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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل� �لقاها �م� �ملؤمنني 

سيدنا مر'� مسر%$ �#د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ %�إلما- �ملهد+ �

يو?  ٢٠١١/٠٢/٠٤

ْبِر  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Oَمُنو� �ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
 * اِبِريَن  �لصَّ َمَع  �َهللا   َّ��ِ  Zِال َ��لصَّ
�هللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  َ�َال 
َتْشُعُر�َ�  َال  َ�َلِكْن  َ�ْحَياٌ_  َبْل   ٌ̀ َ�ْمَو�
 aِْلَخْو� ِمَن  ِبَشْيٍ_  َ�لََنْبُلَونَُّكْم   *
َ��ْلُجوiِ َ�َنْقٍص ِمَن �ْألَْمَو�gِ َ��ْألَْنُفِس 
اِبِريَن * �لَِّذيَن ِ�َ'�  ِر �لصَّ ِ̀ َ�َبشِّ َ��لثََّمَر�
�ِلَْيِه  َقاُلو� �ِنَّا هللا َ��ِنَّا  َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة 
ٌ̀ ِمْن  َ,�ِجُعوَ� * ُ��لَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو�
َ,بِِّهْم َ�َ,ْحَمٌة َ�ُ��لَِئَك ُهُم �ْلُمْهَتُد�َ�﴾ 

(١٥٤-١٥٨ Zلبقر�)
بسبب  �ملًا   qدr� كل  قلب  يعتصر 
 t �اعتنا  �بنا_  من  ثالثة   vستشها�
قتلهم  ��لذين  مؤخًر�  �ند�نيسيا 
�لوحشية  مبنتهى  �ألrدية  معا,ضو 
فإننا  �vبنا  ��لدموية. �لكن كما هو 
كل  نتحمل   -�vًفر��� -�اعًة  كلنا 
صابرين  نفس   ��  gما من   Z,خسا
�مرنا  كما  تعا{  �هللا  برضا  ,�ضني 
�ليه  ��نا  هللا  �نا  �ال:   gنقو فال   ،�
�ملؤمنني  عالمة  هي  هذ�  ,�جعو�. 

�ل~ 'كرها �هللا تعا{. 
من '� �لذq هو �كثر فهًما ملع� هذ� 
�آليا` �ل~ تلوִדا Oنًفا من �ألrديني 
 Zمر هكذ�  يعاملنا  �لعد�   �� �ليو?؟ 
بعد �خر�، ��ن بد�,نا نتذكر هذ� 
 Bهنا� �جلو�>.   t هاvvنر� �آليا` 
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سيدنا مر'� مسر%$ �#د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�ألrديني  كل   t جتد�   Bمشتر �مر 
 gلذين يقدمو� تضحيا` �لنفس ��ملا�
سو�_ t 'لك �ألrديو� t �ند�نيسيا 
�� باكستا� �� �q بلد Oخر، �ال �هو 
�ل~  �لر�َ�  �جلميع   t تالحظ  �نك 
للن�   �vلصا� �ملحبُّ  فيهم  نفخها 
�حلق،  باملؤمن  تليق  ��ل~   ،� �مٍد 
�ية  عند  فعلنا   Zv, يكو�  �ال  �هي 
خسا,Z نتكبدها ��ية تضحية نقدمها 
هللا  �نا  قولنا:  �ال  تعا{  �هللا  سبيل   t
 Zسو� هي  فهذ�  ,�جعو�،  �ليه  ��نا 
 ،� �ملصطفى  �مد  �موالنا  سيدنا 
�لذين  صحابَته  به  نصح  ما  �هذ� 
�حلق  بل  فعًال.  هذ�  بنصحه  عملو� 
�ننا جند �نه كلما ضّيق �عد�ُ_ �qِّ ن�ٍّ 

�خلناَ� على �تباعه، �كلما قا? فرعوُ� 
�لقتل  بني  �ملؤمنني  بتخي�  عصٍر  كلِّ 
��ال,تد�v، فإ� �ملؤمنني �ختا,�� �vئًما 
�لثبا` على �ميا�م. ففي �من موسى 
� عندما تبَني للسحرZ �� ما �تى به 
موسى ���_ سحرهم هو ليس بسحر 
ميكن  ال  �Oيٌة  له  ��ي  تأييد  هو  بل 
مقا�متها بالتد�ب� �ملاvية، ��� �لرسالة 
� هي ,سالة  ֲדا موسى  �تى  �ل~ 
به،  Oمنو�  لبثو� ��  من �هللا حًقا، فما 
�ألمر �لذq صا, حتّدًيا ألنانية فرعو�، 
فاستشاE غضًبا �قاg سوa �عذبكم 
 Zعلى هذ� �لوقاحة عذ�ًبا �علكم ع�
هؤال_  جو�>  كا�  فما  �ألبد.   }�
لن  قالو�:   �� �ال  لفرعو�  �ملؤمنني 

�هللا،  Oيا`  من  ,�ينا  ما  على   Bنؤثر
�لن نقدمك على �إلميا� باهللا تعا{، 
َتْقِضي  �ِنََّما  َقاٍ�  �َْنَت  َما  ﴿َفاْقِض 
 q� ..(طه ٧٢) ﴾ْنَيا َهِذِ� �ْلَحَياZَ �لدُّ
�سعك   t ما  كل   gتبذ  �� ميكنك 
لرvّنا عن �إلميا�، �لكن ليس بوسعك 
�ال �� تقضي على حياتنا �لدنيا، ��علم 
�� ما يعطينا �هللا تعا{ بعد �إلميا� به 
��لتضحية t سبيله �فضل من ُملكك 

كثً�� جًد�. 
فإ'� كا� �تباiُ موسى � يتحّلو� 
�ملسلمني  �ن  فإننا  �إلميا�،  ֲדذ� 
�ألrديني نؤمن بأفضل �لرسل �خامت 
�ألنبيا_ � �لذq نزلت عليه �لشريعة 
�لكاملة �ل~ نستطيع بالعمل ֲדا �� نبلغ 

ردة فعلنا عند أية خسارة 
نتكبدها وأية تضحية نقدمها 
$ سبيل اهللا تعا�... إنا هللا 
وإنا إليه راجعون، فهذه هي 
أسوة سـيدنا وموالنا 0مد 
املصطفـى �... وكلما قام 
فرعـوُن كلِّ عصٍر بتخي; 
املؤمنني بني القتل واالرتداد، 
اختـاروا  املؤمنـني  فـإن 
دائًما الثبـات على إميانهم. 
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التقوى

',�Z �إلميا�، ¤ �ننا مؤمنو� باملسيح 
�ملحمدq �لذq �تى طبًقا لنبو_Z �لن� 
�لثريا  من  باإلميا�  �تى   qلذ��  ،�
ثانية �قا? بتقوية �مياننا بإ,�_Z �آليا` 
�ملتتالية، فيكف ميكن بعدها �� نضيع 
�مياننا خوًفا من فر�عنة هذ� �لعصر �� 
لنا   gيقو تعا{  �هللا   �� مع  �تباِعهم؟ 
ابرين﴾،  ِر �لصَّ t هذ� �آليا`: ﴿َ�َبشِّ
�يبّشرنا ¦ياZ �خللوv جز�_ على ص�نا 
�تقدمينا نفوسنا هديًة له. فالقو? �لذين 
لن  �إلميا�  من  �لد,جة  هذ�  بلغو� 
تثنيهم �لتهديد�` عن �هد�فهم �لنبيلة، 
 Zلن تزعزعهم هذ� �لوحشية ��لقسو�
�ل~ بلغت �ملنتهى عن �ميا�م �لر�سخ. 
 q�  t �لعائشني  �ألrدية  �عد�_  فيا 
تستطيعو�  لن  �لعا¨،  ��ا_  من  ناحية 
�� تر�vّنا عن �مياننا قيد شعرZ مهما 
من  تسمعو�  لن  �نكم  �ضطهدمتونا. 
قوله:  �ال  مكا�   q�  t  qدr�  q�
بنا  �فعلو�   q� قا�،  �نت  ما  فاقض 
على  تقد,��  لن  �لكنكم  شئتم،  ما 

تر�vّنا عن �مياننا �� شا_ �هللا تعا{. 
 t �ألrديو�  به   vّ, قد  ما  هذ�   
كانو�  �يًضا.  �لعد�  على  �ند�نيسيا 
منذ فترZ يتلقو� منهم �لتهديد�` من 
�ملؤمنني  هؤال_  �لكن  آلخر،  �قت 
 �� مطلًقا.  ֲדا  يبالو�   ¨ �لبو�سل 
 qلذ� �ملكا�   t  vلعد� قليلة  �اعتنا 

