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Abstract
Pondok Modern Darussalam Gontor is one of the educational institutions in
Indonesia that has given a lot of contribution in coloring the national life mosaic. With
the concept and purpose of the education which is very supporting in the formation of the
ummah, because it is based on Islamic law which refers to the Qur’an and Hadith. It also
has a form of life philosophy that guarantees the progress of the nation, named by the five
spirit and mottoes of Pondok Modern. One of the most important philosophies in Gontor
is freedom and free thinking. Because the freedom and instilled by Gontor aims to make the
students select wisely their future life based on Islamic law. However, there are some views
that blame this kind of philosophy, it comes from those who have not understood deeply the
purpose of Gontor’s education, both outsiders, students, and even graduation. They think
that freedom in Gontor caused the student become Liberal, while the essence was no. So,
this article wants to examine the essential concept of freedom in the perspective of Pondok
Modern Darussalam Gontor.
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Abstrak
Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu lembaga pendidikan di
Indonesia yang telah memberikan banyak kontribusi dalam mewarnai mozaik kehidupan
bangsa. Dangan konsep serta tujuan pedidikan yang begitu mendukung dalam pembentukan
umat, karena didasari dengan syariat Islam yang berujuk kepada Al-Qur’an dan
Hadits. Dan dengan bentuk falsafah hidup yang menjamin kemajuan bangsa, yaitu panca
jiwa dan motto pondok. Salah satu falsafah terpenting didalam Gontor adalah berjiwa
bebas dan berfikir bebas. Karena jiwa bebas yang ditanamkan Gontor bertujuan untuk
menjadikan santri-santrinya bebas dalam memilih masa depan yang baik sesuai syariat
Islam. Namun muncul beberapa pandangan yang menyalahkan falsafah kebebasan ini,
tidak lain datang dari orang-orang yang awam yang belum faham secara mendalam atas
tujuan pendidikan Gontor, baik orang luar Pondok, santrinya, bahkan sampai alumninya.
Mereka berpandangan bahwa kebebasan di Gontor menyebabkan santrinya Liberal, sedang
hakikatnya Tidak. Maka, artikel ini ingin mengkaji konsep kebebasan yang hakiki dalam
perspektif Pondok Modern Darussalam Gontor.
Kata Kunci: Pondok Modern Darussalam Gontor, Kebebasan, Panca Jiwa, Motto Pondok

مقدمة

ّ
ّ
ّ وسن القوانني
ّ البد من وضع األنظمة
تلوصل
 اكن،إن اإلسالم دين ودولة
ّ
 فالبد أن يكون، وإذا ما أريد ألي ترشيع أن يكون اعدال.اإلنسان إىل السعادة
ّ
ّ . وفقد اغيته،وإل أخطأ هدفه
ّ أما إذا تكلّمنا عن
،احلرية
.منبثقا عن احلرية
ّ
ّ
 فإن. خيتلف معناها عند أكرث انلاس،فإنها مشلكة مستمرة مسؤولة عند انلاس
ّ
ّ
،كحر
 وإنما وردت مرادفاتها ومشتقاتها1،لكمة احلرية لم ترد يف القرآن الكريم
ّ
 واملسؤويلة،فاحلرية متبعة مع املسؤويلة
. وما أشبه ذلك، وعتق، وحمرر،وحترير
 هذا النشاط، وهو لكه عبادة هلل، فنشاط اإلنسان املسلم لكه حر،تستلزم احلرية

.حركة واحدة موجهة حنو هذه الغاية

2

، احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل1
.2018  يوين13 : كونتور،فونوروكو
: (القاهرة، خطبة الشيخ القرضاوي، الشيخ حممد حوطر والشيخ أكرم عبد الستاركساب2
.278 ،) م2006- ه1426 ،مكتبة وهبة
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ّ
فاحلرية حاجة أساسية من حاجات انلفس البد من ممارسته .فال عجب

إذن -أن ينحرف سلوك اإلنسان ويسوء عمله ،وتهبط أخالقه ،ويفسدّ
حريته ،أو إذا انفلت يف ممارستها
حال جمتمعه لكه ،إذا حرم ومنع من ممارسة

دون ضبط أو تنظيم وفق معايري املنهج اإلليهّ 3.
أما إذا نظرنا يف معناها عند
ّ
املتصوفنيّ ،
احلرية يه أن ال يكون حتت رق املخلوقات ،وال جيري عليه سلطان
املكونات ،وعالمة صحة سقوط اتلميزي عن قلبه بني األشياء ،فيتساوى عنده

أخطار األعراض.

4

مفهوم ّ
احلرية يف اإلسالم

احلرية يف اللّغة من لكمة ّ
اكنت ّ
حر ،معناها وقفه لطاعة اهلل وخدمته وقيل
أعتقه خلدمته وال أشغله بيشءّ 5.
أما يف لسان العرب معناها أعتقه ،من فعل كذا

وكذا فله عدل ّ
حمرر .واكن جعله نذيرة يف اخلدمة ما اعش اليسعه تركها يف دينه.
ّ
6
احلر من لك يشء ،إختياره وسطها وخريها.
وحقيقة ّ
احلرية يه تعيني انلفس لوصول إىل نفس حقييق دون وجوب

الواجب يف ادلنيا وال ربطة يف الواجبة .احلرية صفة حقيقية يف نفس اإلنسان
ّ
دون نفس احليوان ،ألن اإلنسان حيرك انلفس وأعضاء جسمه للفعل إىل ما أراده
من اخلري وأما احليوان ال حيرك نفسه باحلرية ادلاخلية بل من اخلارجية وابليئة،

فتحرك احليوان نليل اليشء اذلي أظهره.

