسالمية  خمسة هناك أن وقال زمخشري ظافر

لهذه الطريقة في اندونيسيا، وهذه كلها تتصل نسبا إلى الشيخ عبد الكريم. وهذه 
 "إنابة"ة و معهد في بوجور جاوى الغربي "باعينتوعان"المعاهد الخمسة هي معهد 

 "دار العلوم"اإلسالمي في دماك و معهد  "فتوحية"و معهد اإلسالمي في سوريااليا
 21اإلسالمي في جومبانج. "تيبو إيرينج"اإلسالمي في رجوسو جومبانج و معهد 

 
 في جاوى  "القادرية والنقشبندية"نشاطات اقتصادية لطريقة 

يمكن تحويلها إلى الحياة و ريقة توحد في الطتومن األساس أن القيم التصوفية 
االجتماعية ، ومنها االقتصادية. ومن هذه القيم اإليثار واألخوة والفتوة والزهد وغير 

 22ذلك.
 على وجهوهي  23،ويعتقد الكثير أن التصوف له دور هام في عصرنا الحديث

ج نموذ -األمم، ثانيا ية لدىالحل البديلي لحاجة شعور  -وهي   أوال، أربعة أشكال 
                                                                 

 .93(، LP3ES ،0923، )جاكرتا  Tradisi Pesantrenزمخشري ظافر،  21
(, أنظر دمحم أمين 1993أنظر  السلمي، فتوة، ترجمة لكتاب فتحية بصري، )ميزان  باندونج،  22

 ,، انظر  دمحم أمين شكور 02(، 2330، )بوستاكا بالجر  يوكياكرتا، Tasawuf Sosialشكور، 
Menggugat Tasawuf  ،جوكو تري هاريانطو،  , 93-78(،  0999)بوستاكا بالجر  يوكياكرتا

Perkembangan Dakwah  ،222 . 
بليغ" والواقع أن كثيرا من المجتمع تقع في المفهوم الخاطئ عن الطريقة، وزعموا أن "جماعة الت 23

تشبه  –نوع من الطريقة، غير أنها تعاكس بالطريقة خاصة في االقتصاد. وقال أحمد قمر الزمان 
"جماعة التبليغ" بالطريقة ألن مشرفه موالنا إلياس يأخذ تياراتها من الطريقة بل اشترك في طريقة 

 Theالزمان،  القادرية والنقشبندية بالرغم من أنها سلوكها يختلف بالطريقة. أنظر  أحمد قمر

History of Jama’ah Tabligh in South Asia: The Role of Islamic Sufism and Islamic 
Revival”, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 46, No. 2, 2008 M/1429 H, 386-387. 

DOI: http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2008.462.353-400. 

http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2008.462.353-400
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نما الصوفي ال ينبغي أن يفر من الواقع  للممارسة االقتصادية المشروعة، وا 
في المجتمع مع نشاطاته االقتصادية، بل من بل من الالزم أن يشتركه  ،الدنيوي 

عامل العادة فكر  -الرجاء أن يحول القيم األخالقية في االقتصاد المعاصر، ثالثا
   24الحصون الشرعية.-ر األخالقية، رابعااألمم الحديثة التي تمشي بعيدا من األمو 

ومن المحتمل أن هذه القيم وسيلة لتحويل النشاطات االقتصادية لطريقة 
خاصة في جاوى إلى طريق أمثل، بل أن هذه القيم أساس – "القادرية والنقشبندي"

القادرية "لتنمية أية معامالت ذات اقتصادية، على سبيل المثال ما جرى في طريقة 
 بجومبانج.  "دار العلوم"في معهد  "بنديةوالنقش

 
 اإلسالمي جومبانج "دار العلوم"معهد 

ليس فقط أنه قديم عمرا،  الشرقية، مجتمع في جاوى  هذا المعهد معروف عند
 وسطالتي تقع في فيها الجامعة الكبيرة والمتقدمة وهي جامعة "دار العلوم" ولكن 

بة هذا المعهد الذي أسسه كياهي وهما تعد  من هي،   UNIPDUوجامعة المدينة
وضعها ابن كياهي إرشاد وهو كياهي هذه الطريقة شهرة تميم إرشاد من مادورا. 