 '� �ملر�عة،   Z,ملجز� هذ�  فيه  �قعت 
يبلغ عدv �ألrديني هناB ثالثني نفًر� 
��م سبع  ��لصغا,.   ªإلنا� فيهم  مبا 
عائال` فقط، �مع 'لك ¨ يرضخو� 
�,تد�vهم  يعلنو�  بأ�  �لعد�  ملطالبة 
هؤال_  مشايخ  �يتبعو�  �ألrدية  عن 
�لقو?. �ّ� �ك� ما طالَبهم به �ملشايخ 
�� �تباُعهم هنالك �� ُيخرجو� �ملعلم 
�لدي¬ �ألrدq من بينهم، مع �� هذ� 
�ملعّلم ليس غريًبا على �لقرية �¨ يفد 
�ليها من خا,جها، بل هو من �هلها. 
فلما �شتد` �ملعا,ضة بد� عشر�� من 
 Z,اعاتنا �ملجا��خلد�? (�لشبا>) من �
 t مركزنا   }� بالتنا�>  ضر�� 
يستو®  ال  كي  حلمايته  �لقرية  تلك 
�لشرطة   �� 'لك  �ملعا,ضو�.  عليه 
�ملعا,ضني عموًما، �كا� �ال  تساند 
�ننا عندما ¯لي  معنا  �vֲדم  يز�g من 
بأمر  لنا  �� مكاًنا  �� مسجًد�  مركًز� 
من �ملسؤ�لني �حلكوميني �� �ملو�طنيني 
يساعد��   �� يقفلونه  �ملسؤ�لني  فإ� 
 �'�  �� عليه،  لالستيال_  �ملعا,ضني 
بأنفسهم  �ملعا,ضو�  عليه  �ستو{ 
فيتو�طأ�� معهم �' ال ����م على 
معهم  خ�تنا  هي  هذ�  لنا.  �خالئه 
�ننا  منذ عدZ سنو�`، �لذلك قر,نا 
 qمكا� لنا مبطالبتهم بأ q� لن ¯لي
كانو�  هؤال_  �خو�ننا   �� �ملهم  °ن. 

حني  هنالك،  vعوتنا  مركز  بد�خل 
 t فدخلو� �لظاملو�،  ها�هم هؤال_ 
�ملركز باملناجل ��لفؤ�² ��لسكاكني 
��لعصي، �جرحو� بعض �ألrديني، 
 .i,جّر�� بعض �جلرحى �{ �لشا ¤
قتلو� ثالثة منهم ��صابو� ³سة  لقد 
�لشرطة  ظلت  بينما  باجلر��،  منهم 
 Bحتر ��  ��v qما �ر تتفرµ على 
¶ع  قد  �جلميع   �� شك  ال  ساكًنا. 
هذ� �خل�. غ� �� �بنا_ �اعتنا هنالك 
صا,��  قد  بل  �ميا�م،  على  ثابتو� 

�,سخ �مياًنا من 'q قبل. 
بأبشع  �لظلم  هذ�  �لظاملو�  نّفذ  لقد 
 ��vلوحشية. لقد �عا�� Zلقسو� iنو��
 t �لكفا,  شنائع  'كريا`  بذلك 
�جلاهلية. ��ملؤسف �� هؤال_ �لظاملني 
هذ�  �,تكبو�  قد  باالسم  �ملسلمني 
�لفظائع كعاvִדم باسم ",rة للعاملني 
 qة، ��لذrجا_ لنشر �لر qلذ� "�
سّن �لضو�بط �ألخالقية �ل~ ال بد من 
 qيًضا، ��لذ� gلقتا� t ¸لعمل ֲדا ح�
�ى عن �لتمثيل ºثث �ألعد�_ �ملجرمني 
�حلربيني، مع ��ا كانت عاZv شائعة 
'لك  عن   � �ى  لقد  �لعر>.  بني 
 gمليت ال �و� ¦ا�  }� Z_أل� �إلسا
�لوحشي  �لعمل  هذ�   .gألحو�� من 
�إلنسانية   »vملبا�  ¼v� مع  يتنا½ 
�لكن  �لدينية.   »vملبا� عن  vَْعك 
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�سا_��  قد  �ملها�ني  �لظاملني  هؤال_ 
�شّوهوها  �ملوتى  �خو�ننا  جثث   }�
معرفُتهم.   Zإلخو� على  تعذَ,  ح¸ 
�لذلك حصل خطأ t 'كر �¶ائهم 
ملا   Zإلخو�  ��  '� �أل�®،  �لتقرير   t
فحصو� �جلثث بدّقة علمو� ��م ليسو� 
Oخر��  هم  بل  قبل  من  �ملذكو,ين 
عالماִדم.  ببعض  �قا,ֲדم  عرفهم  قد 
�حلق �� هؤال_ �ملعا,ضني قد جتا���� 
ال  �جلثث.   }�  Z_إلسا�  t �لكافرين 
 vشك �� �أل¨ ليعتصر قلوبنا باستشها
�خو�ننا �ما ُفعل ºثثهم، �لكن �ك� 
��م  �لظاملو� هو  �,تكبه هؤال_  ظلم 
سيدنا  باسم  'لك  كل  فعلو�  قد 
�,rٍة  �إلنسانية  �ُمحِسِن  �موالنا 
لقد كا� عمًال �حشًيا   .� للعاملني 
�ملحلية  �إلعال?  �سائل   �� لد,جة 
�لكنها  عنه،  حتدثت  قد  ��لعاملية 
قائلني  �لقاسية  مشاهد�  بّث  ,فضت 
 }� �مسيئة  �لوحشية   t غاية  بأ�ا 
 Zقنا بثها. ��  �إلنسانية، فال نستطيع 
"�جلزيرZ" �ل~ تغطي مثل هذ� �ألخبا, 
مع �لصو, عاZv هي �ألخر� ,فضت 
لقد  �لفظيعة.  �ملشاهد  هذ�  بث 
عّلقْت t �خبا,ها ��ا مشاهد مر�عة 
�لشرطة  �ظلت  جًد�،  �مؤملة  للغاية 
تتفرµ عليها �vمنا حر�B، �' جا_` 
¿موعة من �ملتظاهرين �شّنو� ��جو? 

 t فأخذ��  �ألrديني،  بيو`  على 
ضرֲדم �قتلهم، ¤ قامو� بتعرية ثالثة 
��لعصي   Z,باحلجا قتلوهم   ¤ منهم، 
معلق   gقا  ¤ ��لرما�.  ��لسكاكني 
"�جلزيرZ" �� مشاهد هذ� �حلاªv ال 

تصلح للبث.
�إلنسا�  حقو�  جلنة  قالت  �قد 
ير��  �ملحليني  �ملو�طنني   �� �آلسيوية 
�� ما حصل مع �ألrديني من ظلم 
قر�,  ¦سب  صحيح  عمٌل  ��حشية 

جلنة �ملشايخ �إلند�نيسيني. 
�ملحليني  �ملو�طنني  �ملر�v من  علًما �� 
هذ�   .Z,ملجز� هذ�  نّفذ��  �لذين  هم 
رضو�   '� �ليو?،  علما_  حالة  هي 
�ملسلمني �باسم �إلسال? على �,تكا> 
�ل~  �لوحشية  �لظاملة   gألعما� هذ� 
كا� يرتكبها �لناt ² جاهليتهم قبل 

Oالa �لسنني.
 The �هي  �خر�   Zجريد �كتبت 
Economist:̈  تقع هذ� �ملجز,Z نتيجة 

قتاg بني �ملسلمني ��ملسيحيني، بل قد 
نفذها �ملسلمو� ضد �ملسلمني. 

��ضافت قائلة: �'� كا� �حد يستطيع 
 aلوحشية فسو� gية فيلم �ألعماÀ,
�د �� هذ� �لوحشية ��لقسوZ تفو� 
�لعا¨  هذ�  من  ُتتوقع  �ال  �لتصو, 
كيا�  هز`  �قد  �ملتحضر،  �ملثقف 

�ملو�طنني �آلخرين.
شاهد��  قد  �ألrديني  من  كثً��   ��
�آل� هذ� �ملشاهد t �ملوقع، ��جلميع 
من  �كثر  ,Àيتها  يطق   ¨ �نه   Áخ��
 :Zقيقة. �قد كتبت ® سيدv نصف 
سًر�  �ملشاهد  هذ�  شاهد`  لقد 
 qvفبكيُت، فاستو{ �حلز� على ��ال

لبكائي.
 Zإلخو� �حد   Á,�� قد  كذلك   
عالًيا  بكا_  يبكي  فأخذ  �جلز�ئريني، 

على 'كر قصة �ستشهاv هؤال_.
يستطيع  للغاية ال   iنه مشهد مر��  
�لقو?  هؤال_  �لكن  ,Àيته.  �ملر_ 

هـذا العمـل الوحشـي يتنـاN مـع أدL املبـادئ 
اإلنسـانية َدْعـك عن املبـادئ الدينيـة. ولكن هؤالء 
الظاملـني املهاXـني قد أسـاءوا إ� جثـث إخواننا 
املوتى وشـّوهوها حZ تعذَر على اإلخـوة معرفُتهم.
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 '� �يًضا  ��الvهم  قلو>  قّسو�  قد 
�ملشهد  هذ�  على  يتفرجو�  كانو� 