7

 3يلع أمحد مدكور ،منهج الرتبية يف اتلصور اإلساليم (يلع أمحد مدكور( ،القاهرة :دار
الفكر العريب1422 ،ه 1002-م.210 ،
 4مجال نصار ،ماكنة األخالق يف الفكر اإلساليم( ،املنصورة :دار الوفاء .219 ،)2004 ،وانظر
كذلك يف الرسالة القشريية ،حتقيق د .عبد احلليم حممود ،وحممود بن الرشيف ،دار الكتب احلديثة،
القاهرة 1972 ،م.460/2 ،
 5املنجد يف اللغة و األعالم( ،بريوت :دار املرشق ش.124 ،)2008 ،
 6ابن منظور ،لسان العرب ،املجدل اثلاين( ،بريوت :دار صادر).829-830 ،
 7سديت فطانة العارفة ،حرية اإلنسان عند حسن حنيف ،الرسالة الليسانيس يف جامعة دار
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احلرية يه ضد العبودية وحترير الرقبة عتقها من الرق والعبودية ،اعترب

اإلسالم الرق باملوت واحلرية باحلياة أي حترير العبد هو إخراج هل من املوت
إىل احلياة جعله إحياء تلحقيق حقيقة احلياة لإلنسان .ويف مفهوم اثلورة أم

االستقالل هو حترير لإلنسان من مجيع األغيار وحترير اإلنسان من العبودية

لغري اهلل فيستويل منه اإلرادة واحلرية واالختيار.8

ومعناها األخرى يف اإلسالم هو احلرية من هوى انلفس 9،حىت من
ّ
انلفس للحياة اخلادلة ،ألن هذا هو من صفة اإلنسان اذلي يستخدمه الظاملون

وادليكتوريون لغرض خاص ويهدف إىل استعباده.

ملحة تارخيية عن معهد دار السالم كونتور ومفهوم احلرية اعمة
فامتدأت جذور هذا املعهد إىل القرن اثلامن عرش امليالدي يف عهد

ادلاعية الكبري األمري سليمان مجال ،أحد أبناء سالطني تشريبون جباوى الغربية

اذلي اغدر السلطة وذهب إىل مناطق رشيق جاوا حىت استقربه املطاف يف

قرية «تيجال ساري» اليت ال تبعد عن كونتور سوى  3كيلومرتات .فتعلم يف
هذه القرية حيث يوجد فيها معهد إساليم حتت اسم (تيجال ساري) ودرس

فيه القرآن والعلوم اإلسالمية ىلع يد مشايخ املعهد وعلمائه 10.ويف سنة 2471
مسيحية اكن تيجال ساري تعني بـ “ ،”Perdikanوهو دائرة اليت حرية من

الواجبات إىل امللكة 11.بسبب مؤسس هذا املعهد يساعد ويسلم قائد ادلائرة من
السالم كونتور ،يف الفصل علم العقيدة والفلسفة اإلسالمية .41 ،2017 ،أنظر كذلك يف Louis Leahy,
.?Siapakah Manusia

 8املرجع السابق .42 ،...وانظر كذلك يف حممد عمارة ،املعزتلة ومشلكة احلرية اإلنسان،
(القاهرة :دار الرشوق.)1988 ،
Muhammad Quthub, Islam Agama Pembebas, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),

9

26.

Ahmad Suharto, Profil Pondok Modern...., 2.
Mardiyah, Kepemimpinan Kiai Dalam Memelihara Budaya Organisasi, (Malang:
Aditya Media Publishing, 2013), 125.
10
11
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جمادلة الصينيون .جاويون ،حتت قائدة غرييندي ( )R.M Garendiوهو حيمل

عسكر الصينية (.)Tionghoa

ومن أجل انلهوض باملعهد وإاعدة جمده من جديد ،بعثت السيدة كريمة

الشيخ سانتوسو ثالثة من أبنائها إىل خمتلف املؤسسات اتلعليمية ،ومن ثم يعودون
إيله تلحسني مستوى الرتبية واتلعليم فيه ،وهم الشيخ أمحد سهل (ت،)7791 :

والشيخ زين ادلين فناين (ت ،)7691 :والشيخ إمام زركيش (ت 12.)5891 :وهم
اذلين يقالون بمؤسس هذا املعهد أو األشقاء اثلالثة.

قام هذا املعهد بالنسبة إىل الوصايا كيايه سنطوسو أنوم برسي ،ويه أم

األشقاء اثلالثة ،أنها ترجو من أوالدها يلقيم هذا املعهد مرة ثانية بانلظر إيل

ناحية ابلالد الفاسدة ،ويف فكرتها أن بناء هذا املعهد سيعني هذا ابلالد ىلع
اإلصالح 13.حبسب إىل قيمة األهداف الرشيفة من تأسيس املعهد أنه سوف يعد

مجيع طالبه إىل اجلهة الصاحلة وبالطرق الصحيحة.