 عبد نالشهادة معلى حصل  خليل أحمد. كياهي مادورا من أيضا جاء الذيخليل 

وهو كياهي  ،تميم رملي ته إلىقيادمنصب  خليلثم أعطى ،  المكرمة مكة في هللا
 يمكن الأن ازدهار  هذه الطريقة  ،هي مستعين رملي. ومن الواضحتميم ويليه كيا

 25 .اإلسالمي "دار العلوم"معهد  دور عن فصله

                                                                 

 Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern، Jurnal Annida: Jurnalسيالواتي،  24

Pemikiran Islam 020، 2303أغسطس -، يوليو2رقم  03، عدد . 
 , 92 (،0990ان، ، )باندونج  ميز Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesiaمارتين فان بروينسين،  25

ويليه اخوه كياهى صنهاجى رملى ثم كياهى رفاعى رملى ثم دمياطى رملى واالن كياهى تميم 
 رملى
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 االقتصادي النشاطالفصل بين  يمكن اإلسالمي، ال "دار العلوم"في معهد 
ترك  انيعيي من هذا المعهد أن الزهد ال فوالحركة التصوفية، بل أن التيار التصو 

كالسيارات والبيوت  ،روات رائعةثملك الشخص يمن المحظور أن الدنيوية. ليس 
من المطلوب أن تكون ملكية هذه الثروات فقط في   .كاألموال وما أشبه ذالك

أن التعريف للزهد  ، الجيب ال في القلب حتى يحتفظ صفاء القلب.  وبعبارة أخرى 
بالقلب، ومما والغنى ليس فقط باألموال ولكن  26غني فى فقره وفقير فى غناه. 

  يترتب عليه صفة القناعة مع االختيار بصفة متكاملة.
 النشاط .الطريقة  ألتباع الرئيسية الوجهة هو المطاف نهايةب القرب

ني عطالهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ن " :تعبيرية من صورة هو االقتصادي
  .شهوةغضا للباعتبارها الطريقة وضع تم السياق، هذا فيو  27. "محبتك ومعرفتك

وهذا النطاق يؤدي إلى الشكر، والشكر يثمر البركة. وهذا البركة هي المحطة 
 هذا ويشيراألرزاق المباركة هي الكافية.  األخيرة من النشاطات االقتصادية  بأن 

 الذكر أفضل" :أن على تنص التي حنبل، ابن رواه الذي النبي حديث إلى الرأي

 28."افيالك هو القوت وأفضلالخفي  الذكر هو

 يكون  الو  الدنيوية الشؤون  من فتتلت ال أن جبت الجماعةومن المطلوب أن 

األخروية والدنيوية، والواقع أن عملية  بين متوازنا يكون  أن ينبغي أنه يعني متحيزا،
وأيضا . األصدقاء ساعدةم ذلك في بما المالي، الدعم إلى بحاجة تزال الالطريقة 

 رقابةال تخضعية بحثها تراعي بالمعالم المشروعة و أن  الحاجة المالية واستراتيج
لجمعية أهل الطريقة  العام األمينبناء على ذلك أكد  .صحيح شكلب الصوفية

القادرية "أن الجمهور لطريقة  ،المهممن  أن، رانو األ سيفالمعتبرة اندونيسيا، د. 
نها كالمزكي وكيا أغنياء، يصبحوا أن إلىأممه  دعا اإلسالم أندعا ب" والنقشبندية

                                                                 

 03(، 0921أبو الفيض المتوقي، المدخل إلى التصوف )الحلبي  القاهرة،،  26
 ، وكان فالحا ناجحا. 0922بيان حسن، من أتباع طريقة "القادرية والنقشبندية " منذ عام  27
 . 00كياهي الحاج دمحم رملي بن تميم، ثمرة الفكرية  28
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يأخذوا  أن المسلمين على يجب النظام هذا ضوء وأداء الحج وما أشبه ذلك. و في
 الوالنشاطات االقتصادية و واالختيار والجهد في العمل  محاولةال في األقصى الحد
 29.تخضع المعالم اإلسالمية تزال

ي الحاج أسعد عمر أن هذا المعهد يلتزم هد كياهوأضاف احدى علماء المع
العملية  ذلك في بما ،الطريقة قيم على اتنشاط أي يستندملية الطريقة بع

ألجل الدعم االقتصادي مقدم بتشييد التربية الذي يؤدي إلى القوى   .االقتصادية
المعهد يتقدم االقتصاد.  ويمكن أن نقول أن  ،الفاعلة في االقتصاد. عندما تقدم

 30القتصادية للمجتمع. اإلسالمية يعطي المعطيات ا "دار العلوم"معهد 
في معهد "دار العلوم" ينتمي بتنمية  االقتصادي النشاطأن  واسع، نطاق في