�يصفقو�. 
�جلر�ئد  كل   t �خل�  هذ�  ُنشر  لقد 
فايننشل  تاميز،   B,نيويو منها  تقريًبا 
 Zجلريد� نشر`  �قد  تاميز. 
�إلند�نيسية "جكا,تا بوست" مقاًال 
ألحد �إلند�نيسيني قاg فيه: �ًيا كا� 
�لسبب �,�_ ��جو? على �بنا_ �جلماعة 
�ألrدية مؤخًر�، �ال �نه يكشف جلًيا 
�نه̈  يبق t ¿تمعنا �q مشاعر مهذبة 
��فكا, متحضرZ جتا� �ألقليا`، مع 
�� �ؤال_ �ألrديني ��لفئا` �لدينية 
 t متسا�ية  مساÂًة  كلها  �ألخر� 

بنا_ �طننا �ند�نيسيا. 
 ªvحلا� هذ�   �� قائال:   aضا��
لن  عا,  �صمة  صا,  قد  �ملؤسف 

متحى من تا,يخ �ند�نيسيا �بًد�. 
 �� يقولو�  �لذين   �� �يًضا:   gقا�
تعاليم �جلماعة �ألrدية غ� �سالمية 
فال ق �م �� يعيشو�، فهم كلهم 

ضاّلو� �� ُمَضّللو�.
هم  �ألrديو�  �لعلما_   ��  :gقا  ¤
بالفكر  �ند�نيسيا  �نا,��  قد  �لذين 
�لقر�  فكر  �لتقد?..  فكر  �جلديد.. 
�لرئيس  �عيمنا  قر�  لقد  �لعشرين. 
تر�ة  من  �لكرمي   �Oلقر� سكا,نو 
معاÁ �لقر�O �ل~ قا? ֲדا �حد علما_ 
 �Oدية، مما ساعد� على فهم �لقرrأل�
حًقا  �ننا شاكر��  به.  معرفة   �v���
�ذ� �جلماعة �ألقلية. �� �ا خدما` 

جليلة �ذ� �لبلد.
 gملقا� هذ�   t  v,� ما  ملخص  هذ� 
جامعة   Zساتذ� �حد  كتبه   qلذ�

يوكياكرتا �إلسالمية.
�خلَ� ش¸  ْ̀ هذ�  نشر قد  باختصا, 
�ملحلية منها جاكرتا بوست  �جلر�ئد 
 Z,جاكرتا غلو>، ُمدينًة هذ� �ملجز�
 }� �حلكومَة  �منبهًة   ،Zشد بكل 
شناعة هذ� �لعملية. �مد �هللا تعا{ �� 
�سائل �إلعال? ��ملثقفني t �ند�نيسيا 
 '� �ألقل،  على  بالشجاعة  يتحلو� 

�ما  �لظلم.  هذ�  ضد  صوִדم  ,فعو� 
قو?  �لشعب  'لك   t يوجد   ?�v
فيمكن  �لظلم  ضد  �لصو`  يرفعو� 
�� نتوقع �صالحهم. يا ليت �ملثقفني 
�يًضا  باكستا�   t �إلعال?  ��سائل 

يتحلو� ֲדذ� �لشجاعة.
�ند�نيسيا   t �ألrدية  معا,ضة   ��
 <�v هو  كما  بل   ،Zديدº ليست 
مع  �لشيطانية  �لطاغوتية  �لقو� 
�لتا,يخ،  ع�  �إل�ية  �جلماعا` 
تلقى   gتز� �ال  كانت  �اعتنا  فإ� 
 vلبال�  t Oخر   ��  iبنو �ملعا,ضة 
تعرضت  �قد  خاصة.  �إلسالمية 
�اعتنا للمعا,ضة t �ند�نيسيا منذ 
هنالك  �ملشايخ   gيز فلم  تأسيسها، 
 Eلصر�� عن  �لنا²  �غو�_  ا�لو� 
�ملستقيم، �يعا,ضو� �اعتنا �vئًما. 
�ملتعصبني  �ملشايخ   <�v هو  �هذ� 
�بًد�،  �حلق  يقبلو�  فال  كانو�،  �ينما 
أل� �م مصاحلهم �مآ,ֲדم، �' ير�� 
طر�   ْ̀ لُسّد �حلق  قبلو�  لو  ��م 

ولكـن أكـ_ ظلـم ارتكبه هـؤالء الظاملون هـو أنهم قـد فعلوا كل ذلك باسـم 
سـيدنا وموالنا و0ُِسـِن اإلنسـانية ورaٍة للعاملـني �. لقد كان عمًال وحشـًيا 
لدرجـة أن وسـائل اإلعـالم احملليـة والعاملية قد حتدثـت عنـه، ولكنها رفضت 
بـّث مشـاهده القاسـية قائلني بأنها غاية $ الوحشـية ومسـيئة إ� اإلنسـانية،
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�,تز�قهم �فقد�� �لسياZv، ��نكشف 
على �لنا² مبلغ علمهم.

بإ�ا�  �ليو?   gتنا��  ،gحا كل  على 
�ند�نيسيا   t �جلماعة  بد�ية  تا,يخ 
 ،Bتعرضت له هنا qلذ� vالضطها��

¤ �'كر شهد�_نا �إلند�نيسيني. 
لإلسال?  �لثانية   Zلنشأ� بد�`  لقد 
 Bهنا �ألrدية  �نفو'  �ند�نيسيا   t
�نه   .Áبا,  aبتصر غريب  بشكل 
من  �,بعة   �� �لبلد  هذ�  مفاخر  ملن 
�جلماعة  مركز   }� 'هبو�  قد  �بنائها 
 }� باالنضما?  �تشرفو�  قاvيا�   t
قْبلهم  بأنفسهم. ¨ يذهب  �ألrدية 
 t �ألrدية  لنشر  vعاتنا  من   q�
قد  �أل,بعة  هؤال_   �� بل  بلدهم، 
��م  بأنفسهم.  قاvيا�   }� حضر�� 
¨ يأتو� �ليها لالنضما? �{ �ألrدية، 
 t منا جا_�� صدفة. �بيا� 'لك �نه��
�لشبا>  �,بعة من  عا? ١٩٢٣ جا_ 
 }� Zإلند�نيسيني من منطقة سومطر�
�لسيد  �هم  �لدين،  لعلم  طلًبا  ��ند 
�rد   qملولو�� �يو>،  بكر  �بو 
vهاال�،  �ي¬   qملولو�� �لدين،  نو, 
فساقهم   ،vمو� حاجي  ��لسيد 
�لقد, �إل�ي �{ قاvيا� بعد �� 'هبو� 
لقد  �الهو,.  �لكهنا�  كلكوتا   }�
 Zَحضر �أل,بعة  �لشبا>  هؤال_   ,��
�لثاO t � Á>/ �غسطس  �خلليفة 

�لتدب�  منه  �طلبو�   ،١٩٢٣ عا? 
 � حضرته  فقبل  �لدين.  لتعليمهم 
�نكشف  v,�ستهم   gخال� طلبهم، 
فانضمو�  �ألrدية،  صدُ�  عليهم 
�ليها. فهؤال_ �لشبا> �إلند�نيسيو� 
 }� ,جعو�  قاvيا�   t بايعو�  �لذين 
بنو,  بلدهم   Z,إلنا �سعو�  بالvهم 
 Bلرسائل من هنا� �ألrدية. �كتبو� 
�{ �قا,ֲדم vعوهم فيها �{ �ألrدية 
لنشر  تنفتح  �ملنافذ  بد�`  �هكذ� 
 �  vملوعو� �ملسيح  سيدنا   Zعوv
 vملصلح �ملوعو� vفحني عا ،vلبال� t
شرفه  على  �قيمت  ��,�با،  من   �
تشرين   ٢٩  t  gالستقبا� مأvبة 
تلك  ففي   ،١٩٢٤ نوفم�   /Áلثا�
�لطالُ>  هؤال_  منه  �لتمس  �ملأvبة 
�إلند�نيسيو� �أل,بعة �� يع� �النتبا� 
�ذ� �جلز, �لشرقية فوعدهم حضرته 
�نه سيز�, بلدهم شخصيا �� من ميّثله 
بإ'� �هللا. ¤ �ختا, �ملولوr, qَة علي 
 Bهنا  }� فوصل   Bهنا  }� ��,سله 
سبتم�   /gيلو�  t �لبحر  طريق  عن 
قرية   t �ألمر   g��  gفنـز  ١٩٢٥
تاباتو�� �لصغ�Z �لتابعة إلقليم Oتشيا 
�لثقافة  كانت  حيث   ،Zسومطر  t
�كانت  متاما  له   Zجديد ��ملجتمع 
�للغة Éتلفة ��لنا² �جانب �¨ يكن 
له �حد من �ملعا,a غ� �� �ملشاكل 