فاخلطوة األوىل يف قيام هذا املعهد ،يه إقامة «تربية األطفال» ،ويه واحد

من دور اتلعليم للرعية املتجاورة املتأخرة .اكنت مادة اتلعليم فيها ال يزال باسطة،

بل اآلمل منها عظيمة ،ويه تشكيل اإلنسان إنسانا اكمال .وبعد ثالث سنوات
األوىل استمرت اتلعليم باقامة الفصل املستمر ،اسمه «سلم املتعلمني» .ويف هذه
الطبقة ُعلمت الطالب بعض املواد من كتب احلديث ،الفقه ،اتلفسري ،الفن

وغري ذلك .وبعد سنوات زاد الطالب زيادة كثرية ،فأقام احلرم للرتبية األطفال

يف القرية أحوال كونتور .ومجع هذه احلرم فتكون «بستان الرتبية اإلسالمية»،

14

واكن هذه املدرسة حتت رياسة األستاذ كيايه احلاج أمحد سهل مبارشة.
 12املرجع السابق.

Muhammad Husein Sanusi, dkk, Trimurti, Menelusuri Jejak, Sintesa dan Geneologi
Berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor, (Bantul:Etifaq Production, 2016), Cet I, 19.
14
Jejak Sejarah Pondok...., 18-19.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

13

156 Khasib Amrullah, Fatimah Azzahra

ّ
وأهم الفرتة أو املجلة يه اتلعليم والرتبية اذلي أعطاها املعهد ىلع ناظره

هو« :عن ادلين وحده» ،وهذا بالطبع مناسبا بأحوال الزمن والعصور ،ألن املقاصد
األىلع منه هو :استعادة ويع املجتمع حنو الطريق الصحيح .ألن ليس بعدد قليل

من انلاس متأثرون بالعادات اخلالفات ألحاكم ادلين ،بديلل« :فذلك قد تكون

اعدات آبائنا السابقة» 15.أما اتباع اآلباء من اتلقايلد واآلراء ابلاطلة ضاللة.

احلرية يف معهد دار السالم كونتور

ّ
فإن احلرية يف اإلسالم ّ
مهمة ،سواء ىلع ذلك يف معهد دار السالم
ّ
ّ
ّ
لكن
احلرية لروحه وفلسفته.
كونتور .فإن معهد دار السالم كونتور يأخذ هذه

ّ
احلرية املطلقة 16.بل مراد احلرية هنا مناسبا بمفهومها
احلرية هنا ليس كما يه
يف اإلسالم ،اليت توجه إىل اخلرية ال إىل السيئة .وأقصاها يه احلرية من أن يكون
اإلنسان عبدا هلل.

17

سواء بمعىن احلرية يف معهد دار السالم كونتور .يتخذها يلكون أساسا يف

فلسفته إما تضع يف أسسه اخلمسة أو يف شهار املعهد .فاحلرية هنا احلر يف اختيار
مسالك احلياة الطيبة 18.بنسبة إىل ذلك املعىن شبيها بمعىن احلرية عند نقويب

العطاس ىلع أنه قال بأن احلرية معناها االختيار ،مشتق من لكمة اخلري أو أخذ
ّ
لك يشء اخلري بل أخياره ،فإذا ليس حيصل العمل ىلع يشء خري ونافع ،فإنها
ّ
احلرية
ليس من احلرية احلقيقية بل من حق الظلم 19.إذن ،احلرية احلقيقية يه
Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo, Indonesia, 19.
https://www.youtube.com/watch?v=jNgA77VVrMc, Telaga Hati KH
Abdullah Syukri Zarkasyi-Menjiwai Panca Jiwa, by. Gontor Tv, Published on 14 Juni
2011.
15

16

 17احلوار باألستاذ هداية اهلل زركيش املاجستري ،بسيمان فونوروكو 17 ،فرباير .2019
 18احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل،
فونوروكو ،كونتور 13 ،يوين .2018

Mohammad Irfan Zidni, Konsep Kebebasan Manusia dalam Pendidikan Islam
Menurut Fazlur Rahman (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 24.
19
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اليت تنبعث احلكمة والعلم واألداب 20لإلنسان .وهذا املعىن من احلرية عنده
أيضا مناسبا بمعناها عند اإلسالم وهو االختيار ،واملراد منه هو إختيار السليم

من السقيم وهذا بالطبع بالعقل السليم.

21

فمعىن اآلخر من احلرية يف معهد دار السالم كونتور هو كما قال رئيس

معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل رمحه اهلل

تعاىل بأن مراد احلرية هنا االستقالل ،بل ليس االستقالل من لك قيود دون حد،

بل أقىص اهلدف هو االستقالل من االستعمار واملستعمر 22.وهذه القيمة شبيها
بمعىن احلرية عند ابن عريب ،فاكنت عنده االستقالل من لك معبود إال اهلل ،فمن
هذا املعىن أنها اتلعبد بالعبادة خالصة إىل اهلل حسبه.

23

ّ
احلرية أو االستقالل يف اختيار
أو معناها آخر أيضا عند كونتور هو
حرية اآلخرين اذلين اكنوا يستحقون ّ
ّ
حق يف
مسالك احلياة الطيبة بني دلي

ّ
احلرية لوجود ّ
ّ
ّ
ّ
احلرية
حق
يستحق نفس
احلرية أيضا 24.ويف احلقيقة ال أحد أن
ّ
ّ
احلرية املطلقة .ألن من االماكن أن يكون
لغريه ،وهذا إذا رجعنا معناها إىل
ّ
بعضه مقيد غري مستقل بوجود حرية غريه ،ألن ال يمكن أن يكون قيمة

احلرية متساوي بعضها ببعض.

