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دور متخرج شرق األوسط يف إندونيسيا

(دراسة احلالة شيخ مصطفى حسني)

بقلم الدكتور سالم الدين

)2015نوفمبري 28(تقدمي يف الندوة الدولية مبصر 

تلخيص

تمع إندونيسيا سواء كان قبل دور متخرج شرق األوسط يف إندونيسيا مهم جدا. هم ذوفض ل لتمكني ا
اإلستقالل أم بعد اإلستقالل. الشيخ مصطفى حسني هو أحد من املتخرجني شرق األوسط الذي دوره 
تمع إندونيسيا, خاصة سومطرة مشالية الزم اعترب واقتدى مبتخرجني أو سيكون متخرج شرق  وتربعه 

ودورهم عند جمتمع إندونيسيا الذي كان اليوم تطورا وحركته األوسط اليوم، حىت هم أزكى ليتجهوا اجتههم
متحركة كذلك.

املقدمة.أ
ال  ال شك أن دور وكفاح متخرج شرق األوسط يف إندونيسيا مهم و معني جدا. هم ينشطون لكل ا

جرا وداعيا ومدرسا وغريذلك.   كل واملهن املتوعة. أحد منهم يكون بريوقراطيا وموظفا حكوميا وسياسيا و
تمع وهلم قددرة  ال هم اعرتف وحتقق من ا وجودا تكوينا شرق األوسط, أيضا لكل ا ذلك ميثال كفا
ضة العلماء) و احلاج  تنافس عند تنويع قوم إندونيسيا الذي كان متجرك. احلاج هاشم أشعاري (مؤسس 

ر سعيد أغيل املنور واألستاذ أمحد دهالن (مؤسس حممدية) واألستاذ الدكتور قريش شهاب واألستاذ الدكتو 
الدكتور سعيد أغيل سراج هم أنشطوا نشاطهم وكفاحهم يف إندونيسيا ومكتوب كرمز إنتاج شرق األوسط 

ذوزكي وذونص معرتف مكتوب يف سرية إندونيسيا. 
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دون القصد تنفى معظم متخرج شرق األوسط متعتع وقلق وميشي دون الدليل الواضح، بل لبناء التفاؤل 
جحون مهم عمل وحبث بعنصر السبب الفشل منهم وترق ية إبتكارالطالب واألكادميي اليوم, تعلْم إليهم 

األخرون. لذلك يف هذه الفرصة سيخلط املؤلف دوراملتخرج وكفاحه شرق األسط يعين الشيخ مصطفى 
وم املستقبل.حسني, عسى أن يكون عربة لنا ومع ذلك تنويرا لتحصيل معن العيش واألمل واألمنية يف الي

هذه الكتابة أيضا عسى أن يتصور كيف كانت طقطقة اخلطى متخرج شرق األوسط ذلك يف تبيني 
مة اإلسالم جيدا، ومع  وتطوير اإلسالم مناسبة بسياق متطرير يف أرخبيل إندونيسيا حىت يكون مقبوال 

بل مازال يف ميزان اإلسالم الصحيح  ومضمون. ذلك أن يكون مظهراإلسالم وألوا

ترمجة الشيخ مصطفى حسني.ب
ليس اسم الشيخ مصطفى حسني أصال لكن امسه حممد يتيم، ولد من أهل التجارة ومطيع برسالة 
تع حوله، مثال  الدين. كالتاجر، أبوه احلاج حسني معروف كالتاجر. هو مؤوي سلعة الزراعية عند ا

تينجي سومطرة غربية أو ميدان سومطرة مشالية حينئذ القهوة والقرنفل واملطاط والرز، وهو يبيع إىل بوكيت
موهبة التجارة أبوه هذه يف الظاهر ورث مبحمد يتيم، حىت يف املستقبل هو 1املسمى سومطرة شرقية.

2معروف كالتاجر الناجح برؤية التجارة متدرجة وإبتكارية.

تل منطقة م نج  تل سومطرة مشالية. عند أمه احلاجة حليمة من القرية أمفونج سيأال  اندايلينج 
. االبنة الثانية  حممد يتيم هو االبن الثالث من مثانية إخوة. االبن األول امسه نورالدين يسكن وتويف مبالز
بوجانج. االبن الثالث امسه حممد يتيم. االبن الرابع امسه صديق بلقب  امسها أميدا تزوجت وتوفيت ببا

و الؤوت. االبن اخلامس امسه صاحل يسكن وتويف مبيدان. االبن السادس مانكوطا صاحل يسكن وتويف بكاي
امسه ماردين (احلاج عمرالدين) يسكن وتويف مبكة السعودية العربية. االبن السابع امسه هارون يسكن وتويف 