منذ تسجيل هذا المعهد بصفة  في الطريقة. تم رعايتها تي تالصناعية الالعملية  
  وضعت وقد، أن التعاونية التابعة لهذا المعهد 0990رسمية في الحكومة سنة 

في محافظة باسوروان  "سيعون "زرع أشجار  -0ة كاآلتي  ي االقتصاد مراكزعديد ال
و محافظة سيدوأرجو و محافظة  فظة بروبولينجو و محافظة موجوكرطاو محا

هذه األشجار بعد خمس سنوات واستيراد هذه المنتجات  تطعجومبانج. والنتيجة، ق  
ية في السمكية البر   -2محافظة بروبولينجو.  في  Lecesبالتعاون مع مصنع الورق 

المنظمة التعاونية، وهي في محافظة بايو واعي و محافظة بروبولينجو و محافظة 
الدرة وتسويقها في  -0موجوكرطو و محافظة جومبانج و محافظة ماالنج. 

 -3الدعم المالي لفالح التفاح في باطو ماالنج.  -0محافظة ماالنج وما حولها. 
القرض  الصالح  -2ة باسوروان. رعاية الماعز في محافظة بروبولينجو و محافظ

 اإلسالمي في جومبانج. "دار العلوم"لدرحة نارية لكل ثالثة أشهر في معهد 
                                                                 

حوار مع دكتوراندوس سيف األنوار، األمين العام لجمعية أهل الطريقة المعتبرة اندونيسيا،  29
 .  2330دسمبر 

بيان كياهي الحاج أسعد عمر، من المسؤولين في معهد "دار العلوم" في جومبانج، دسمبر  30
2330. 
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 اقتصادية شبكة الى تحتاجفإن هذه النشاطات  ،هداف المطلوبةلأل اتحقيق

الطريقة   هيكلوضع ما في طريقة القادرية والنقشبندية فإنه يلتزم ب في لذلك، .قوية
 دورا يلعب رشد. الم االقتصادي النظام - اءعضأ  - البدل - خليفة - مرشد وهي

ية، وهذه ترتبط بنظام الطريقة بأن السالك يلتزم االقتصادالشبكة   بناء في هاما
بما في –لذلك، أن المسائل في الطريق  31باستشار المرشد ويطيع ما من إشرافه. 

معهد دار   في حدث عما يختلف وهذا .تحت رعاية المرشد.  -ذلك كاالقتصاد
 "ة والنقشبنديةالقادري"لطريقة   االقتصادي النشاطالعلوم اإلسالمي ، خاصة في 

بأن مهام المرشد يتصف دينامية.  ومما يترتب عليه أن النشاطات االقتصادي فيه 
–تسير على ما يرام وتأخذ عديد العملية االقتصدية.  تشكيل الشبكة االقتصادية 

االقتصادي  النظام - أعضاء - البدل - خليفة - بـ  مرشد -على سبيل الترتيب
تتسع نطاقها في أنحاء خارج جومبانج. وأيضا، إقامة المنظمة التعاونية في هذا 

 المعهد كالمؤشرات بأن عملية الطريقة كانت واقعية.  
 

 اإلسالمي في مرانجين "فتوحية"معهد 
–الرحمن قاصد الحق  أسسه الشيخ عبدمعهد فتوحية اإلسالمي في مرانجين 

م، وهو من ذرية أمير ويجيل الثاني أو  0930من العلماء في مرانجين حوالي سنة 
أمير نوتونيجورو الثاني ومن ساللة سنن كاليجوكو.  أما الشيخ قاصد الحق بن 

هو إمام  ، وجاء من منطقة جوبوكو أويوع عبد هللا مهاجر كان من رجال الدين 
ومعه ابن وبنتان. هذا اإلبن هو الشيخ كياهي عبد  المصلى وتزوج في مرانجين

 الرحمن. 
وفي أول تأسيسه كان المعهد يسمى بــــ معهد سوبوران مرانجين. بصفة عامة 

كترمس والسيم وتيبو أيريع  ،أن المعاهد القديمة ليسن لها اسم وتننسب إلى منطقتها
                                                                 

)يوكياكرتا  بوستاكا بالجر،  Falsafah Kalam di Era Postmodernisme، دمحم أمين عبد هللا  31
0993 ، )003 .  
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وما أشبه ذلك. أما اسم  تامباك براس ودينانيار  وكرابياك وتيجال ريجو وليربويو و
اقتراحا من الشيخ مصلح عبد الرحمن. وتسمية م  0921"فتوحية" يظهر في عام 

هذا االسم تبدأ منذ إقامة المدرسة للشيخ عثمان عبد الرحمن. ومما وراء تسمية 
الرجاء فتح قلوب التالميذ وأفكارهم في نيل العلوم النافعة  -0"فتوحية" هي  

تفاعلهم  -0من أنواع الجهالة واالستعمارية جسديا وروحيا. تحررهم  -2والبركة. 
 بجهاد المجاهدين السابقين. 