Syamsuddin Arif, Islam dan Diabolisme Intelektual, (Jakarta: INSISTS, 2018), 167.
Hamid Fahmy Zarkasyi. MISYKAT refleksi tenteang Westernisasi, Liberalissasi
dan Islam, (Jakarta: INSISTS, 2012), 254.
20

21

 22احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل،
فونوروكو ،كونتور 13 ،يوين .2018

Haris Fakhrudi, Perspektif Ibn ‘Arabi Tentanng Konsep Tasawuf, Teosofi:
Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol: 2, No. 2, Desember 2012, 256, baca juga
dalam Ibnu ‘Arabi, al-Futuhat, Vol. 13, 196.
23

 24احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل،
فونوروكو ،كونتور 13 ،يوين .2018
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ّ
ّ
احلرية
احلرية ختالف بمعناها عند الليربايلة اذلي يقول
وهذه املعاين من
ّ
وحترر اإلنسان من قيود تعايلم ادلينية 25.بل
يه تمام االطالق من لك األشياء،
ّ
أنّها عكس ىلع ذلك ،شدد اإلسالم يف اعطاء ّ
وحرية اتلفكري لوصول
حرية العقل
إىل أقىص العقل وأقىص اتلفكري 26.وأنّها ّ
حترر اإلنسان من قيود االستعمار ادليين
وتوصل إىل حقيقة العبادة ادلينية .ألن املستعمر اآلن قد وصل إىل إجبار يف
انلاس يلكون اكفر حقييق اذلي مستقل من تعليم اتلوحيد عند انلبيني 27.وهذه
املعاين ختالف خمالفة اكفة بمعناها عند الليربايلة الضالة اليت لم تعتمد فيه إىل
العقل الصحيح.
ّ
ّ
ّ
احلرية يف احلكومة
احلرية عند الليربايلة هلا معان خاصة ،ويه
فإن

واالقتصادية والسياسية ،اليت اكنت العواقب منها يه إعدام حقوق اإلهل ومجيع
السلطة ( )otoritasاذلي تم الوصول من اإلهل .أيضا إلغاء ادلين من احلياة
االجتماعية إىل احلياة الفردية 28.فإجتهادهم يف أخذ مفهوم احلرية يقصد البتعاد
انلاس من اإلهل ومن ادلين.

ماكنة احلرية يف معهد دار السالم كونتور

 .1يف أسسه اخلمسة
ونظرا إىل مراتب أسس اخلمسة للمعهد ،اكن وضعت احلرية يف األساس

اآلخر ،وهذا كذلك مناسبا بكالم رئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ

كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل رمحه اهلل تعاىل ،أنه قال اكنت احلرية لن

Adian Husaini, KEMI: Cinta Kebebasan Yang Sesat, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 7.
Zainudin Fannanie, Senjata Penganjoer dan Pemimpin Islam, (Gontor: Boekhandel
“TRIMURTI”, cetakan ke-3), 19.
27
Adian Husaini, KEMI: Cinta Kebebasan yang Sesat,... 8.
28
Hamid Fahmy Zarkasyi. MISYKAT Refleksi tenteang Westernisasi, Liberalissasi
dan Islam, (Jakarta: INSISTS, 2012), 107-108.
25

26
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ّ
أن يف القرآن لن توجد لكمة احلرية فيهّ 29.
أما احلرية يف معهد
تكون أمامية ،كما
دار السالم كونتور سبقها األسس اآلتية:

أوال ،اإلخالص .يقصد به العمل باإلخالص بدون أن يتوقع من أي مقابل

أو حتقيق مصلحة ،فيرتىب الطلبة ىلع العمل بكل جدية 30.حىت يكون املدرس

خملص يف اتلعليم ،واعمل املعهد خملص يف العمل ،والطالب خملص كذلك يف
طلب العلم .فيقصد لك األعمال إىل العبادة هلل وحده فيفهم ويفقه مجيعا من
معىن هلل ،العمل ،اتلقوى ،واإلخالص.

31

ّ
واإلخالص اكلقرص العظيم ،اذلي ال يمكن أن خيرتقه الشياطني 32.ألن

الشياطني ال يوسوس املخلصني .واإلخالص أيضا من روح األعمال 33،حىت

اكن األعمال دون اإلخالص اكجلسد دون الروح .من اإلخالص هل أثر وافر يف
تقدم األشياء ،والسيما يف مناهج الرتبية الكدرية لقيادة األمة .مثل يف معهد دار

السالم كونتور ،من هذا هل األثر يف ترقية األفاكر ،ترقية الصفة ،وترقية األخالق
من السليب إىل اإلجايب 34،ومن الضالة إىل املرضية.

ثانيا ،البساطة .يقصد به اتلصوف حسب ماتقتضيه احلاجة .إن يف

البساطة معىن القوة ،واثلبات ،والقدرة ىلع حتمل املشقة ،والسيطرة ىلع انلفس
يف مواجهة مشكالت احلياة ،فتتكون يف نفس الطلبة صفات انلبل والشهامة.

35

يوين .2018

 29احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل13 ،

Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 7.
Diktat Pekan Perkenalan...., 12.
32
Ahmad Suharto, Ayat-Ayat Perjuangan (Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Menjadi
Inspirasi Dan Fondasi Dalam Juhad Tarbawy Di Pesantren), (Tangerang: YPPWP Guru
Muslich, 2016), 27.
30
31

 33املرجع السابق.29 ،...

Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal Untuk Pemimpin (Pengalaman Memimpin Gontor),
(Ponorogo: Darussalam Press, 2011), p.46
35
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 6.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2019
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البساطة ليس بمعىن سليب وليس أيضا فقري ومسكني ،بل يتصمن فيه عنارص

األقوياء أو مسك القلب واستيالء انلفس يف استقبال جهاد احلياة بأنواع
املشقة 36.ويريب هذا املعهد أبناءه ىلع البساطة يف موقفهم وطريقة تفكريهم

وترصفاتهم ،فيترصفون حسب ما تقتضيه احلاجة بدون افراط 37.وهذه القيمة
موجود كذلك داخل يف اجتاه هذا املعهد يف الرتبية واتلعليم.

البساطة مهمة جدا يف نفس اإلنسان ،كما كتب األستاذ أمحد سوهارتو

كنائب رئيس املعهد كونتور للبنات احرم األول يف كتابه حتت العنوان «البساطة

أم اتلقدم» ،يقول هو بأن كنتور هو معهد الرتبية يقصد منها تشكيل شخصية

واحد من روح انلفس اذلي يصدر منها مجيع خطوة الرتبية فيه.

38

ثاثلا هو االعتماد ىلع انلفس .يهتم املعهد بغرس روح االعتماد ىلع

انلفس يف نفوس طلبته من خالل أنشطته املتنوعة .ويتمتع املعهد باالستقاليلة

يف منهجه وأنظمته .كما أنه يعتمد ىلع اتلمويل اذلايت وموارده البرشية يف مجيع
أنشطته.

39

وهذا ابلالد إندونيسيا ال يزال مترضرة ومتعلقة باملشاعر اخلاصة إىل

اجلماعة اذلي أقامها بواحد من األحزاب .فذللك معهد دار السالم كونتور من

أول بنائه قد حيرر نفسه من شعور األحزاب ،ويعتمد ىلع انلفس ،غري مقيد بأي
املذاهب اكنت ،وحرية من مجيع تأثري األحزاب 40.وقيمة االعتماد ىلع انلفس

كما علم معهد دار السالم كونتور رضوري ،لسالمة املجتمع من عالقتهم إىل
األحزاب الضاللة.

Diktat Pekan Perkenalan...., 12.
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 8.
38
Ahmad Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan Gontor, (Jogjakrata: Nabas
Publishing, 2015), 77.
39
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 6.
40
Sedjarah Balai Pendidikan ...., 125-126.
36
37
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ُ
وىلع ذلك ديع هذا املعهد ىلع إقامة شخصية الطلبة واملدرسني القوية،

وانلبيلة والصلب ،بمنهج الرتبية منه االعتماد ىلع انلفس يف مجيع نواحيها.
واالعتماد ىلع انلفس داخال يف أسسه اخلمسة يصور يف اإلدارة املؤسسية ،يف
توجيهه ،ونظامه ومنهجه يف اتلعليم ،حىت خطوات احلياة داخل املعهد.

41

رابعا ،هو األخوة اإلسالمية .اتسمت بيئة املعهد جبو مفعم باألخوة واملحبة.

إن هذه املشاعر القوية تنتاب الطلبة وتتناىم معهم طوال فرتة دراستهم يف املعهد

وتمتد إىل ما بعد خترجهم منه 42.من هذا األساس يكون اإلنسان مؤمنا حقيقيا،
ّ
ألن املؤمن احلقييق هو اذلي يعامل األخوة اإلسالمية لغريه 43.فهذا من القيمة
انلضجة يف معهد دار السالم كونتور.
ّ
ليس هناك األخوة احلقيقية إل باألساس اإليمان واتلقوى .وأيضا يف معهد

دار السالم كونتور ،اكن األخوة اإلسالمية فيه تصدر من اإليمان واتلقوى ،كما
َْ
ّ
الء يَ ْو َمئذ َب ْع ُض ُه ْم َل ْعض َع ُد ّو إ ال ال ْ ُمتق َ
ُ
ني » 44.إل األخوة
خ
«ال
قال اهلل تعاىل:
ٍِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
املؤسسة ىلع اإليمان واتلقوى ألبديةّ ،
أما اتلقسيم املؤسس ىلع املصالح الرباغماتية
ادلنيوية مثال ىلع ذلك العمل اتلجاري ،الشعبية ،السيايس ،وادلرجة 45،اكنت
هشة لإلفساد واالهالك بقطر من تلك احلوائج نفسها.

َ ْ ْ
َ ْ ٌ
نما ال ُمؤ ِمنُون ِإ خ َو ة
حقيقة املؤمن يه اإلخوة ،كما قال اهلل تعاىلِ « :إ
ُ
َ ََ ُ ْ ُْ َُ َ
ََْ َ َ
ُ
ون » 46.هم ّ
فَأَ ْصل ُ
يوحدون
ي أ خ َو يْك ْم ۚ َواتقوا اهلل لعلكم ترح
حوا ب
ِ
بتقييد اإليمان والعقيدة األشق بنسبة إىل صلة النسب وادلم .كذلك الرسول،
نظرا من أهمية هذه األخوة ،فتكون اخلطوة األوىل اليت سار بها انليب بعد اهلجرة
 41املرجع السابق.110 ،...

Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 7.
Ahmad Suharto, Ayat-Ayat Perjuangan...., 36.

 44سورة الزخرف ،اآلية.67 :

Ahmad Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan...., 118.

 46سورة احلجرات ،اآلية.10 :
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يه يوحد املهاجرين واألنصار وتكون األخوة بعضهم ببعض ،تلكون األسس
الوثيقة ىلع ابلناء األمة اإلسالمية.