تو. نو  3بباكالوغانج جاوى وسطى. االبن الثامن امسه عبد الغين، تويف مبصيبة فيضان 

. 10) ص.2004تا فوستاكا میدییا، (باندونج: جیمعھد مصطفویة فوربا بارو ماندایلینج عباس فولوغانج, 1
174)، ص. 2005( البحث لدراسة العلیا جامعة اإلسالمیة الحكوومیة سومطرة شمالیة، صورة الھوت الشیخ مصطفى حسینسالم الدین، 2
1عباس فولوغانج, نفس المرجع، ص. 3
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تل سومطرة مشالية. بعد خترج من درس حممد يت يم مبدرسة اإلبتدائية كايو الؤوت منطقة ماندايلينج 
بونكوت  مدرسة اإلبتدائية، هويتعّلم إىل الشيخ عبد احلامد وهو عامل كبري ليس معرتف بشخصيته حبو

نوفان وتفانويل جنويب. كما كتب يف مقربه، ولد يف سنة  يف سنة م وتويف1865فحسب، لكن أيضا بكو
م ودرس مبكة خالل عشر سنوات. ومن أساتذه الشيخ أمحد خاطب الذي يقوم مقام إمام 1928

الصالة مذهب الشافعي مبسجد احلرام.
كاملفكر، توّرط الشيخ عبد احلامد كثريا يف تطوير العادة والثقافة بتابنويل جنويب. هو كالزعيم قائم لكل 

متانج سيانتار ويكون قاضيا يف تيمبانج غالونج. خالل سنتني ، نشر اإلسالم بب1918مذاهب. يف سنة 
تك سيمالوغونج وعاد إىل أرض ميالده يف سنة  تع  .1920استخدم نفسه عند ا

م) أثناء يكون طالبا، هو 1900- 1898درس حممد يتيم إىل الشيخ عبد احلامد خالل سنتني (
تهدة وال انقياد.هو شّغل نفسه  احللقة املنعقدة يف كل يوم األحد، ويف يوم األخر معروف كالشخصية ا

ت هناك، وعاد 3اشرتك بشيخه لتدبري حقل القهوة كان عرضه  بونكوت، ودائما  كيلومرتا من القرية حو
4إىل قريته إذا كانت احللقة سيعقد.

لشيخ شاهب  بعد ذلك، التحق الدراسة إىل مكة. يف هذه املدينة الشيخ مصطفى حسني سكن 
لشيخ عبد القادر املانديلي. العلماء املكتوبة كمدرس حممد يتيم منهم الشيخ أمحد ا لدين ويف األخر 

هو العامل األول يف إندونيسيا الذي قعد مقعد اإلمام من 5هـ).1334خاطب امليناجنكباوي (املتوىف 
رام. طالب إندونيسيا مذهب الشافعي، وأيضا هو الشيخ الكبري على مذهب الشافعي يف احللقة مبسجد احل

الذي درس مبكة كاد طلب العلم من العامل الكبري هذا. من طالبه املشهورهو الشيخ سليمان الرسويل 
جنانج والشيخ عباس قاضي الدانج الواس  دانج  جاندونج بوكيت تينجي والشيخ حممد مجيل جاهو 

دان والشيخ حاج رسول املشهور بوكيت تينجي والشيخ إبراهيم موسى برابيك والشيخ حسن معصوم مي
شيخه األخر هو الشيخ عبد القادر املانديلي لوبيس 6سم الدكتور عبد الكرمي أمرهللا (محكا) وغري ذلك.

4) ص. 1992، (باندونج: دون طباعة،1955- 1886شیخ مصطفى حسین بوربابارو یسفار لوبیس، 4
ذوالحجة 6اسم الكامل ھو أحمد خاطب بن عبد اللطیف المینانجكباوي الشافعي. ولد بمدینة غیدانج بوكیت تینجي سومطرة غربیة في 5

ھـ1334جماد األول 8ھـ وتوفي بمكة 1276
.40- 28) صز LP3ES ،1994،(جاكرتا 1942- 1940حركة العصریة اإلسالمیة في إندونیسیادلیار نور، 6
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الشيخ عبد القادر 1955.7املتخرج من مكة وجامعة مبدينة املنورة. هو سكن يف بلد املقدس خالل سنة 
مبسجد احلرام يف كل الليل إال ليل اجلمعة. هو أيضا درس إىل املانديلي يلقى احملاضرة مداومة كاحللقة 

جونيد والشيخ عبد الرمحن والشيخ عمر شاتو  الشيخ علي املالكي والشيخ أمحد سومباوا والشيخ عمر 
غان. درس الشيخ مصطفى حسني لكل العلوم يف حلقة املسجد  والشيخ حممد أمني مدينا والشيخ خمتار 

ملطلوبة هي علوم القرآن وعلم التفسري وعلم احلديث ومصطلح احلديث واللغة العربية احلرام من العلوم ا
8وقواعدها والفقه وأصول الفقه والتوحيد وعلم الفلك والبالغة وعلم العروض والربزجني والتصوف.

رحلة العلمية لشيخ مصطفى حسني يف مسجد احلرام انعقد خالل سبع سنوات. جماهدته وذكاه يف 
الفكر برز عند الطالب األخرون واعرتف شيخه حينئذ. حىت جانب كالطالب، أيضا يكون معلم يف تدبري

م، عاد الشيخ مصطفى حسني إىل 1912هـ/1332لكن يف سنة 9مسجد احلرام خالل مخس سنوات.
إندونيسيا بسبب موت والده.