من الشيخ إبراهيم يحي   "القادرية والنقشبندية"كسب الشيخ عبد الرحيم طريقة 
في معهد برومبونج  مرانجين. الشيخ إبراهيم من الحبائب المقيم في مكة والمدينة. 

ن تاجر ومن األغنياء في زمانه. هو يتجر المالبس ومن ناحية االقتصادية أنه م
ويزرع النباتات ويراعي األنعام ويتجر الطوب األحمر. ومن نتائج هذه العملية كان 
المعهد قائم بشكل أمثل.  على التوالي أن المشرف في هذا المعهد هم الشيخ 

 ( و الشيخ كياهي الحاج عثمان عبد 0922-0930كياهي الحاج عبد الرحمن )
( و الشيخ كياهي الحاج مصلح عبد 0903-0921عصر التنمية األولى )–الرحمن 
( و الشيخ كياهي الحاج لطفي حاكم 0920-0902عصر التنمية الثانية ) -الرحمن 
وبعد وفاته يبدله اخوه كياهى  32اآلن(. -0920عصر التنمية الثالثة  ) -مصلح

 .حنيف مصلح حتى االن

في هذا المعهد  "ة والنقشبنديةقادريال"طريقة  أن االقتصادية، المسائل فيو 
الشيخ كياهي الحاج مصلح عبد الرحمن تشجع أبناءه أن  تنتظم بنظام شامل.

يصبحوا كالعسكر والبولس والموظف الحكومي وموظف المكتب والتاجر وغير 
 33هذا نوع من الجهاد في سبيل هللا. ل.الل واليأخذ بالتسو  حهو  ، األهم ذلك.

أعطى الشيخ كياهي الحاج مصلح عبد الرحمن  األذكار  ذلك، لىع وعالوة
                                                                 

، )دماك   Seabad Pondok Pesantren Futuhiyah Mranggenس، -نخبة المحقق، بري ج 32
 .20-0(، 2330لجنة الحفلة، 

 .Seabad Pondok   ،10س، -نخبة المحقق، بري ج 33
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والمأثورات ألجل حصول األرزاق باعتباره من األذكار في طريقة القادرية 
 34والنقشبندية. 
االقتصادية وتضع قاعدة ومبدأ  الممارسةبأن هذه الطريقة تهتم كثيرا  وهكذا،

ومن األسف ال   .قتصاداتها تعزيزفي هذه العملية وتعطي فرصا لدي السالك في 
توجد المنظمات أو المؤسسات التمويلية التي تتسم بهذه الطريقة إال هناك  

 35التعاونيات الداخلية. 
 نتيجة وهي ،بغير تشكيل لتشك  تأنها  االقتصاديةة شبكبال يتعلق وفيما

 ةقيالطر  سالكين مع البدلو  خليفةو  مرشد بين المستمرة والمؤقتة جتماعاتالل

المعهد  :وهي عناصر، ثالثةوالشبكة االقتصادية تحتوي على  .يةالصوف
الشبكة الخارجية تحتوي على  أماالمعهد اإلسالمي والمجتمع.  أسرة ،اإلسالمي

 36في جزيرة جاوى و خارج جاوى )تلميذ وخريج(. عنصرين، وهما 

                                                                 

مرة يوميا، وكتابة الدعاء وانغماسه إألى  233اراتها قراءة الصلوات وقد ذكر في كتابه أن من تي 34
 Risalah Tuntunan Tarekatالماء الجاري. أنظر  الشيخ كياهي الحاج مصلح عبد الرحمن، 

Qadiriyah wa Naqsyabandiyah  ،الشيخ كياهي ، 21-22،  2( الجزء 0919)قدس  منارة القدس
ت الربانية في طريقة القادرية والنقشبندية )سمارنج  طه بوترا، الحاج مصلح عبد الرحمن، الفتوحا

)سمارنج  طه  0، الشيخ كياهي الحاج مصلح عبد الرحمن، النور البرهاني، الجزء 92(، 0990
   .032(، 0920بوترا، 

(، تعاونية 0992( ، تعاونية "كياهي الحاج مرادي" )0993وهذه التعاونيات هي تعاونية "فتوحية" ) 35
(. نشاطات هذه التعاونيات تتركز في ثالث مشروعات، 0999(، تعاونية "األمين" )0992لبديرة" )"ا

وهي القرض وبقالة للحاجات األساسية وللمكسرات. ولكل من هذه التعاويات لها االعتماد من 
 الحكومة.   