47

ّ
خامسا ،ها هو ذا احلرية .إن احلرية يف بناء املستقبل واختيار جماالت

ادلعوة اليت قدمها املعهد لطلبته جعلتهم واثقني يف أنفسهم يف مواجهة لك
املصائب .ومفهوم احلرية اذلي ينادي به املعهد إنما هو احلرية املسؤولة اليت ال

خترج عن حدود الرشيعة اإلسالمية وأيضا مما يعارضها املستعمر 48.وهذه احلرية
كذلك بناءا ىلع الفرد الختيار ميدان اجلهاد ،وميدان احلياة ،وميدان األعمال

يف احلياة األخرى مادام نافعة يف اخلري وىلع مسك أساس اجلهاد اكملعلم وادلايع
ّ
لألمة 49.وال تنىس باألمانة ،ألن احلرية دون األمانة القوية فوقع تدمري وجود
انلفس.

50

 .2يف شعار العهد
اكن املعهد دار السالم كونتور هل املبادئ يف تأسيسه ،املشهور بشعار

املعهد .قال رئيس املعهد كونتور األستاذ كيايه احلج حسن عبد اهلل سهل إن

شعار املعهد هو املبادئ األساسية يف حياة اإلنسان ،يقصد به االختيار يف مسالك

احلياة وبهذا ابراز العزم نليل املىن الوافرة 51.وهذه املىن اكنت عزيزة وجليلة،
ويلع أقىص الغاية منها العبادة إال باهلل تعاىل ،واحلاد إيله نفسه ،وغريهما من
األعمال املرضية.

Ahmad Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan...., 119.
Ahmad Suharto, Ayat-Ayat Perjuangan...., 27.
49
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 9.
50
Muzairi, “Kebebasan Manusia Dan Konflik Dalam Pandangan Eksistensialisme Jean
Paul Sartre”, dalam Jurnal Esansia, Vol 13. No. 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2012), 40.
47
48

 51احلوار برئيس معهد دار السالم كونتور األستاذ كيايه احلاج حسن عبد اهلل سهل،
فونوروكو 13 ،يوين .2018
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ومن شعائرهّ ،
أوال األخالق الكريمة .تعترب األخالق الكريمة هو األساس

األول اذلي تنبين عليه عملية الرتبية واتلعليم ،ويتم غرسها من خالل أنشطة

املتنوعة 52.واألخالق الكريمة معناها أيضا اإلخالص أو هلل تعاىل حسبه .كما

علم معهد دار السالم كونتور بأن الزم ىلع لك عمل الطلبة فيه متعمدا ىلع انلية
لألعمال الصاحلة واجلهاد إلعالء لكمة اهلل أو بمعىن يف سبيل اهلل.

53

وثانيا ،ما يأيت بعد األخالق الكريمة هو اجلسم السليم .يهتم املعهد

بتحقيق اتلاكمل يف نمو طلبته ،فينمون بشلك جيد جسما وروحا ويؤدون لك
واجبتهم بشلك أفضل 54.بل اآلن كم من انلاس يتبذرون صحتهم ولم يشكر

بنعمة الصحة .وبهذه الصحة تغافل انلاس يف األعمال .كما قال الرسول صىل اهلل
ْ ٌ
ََْ
ان َمغبُ ْون ِفيْ ِه َما
عليه وسلم يف حديثه ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :نِعمت ِ
ُ َ ُ
َكث ْ ٌ
الصحة والف َراغ» (رواه حاكم من ابن عباس).
ي ِم َن ِ
انلاس ِ
ِ
ّ
فإن الصحة مهمة جدا ،ألنّها من مصادر احلياة اهلامة لإلنسانّ ،
إما طلبا
لألوامر ادلنياوية أو األخراوية .بهذة الصحة السليمة قدر اإلنسان يف آداء
العملية الوافرة انلافعة ،منها اتلعلم ،والرياضة ابلدنية واألعمال وغريها حنو

ظروف العبادة شىت 55.وبالعكس ىلع ذلك بعدم الصحة اجليدة.

ثاثلا ،اثلقافة الواسعة .حياول املعهد اكساب طلبته الكفاءة العلمية اليت

تساعدهم ىلع توسيع أفاقهم وزيادة معارفهم ،فيعلمهم كيفية اتلعلم ويعطيهم

مفاتيح أبواب العلوم 56.واثلقافة الواسعة يه يشء اذلي ال يمكن أن تنفصل
ّ
بالشعار األخري وهو األفاكر املنفتحة ،ألن باثلّقافة الواسعة يكون األفاكر تفكريا

Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 7.
K.H. Imam Zarkasyi di Mata ...., 654.

 54املرجع السابق.

Ahmad Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan...., 51.
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 7.
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مناسبا سليما ،أمينا ،ومؤسسا بالعلم 57.وال يكون اتلفكري تفكريا ضالال خطيئا.

ّ
احلرية ،بل منه ّ
ّ
حرية
يتضمن فيه قيمة
ورابعا ،األفاكر املنفتحة ،اذلي اكن
ّ
ّ
احلرية يف اتلفكري (Kebebasan
اجيابية ال سلبية .فإن هذا املفهوم خمتلفة بمفهوم
ّ
58
احلرية يف اتلفكري عند الليربايلني
 ،)Berfikirأو ما يسىم باتلفكري الليربايلة.

ّ
احلرية عند معهد
هنا تقصد إىل العلمانية .وهذا ما يسبب إىل اختالف مفهوم
ّ
احلرية هنا تكون عالمة نضجة
دار السالم كونتور واحلرية يف الليربايلة .بل أن

ّ
احلرية تؤدي إىل
وبالغة من قيمة الرتبية املنورة بهداية اهلل 59.وال جيوز من هذه
إزالة اإليمان يف نفس اإلنسان.