دة. طيف الرحلة بعد عودته متعج الفكرة لشيخ مصطفى حسني اليتوقف، لكن صار محاسته شدي
استوسع منهج حرامني احملدد بعلوم الدينية وحترك وابتعد من العلماء يف عصره. اجتهد الشيخ مصطفى 
حسني بكل كتب. بدأ من كتب سرية عاملية وكتاب سرية إندونيسيا وكتاب السياسة وكتاب اإلقتصادية 

رة، أتقن بتأثري األراء وفكرته مالمسته بكل العلوم املذكو 10وكتاب الزراعة وكتاب الصحة وعري ذلك.
وشديد العطاء ىف توليد اإلبتكارات الراشيدة املكتوبة يف كل العلوم اليت اشتغله يف األخر.

ت فحسب، هو أيضا  خنل الفكرة الذي مر بشيخ مصطفى حسني غري حمدد لكل كتب مكونة بنظر
لكون الذين مسؤوليتهم يف تدبري ما يتعلق بريع يف استخدام شبكة اجلمهورية وطلب العلم من البابوية و املا

مج من نظرية العلم الذي قرأه بكل العلوم من املهندسني والبريوقراطيني  مل بشكل الرب بنظام احلكم. هو 
بل عند يوسفار لوبيس، رحلة علميته مّهد سبيل 11أولئك، خاص يف جمال الزراعة والصحة واجلمهورية.

279)، ص 2004، (بیابوجانج : والیة المنطقة مدینا، مدینة المدنيبشر الحمیدي ھراھب، 7
5، ص. شیخلوبیس، 8
1403(میدان: مجلس العلماء سومكرة شمالیة، سیرة الدعوة اإلسالمیة وتطویرھا في سومطرة شمالیةعبد الجلیل محمد وعبد هللا شاه، 9

.168-167م)، ص. 1983ھـ/
5، ص. شیخلوبیس، 10
المرجع السابق11
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تمع الذي استغرب له غري صحيح بسبب التعلم إىل غري مسلم، مهما  العادة واإلعتقادية املتطورة  عند ا
ستعمارية، لكن عند تلك املخاصمة، اخرته  كان هو أحد من أعضاء مجهورية هندية  هوالندا املشرتك 
تمع. هو صحب بدكتور توبينج، ويف األخر هو دّرس يف املدرسة  على البغي وخرج من مفهوم ا

يم هو نصراين وكان هو مدير املستشفى للنصرانية ببيابوغانج أيضا، قبل قّرر سيبولغا يكون املصطفوية، الس
12ريسيدين تفانويل.

لو كان حينئذ لكل هيئة، أم سياسي وأكادميي وأهل الدين وغري ذلك فعلوا مرات دراسة املقارنة لرتقية 
كثر مدينة كبرية يف إندونيسيا، األفكار واخلربات، كان الشيخ مصطفى حسني أيضا فعل مثال ذلك. أ

وبيكالوغان وبوغور الذي زاره جبانب ملشاهدة  ندا أجيه وجاكر دانج وميدان و مثال بوكيت تينجي. و
التطوير الذي وقعت يف كل أمكنة وأيضا تلك الفرصة استخدمه ملشاهدة التطوير تربية الدينية املنتشرة يف 

إندونيسيا.
هانج وكوااللومبور مها مدينتان الذان زارا مع كاتبه. جبانب داخل البلد, هو أي ضا زار خارج البلد. 

رته هو ملشاهدة والتعلم كيفية جتهيز املطاط وحفر البؤوكسيت وكيفية جتهيزه. هدف ز
برهان األخر لتفسري مالمسته بعصرية هو اشرتاكه يف كل منظمات إجتماعية وسياسية منها كاملدبر 

ضة العل ماء وجملس االستشاري املركزي مجعية الوصلية,                ماشومي و
نشاط الشيخ مصطفى حسني.ت

ال الذي تركزه  ال. من ا تمع يف كل ا تمع، ينشط الشيخ مصطفى حسني عند ا كالعامل وزعيم ا
تمع وقوم إندونيسيا سيأيت تفصيله فيما يلي. وكان معترب كتربعه غال 

يف جمال التعليمفى حسنينشاط الشيخ مصط.1
بعدما مدة طويلة عوده إىل عرض امليالد، هو شغل يف إلقاء التعليم كالصورة احللقة مبسجد 
تو مع الشيخ حممد يعقوب بن جوغاري املانديلي. التعليم كالصورة احللقة مثال هذا يف حني  نو

130ص. صورة، سالم الدین، 12
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تمع، السيما بقدوم سنة  نوات بعد حني بل أصاب إىل وعدة س1920ذلك كان تطورا سريعا عند ا
ويف سنة 2شكل املدرسة التقليدية كمثال التعليم الذي دبّر الشيخ احلاج حممد جعفر ببيابوغان 

مثال أخر هو التعليم الذي تطوره بشيخ جنيد طاال (ولد 13صارت مدرسة مردية إسالمية.1935
يل يف التاريخ 1978يف  .1929رباير ف2) الذي أسس املدرسة اإلسالمية حبو