 Tarekat dan Etos Kerja : Studi Kasus Terhadap Tarekat Qadiriyah waزبيدي،  36

Naqsyabandiyah di Mranggen Kabupaten Demak  سمارنج  مركز البحوث لجامعة والي سونجو( ،
 23-23(، 0999اإلسالمية الحكومية، 
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بناء على ما سبق، يتضح أن الدعم االقتصادي من طريقة القادرية والنقشبندية 
. ومن فيها انتفي هذا المعهد لم يظهر بشكل واضح رغم أن القاعدة والنظام ثابت

القوى بل أساس أن التربية من األولوية ، ناحية منظمة   الطريقة والمعهد اإلسالمي
بأن األهم حالل وعدم التسول.  ، من نصيحة الشيخ واضح وهذا االقتصادية. 

.  االقتصاد تعزيز مسألة جعالفي  منهجية شبكة توجد ال ذلك، إلى وباإلضافة
تقع  "فتوحية"المعهدية، فإن ما وقع في  األساسيةوجود القواعد  من الرغم وعلى

في اإلسالمي  "إنابة"اإلسالمي ومعهد  "دار العلوم"متعاكسا لما في معهد 
 . سوريااليا

 

 معهد "إنابة" اإلسالمي بسريااليا
ريااليا هو مجلس المذاكرة والقى فيه في البداية أن معهد "إنابة" اإلسالمي بس

في قرية تونداكان.  المبنى  0293كياهي الحاج عبد هللا مبارك بن نور دمحم عام 
مركز التعليم لطريقة القادرية كبناه تحت رخصة الشيخ طلحة, بل مسجد  ،األول

 Pertapan Suryalaya Kajembaranوالنقشبندية.  ومن قبل أن اسم هذا المعهد "

Rahmaniyah سير على ما يرام أثرا من ضغط الحكومة ي" ولكن التعليم فيها ال
 الهندية عليها.

ي وازدهار.  ، كان في عصر ذهب  0933عندما تولى أباه أنوم هذا المعهد عام 
رعاية جماعة  علىتركز و   Serba Bhaktiمؤسسة يس ستم  تأ 0920وفي عام 
. تمت المؤسسة بناء ةجتماعياال اتوالمشروع "القادرية والنقشبندية"طريقة 

، 0922وفي عام  (MA-MAPK-PGA)  المنظمات التربوية كالمدرسة الثانوية
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يقام المعهد العالي لالقتصاد  1999وفي عام  "،لطيفة مباركية"سست الجامعة أ  
 37."لطيفة مباركية"

أن المعهد قابل لمتعددات القضايا االقتصادية، بل التمويل كان ، تأسيسه ذمن
 الذي يقدم المسؤولية والشفافية. وهذه الشفافية كانت على نوع ام حديث بنظ

"من المطلوب أن كل اللجنة أو القسم التابعة بهذا المعهد يفضل أسوة حسنة 
تقرير  إعداد وتقديم على  -2التسجيل اإلداري  واضح وشامل.  -0على نوع   

 األطراف إلى أو للكفيل اسيم وال نشاطات المعهد، إبالغالنتائج   -0. مهنيأساس 

 لمناقشة المقررة االجتماعات االجتماع الروتيني  إجراء -0المتعاونة مع المعهد. 