�لبد�ئية  �ملر�حل  هذ�   t ��ملصاعب 
ُتضعف   ¨�  qملولو� Âة  تثّبط   ¨
عزميته. فبد� يتعّلم �للغة �يدعو �لنا² 
 Zيا، �بعد فترvدية فرrسالة �أل, }�
بد�` �ملناظر�` ��ملساجال` �يضا، 
فأكر? �هللا � جهوv �ملولوq �ملحتر? 
°انية  بايع  حيث  �نصرته  بتأييد� 
 g�� �تأسست  �هللا  بفضل   Êشخا�
شهو,.   gخال �ند�نيسيا   t �اعة 
لكن  'لك  بعد  �لبيعا`  ��ستمر` 

هذ� �ملوضوi طويل.
�لبد�ية   t  qملولو�  Zvسيا ��جه  لقد 
مشاكل   - قليل  قبل  قلت  كما   -
كث�Z منها مشكلة �للغة، ¤ ظهر` 
�لثقافة  كانت  كما  �يضا  �ملعا,ضة 
��لتقاليد ��لعا�v` �الجتماعية �يضا 
لقد  تغلَّب عليها كلِّها.  لكنه  Éتلفة 
�ف¸ �ملشايخ �نه ال �و� قر�_Z كتب 
 iُالستما�� �مقاالِتهم  �ألrديني 
حني   ¤ �اضر�ִדم، � خطبهم   }�
يتز�يد  �ملحليني  �ألrديني   vعد بد� 
�صحا>  �ح¸  �لنا²،  قاَطعهم 
 gخ� �� مقا q� جلر�ئد ,فضو� نشر�
�ملعا,ضة   `v�v��  ¤ لألrديني، 
�لبالغ  �لنا²   iو� كانت  لد,جة 
�ما?  حتتشد   aالO ثالثة  عدvهم 
بيت �ملولوq �ملحتر? �كانو� يطلقو� 
نابية  كلما`  �يستخدمو�  �لشتائم 
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�يرفعو� هتافا` مؤ'ية.
 µُباختصا,، قد حلقه بعد 'لك �حلا
على  �ملشايخ  فأكرهه  �يضا،   vمو�
�ألrدية  عن  �,تد  �نه  يكتب   ��
�نشر�� �عالنا ֲדذ� �ملوضوi ��ث�` 
�شتد`  'لك  �بعد   ،Zكب� ضجة 
 µحلا�  vعا� �كثر   qملولو� معا,ضة 
مكايد  من  �هللا  �سّلمه  �يضا   vمو�
 �� �ملشايخ   aعر �حني  �ملشايخ، 
مكيدִדم با_` بالفشل بد��� يسعو� 
 qاعي لنفي �ملولو�جاهدين بشكل 
 gملحتر? من �لبلد، فوصلو� �{ ,جا�
��م  �م  قالو�  �حلكا?  لكن  �حلكم 
�لدينية. على  �ألمو,   t يتدخلو� لن 
كلٍّ قد ظلت �ألمو, تس� على هذ� 
�لنهج لفترt� .Z ١٩٢٧ ُعقد` بينه 
�بني �ملشايخ مناظرt Z مدينة َبد�ْنج، 
��لصحفيو�  �ملشايخ  كبا,  حَضرها 
فأحر�  �حلكوميو�،  ��ملسؤ�لو� 
�لتفو�   qدrأل� �إلسالمي  �لد�عيُة 
t هذ� �ملناظرZ، كما كا� مقد,� من 
�ملعا,ضو�  �ملشايخ  ���جه   ،� �هللا 
 Zلدعو �لطريق  مهد  مما  �لفشل  �جه 
تأسست  'لك  �ثنا_   t� �ألrدية. 
 t "كو�v" ملكا� �لثالث� t جلماعة�

�ند�نيسيا.
علي  ,rة   qملولو�  vعا  ١٩٢٩  t
�خلليفة  ��مر�  قاvيا�،   }�  Bهنا من 

�لثاÁ � مرZ �خر� t عا? ١٩٣٠ 
بالذها> �{ جزيرZ سومطرZ، فطلب 
من حضرته �vعيًة �ضافيا ملساعدته، 
�مد  qفقِبل حضرته طلبه ��مر �ملولو
صا�v بالذها> �{ �ند�نيسيا برفقة 

�ملولوq فتوجها �{ هناB معا.
 t شعبية  �ألrدية حتر�  كانت  �ملا 
معا,ضتها  بد�`  بانتظا?  �ند�نيسيا 

 .v�vيضا تز�
�جلماعا`  ��جهت  �لبد�ية   t
تو��"  "تابك  ففي  �بتال_.  �لثالثة 
قبل  من  لألrديني  �ملشاكل  �ث�` 
�ملحلي)  �مللك   �� (�حلاكم  �لر�جة 
�ملحلي  �لر�جة  �اهم  حيث   ،Bهنا
من  ح¸  منظم،  بشكل   Zلصال� من 
 }� Zجلمعة، كما حظر �لدعو� Zصال
عليهم كُل هذ�  فُفرضت  �ألrدية، 

�ملشاكل ��لصعوبا`.
�ما t "لو² ��بن" فالر�جة هناB �يضا 
�ألrديني،  على  �العتد�_�`  ما,² 
يصفو�   �� �ألrديني  �يع  ��ج� 
سيدنا �ملسيح �ملوعوv � بالكذ�> 
 ��vلعيا' باهللا ��ال سُيطر�� gلدجا��

�ُقيل �حد �ألrديني  من هناB، فقد 
منصبه،  من  علي“  ”غو,�  �ملدعو 
��خو�  �جلليل“  عبد  ”تنكو  �ما 
�ألصغر فقد ُ�خِرجا من �لقرية بسبب 
 gدية. باختصا, قد �صل خالrأل�
�يضا  �يو>  بكر  �بو   qملولو� 'لك 
فاشتغل  قاvيا�،  من   µلتخر� بعد 
منطقة   t �ألrدية   }�  Zلدعو�  t
نشاطه  على  �حلظر  فُفر�  فا,�� 
ضابط  جا_�  ليلة   `�'  .qلدعو�
�لشرطة مع عدv من ,جاg �لشرطة 
العتقاله   Zعشر �لثانية  �لساعة  بعد 
بأمر من �لسلطا� هناB، فكتب �¶ا_ 
مع  باحلضو,  ��مر�  عند�  �حلاضرين 
ضابط  مكتب   t غد  صبا�  ,فاقه 
�ملحافظة،  مستو�  على  �لشرطة 
�ملحتر?   qملولو� �ليه  �صل  فحني 
صباحا مع ,فاقه �مطر عليه �لضابط 
 �� يريد  فكا�  �ألسئلة  من  ��بال 
 qملولو� لكن  باألسئلة،  عليه  يضغط 
بفضل من �هللا � متكن من �لرv على 
�يع �ألسئلة مبنتهى �لفر�سة ��للباقة 
��حلكمة فتأّثر بذلك �لضابط �لكب� 

إن العلماء األaديني هم الذين قد أناروا إندونيسيا 
بالفكر اجلديد.. فكر التقدم.. فكر القرن العشرين.



١٩

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

�بد�  �حلاكمية  نزعته  فز�لت  ��ابيا، 
يسأg عن �ألrدية ملدZ نصف ساعة 
تقريبا بوجه طلق �بدماثة �لطف، ¤ 

�vّعهم �يعا باحتر�? كب�.  
�إلند�نيسي  �لكاتب  'كر  لقد 
�جلماعة  خدما`  سابقا  قلت  كما 
�لبلد  حترير   t �ألrدية  �إلسالمية 
��ستقالله، ���v �� �بني لكم بعض 
 ُ̀ 'كر فقد  باختصا,.  �لتفاصيل 
 Bهنا �جلماعة  تأسست  كيف  لكم 
�ا  تعرضت  �ل~  �ملشاكل  هي  �ما 
�جلماعُة  ��جهت  حيث  �لبد�ية،   t
 gتنا�� ��آل�  �vما،   Bهنا �ملعا,ضة 
�ليكن  للبلد،  �جلماعة  بيا� خدما` 
معلوما �� �ملصلح �ملوعوv � هو ,فع 
��ندية   Z,لقا� شبه  من   Zبقو �لصو` 
كما  �ند�نيسيا،  حترير  حركة  لتأييد 
 t �يضا  �آلخرين  �ملسلمني  حّر� 
خطبة �جلمعة t ١٦ O>/ �غسطس 
١٩٤٦ �� يدعمو� مسلمي �ند�نيسيا 
قويا.  vعما   gلالستقال جهوvهم   t
�ملطبعة  حتّركت   � خطبته  فبعد 
�ملركزية للجماعة t قاvيا� �طلبِت 
�لعا¨   t يع مر�كزها�جلماعة من �
�� ترفع �لصو` �ملؤثر t حق حترير 
 t �ند�نيسيا   ْ̀ فتحر, �ند�نيسيا، 
�اية �ملطاa. �تفصيل 'لك �نه عند 
�لدكتو,  �ليابانية �علن  �اية �حلكومة 