تو خالل  نو 13دبّرالشيخ حممد يعقوب بن جوغاري املانديلي التعليم يف املسجد 
مايل وماغا ورابوران 14سنة. تمع احمللي وحوله، مثال بغاران توغا وحو مجاعة احلاضرين هي ا

جولو. يف أثناء التعليم، العامل املخرج من مكة هذا دوم عّرف  بشيخ اجلديد العامل ولومبان دولوك وبور
الذكي هذا (الشيخ مصطفى حسني) إىل مجاعته وأعطاه الفرصة إلجابة املدخالت والنصيحة 

مهما التعليم عقد مبدة طويلة، بل مل يستحق املادة املرتبة واملوجهة، كثري من األحيان التكرار 15إليهم.
تم ع حينئذ. مع ذلك مبادته املركزة ومل يستحق املقرر السيما النصوص املاليوية قد انتشر عند ا

لدراسة املرتتبة واملذّوقة املوسعة  تمع يف ذلك حني رجوا  حوال عبادة حمضة فحسب. يف الواقع ا
16واملعّمقة.

مرافقة العاملان هذه ليس طويال, ألن الشيخ حممد يعقوب بن جوغاري ثبت لسفر إىل مكة 
يم استمربشيخ مصطفى حسني . هذه الفرصة استخدم ومكث هناك حىت تويف. بعد سفره تنظيم التعل

بشيخ مصطفى حسني لتطبيق الرأي وأفكاره يف تنظيم التعليم املنشود.
ضربة أوىل الذي فعل به هو تنظيم املنهج الدراسي. هو ثبت املادة اليت كانت منهجية 

فقه. والكتب املستخدمة هي دراسية، منها القراءة وكتابة القرأن واللغة العربية بقواعدها والتوحيد وال
منت األجرومية وكواكب الدرّية ملادة النحوية، وخمتصر جدا ملادة الصرفية وكفاية العوام ملادة التوحيد 

17وفتح القريب ملادة الفقه ومنهج العابدين ملادة التصوف.

72)، ص. 1989(البحث لكلیة األدب القسم الشجرة جامعة سومطرة شمالیة میدان، معھد مصطفویة في نظریة سیرةامسار مودا نسوتیون، 13
101ص. الصورة، سالم الدین، 14
7، ص. الشیخلوبیس، 15
102ص. ، الصورةسالم الدین، 16
8، ص. الشیخلوبیس، 17
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هتمام مجاعة تعليمه الذي أثبته بشدة حضورهم يف كل اللقاء. حىت  ت هذه استقبل  ضر
م يطلبون إضافة الوقت ولتوسيع اجلماعة حىت إىل األمهات والشباب واألوالد. يف النهاية مبشاركة ه

تمع، خط بتدريج مشرتك التعليم إىل ثالث طبق مما يلي: 18ا

.ء بعد صالة العشاء إىل الساعة التاسعة ء انعقد يف كل الليل الثال التعليم أل
 ء بعد صالة املغرب إىل صالة العشاء ببيت والده.التعليم ألمهات انعقد يف كل الليل الثال
.تو نو اية صالة الفجر مبسجد  التعليم ألوالد والشباب انعقد يف كل 

ولو أن من جهة منهج التعليم، يزال الشيخ مصطفى حسني لدافع عن شكل احللقة. ليس موجود 
ه املنعقدة يف مسجد احلرام، مدرسته املعلومات املعلقة على خيار شكل احللقة إال كأنه من رؤيت

خالل عدة سنوات. كما بّني عباس بولوغان، "أن عملية التعليمية املتابعة بشيخ مصطفى حسني 
19أثناء الطالب يف مكة هو شكل احللقة.

مبرور حركة دعوة الشيخ مصطفى حسني فعالية جدا ففي وقت قصري امسه مشهور يف القرية 
تو وحوله كالقرية ب جولو. لقب نو مايل وماغا وربوران ولومبان دولوك وبور غاران توغا وحو

بوسو مسيت بطالب  نج ولقب السيد  تو السيد مسيت به حىت يف عصر األخر هو نودي بسيد 
20مرضيه ومع ذلك كزوج أخته الشيخ عبد احلليم خاطب.

رو يف سنة التعليم بشكل احللقة هذا أيضا الذي يكون الفرخ أسسه معهد امل صطفوية بور
ة واليوم قام املعهد خالل مائة سنة فأكثر. املتخرجون معهد املصطفوية ىف النهاية يكون 1912

ال، بدأ  مثرات املستفيدة لنشر األراء وأسس املعهد الرتبوي يف كل أمكنة وينشطون يف كل ا
يكون املوظف حكوميا والبريوقطي والسياسي وغري ذلك.