وتراجع المشروعات وتحديد االستراتيجية الجديدة." وهذه  الجديدة المعلومات
المعلومات ملصقة في كل المنظمات االقتصادية التابعة بالمعهد، تذكيرا وقاعدة  

 ولة.  للجهات المسؤ 
وانضموا في  ،إخوان بينمن  األعمال رجالات مع شبك المعهد لديه

Himpunan Pengusaha Ichwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya 

(HIMPPIS) . في الجمعية  مكتبJl. Kayu Agung No. 1 A, Buah Batu .
متنوعات المعنة سواء كان من أما رجال األعمال في هذه الجمعية كانوا من 

   فردي أوالمصنع أو المكتب. ومن أشهر أسماء رجال األعمال في هذه الجمعيةال
وجوهايا ، وشكريا أتماجا ، ورحمة جوبيل ، جنانجر كارتاساسميتا وأجونج الكسونو

براجا وأدينج زكريا وبيمبي جواندا وألفة دويانتي. وتعمل هذه الجمعيات بالتعاون مع 
 األخشاب. شركات في خاصة ، في اندونيسيا الشركات مختلف

ل  لديها التي التعاونية Khidmat مثل المختلفة، األعمال وحداتالمعهد   وشك 

 االدخار وحدة :أخرى  أمور بين من التجارية، األعمال مجاالت من العديد

                                                                 

 TQN Pondok Pesantren Suryalaya dan Pengembangannya Pada Masa Abahجحايا س براجا،  37

Anom (1950-1990)  ية  ونقشبندية )باندونج  جامعة في ، هارون ناسوتيون )محقق(، طريقة قادر
 021( ، 0990لطيفة مباركية، 
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 طحن ،والكهرباء ،البنزين ومحطات األسمدةوبيع  الكيروسين، بيعو  والقروض،

 الغابات مزرعة الماشية، مشروعمع  الزراعية الصناعات وحقول تاباس،

 .الداخلي والتصميموا عداد السلعات والخدمات والمواصالت وبناء المباني المتكاملة،

 لضعف شبكات هذه القناة.  نظرا TVRI  لـــ الشبكة االلكترونية تطوير
 مجال في المنافسة على اإلسالمي قادر "إنابة"معهد   أن القول يمكن وهكذا،

 مركزباعتبار أن معهد "إنابة" اإلسالمي  ووضع اإليجاديات تصادية.االق التنمية

ألجل يلعب دور مهما في تلبية متطلبات الزمان و  "القادرية والنقشبندية"لطريقة 
تعزيز العملية االقتصادية.  والمؤسسات التعليمية التي تراعي لطريقة "القادرية 

 والنقشبندية" لم تعمل هذا المشروع. 

 

 خاتمة 
، ولكنها االقتصادية المؤسسة وال منظمةمن شكل ال  ليست أن الطريقة ،يقةحق
عندما نرغب في تنمية الطريقة  .وتعالى سبحانه هللا إلى لتقربلأو وسائل   نليات

تجاه تلبية متطلبات عصر الحديث فإن الكشكلة هي في فهم االقتصاد باعتباره 
. وبالطبع أن تنمية  تيجي تؤدي إلى إنكار العباد بربهم واحكآليات الت إلى الحل 

إقتصاديات الجماعة ودعم أموال نشاطات الطريقة تحتاج إلى المال الكثير حتى 
. عليهم أن يبحثوا عن جمع األموال بطريق أمثل تحقيقا  تمشى على ما يرام

إلطمأنان القلوب. إطالق والية المرشد على الجماعة فرصة باهرة لتعزيز 
"القادرية  من طريقة  ينؤولا يتم  االلتقاط من قبل المساقتصادياتها. ومن هن

 والنقشبندية" لتثقيف الجهاد في االقتصاد رغم أن النتائج لم تظهر.
طريقة  "القادرية والنقشبندية" في جاوى تعتبر من الحركة. على الرغم من أن 

شد، فإن البيعة والمر االشتراك فيها بالتراضي وعدم التشدد، ولكن، عندما ننظر إلى 
هذه الحركة تتصف بالتشدد. فضال عندما ننظر إلى العقوبات األخالقية التي 

 تتحملها الجماعة, وجدير بالذكر أن الطريقة ال تزال متشددة في ناحية أخرى. 
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نما تظهر  وتختلف هذه الحركة بالرأسمالية، بأنها ال تأتي من تيارات الطريقة وا 
ة  الجماعة.  الطريقة ال توفر موديالت للدوافع من الرغبة أو الغيرة ألجل بناء هوي

مباشرة بين النجاح في االقتصاد  النفسية عن حصول الغنى، مثال هناك عالقة 
وقيل أن الكلفينية من التيارات التي وسالمة اآلخرة كما في التيار عن الكلفينية. 