 t �ند�نيسيا   gباستقال سوكا,نو 
١٧ O>/ �غسطس ١٩٤٥ ��ندلعت 
 t لتظاهر�` ضد �حلكومة ��ولندية�
 t�  ،gالستقال� �جل  من  كله  �لبلد 
هذ� �ملناسبة شا,B �لدعاZ �ألrديو� 
بأمر  �لبلد   t �جلماعة  �بنا_  �سائر 
للمسيح   Áلثا� �خلليفة  سيدنا  من 
��ملساعي   vجلهو�  t  �  vملوعو�
�ألrديو�   Zلدعا�  ? �قدَّ للتحرير، 
ممكن  تعا��  كل  �ألrديني  �كبا, 
�صل  حيث  �جلمهو,ية.  للحكومة 
�لد�عية �إلسالمي �ألrدq �لسيد شا� 
�لدكتو,  �قابل  يوكياكرتا   }� �مد 
خدمة   t ,غبته  ��بد�  سوكا,نو 
�لتحرير.  ,كب   }� باالنضما?  �لبلد 
مهمة  سوكا,نو  �لرئيُس  �ليه  فوّكل 
�'�عة �ألخبا, باللغة �أل,vية من �طة 
�خر�،   gعما�  }� باإلضافة  �إل'�عة 
عبد   qملولو� �إل'�عة   t عمل  كما 
�لو�حد �ملُك عزيز �rد �يضا قر�بة 
ثالثة �شهر. �ما �لسيد شا� �مد فقد 
�حلركة  هذ�   t نشيطا  عضو�  ظل 
 t قد صّر� لد,جة  �حلما²  مبنتهى 

حقه �حد ��,�_ �لد�خلية سابقا نظر� 
ليس  �مد  شا�  �لسيد   ��” حلماسه 
هنديا بل �ننا نعّد� �حد �بنا_ �لشعب 

�إلند�نيسي“ 
Ðدما`  �ند�نيسيا   `vشا� لقد 
 t لر�ئعة�  �vمد �جهو��لسيد شا� 
�الستحسا�   Zvشها  t �لبلد  حترير 
لو�ير  �لعا?  �لسكرت�  له  �ل~ سلَّمها 
�إلعال? t ٣ O>/ �غسطس ١٩٥٧                
�عتر�فا Ðدماته �جلليلة، �قد �,v فيها: 
شا�  �لسيد  Ðدما`   aنعتر ”�ن 
�مد ,ئيِس مركز �جلماعة �إلسالمية 
�لتقدير  مبنتهى  جاكرتا   t �ألrدية 
��إلجالg �ل~ قدمها لتحرير �لشعب 
�جلمهو,ية  ��حلكومة  �إلند�نيسي 
Oنذ�B، فبصفته عضًو� t قسم �لدعاية 
 qلر�� لفت  قد  �إلعال?   Z,���  t
�لعاملي �vما بكفا_ته �لفكرية �مو�هبه 
�ألخر� �بكامل �لثقة ��ليقني �{ �� 
على  �جلمهو,ية  �ند�نيسيا  حكومة 
حق �صو�> t جهوvها. �¨ ينقطع 
عندما  ح¸  لنا  �تأييد�  vعمه  عن 
��حتّلت  ��ولندية  �حلكومة  ها�ت 

إن هـذا احلـادث املؤسـف قـد صـار وصمـة 
عـار لـن متحـى مـن تاريـخ إندونيسـيا أبـًدا
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 Zمساعد �قد?  يوكياكرتا،  �لعاصمة 
تامة لنا t جهوvنا. 

¤ حني خرجت �جليوÑ ��ولندية من 
جاكرتا بقر�, �ألمم �ملتحدZ ��نتقلت 
�حلكومة �جلديدZ �{ يوكياكرتا كا� 
�ألستا' عضو� لَلجنة تشكيل �حلكومة 
�جلمهو,ية،  �ند�نيسيا   t  Zجلديد�
سوكا,نو  �لرئيس  جا_  ¤ حني   ...
�ملفر�� عليه  بعد حتر,� من �حلظر 
من �حلكومة ��ولندية، �{ يوكياكرتا 
كا� �لسيد شا� �مد عضو� t جلنة 
�لرئيس  جا_  حني   ¤ �ستقباله.... 
تسّلم  بعد  جاكرتا   }� سوكا,نو 
كا�  ��ولندية  �حلكومة  من  �لسلطة 
له �كا�  �ملر�فق  �لركب   t 'ألستا�
�نتقلت  حني   ¤ �لوحيد.  �ألجن� 
مكاتب �حلكومة �{ يوكياكرتا قد? 
خدماته �لر�ئعة t قسم �للغة �أل�,vية 
 ،Zعة �جلمهو,ية �إلند�نيسية ملد�'� t
,ئيسا  ��جباته  تأvية   }�  aنصر�  ¤
 t ديةrملركز �جلماعة �إلسالمية �أل

�ند�نيسيا.“ 
�ملذكو,   gأل�� �إلند�نيسي  �لرئيس 
من  �لكرمي   �Oلقر� قر�  �عال� 
 Di كتابه   t فقد كتب �ألrديني، 
باللغة   Bawa Bendera Revolusi

مع  �تفق  ال  �ن¬  ,غم  �إلند�نيسية: 
�ألrدية t بعض �ملسائل، غ� �ن¬ 

ممّنت بتعاليمها �منافعها، �ل~ �صلت¬ 
�لعقالنية  �لكتابا`   Z,صو  t منها 
�حلديثة  �ملقتضيا`  مع  ��ملتماشية 

�هي تولِّد سعة �لفكر.
 Zمقتصر �لتضحيا`  هذ�  تكن  فلم 
على �لكال? فقط بل قد �نضم بعض 
بالتضحية  �لشهد�_   }� �ألrديني 
 t gبأ,��حهم �ثنا_ حركة �الستقال
 t �جلماعة  ,ئيس  �منهم   ،١٩٤٦
�يي  ,�vين  �لسيُد  سابقا  �ند�نيسيا 
�لدين �لذq كا� يعمل بصفته سكرت�� 
ِبعيد   gلالحتفا  `�vالستعد�� للجنة 
 '� إلند�نيسيا   gأل��  gالستقال�
�قتلته  ��ولندية  �لقو�`  �ختطفته 
 t ديو�rفقد ساهم �أل بعد.  فيما 
هي  فهذ�  بدمائهم،  �لبلد   gستقال�
خدما` �جلماعة �إلسالمية �ألrدية 
�ملشايخ  �ما  إلند�نيسيا،  �تضحياִדا 
 µ'منا فقد سجلو�  �ملتطرفة  ��لفئا` 
�لظلم ��الضطهاv �يضا، فاآل� �'كر 
 t قتلو�  �لذين  �لشهد�_  بعض  لكم 
�سُتشهد  فقد  �ملاضي،   t �ند�نيسيا 
 t �ند�نيسيا   t �rديني  ستة 
�لسيد جائد، ��لسيد  ١٩٤٧. �هم 
��لسيد   ،qسائر ��لسيد  سو,�، 
 ،Óين صاv�, ��لسيد  �حلاµ حسن، 

��لسيد vَْهال� ,rهم �هللا. 
�حد�   t �سُتشهد��  �لستة  فهؤال_ 

قر� t سنغابا,نا جا�� �لغربية، حيث 
 ,�v هم بشر�سة فريٌق تابع حلركة�ها
�إلسال? �لوهابية با�ر���` ��ألحجا, 
 vبيوִדم �ما? �فر� t Zفضربوهم بقسو
�لقرية   µ,خا  }� جّر�هم   ¤ �لبيت 
 Zلقسو� مبنتهى  ضربا  عليهم  فقضو� 
��لفظاظة، �هذ� �لفريق �لظا¨ ما,² 
عن  ل�تد��   Zلكب��  Eلضغو� عليهم 
�يعا  لكنهم  ��جو?،  قبل  �ألrدية 

�ستقامو� �ثبتو� على �إلميا�. 
فهذ� �ألعماg �لغاÔة جتا� �ألrديني 
هناB قدميٌة �' بعد� بعامني �سُتشهد 
 t �vنا�  �ملذكو,��  �ألrديو� 

:١٩٤٩
��مو،  �لسيد  سانوسي،  �لسيد 
شهر�مي،  �لسيد  َتحيا�،  �لسيد 
�لسيد سوما، ��لسيد ُجملي، �لسيد 
�باإلضافة  ��سو�،  �لسيد  َسرما�، 
�يضا  �rديتا�  نالت  قد  هؤال_   }�
 Zلسيد� �Âا   vالستشها�  aشر

�يد�` ��لسيدZ ��نيه. 
 aشر نالو�  �ألrديو�  فهؤال_ 
البونغ  صاجنيانج  بقرية   vالستشها�
�هؤال_  �لغربية،  جا��  سنغابا,نا   t
هم �آلخر�� هجم عليهم فريق تابع 
حلركة �v, �إلسال? �لوهابية با�ر���` 
��ألحجا, ��للِبن بشر�سة ¤ جّر�هم 
عليهم  فأجهز��  �لقرية   µ,خا  }�
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ضربا مبنتهى �لقسوZ ��لفظاظة، �هذ� 
 Eلفريق �لظا¨ ما,² عليهم �لضغو�
قبل  �ألrدية  عن  ل�تد��   Zلكث��
��جو?، لكنهم �يعا �ستقامو� �ثبتو� 