نفس المرجع18
32ص. نفس المرجع، 19
6، ص. نفس المرجع20
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تمع الذي صّور إجناز وت ربع الشيخ مصطفى حسني يف جمال الرتبوي هذا ليس اعرتف 
لظاهر والباطن بل أيضا، استلم اإلهتمام من  هتمامهم يساعد ويشرتك على تطويره أم 

1936اجلمهورية اهلندية هوالندية. هو مرة مسا به الوسام من اجلمهورية اهلندية اهلوالندية يف سنة 
تطوير الرتبوي.                     على خدماته يف

نشاط الشيخ مصطفى حسني يف جمال اإلجتماعية والسياسية.2
صدم  لزمن العصري. تغريات أساسية يف تنظيم اإلجتماعية والعادة أحيا تطوير العامل ولد 

العصرية دون بتنويع القدرة ويسبب على لزوم السعي سياقية مباين اإلجتماعية والعادة بتنويع 
تمع. التخصيص بعادة الطالب وا

محد تفسري بّني أن العامل ميلك الدور اإلسترياجي عند الطالب  عبد الرمحن واحد كما نقل 
تمع. العامل يكون املصافيا سيل املعلومات الداخلة إىل بيئة الطالب، حتّمل ما يكون مستفيدة  وا

تمع. وطرح ما يكون مهلكا. الدور األخر الذي  فعل العامل هو تقدمي خطة التغري ما يكون مهّما 
إذن هنا، العامل ليس إنتظار املعلومات فحسب، لكن العامل التام فعل التغّري ألن هو يعرف أن التطوير 

21لزم الوقوع كاحلال املبتعد.

لشيخ مصط تمع يف الظاهر فعل  فى دور العامل كاملصايف سيل املعلومات عند الطالب وا
حسني مبراجعة على إهدائه يف جمال الرتبوي ودوامه إلقاء التعليم يف كل األمكنة. مبيزان النتيجة 
املستخدمة يف معهد املصطفوية السيما على شكل موافقة اجلميع على شيخه، إظهار إهتمامه شديدا 

تمع، الشيخ مصطفى حسني  لتعليمات الذي أقام به عند ا أتقن بفعل على املشكلة هذه. مث، 
العملية ذلك، على األقل بناء املنهج الدراسي املستخدم أم يف معهد املصطفوية، أم يف كل التعليمات 

مة املشكلة هذه. الذي أقام به، وجهد مركزية املنهج للمعهد الذي رأى به دّل على إهتمامه 

194ص. 4)، ط. 1994(باندونج: شریكة الشباب روسداكاریا، علم التربوي بنظریة اإلسالم أحمد تفسیر، 21
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لشيخ مصطفى حسني وضع على قدرته لتح تمع جبانب كاملتغري، النشاط الذي فعل  رك ا
تمع ملن أراد  على متّسك يد واحدة لتطوير املعهد الرتبوي الذي رأى به ذلك يكون خيارا وحّال 
إىل املدرسة بسبب قلة  التعّلم بل ما قّدر على طلب العلم يف املدرسة بدون املال، أو ما وجد قنا

املعهد الرتبوي حينئذ.
ك من الشيخ مصطفى حسني. هو شجع ىف مشكلة اإلقتصادية الذي أصاب الطالب ال انف

ريخ  . قال يوسفار لوبيس، رجا الشيخ مصطفى 1936يناير 25سيس الشريكة مبؤسسة القانونية 
سيس الشريكة هذا يكون أحد من احللول للطالب غري قادرين عن مالية وأراد أن يلتحق  حسني 

22دراسته يف معهد املصطفوية.

تمع. قال حسية الشيخ مصطفى حسني كال زعيم أيضا مشهود من مسؤوليته ملشكلة أمام ا
تمع احملتاج مرات، أو حبث رجال قادرا ملساعدة حينئذ هو ال يقدر  يوسفار لوبيس، "هو يساعد ا

م". تمع حني راض، مثال حضوره يف حفلة إسراء واملعراج، ومولود 23على مساعد هو حاضر مع ا
وتشكورالبيت اجلديد وتزوجيا يشمل صلة الرحم إىل العامل الصغريأم حني النيب، وحتليال وترسيم املسجد 

احلزن  مثال مصيبة املوت.
شعر أن أمهية الصلة والصلة اجليدة جبميع األشخاص لسهولة رؤيته وغرضه، الشيخ مصطفى 

تمع يف مانديلينج يش رة إىل مشايخ وزعماء ا مل حسني كما قال يوسفار لوبيس اتصل به مرات وز
حىت يزال قول يوسفار لوبيس، أحد من 24إىل رؤساء اجلمهورية حينئذ املسمي البابوية واملالك.

نصائح الشيخ مصطفى حسني إىل طالبه يعين هم رضي مبحافظة الصلة اجليدةة واملشاركة 
25لسلطان.

رؤية الرتبوية يف جانب واحد ورؤية األمة يف جانب أخر، لزم تطبق مبساوة فكوة الشيخ 
تمع ليست املسؤولية املنفردة بل املسؤولية اجلماعة. محاسة اجلميع  مصطفى حسني. وظيفة لتذكية ا

14، ص. نفس المرجع22
نفس المرجع23
5ص. نفس المرجع، 24
12. ، صنفس المرجع25
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ستعداد وجيهته. الوجيهة املنظمة املرتبة برؤية واضحة سيكون مركز الرتبية ولرتقية  لزم ربطه وجهد 
إمكنية األمة كالعضو البلد وجمموعة األمة اإلسالمية الوطنية والعاملية.