يرىب املعهد طلبته تربية ىلع اتلفكري بعقل منفتح وناضج .وتقبل انلقد

وانلقاش بصدر رحب .إن االنفتاح يف هذا الشعار أساسه القيم اإلسالمية

والسري يف غطار الرشيعة اإلسالمية .بغرس املعهد هذا الشعار يف نفوس طلبته
بعد اكتسابهم األخالق الكريمة واثلقافة الواسعة.
ّ
ألن خلق اهلل لاكفة اإلنسان العقل ،ومن هذا العقل سببا يف ّ
حرية اإلنسان،
60

فال يمكن العقل بني اكفة انلاس متساوية ،بل اكن خيتلف بعضه ببعض .وهذا
العقل اذلي يفرق اإلنسان من احليوان .فإن احليوان حر دون العقل ،بل أن

األنسان حر بالعقل ،وفائدة العقل يه تفريق احلق من ابلاطل .نسبة إىل كونتور،
ّ
ّ
أن هذا املعهد يريد أن جيعل اإلنسان كإنسان حقييق .ألن لك فعل ال يستعمله
فيه اإلنسان فكره وهو بهييم 61.واإلنسان باألفعال العقلية وهو إليه فاضل 62،أو
ّ
يسىم بأن لك فعله أفضل.
Ahmad Suharto, Senarai Kearifan Gontory...., 22.
Hamid Fahmy Zarkasyi. MISYKAT refleksi tenteang...., 105.
59
Muhammad Husein Sanusi, dkk, Trimurti, Menelusuri Jejak...., 92.
60
Ahmad Suharto (penyusun), Profil Pondok Modern...., 7.
57
58

 61طه عبد السالم خفري ،الفلسفة اإلسالمية يف املغرب ،1405/1984 ،ص.90 .
 62املرجع السابق.
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اتلطبيق من احلرية يف معهد دار السالم كونتور

ّ
احلرية يف معهد دار السالم كونتور موجود يف كثري من تعايلمه
اتلطبيق من

حنو طلبته .مثل احلرية حنو تعليم اإلقتصادي ،واحلرية حنو فرصته ىلع االختيار،

وأيضا احلرية يف اتباع األنشطة ما اعد األاكديمية.

ّ
احلرية يف معهد دار السالم كونتور كذلك موجودة يف أنواع املادة .مثال يف

مادة الفقه ،يعلم يف الفصل األول ملذهب الشافيع ،بل بعد أن وصل إىل الفصل
اخلامس يعلم يف كتاب الفقه ألنواع املذاهب ،ويه يف كتاب بداية املجتهد .ويف
مادة العقيدة كذلك .علم كونتور يف مادة العقيدة ليس بمذهب واحد فقط بل
من أنواع املذاهب ،مثل مذهب األشعري يف الفصل األول ،وبمذهب السلف

يف الفصل الرابع إل الفصل السادس .وادلرس األوضح ملثال احلرية يف معهد دار
السالم كونتور هو يف تعليم درس األديان وليس علم كونتور عن دين اإلسالم

حسبه ،بل آخر مثل يهودي ،نرصاين ،بوذية وغري ذلك من األديان الوثنية.

63

واتلعليم املشهور بمعهد دار السالم كونتور أيضا التسوية بني املواد العامة

واملواد ادلينية .وهذه حرية للطلبة يف طلب العلم ،حىت لم يكن مستقال باملواد

العامة فقط أو باملواد ادلينية اإلسالمية فقط 64،كما حدث يف بعض املدارس يف
ّ
ّ
إندونيسيا .فإن هذين شيئني ال يستطيعا أن يفرقا بعضها ببعض .ألن أقوياء
املجتمع تصدر فيهما ،والسيما اكن جمتمع إندونيسيا أكرثه من اإلسالم.

املثال منها أيضا يف اختيار رئيس منظمة الطلبة 65،اكن لك الطلبة هل احلق
احلرية يف اختيار من ّ
ّ
أحق يلكون رئيس منظمة الطلبة .بل كذلك هذه
من

 63نتيجة املالحظة من ابلاحثة ملادة اتلعليم يف معهد دار السالم كونتور.

K.H. Imam Zarkasyi Di Mata ...., 669.

64

 65احلوار بنائب عميد الراعية واإلرشاف كونتور للبنات احلرم األول ،األستاذ أمحد سوهرتو
املاجستري  12أبريل .2018
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احلرية ما يسىم باحلرية أو ديموكراتية املرؤوسة 66،ويه احلرية املؤسسة بالرتبية
اجليدة واملقاصد الصحيحة.

ومثال احلرية أيضا موجودة يف األنشطة ويه الكشافة ،بأن الكشافة يف

معهد دار السالم كونتور ىلع شلك «مجاعة شبان اإلسالم (،)Pandu Islam
ّ
ألن إال هذه احلركة اليت حمايدة 67.ليس ما يسىم حركة حزب الوطن املستحق

حلزب حممدية ،أو حركة أنصار املستحق نلهضة العلماء .وبهذه احلركة يكون
الطلبة أن يتبع لك احلركة املتنوعة ،وال يكون حمدود إال حبركة واحدة مثل

حركة حممدية أو حركة نهضة العلماء اليت خمترصة فقط من حركتهم .وهذا
مناسبا بشعار املعهد وهو قام اعيلا وجلميع الشعوب.