على �إلميا�. 
�بعد 'لك بد� �لعهد �لعنيف ملعا,ضة 
�سُتشهد  �ألrدية t ٢٠٠١ حيث 
/٦/٢٢  t حسن  َباُبوْ>  �لسيد 

٢٠٠١ عن عمر يناهز ٥٥ عاما �ثنا_ 
تصديه �جو? فريق يتشكل من مئة 
مهاجم على �بنا_ �جلماعة �إلسالمية 
 Bقرية غاْلو� �لتابعة لَلمبو t ديةrأل�
�لغربية، فكا� �ملها�و� يريد�� هد? 
�ملسجد فتصد� �م �لسيد بابو> مع 
ºر��  فأصيب  �ألrديني  من   vعد
بالغة فأغمي عليه فُنقل �{ �ملستشفى 
 aما نز Zلطريق لكثر� t `لكنه ما

من vمائه.
t ٢٠٠٢ �نضم �{ هؤال_ �لظاملني 
,جاg �حلكومة �يضا، فظلو� ميا,سو� 
حيث  ��لظلم،   vالضطها�  iنو��
 qمسجَد �جلماعة  �عد�_  هاجم 
 t باألحجا,  �بيوִדم  �ألrديني 
 µفقد كسر�� �جا مانسلو,  منطقة 
فأمر`  بيتا،   ٤٢� �ملسجدين 
 t �جلماعة  �بنا_  �ملحلية  �حلكومة 
مسجدهم.  يستخدمو�  �ال  مانسلو, 
مئا`  هاجم   ٢٠٠٥/٧/١٥  t  ¤

للجماعة   qملركز� �ملسجَد  �ألعد�_ 
 Áمبا ��حلقو�  �جلماعة  �مركز 
�جلماعة �ممتلكاִדا �ضر�,� بينما ظلت 
�لشرطة تتفرµ على 'لك، �ُ�شعلت 
�غلقت   ¤  Áملبا� بعض   t �لن��� 
�حلكومة مساجد �جلماعة �مر�كزها 
�مكاتب �ملنظما` �لفرعية ��لبنايا` 
�حلكومة  تدعمهم  فهكذ�  �ألخر� 
هاجم   ٢٠٠٥/٩/١٩  t  ¤ �يضا، 
³سمائة عدٍ� ³سَة مر�كز �جلماعة 
باملساجد  �قليم صياجنو, ��حلقو�   t
�خلمسة �ضر�,� فاvحة حيث كسر�� 
كما   ،µلزجا�� ��لنو�فذ  �ألبو�> 
�يضا،  �لضر, مبر�كز �جلماعة  �حلقو� 
��بو� �ألثاª ��شعلو� �لنا, t �شيا_ 
بالكسر  بيتا  تضر, ٨٦  فقد   ،Zكث�
�لبيو`  بعض  ��حرقو�  ��لنهب، 
�ألماكن  بعض   t �ألمتعة،  ��بو� 
�حلقو� �ألضر�, مبد�,r� ²دية �يضا، 
�ألrديني  سيا,�`   t ,لنا� ��شعلو 

هذ�   t �يضا  �لنا,ية  �v,�جاִדم 
�ألماكن.                      

�كتوبر   /gأل�� تشرين   ١٩  t�
�ملعا,ضني  من  مئة  هاجم   ?٢٠٠٥
��حلقو�  بانغ"  "كيتا   t اعتنا�ليال 
لألrديني،  بيو`  بثالثة  �ضر�,� 
 t  Zإلخو� كا�  �rديَِّني.  �َجرحو� 
هذ� �لفرi للجماعة يقيمو� من قبل 
حيث  �سيلونغ  "بانكو  منطقة   t
 ?٢٠٠٢ عا?   t للهجو?  تعرضو� 
بيوִדم  من  �ألعد�_  ��خرجهم 
�يضا.  �ملسجد  ��حرقو�  ��حرقوها 
بانغ"  "كيتا   }�  Bهنا من  فهاجر�� 
 .?٢٠٠٥ عا?   t هو�و�  حيث 
فتحملو� �ملعاناt Z كل مكا� �ظلو� 
ثابتني على �إلميا�. t شباE/ ف��ير 
٢٠٠٦? هوجم فرi �جلماعة "كيتا 
غر>   t  Õملبو  Zجزير  t بانغ" 
بيتا  �ألضر�, >٢٣  �حلقت   ،vلبال�
�ال`  �ُنهبت  منها.   ٦ �ُ�حرقت 

وليكن معلوما أن املصلح املوعود � هو رفع الصوت 
حترير  حركة  لتأييد  اsندية  القارة  شبه  من  بقوة 
إندونيسيا، كما حّرض املسلمني اآلخرين أيضا $ خطبة 
اجلمعة $ ١٦ آب/ أغسطس ١٩٤٦ أن يدعموا مسلمي 

إندونيسيا $ جهودهم لالستقالل دعما قويا. 
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�ألrديني �ُ�حلقت ֲדا �ضر�, فاvحة، 
 ١٢٩ vֲِّדم �يضا. �ُشر��v كما ساقو�
��ضطر��  �جلماعة  �بنا_  من  شخصا 
 ١٠  t� �ملكا�.  هذ�  من   Zللهجر
 ?٢٠٠٧ نوفم�   /Áلثا� تشرين 
 t مسجدنا  �لكتاتيب  طال>  هد? 
�ّلي،  شيخ   aبإشر� "بنغو��"  قرية 
��ضطر ٢٦ �rديا للهجرZ من هذ� 
�ملنطقة. �t �يلوg/ سبتم� ٢٠٠٧? 
"مسجد  مسجدنا  �ملعا,ضو�  هاجم 
�موt "v "سنغا با,�نه" ثالª مر�` 
كسر��  حيث  شهرين،  غضو�   t
شبابيكه ��حلقو� ضر,� بالسقف �يضا، 
 t� �يضا.  �ملكتب   ªثا� �كسر�� 
١٨ كانو� �أل�v /gيسم� ٢٠٠٨? 
معا,�  ³ُسمئة  �جلماعَة  هاجم 
  Defense Front"  }� ينتمو�  كانو� 
 t لس �ملجاهدين¿"�  "iجبهة �لدفا
�ند�نيسيا" ��حلقو� �ضر�,� باملسجَدين 
��لنهب،  �لكسر   gبأعما �قامو� 
�باإلضافة �{ �ضر�, �ملسجد حرقو� 
�لكرمي  �ملصحف  من  نسخة   ١٢
مساجد   ٩ �لشرطة  ��قفلت  �يضا. 
للجماعة. �ُ�حلقت �ألضر�, بالبيو` 
بأعماg �لكسر ��لنهب �ُجر� ثالثة 
�فر�v من �بنا_ �جلماعة. فاضطر هؤال_ 
بنا_ على   Bمن هنا µللخر�  Zإلخو�
على   gحلا�  g�� �ال   ،aلظر�� هذ� 

نفس �ملنو�É t gتلف �ألماكن.
�ل~   aلظر�� بعض  من   Zنبذ هذ� 
�ند�نيسيا   t �ألrديو�  �ا  تعر� 
�ميا�م  على  ثابتو�  �لكنهم 
قوZ �شدZ �ال  بكل  به  �متمسكو� 
يز�لو� يو�جهو� كل شر �فتنة بالص� 
��لصموv ��لدعا_. ��لشها�v` �حلالية 
�يضا نتيجة لتلك �لسلسلة من �لظلم 
�عو�?.   Zعد قبل  بد�`  �ل~  �جلا,ية 
�لكن كما قلت من قبل �� �سائل 
�يضا  ��خلا,جية  �ملحلية  �إلعال? 
بالتفصيل   ªحلد� هذ�  على  عّلقت 
��سع.  نطا�  على  �خبا,�  ��'يعت 
�لذين  �لشهد�_  'كر   gسأتنا� ��آل� 

�سُتشهد�� مؤخر�. 
توباكو²  �لسيد  هو   gأل�� �لشهيد 
  Tubaqus Chandra  B,مبا شاند,� 

 Mubarak

عمر�  �كا�   ،Zvبالوال �rديا  كا� 
كا�  عاما.   ٣٤  vالسشتها� عند 
 �_�,� Bمركز �جلماعة. �تر t يسكن
 g�� ملة حامال منذ ٥ �شهر تنتظر,�
�لز��µ قبل ٨ سنو�`.  �لد �ا بعد 
 iمشر� t ينذ, �لولد �� qكا� ينو
 Z,الستما� مأل  قد  �كا�  نو،  �قف 
�ملركز.   }�  gلإل,سا  Êخلصو� ֲדذ� 
�لز,�عة  منصب سكرت�  يشغل  كا� 
مسؤ�ال  �كا�  �ملحلية،  �جلماعة   t