لشيخ مصطفى حسني يف حياته ظ اهر فكرته هذه يكون مشهودا من النشاط الذي فعل 
شرال  مباشرة اظهر أن النشاط اإلجتماعي واإلجتماعية الذي فعله لزم اإلعرتاف جبيل األيت. كتب 

تو. بينت 1915احلميدي هاراهب، أن يف سنة  نو كان هو رئيس الشريكة اإلسالمية القسم 
موعة التجار املسلمون املدافعون الشجرة أن ال وجيهة احلركة الذي قاد ب جوكروأمينوتو هذه تكون ا

حلقووق أمة اإلسالم يف التجارة عند امللكية الفريدة اهلندية هوالندية. شريكة اإلسالمية أيضا تربعت 
على جماهدة تنمية محاسة الوطنية وارتفع حبماسة دون اإلستعارية.

يئة هذه أتقن إىل اإلجتاه الواضح واإلسترياجتي. كالعامل أدخل الشيخ مصطفى حس ني 
والتاجر، هو يشعر أمهية الصلة اإلجتماعية كالوجيهة الكفاحية الذي ليس على شكلل احملافظة بل 
تمع واألمة ال يكفي إذا كان تقدم وتكفح بدائرة الداخلية بل حيتاج بدائرة الوطنية،  الوطين. رأي ا

مة الذي عّرب كثريا حينئذ على شكل الوطنية. تذكرة مشكلة األ
الرؤية اإلسترياتيجية ألمة الشيخ مصطفىى حسني سكون ظاهرا إذا شهد مّدخالته لتأسيس 

نويل يف السنة  مهية 26ببادانج سيدميبوان.1930إحتاد املسلمني  خطته تلك اكتشف عليه شعر 
ضج تقدمي اخلطة يف األمكنية يف شكل الوجيهة املستخدمة إلجتاد القدرة وقوة األمة،  مع تصّور 

احمللي (القرية) إىل املنطقة. 
يف الظاهر، الشيخ مصطفى حسني ال حيتاج الوقت االطويل لدخول يف جمموعة العلماء 

قد كان منصيا 1936احملتسب يف مرحلة احملافظة، مربوه، بّني سراج الدين عباس، أن يف السنة 
تمعية اليت حترك يف جمال الدعوة 27عية الوصلية ميدان.ملنظمة املركزية اجلم اجلمعية الوصلية كاهليئة ا

والرتبية حينئذ ينمي ويتطور بتطوير متحرك حىت يف املدة القصرية قد انتشر يف أحناء سومطر مشالية. 

298، ص. مدیناھاراھب، 26
373)، ص. 2007، (جاكرتا طباعة ترییة بارو، الشجرة وعظمة المذھب الشافعيسراج الدین عباس، 27
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ثريا شديدا يف اشتهر اجلمعية الوصلية ثر  يئة هذه  وقبل بقبول امتز املؤسسني والزعماء املتحدون 
تمع. 28جيد من ا

لباحث، ال أحد الذي كتب اسم اسم  بل من الكتب الشجرة اجلمعية الوصلية الذي وجد 
الشيخ كصطفى حسني كالعامل الذي كان منصيا يف املنظمة املركزية اجلمعية الوصلية. خطة الشيخ 

إل حتادية اإلسالمية مصطفى حسني أسس تكوين الوجيهة لطالب ومتخرج املصطفوية املسمى 
دارة املركز ببادانح 1939إندونيسيا يف السنة  ضة العلماء سومطرة مشالية  و يكون فرخ امليالد 

ضة العلماء ليست عدوة  سيدميبوان، يف الظاهر كانت احدى من الدوافع املسببة. مهما كانت 
ثر قليال أو كثريا لتطوير اجلمعية الوص لية يف سومطرة مشالية عامة، ويف جلمعية الوصلية بل وجوده 

نويل جنويب ومدينا، يسبب الفشل  راجلمعية الوصلية بتا نويل جنويب خاصة. الواقع أن ما وجد آ
ضة العلماء هذه. انتشرت املنظمة هذه إىل املكان األخر ويكون أحد مركزا 

رو كما املذكورة الغرض اخلاص إحتادية اإلسالمية إندونيسيا كانت اإلدارة املركز يف بور
املاضية يعين سعي املركزي املنهج الدراسي ملدارس الدينية يف ماندايلينج، يشمل سيبرياك وأنكوال 

دانج الواس مبصطفوية كاملركزية. متنىه هذا ميكن تذكر حني ذلك متخرجون املصطفوية قد انتشر 29و
اء األمكنة ماندايلينج ومنظمة الفرعية إحتادية مكنة، مثال إىل أ اإلسالمية إندونيسيا قد أسس 

دانج الواس و سيبرياك.  أنكوال و
نشاط الشيخ مصطفى حسني يف جمال اإلجتماعي اليتوقف إىل هنا، صورة سريته يلي يدل 

تمع. برهانه يف السنة  ملشرتكني كالرئيس 1944على أثره يوّثق عند ا الشيخ مصطفى حسني أخرت
ل ضة العلماء العام هليئة ا لس اإلسالم العايل هي هيئة حرية املشاركة مع  س اإلسالم العايل. هيئة ا

لس اإلسالم  ن. حرية هيئة ا واحملمدية واحملمدية وحينئذ أصاب التحدية اخلاصة من املستعمر 
رة بيت امل ال املستمر العايل يسبب ال ميلك أيضا األعضاء من اهليئة اإلسالمية كبين اإلقامته. وإ

11- 3)، ص. 2011(میدان: طباعة بردان، الجمعیة الوصلیةاقرأ مثالھ ؛ الراشدین، 28
14، ص. الشیخلوبیس، 29
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ن املعمر  لس اإلسالم العايل دون بصوموزو إدراة شؤون الديين املتكون  متوليا فعل مبدبر هيئة ا
30غضب ويف األخرتربده.