ومن حرية يف معهد دار السالم كونتور موجودة أيضا يف تعليمه

اإلقتصادي .ومعهد دار السالم كونتور ال يعلم طلبته يلكون مناه هو كون
ّ
ّ
ّ
باحلرية يف احلياة ،بأن حياته وعمله لكه راجع إىل
املوظف ،ألن املوظف لن يشعر
ّ
ّ
أمر سيده .كما قال كيايه احلاج إمام زركيش بأن املوظف متساويا بالرقيق .ألن
املوظف ال يشجع أن يعمل عمال لو ال يأمره سيدهّ ،
وأما اإلنسان البد أن يكون

حرا يف عمله دون أمر غريه بل باالعتبار إىل العقل 68.واحلركة لوصول إىل هذا
القصد يه الرحلة االقتصادية لطلبة الفصل السادس بمعهد دار السالم كونتور.

وبهذه احلركة تفتح لطلبة هذا املعهد أفاكره الواسعة خاصة يف طلب الوظيفة بعد
اخلروج من هذا املعهد .حىت ال يكون عمله حمدود بأمر غريه .واألهم أيضا يه

ضياع شعر اتلعصب يف نفس طلبته ألن اتلعصب يسبب إىل إقفال العني وال

يرى إىل يشء آخر مهما اآلخر هو أحسن،

69

 66كالم نائب عميد الراعية واإلرشاف كونتور للبنات احلرم اثلالث ،األستاذ احلاج سووارنو
ت.م ،يف خطابه قبل تنصيب املنطمة اجلديدة بمعهد دار السالم كونتور سنة .2019

K.H. Imam Zarkasyi di Mata...., 789.
Muhammad Ridlo Zarkasyi, Ajaran Kyai Gontor, (Jakarta: Rene Book, 2016), 13.
69
Imam Zarkasyi dan Ahmad Sahal, Pengarahan Rihlah Iqtishodiyyah Siswa Kelas
Enam KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, (Ponorogo: Gontor), 1.
67
68
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ّ
والبد أن يكون االهتمام هنا بأن احلرية يف معهد دار السالم كونتور

البد أن يقوم جانبها هو اتلوجيه دائما .واكن اتلوجيه هو من خصوصية معهد دار
السالم كونتور .بالقصد منه هو حىت ال يكون الطلبة خمطئ يف اخلطوة وضالل

يف الفهم لك يشء املوجود داخل معهد دار السالم كونتور ،خاصة يف مفهوم عن
معىن احلرية يف معهد دار السالم كونتور .وروح احلرية واحد من العوامل اهلامة

بلناء معيار اإلنسان 70.فمن ضاع منه هذا الروح فضاع كذلك معياره يف احلياة.

بوجود جانب احلرية الشجاعة ،والصرب ،واالجتهاد ،وادلقة ،واثلقافة.

خاتمة
اكن معهد دار السالم كونتور يأخذ فلسفة احلرية يف أسسه مطيعا من
ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعلم أمته يلكون ّ
أمة
أوامر اهلل تعاىل ،كما
ّ
حرية من قيود العبودية إىل غري اهلل تعاىل .وال سيما اكن كونتور من مدرسة
ّ
احلرية عند
إسالمية اليت البد أن تعتين جبميع أوامر اهلل وسنة نبيه .فبهذا اكنت
كونتور مهمة

ّ
جدا .ألن احلرية يف معهد دار السالم كونتور مناسبا كما هو مفهوم احلرية

عند اإلسالم ،فال يمكن أن خترج األهداف منها إىل ما خيالف رشيعة اإلسالم.
ّ
وال تقصد كذلك هذه احلرية إىل الضاللة ،ألن أساسها هو القرآن واحلديث.
ونرى ّ
إما من شعاره وأسسه اخلمسة اكنت احلرية يف ادلرجة األخرية.
ّ
هذا ديلل بأن احلرية البد أن تميش معا باألساس الاكمل .مثل يف شعاره تصدر

باألخالق الكريمة ،اجلسم السليم ،واثلقافة الواسعة .أما يف أسسه اخلمسة تصدر
اإلسالمية ،واالعتماد ىلع انلفس .فهذه لكّها ّ
ّ
مهمة
باإلخالص ،البساطة ،األخوة

يف احلياة يلصل اإلنسان إىل ادلرجة الرشيفة ،سواء لوصول إىل احلرية الصحيحة.
K.H Abdullah Syukri Zarkasyi, Sekilas Pikiran, Cita-Cita dan Harapan,
(Ponorogo: Gontor), dalam pidatonya saat Kamisan 26 Juli 1991, 60.
70

Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

168 Khasib Amrullah, Fatimah Azzahra

واالختصار من شلك احلرية يف معهد دار السالم كونتور هو )1( :احلرية

يف العبادة إىل اهلل تعاىل وحده )2( ،احلرية يف اختيار مسالك احلياة املقبلة)3( ،
احلرية يف اختيار املذاهب اإلسالمية )4( ،احلرية يف اختيار الوظيفة اجليدة)6( ،

احلرية (االستقالل) من مستعمرين العالم )7( ،عدم القيد والقيود من لك يشء.
فاألخري ،فاعلم فإن احلرية املطلقة يه احلرية من عند اهلل تعاىل وحده،

ّ
ألن اإلنسان ال يستطيع أن يعمل لك عمل حسب مشيئته .فإنه حمدود بقدر
ووقت وماكن يف حياته .واحلرية يف معهد دار السالم كونتور يه منهج اإلنسان
يلصل إىل ادلرجة الرشيفة من عند اهلل تعاىل][.
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