نما عن طريق  تشجع إلى الموقف بأن كانت السالمة ال تتحقق بالثروة واللغبة، وا 
إعادة اسثمار هذه الثروة، تعني أن اإلنسان ليس له فرصة الستيالء الثروات 
الدنيوية ، ألن التركيز كان إلى اآلخرة. وهذا الموقف قد تراعي اإلنسان أن يكون 
في البساطة ومنع غلبة الدنيوية.  هذه ظاهرة في صفة القناعة . وكذالك أن 

 نوع من توسيع المفهوم للصحبة واألخوة.  الحركة االقتصادية لجماعة الطريقة
ووجهة نظره إلى الدنيوية.  ال يمكن فصله عن سلوكية المرشد  ومن المعلوم،

ويتضح أن هناك أثر جامد بين الدنيوية واألخروية.  وهذا بالرجوع إلى ما وقع من 
الذي لم  نشاطات طريقة "القادرية والنقشبندية" بسوريااليا التي تتأثر بــ "أباه سبوه"

يضع فاصال بينهما. تفصيليا، أن "أباه سبوه" يضع "التنبيه" لإلخوان، وفيه عن 
"دار في معهد أيضا مهمة التعاون واالهتمام بالمسائل االقتصادية.  وهذا ظاهر 

بجومبانج.  بخالف ما في معهد "فتوحية" اإلسالمي، ألن اإلسالمي العلوم" 
 بشكل واضح.  المشروع في تعزيز االقتصاد لم تظهر

 االقتصاد أصبحبناء على تنمية الطريقة خاصة لتلبية متطلبات العصر، 

.  تنمية  ،بل إلى إنكاره هللا منالعباد   حرمانيلعب دورا مهما  ونحتاج إلى الحل 
اقتصادية الجماعة من الطريقة تحتاج إلى األموال الكثيرة التي تدعم إلى نجاح 

عن االستراتيجية في جمع األموال بطريق أمثل  المطلوب. ومن التأمالت أن نبحث
حتى تطمئن قلوبهم. إطالق والية المرشد على الجماعة نقطة االنطالق إلى تعزيز 

ة والنقشبندية القادريمن طريقة   المسؤولين قبل من التقاطها يتم ربماو  اقتصادياتهم.
 من نتائجال ولكن تفاوت،وقوع ال من الرغم وعلىلوضع الجهاد في االقتصاد. 

 .إليها ينظر أن المعقول
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 أنها من الرغم على حركة،طريقة القادرية والنقشبندية في جاوى تعتبر من ال

تتصف بالتراضي وعدم التشدد، ولكن عندما ننظر إلى الوالء والعهد إلى المرشد 
 العقوبات مع مرتبطا كان إذافإن هذه الحركة تتصف بالتشدد، فضال عندما 

أساس  هذه الطريقة المتشددة من  الجماعة. تم  تتحملها أن جبي التي المعنوية
 ناحية أخرى.

التي لم تظهر من  االقتصادية األنشطة أو حركتها أو الرأسمالية لحركة خالفا
 .الجماعة لتعاليم األمر هذا وليدة ليستسلوكية هذا النظام. الحركة االقتصادية 

 توفر ال مجمع عقيدة .الجماعية يةالهو  لبناء نتيجة االقتصادية األنشطة ولدوا

 وهذا المثال، سبيل على .غنية تصبح أن في الرغبة لظهور الكافية النفسية الدوافع

كالتيارا الكلفينية. وقيل أن  الكلفينية من   مباشر اتصال أي من إليه ينظر أن يمكن
دمات أن تعطي األموال أو الخ  -ذكرا كان أم إناثا–التيارت التي تشجع الجماعة 

اآلخرين. وبعبارة أخرى أن السعادة لسيت ألنفسهم بل تحولها إلى أحسن مع 
أن تكون السعادة ليست المعاملة مع األخرين بالخضوع و. ومن صورة هذه العملية 

 []فقط ألنفسهم ولكن لغيرهم. 
 

 المراجع
‘Adam, Syahrul. “Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah.” Al-

Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syari’ah, Vol. III, No. 2, July 2011. 

Abdullah, M. Amin. Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1995. 

Abdurrohman, Syeikh K.H. Muslikh. An Nurul Burhany, Juz I, 

Semarang: Toha Putera, 1963. 

----------. Risalah Tuntunan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Juz II, 

Kudus: Menara Kudus, 1979.   

----------. Al-Futuhat al-Rabbaniyah fii Tarekati al-Qadiriyah wa al-

Naqsyabandiyah, Semarang: Toha Putera, 1994.   