عن �,� �شترִדا �جلماعة t �ملركز. 
ستأÖ هذ� �أل�,�� �{ �ملركز بطبيعة 
�حلاg �ينضم �لولد �{ مشر�i �قف 
نو بإ'� �هللا. كا� �لشهيد نشيطا جد� 
�لت�عا`  �يدفع  �جلماعة،  خدمة   t
بانتظا?، بل عائلته كلها Éلصة جد�. 
بيو?   �vستشها� قبل  له ��جته  قالت 
 ،Cikesik جلماعة� iال يذهب �{ فر�
�جو?  �جلماعة   vفر�� تعر�  (حيث 
 t Áملعا,ضني) ��ضافت �قالت بأ�
 �� فإما  �حلمل  من  �خلامس  �لشهر 
 Á� :gִדتم � �� ִדتم باجلماعة، فقا
�لشهيد  كا�  حاليا.  �جلماعة  �,ّجح 
 Z,سيا كسائق   Bهنا  }� 'هب 
ليوصل �عضا_ ¿لس خد�? �ألrدية 
 Bهنا  g�� ما  فكا�  �ملكا�.  حلر�سة 
عندما هاجم �ملعا,ضو� �ملركز. كا� 
معاملة  حتته  �لعاملني  يعامل  �لشهيد 
�ملسجد   t حسنة جد�، كا� يصلي
بالتز�?، كما كا� ينصح ��جته �يضا 
�vئما أل�v_ �لصالt Z مو�قيتها. كا� 

خاvما شجاعا.
 B,كا� �لشهيد توباكو² شاند,� مبا 
 t  Tubaqus Chandra  Mubarak

�ملركز   t �ملوجوvين  �خلد�?  مقدمة 
مبنتهى  بالسكاكني  �ألعد�_  فها�ه 
�ظلو�  علقو�   ¤ ���جمية.  �لظلم 
�ضربوها  جثته  �نزلو�   ¤ يضربونه. 
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بالعصي ��حلجا,Z �شوهوها تشويها. 
جا_  ح¸  �لبد�ية   t جثته   aُتعر  ¨
على  بقعة  من  �عرفه  �ألصغر  �خو� 

جسد�.
�rد  �لسيد  هو   Áلثا� �لشهيد 
 gاÔ سكا�  من  كا�  َ�,سونو، 
�لعمر  من  بالغا  �كا�  جكا,تا، 
 t �جلماعة   }� �نضم  عاما.   ٣٨
عا? ٢٠٠٢?. t �ثنا_ �يا,Z سيدنا 
إلند�نيسيا  �هللا  ,rه  �لر�بع  �خلليفة 
�جلماعة  كتب   Zإلخو� �حد  �عطا� 
�لبيعة  �قر,  �تركيز  بإمعا�  فقر�ها 
عامني.   Zملد ��لتحقيق  �لبحث  بعد 
على  �ثبتا  �يضا،  ��جته  بايعت   ¤
 }� �نضمامه  قبل  �جلماعة.  صد� 
�بويه،  معاملة  يسي_  كا�  �جلماعة 
�بو��  سعد  �جلماعة  vخوله  بعد  �ما 
حد   }� حتسنت  �خالقه  أل�  كث�� 
ترمهما  بد�   '� �لبيعة  بعد  كب� 
�يالطفهما. لقد تقد? t �لر�حانية 
بأن¬   gيقو �كا�  �سريعا.  كث�� 
حني �قو? بالتبش� �شعر بنصرZ من 
يتكفل  تعا{  ��هللا  حتالف¬،  �لسما_ 

 .Öُجلَّ حاجا
'�` يو? كا� ¦اجة �{ �لنقوv لدفع 
يومية  حاجا`  �سّد  �لبيت   Zجر�
جا_�   ¤ �لدعا_.   }� فلجأ  �خر�، 
��خذ�   Zجيز�  Zفتر بعد  شخص 

للعمل t بيته، �بذلك ُسّد` حاجاته 
بالنقوv �ل~ تلقاها منه. �كا� يسعى 
�vئما �� يساعد �آلخرين t حياته. 
مرZ قابل �خلليفة �أل�g ��لثاÁ ��لثالث 
لقد  �لرÀيا.   t �هللا  ,rهما  ��لر�بع 
بايع بعض �لنا² نتيجة تبش��. كا� 
شخصا Éلصا �شجاعا باسال. لقد 

جا_ متأخر� �سبق �لكث�ين. 
�جلماعة  مركز  �لدÂا_  هاجم  حني 
�ألعد�_  فها�ه   .Bهنا �لشهيد  كا� 
بالسكاكني ��ملناجل ��لعصي مبنتهى 
 µ,خلا�  }� ºثته  جي_   ¤ �لظلم. 
�ظل �أل�باÑ يضربو�ا بالعصي على 
مر�� من �لنا² ��لشرطة �ل~ �قفت 
جثته   aُتعر  ¨ �لبد�ية   t متفرجة. 
بل ُظّن ��ا جثة �لسيد "تا,نو"، �حد 
�عضا_ ¿لس خد�? �ألrدية، �لكن 
سليما  "تا,نو"  �لسيد  ُ�جد  حني 
Oخر،   ?vخا جثة  ��ا  ُعلم  معا½ 

فعرفها بعض من �مالئه.

 Á�, �لسيد  هو  �لثالث  �لشهيد 
 ٣٥ �لعمر  من  بالغا  كا�   .Á�,بسا
 ١١  t بايع   .vالستشها� عند  عاما 
قبل   q� يناير ٢٠٠٨   /Áلثا� كانو� 
 gاÔ تقريبا. كا� من سكا� سنتني 
�بنتني  �,ملة   �_�,�  Bتر� جكا,تا. 
�لبيعة  قبل  سنو�`.   ٦�  ٥ عمرÂا 
�مقامر�.  �ناهبا  سفاكا  قاتال  كا� 
قد تعّرa على �جلماعة نتيجة تبش� 
�لسيد �,سونو (�لسيد �,سونو بايع 
عا? ٢٠٠٢، بينما هذ� �أل× بايع عا? 
�لرÀيا   t ��, ليلة  `�'� .(٢٠٠٨
�نه يقابل شخصا صاحلا البسا عمامة. 
�t �حد �أليا? جا_ �{ بيت �لشهيد 
�,سونو لزيا,ته فر�� صو,Z �ملسيح 
�جلد�,  على  معّلقة   �  vملوعو�
�قاg: هذ� هو �لشخص �لذq كنت 
قد ,�يته t �ملنا?. �بذلك �قتر> من 
�جلماعة �كثر من 'q قبل �بد� يطالع 
كتب �جلماعة ح¸ �فِّق للبيعة t عا? 

فلـم تكن هذه التضحيات مقتصـرة على الكالم 
فقط بل قد انضم بعض األaديني إ� الشـهداء 
بالتضحيـة بأرواحهـم أثنـاء حركة االسـتقالل 
$ ١٩٤٦، ومنهـم رئيـس اجلماعـة $ إندونيسـيا 
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التقوى

٢٠٠٨?. �بعد �النضما? �{ �جلماعة 
ح¸  طيبة  تغي��`  فيه  حدثت 
�ستغربت ��جه لرÀية هذ� �النقال> 
ُ�عجب  �� �هللا  �لر�حاÁ. (ال شك 
 aلشر� هذ�  فأعطا�  فيه  ¦سنة 
�لكب� �' �ّفقه لقبوg �ألrدية ��ال 
مرتبة   gنا  ¤ كلها  �لسيئا`   Bبتر
�لشهاZv) كا� ملتزما بصالZ �لتهجد 
�يضا باإلضافة �{ �لصلو�` �خلمس 
�ملكتوبة. كا� يطالع كتب �جلماعة 
�يدفع �لت�عا` �يضا بالتز�? �كا� 
شجاعا جد�. لقد �جد فترZ عامني 
فقط t �جلماعة �لكنه �ستغلها على 
�حسن �جه t تبليغ �لدعوZ، فبايع 
 Bهنا تبليغه.  نتيجة   Êشخا�  Zعد
�مر ها? يتعلق به �هو �نه كا� كث�� 
يقوg: "�مت� �� �مو` شهيد�" فقد 

حقق �هللا تعا{ �منيته. 
يشبه  �يضا   �vستشها�  ªvحا  ��
ها�ه   '� �,سونو،  �لسيد   Zvشها
��ملناجل  بالسكاكني  �ملعا,ضو� 
 µ,ثته �{ �خلاº ��Àلعصي، ¤ جا��

��سا��À �ليها بشدZ �شّوهوها. 
فهؤال_ �نا² بّشرهم �هللا تعا{ باجلنة، 
جنو?  �هم  �بدية،   Zحيا نالو�  �قد 
�هللا  ,فع  �ألrدية.  ¶ا_   t متأللئة 
v,جاִדم �vئما، ���م '�يهم �لص� 
��لسلو�� �حفظهم �كا� t عو�م 

 t ما، �قّو� �ميا� �بنا_ �جلماعة�v
�ند�نيسيا �كثر من 'q قبل. 