ن كون اهليئة اجلديدة هي جملس شورى املسلمني  لس اإلسالم العايل،  بعد تربد هيئة ا
يئة  ء التأسيس، األعضائية جملس شورى إندونيسيا. الشيخ مصطفى حسني يليه أدخل  هذه. يف أ

املسلمني إندونيسيا املفتوح على الفرق اإلسالمية فحسب املعطي والة األمر مجهورية اجلنودية. مبعىن 
لس شورى املسلمني  ضة العلماء فحسب يكون األعضائيا. بل بعد ثالثة أشهر أعضاء ا احملمدية و

اإلسالمية كان الرئيس سانوسي يف سوكابومي، وإحتاد العلماء إندونيسيا يزيد بدخول اإلحتادية 
ن. إندونيسيا وكان الرئيس عبد احلليم مبجالينكا ومقبول عند اليا

، حني 1945مشاهدة حركة الشيخ مصطفى حسني املتحرك فليس عجبا إذا كان يف السنة 
نو فهو خمتور كأعضاء اللجنة الوطنية واملركز بكو ن ماندالينج ومرار اشرتك اللقاء يف إندونيسيا حر

نويل. احملافظة 
ريستاسي ونشاط الشيخ مصطفى حسني كما ذكر من قبل دون قصد إجبار النية وغرضه، 
لدور الذي فعلوا العلماء األخرون يف عصرهم. دون قصد إنزال دورهم،  يكون مثريا مشاهدته إذا عّلق 

حسني إذا كان شهد من تنويع الدور واملهنة الذي فعل والعلماء هم ال يساوي مع الشيخ مصطفى 
به. الشيخ جنيد طاال مثاله، هو مشهور كزعيم الرتبوي ومشجع حركة الوقف والسياسة يف دفع 

لشيخ مصطفى حسني كاد الجيد مهنته الذي ركزبه. جر. فرق  هوالندا، بل ليس هو 
دد حممد بذلك، مهما ما وجد الربهان املعّلق مالمسة الشيخ مص ألراء ا طفى حسني 

ال وأمنياته أمام أمهية إحتاد األمة وإعتماد  عبده خالل دراسته مبكة، بل ميوله إىل التجديد يف كل ا
دد. النفس املصور على األعمال الذي فعله واشرتكه دّل على أنه أيضا ا

كاألراء الفرد یعني منصر من 1937سمتمبر 21ھیئة المجلس اإلسالم العالي. ھذه الھیئة أسس في المأھلون یسمون الوجیھة ھذه ب30
المحمدیة والحاج محمد دھالن ووھاب من نھضة العلماء ووندوأمیسینو من شریكة اإلسالم. ھیئة المجلس اإلسالم العالي كان مجموعة من 

Theوكلھم من الفرق اإلسالمیة. دیلیار نور، 21یكون 1941بل في السنة عضو فحسب 7الفرق اإلسالمیة . في األول یتكون من 
Modernist Muslim Movement in Indonesia 1940-1942 (Singapore: Oxford University Press, 1972) .242، ص     .
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تمع وحترّكهم وحينئذ وجد كالرئيس الذي ميلك اإلجناز قدرة الشيخ مصطفى حسني نّقل ا
ئب سومطرة  ره مما يلي تقصيله ويف النهاية تقريره يكون أعضاء اللجنة  الكبري، إذا كان شهد 

ضة العلماء. هذا التقرير مناسب مبا ذكربسبحان مما يلي. 31مشالية بوجيهة 

العلماء ال العلماء ليسوا ملك احلالة الدينية فحسب، بل ميلك احلالة السياسية. أمام األمة،
ت هللا، أم يف القرآن أم يف الكونية. بل األهم يف ذات  يكفي كاملدرس فحسب املصرف تفسري األ

العامل دافع القوة ليكون نفسه يف خط األول.
نويل الذي تلد اهليئة  خمتورالشيخ مصطفى حسني كاملنصي يف اللجنة األمة اإلسالمية حي 

نويل يف السنة اإلسالمية أهل السنة واجلماعة  ضة العلماء بتا عند النظر  1947السم مجعية 
للجنة كالرئيس 1950كاخلطة اإلسترياجتي وكان االسم مشهورا واحملتسبا. وكان يف السنة  قّرره 