 

 

M. Amin Syukur and Abdul Muhaya 

JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 

Volume 09, Number 02, December 2015 

254 

An-Najar, Amir. Al-Turuq al-Sufiyah fi Mishr. Kairo: Maktabah al-Anjlu 

al-Mishriyah, n.d. 

Brill, E.J. Encyclopedia of Islam. Vol. IV. Leiden: EJ Brill, 1978. 

Van Bruinessen, Martin. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: 

Mizan, 1994. 

Bustaman, Ahmad Kamaruzzaman. “The History of Jama’ah Tabligh 
in South Asia: The Role of Islamic Sufism and Islamic Revival.” 
Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 46, No. 2, 2008 M/1429 

H, 386-387. DOI: http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2008.462.-

353-400. 

Dhofier, Zamachsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES, 1980. 

G.S., Prie., Abdul Jabbar (eds). Seabad Pondok Pesantren Futuhiyah 

Mranggen. Demak: Committee of  Perayaan Seabad, 2001. 

Haryanto, Joko Tri. “Perkembangan Dakwah Sufistik Perspektif 
Tasawuf Kontemporer.” Jurnal ADDIN: Media Dialektika Ilmu 

Islam, Vol. 8, No. 2, 2012.DOI: http://dx.doi.org/10.21043/-

addin.v8i2.598. 

Ismail, Asep Usman. “Integrasi Syari’ah dengan Tasawuf”, Jurnal 

Ahkam, Vol. XII, No. 1, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.154-

08/ajis.v12i1.987.   

Jahja, Zurkani. “Asal Usul Thoriqot Qodiriyah Naqsyabandiyah dan 
Perkembangannya.” in Harun Nasution (ed.). Thoroqot Qodiriyah 

Naqsyabandiyah: Sejarah Asal Usul dan Perkembangannya. Bandung: 

IAILM, 1990.   

Jamhari, Arif. “Sosio-Structural Innovation in Indonesia’sUrban’s 
Sufism: The Case Study of The Majelis Dzikir and Shalawat 

Nurul Musthafa.” Journal of Indonesian Islam, Vol. 07, No. 01, 

June 2013. DOI: 10.15642/JIIS.2013.7.1.119-144. 

Jati, Warsisto Raharjo. “Agama dan Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja 
dalam Komparasi Perbandingan Agama.” Jurnal Al Qalam, Vol. 

30, No. 2, May-August 2013.   

Mahdi, “Urgensi Akhlak Tasawuf dalam Masyarakat Modern.” Jurnal 

Edueksos, Vol. I, No. 1, 2012. 

http://dx.doi.org/10.14421/ajis.%1f2008.462.%1f353-%1f400
http://dx.doi.org/10.14421/ajis.%1f2008.462.%1f353-%1f400
http://dx.doi.org/10.21043/%1faddin.v8i2.598
http://dx.doi.org/10.21043/%1faddin.v8i2.598
http://dx.doi.org/%1f10.%1f154%1f08/ajis.v12i1.987
http://dx.doi.org/%1f10.%1f154%1f08/ajis.v12i1.987
http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.119-144


 

 

Economic Movements within Sufism in Java 

255 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 

Volume 09, Number 02, December 2015 

Ngadhimah, Mambaul. “Dinamika Jama’ah Lil Muqarrabin 
Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur.” Unpublished 

Disertation, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.  

Praja, Juhaya S. “TQN Pondok Pesantren Suryalaya dan 
Pengembangannya Pada Masa Abah Anom (1950-1990).” in 
Harun Nasution (ed.). Thoriqot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. 

Bandung: Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah/IAILM, 

1991. 

Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern.” 
Jurnal An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2, July – 

August 2015. 

Syukur, M. Amin. Menggugat Tasawuf. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.  

Syukur, M. Amin. Tasawuf Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 

Tamim, Muhammad Ramli. Tsamrah al-Fikriyah fi Silsilah al-Thariqataini 

al-Qadiriyah wa al-Naqsyabandiyah. Jombang: PP Darul Ulum, n.d. 

Trimingham. The Sufi Orders in Islam. London: Oxford University Press, 

1973. 

Webber, Max. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006. 

Zubaidi. Tarekat dan Etos Kerja: Studi Kasus Terhadap Tarekat Qadiriyah wa 

Naqsyabandiyah di Mranggen Kabupaten Demak. Semarang: IAIN 

Walisongo Research Center, 1999. 

 

 



 

 

M. Amin Syukur and Abdul Muhaya 

JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 

Volume 09, Number 02, December 2015 

256 

 