 vملوعو� �ملسيح  بّينه   qلذ� �لكشف 
 Zإلخو� بعض  'كر   vبصد  �
 Zبأسو سيتأسو�  �لذين  �آلخرين 
�لشيهد  �للطيف  عبد   �vلصاحبز��
t �لتضحية، يدخل فيه �يضا هؤال_ 
نائية.  مناطق   t يسكنو�  �لذين 
 t �خلليفة  يقابلو�   ¨ منهم  �كث� 
حياִדم �لكن قوZ �ميا�م عدمية �لنظ� 
بكل �ملعاي�، ��� عالقتهم للوفا_ مع 
 ُ̀ �خلالفة جلديرZ باالقتد�_. لقد 'كر
 �  vملوعو� �ملسيح  لسيدنا  كشفا 
�خلطبا`  �حد�   t �يضا  قبل  من 
حيث  هنا  'كر�  ��عيد  �لسابقة، 
 t ما معنا�: لقد ,�يت � gيقو
 Zلكشف �� غصنا طويال من شجر�
ْر� t حديقتنا قد ُقطع، فقلت:  �لسَّ
��,عو� t �أل,� مرZ �خر� لينمو 
 �  gيقو  ¤ جديد.  من  �يزvهر 
�هللا  بأ�  �لكشف  هذ�  فسر`  بأن¬ 
�لذين  �لكث�ين  Øلق   aسو تعا{ 
سيقومو� مقامه، �q مقا? �لسيد عبد 
�للطيف �لشهيد. فهؤال_ �لشهد�_ قد 
نالو� مقامهم �غاv,�� �لدنيا تا,كني 
ֲדا �حضر��  ُيحَتذ�  �مثلة  �,�_هم 
 aالO يسكنو�  كانو�  ,ֲדم.  عند 
�ألمياg بعيد� عن قاvيا� �مع 'لك 

�ملسيح  صد�  إلثبا`  سببا  كانو� 
�ملوعوv �. ��آل� علينا �ن �لذين 
¯لفهم �� نفحص حالة �مياننا �vئما، 
�علينا �� نتعهد بعد كل شهاZv بأننا 
لن نضيع �مياننا نتيجة هذ� �ملظا¨ بل 
�لن  �ميانا   v�vنز  �� �vئما   gسنحا�
,فع   }�  qvيؤ  aتصّر  qبأ نقو? 
�صبع �الִדا? �{ تقاليدنا �ص�نا، �� 
قبل  من  قلت  �كما  لبالvنا.  �فائنا 
قد  �ند�نيسيا   t �جلماعة  �بنا_   ��
 ،vلبال� تأسيس   t با,��   �,�v  ��vّ�
 ٌّt� جلماعة� vمن �فر� vكل فر ���
لبلد يسكنه، �ال بد �� يكو� �فيًّا 
�هللا.  بإ'�  �vئما  كذلك  �سيبقى 
ندعو   �� �يضا  �لوفا_  مقتضى  فمن 
بر�ثن  من  بالvنا  ينقذ   �� تعا{  �هللا 
حكاما  علينا  يسلط  �ال  �لظاملني 
�ننا  شك  ال  �لرrة.  يعرفو�  ال 
من  �نطالقا  قانونية  بإجر�_�`  نقو? 
�ستخد�? �لوسائل �لدنيوية �لكن ال 
¯ضع  بل  �يدينا،   t �لقانو�  نأخذ 
�ما? �هللا تعا{. �� توكلنا ��عتماvنا 
باإلجر�_�`   vالعتما� من  بدال   -
�ما?   iخلضو� على  هو   - �لقانونية 
على  هو  توكلنا   ��� �حد�،  �هللا 
�لدعا_ t حضرته �على نصرته تعا{ 
�على ,rته. �سنخضع �آل� �يضا 
تكثر��   �� فعليكم  تعا{،  �هللا  �ما? 
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من �لدعا_: ﴿َ,بََّنا َ�ْفِرÕْ َعَلْيَنا َصْبًر� 
�ْلَقْوِ?  َعَلى  َ��ْنُصْرَنا  َ�ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت 

�ْلَكاِفِريَن﴾
ندعو �هللا تعا{ �ال ִדتز �قد�منا �بد�. 
� t �حد   vملوعو� �ملسيح   gيقو
�ملو�ضع t 'كر �لن� � بأنه نصح 
ف�  ح¸  �vئما  بالص�  �لصحابة 
�ألعد�_ كلهم. فقاg: �لوقت قريب 
حني لن تر�� هؤال_ �ألشر�, �يضا. 
هذ�  ينشر   �� تعا{  �هللا   v�,� لقد 
 v�,� لو  �لدنيا.   t Zلطاهر� �جلماعة 
ُخلق  �ما  �لنا²  Oَ'� هؤال_  ملا  �هللا 
�ملؤ'�� �صال. �لكن �هللا تعا{ يريد 
 gيعّلم �لص� من خال�م. ¤ يقو ��
يتو>  فإما   q'يؤ  qلذ�  ��  :�
�لنهائية هي  �لنتيجة   q�) .يهلك ��
��م �ما سيتوبو� �� يهلكو�) فمن 
 }� يتقد?   ��  qدr� كل  ��جب 
�هللا  ندعو  ��لص�،  بالدعا_  �ألما? 
تعا{ �� يوفقنا للص� �يقضي على 
�هللا   vعو� حتقق  نر�  لكي  �ألشر�, 
 vملوعو� للمسيح  �عطاها  �ل~  تعا{ 
مينا   �� تعا{  �هللا  ندعو   .�
�عد�_نا   �� بأعد�ئنا.  �يبطش  �vئما 
بل  شخصية  ألسبا>  يعا�vننا  ال 
كل ما نو�جهه هو لعد��ִדم للمسيح 
 Zلعد��� �� هذ�  �. غ�   vملوعو�
�آل� قد بلغت منتهاها t كل مكا� 

�عل   �� تعا{  �هللا  فندعو  تقريبا. 
�ألعد�_ ع�Z، �يبطش سريعا بالذين 
�هللا.  عند  مقد,�  ليس  �صالحهم 
يشفيهم   �� �يضا  للجرحى  v�ُُعو� 
من  ثالثة  عاجال.  شفا_  تعا{  �هللا 
�جلرحى ما ��لو� t �ملستشفى بينما 
 ،µلعال� تلقي  بعد  �ثنا�  منه   µخر

�Âا �Ð بفضل �هللا تعا{. 
�,يد �� �قوg لألrديني �إلند�نيسيني 
 t دينيrعية �ألv� بأ� Êبوجه خا
كل مكا� معكم. �ن¬ �تلقى ,سائل 
قلقهم   Zإلخو� ُيظهر  حيث   Zكث�
��ضطر�ֲדم من �جلكم. �� مشاهد 
هذ� �لظلم �ل~ ُبثَّت É tتلف �ملو�قع 
قد جعلت كل ��حد من �ألrديني 
�ألمر  شديد�،  �ضطر�با  مضطربا 
�لذv qفعهم �{ �لدعا_ لكم. ندعو 
�ألrديني  �� مي �يع  تعا{  �هللا 
�ملستقبل   t شر  كل  من  �ينقذهم 

�يرvّ مكائد �ألعد�_ t �و,هم. 
�لغائب   Zصال سأصلي   Zلصال� بعد 

ال شـك أننا نقـوم بإجـراءات قانونيـة انطالقا 
من اسـتخدام الوسـائل الدنيوية ولكـن ال نأخذ 
القانـون $ أيدينـا، بـل �ضع أمـام اهللا تعا�. 

هؤال_   }� ��ضافة  �لشهد�_،  على 
 '� �خر�،   Zجنا�  Bهنا �لشهد�_ 
مدينة   t  q,نتحا� هجو?  �قع  قد 
على  �لبا,حة  باكستا�   t  "��vَمر"
بنجا>"  "كتيبة  من   vجلنو� بعض 
�لذين كانو� يتدّ,بو� تد,يبا عسكريا 
 ،Zفيا` عديد� }� �v� هنالك، مما
�لسيد  �¶ه   qدr� فيهم شا>  مبن 
باجليش  �لتحق   qلذ� �rد  من� 
قرية  سكا�  من  كا�  مؤخر�. 
�لتد,يب  يتلقى  �كا�   "gبيغو��"
�لتد,يب  'لك  كا�  �,مبا   ،Bهنا
�لنهائي. على �ية حاg، �سُتشهد هذ� 
�لشا> t 'لك �حلاªv، فسنصلي 
�هللا  غفر  �لغائب،   Zصال �يضا  عليه 
�خٍت  �بن  �لشهيد  كا�  Oمني.  له، 
 vمو�لد�عي~ �جلماعة �Âا: �لسيد 
 ¨ �rد.  مبشر  ��لسيد  من�،  �rد 
ير �لشهيد �ال ٢١ ,بيعا من عمر�. 
ندعو �هللا تعا{ �� يلهم �بويه �لص� 

��لسلو��، Oمني. 