ضة العلماء األول ببادانج سيدميبوان, واحلاضرون  نويل يف إجتماع  ضة العلماء  لس الشورية  ا
، كياي حاج مشكور وكياي حاج سيف الدين زهري. مث يف من الرؤساء ال ضة العلماء سورا كبار 

ندونج 1952السنة  وّكل العلماء سومطرة مشالية حلضور اإلجتماع العلماء أحناء إندونيسيا يف 
هو خمتور ليكون أعضاء اللجنة 1955إلثبات أول الشهر رمضان والعيد الفطري. مث يف السنة 

ينوب سومطرة مشالية.املركزية ل

نشاط الشيخ مصطفي حسني يف جمال اإلقتصادية والزراعية.3
لشيخ مصطفى حسني، الدعوة عند  يف الظاهر اإلعتماد هو كلمة املفتاحية الذي أراد كفح 
لنفس املعتمد. مروؤة الداع سيكون ذوقيمة غالية إذا كان هو رغد  رأيه يكون فعالة وكفاية إذا مّر 

ثر مفعول الداع يف إلقاء الدعوة. القول املستمر إقتص اده حىت ال يعلق حياته تربع من مدعه الذي 
ركتان دوئي". بعمىن 32لشيخ مصطفى حسني، كما بّني بيوسفار لوبيس توهو،  ئني  يعين " 

هذه العبارة كسب النفس لو حصل قليال أفضل بركته، دون طلب مساعدة األخر لو حصل كثريا. 

24)، ص. 2000(باندونج: طباعة ھدایة، العلماء المعارضون، سبحان، 31
12ص. ، الشیخلوبیس، 32



ت :إسالم نوسنتاراالدويلكتاب املؤمتر|135 آمال وحتد

يعين "السيد الصغري أفضل من اخلادم 33العبارة األخرى املستمرة إىل طالبه كما بّني بيوسفار لوبيس
الكبري".

حلال سكون إيقنية لدعوة الشيخ مصطفى حسني،  للسان والدعوة  من املعلوم أن الدعوة 
يزين مبيزان الراكب فما أخرب برساالته، تطبق بشكل املثال الظاهر. إذا أحد من األيقنيات درجة الرغد

الذي استخدمه الشيخ مصطفى حسني فنجح من الشروط هذه. الشيخ مصطفى حسني حني ذلك 
ميلك الراكب العصري وال ميلك إال املرء اخلاص، يعين العرابة واحلصان.

لشيخ مصطفى حسني مشهود جبهوده  مجوع رؤية الدعوة والرتبية واإلعتمادية الذي أسس 
د. كالعامل الذي تطور بؤسسة الرتبية واحملرك السياسي، الشيخ مصطفى حسني حيتاح يف تطوير اإلقتصا

تكاليف التشغيلية ليس قليال. تربعات من املتربعني ليس مرجو وحمّرص لدفع استمرار الكفاح، ما كان 
ال 1934إذا عّلق بنيصيته الذي قال من قبل، فعند يوسفار لوبيس، "خالل سنة  سيحش لكل ا

من إىل الشيخ عبد احلليم خاطب والشيخ جعفر عبد الوهاب التجا رة، يف اجلانب تشغيلية املعهد 
34جنونج.

جمال الكسب الذي تطور الشيخ مصطفى حسني هو الزراعية احلقلية. كما بّني من قبله، هو 
س وأبوشعر. تلك احلقول تطور بتقد م العصري يوّسع لكل بضائع الزراعية، كاملطاط والنارجيل واأل

تمع حينئذ. استخدمه العمال اجلاويني الذي صّرف من سيانتار لتدبري حقوله.  إذا قارن مبا فعل 
المو، أحد من األراض املتدبرة الذين فعلوا بعمال جاويني. بّني  س) قريب بور س (بوكيت كو توركو

سوتيون، " أنه مسع العبارة الشكوة من الشيخ مصطفى حسني ع 35ن مشكلة تدبري عماله".فولو 

موهبة الشيخ حسني كاألهل اإلقتصادي تصور بتطوير احلقل فحسب، بل أيضا يف الظاهر 
شهد جبهده وخطته لتطور حصيل احلقل يكون اإلنتاجيا ذوقيمة إقتصادي، كما بّني من قبله، هو دبّر 

س وأبوشعرحىت يتص رف إىل خارج البلد حىت املطاط ليكون التيك وهو يتمىن أن يعلب وإبقاء األ

نفس المرجع33
170، ص. الصورةسالم الدین، 34
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تمع وال التاجر  السوق العاملي. هذا الواقع ذوقيمة مهمة، تذكر األراء مثله مل يكن موجودا ومل يفعل 
36حينئذ.

اخلالصة.ث
جليد واملتمكن. هو العامل والزعيم املقدر كاملتخرج شرق األوسط، الشيخ مصطفى حسني لقد لعب دوره 

لزعيم  ال يكون مزية الزم اعرتف  يف تطبيق األراء حىت يستفد ألمة اإلسالم حىت اليوم. نشاطه يف كل ا
اإلسالمي البوم، مع ذلك تصوير مفهومه الشمل عن أمهية اإلسترياتيجي لتقدم األمة اٍإلسالم.

نفس المرجع السابق36
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