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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ أمحد فراج األمسية بالكلمة التالية افتتح
أهالً بكم يف هذه    ..  رحيم، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني       بسم اهللا الرمحن ال    -

الليلة اليت حنتفي فيها مبجموعة من رجال الفكر واألدب واملهتمني بالدراسات األدبية يف أندونيسيا،                
والذين كانت هلم الرغبة يف االلتقاء مبجموعة من رجاالت األدب والفكر يف بالدنا، وكانت هذه                  

 الطيبة يف مجع هذا الشمل من األستاذ عبد املقصود خوجه، كعادته يف تكرمي رجال األدب، وله                 البادرة
 . يف هذا اللقاء كلمة

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بالضيوف فقال

.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني         -
 .عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

يسعدنا كجمع  .  سالم، حتية طيبة مباركة من عند اهللا       أحييكم بتحية اإلِ   ... أيها األساتذة الكرام   -
أن نرحب بكم أمجل ترحيب يف بلدكم اململكة العربية السعودية، ويسعدنا أكثر أن نرحب بكم يف هذه                 

نرحب بسفارتكم سفارة العلم والتعليم، تأكيداً ألواصر        ..  بني أهلكم وذويكم وإخوانكم   األمسية  
الصالت اليت هلا مئات السنني من سفارات أتت إىل هذه البالد الطاهرة من بالدكم، يف سبيل خري الزاد                 

 املؤمن  التقوى، لينهلوا من مناهل العلم، وكانوا شهادة خلري ما جيب أن يكون عليه املسلم الصادق                
برسالته، بعد أن يتركوا هذه البالد الطيبة جماورين للحرم املكي واحلرم املدين، ينهلون من منهل العلم                 

 .سالم وخري رسلوبعد ذلك يشرقون ويغربون، وكانوا خري مبشرين لدعوة اِإل. جبوار احلطيم وزمزم
 

نائه أينما كانوا ويف أي بلد      سالم ألب  هذه البالد ملكاً وحكومة وشعباً هلا رسالة مؤازرة اإلِ          -
خوة الذين نعتز بأن تكون أيدينا مصافحة أليديكم، فأنتم لنا دائما خري مؤازر وخري                كان، وأنتم اإلِ  

 .معاضد



 يسعدنا أن نلتقي بكم يف هذه األمسية، ويسعدنا أن حنتفي بسفارتكم هذه، ويسعدنا أن يكون                -
يب من األعماق، ترحيب يسعدنا ونسر به، ونسر ذه         اللقاء بكم دائماً موصوالً، فترحيبنا بكم ترح      

خوة اليت جيب أن تربط فيما      سالمية، وتعضيد وجتسيد لإلِ   اللقاءات اليت نعتقد أا تعضيد لألسرة اإلِ      
 .بيننا؛ فأهالً وسهالً ومرحباً بكم

اك، وأن هلم   خواننا هن  ويف اخلتام أرجو أن تنقلوا باسم أبناء هذه البالد من احلرمني حتياتنا إلِ              -
لقد بدأنا سوية على نفس الطريق، واهللا سبحانه وتعاىل يكلؤنا بعني رعايته وميدنا             .  أخوة هلم نفس املصري   

بعونه، ولكم منا أطيب حتية، ويسعد اجلمع هنا أن حيسوا بأحاسيسكم، وأن يقدروا اجلهود اليت                  
اكم اهللا وقوى بكم وأسعدنا بكم،      حي..  تبذلوا، فأنتم أهل رسالة وليس هناك أشرف من رسالة العلم         

 . ولكم منا أطيب حتية؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ أمحد فراج(( 
 :سالمية فقالذاعات اِإلمث حتدث األستاذ أمحد فراج أمني عام اِإل

 احلاج   أخرى يف الترحيب بسعادة األستاذ      بسم اهللا الرمحن الرحيم، أرجو أن أستأذنكم مرةً        -
حممد طاهر عضو جملس النواب ورئيس اجلامعة الطاهرية يف أندونيسيا، ورفاقه الفضالء الذين يشرفون              

وأود سيدي  ..  معه هذا اللقاء، الذي يستضيفه يف بيته العامر سعادة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه              
إمنا :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل   ..  خوة اليت تربط بيننا   الكرمي وإخواين الفضالء أن ننطلق من معىن اإلِ        

 وقد بعث لنا سيد البشر أمجعني عليه الصالة والسالم، مل يبعثه للعرب ومل يبعثه للعجم،                املؤمنون أخوة 
وما أرسلناك إال رمحة    :  ومل يبعثه ألبيض أو أسود من الناس، وإمنا بعثه رمحة للعاملني، وصدق اهللا العظيم             

 .للعاملني
 جاءت لتلقاكم وحتتفل بكم مل تعرفكم من قبل، ولكنها تلتقي معكم على              وهذه الصفوة اليت   -
سالمية السامية اليت جتعلنا وقد نكون يف أقصى األرض         ميان، وعلى هذه الرسالة اإلِ    سالم واإلِ إخوة اإلِ 

دون وأنتم يف أقصاها نرتبط بروابط األخوة واحملبة، تم مبا تمون به، نقلق ملا يقلقكم، نسعد مبا تسع                 
له، ونفرح مبا يفرحكم، ونعيش مجيعاً يف ظل هذه الرسالة السامية، نعمل على هديها متبعني أوامر اهللا                  

 . وسنة رسوله
 ولعلنا مجيعاً يف شوق شديد، وأظنين يف هذا أعرب عن رأي إخواين هنا يف أن نستمع إليكم                    -

يف يعيشون وكيف يفكرون؟ ما     ونتعرف عليكم، ونعرف صورة عن إخواننا املسلمني يف أندونيسيا ك         
هي اهتمامام ما هي مشكالم؟ ما هي آماهلم اليت نثق أا ترتبط معنا بنفس العقد ولنفس األهداف                  

إذا ذهبت إىل أندونيسيا أو إىل ماليزيا أو بنجالديش أو          ..  اليت أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن يوحد ا أمة؟        



 أرض احلرمني الشريفني أو مصر أو أفريقيا أو املغرب أو             باكستان أو اململكة العربية السعودية،     
، تربطهم مشاعر واحدة، يتجهون إىل      موريتانيا، فستجد قوماً يؤمنون بإله واحد، يتبعون رسول اهللا          

قبلة واحدة، يقيمون حيام على مبادئ واحدة، وحىت عادام وسلوكيام ال تنبثق إال من هذا الدين                 
حنن إذن يف شوق إىل أن نستمع منكم         .    ياة، ومن اتباعهم لسنة رسول اهللا      وعطائه املتجدد للح  

 . ونتعرف عليكم حىت نتابعكم مع قلوبنا بعقولنا ومشاعرنا وأفكارنا
 

  ))كلمة السيد حممد طاهر رئيس الوفد األ�دو�يسي احملتفى به(( 
عضاء الوفد   عن أ   عن نفسه ونيابةً   بعد ذلك حتدث األستاذ حممد طاهر رحيلي أصالةً        

 :األندونيسي فقال
احلمد هللا املصور، اخلالق،    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته           -

الفتاح، الرزاق، املبتدئ بالنعم قدر االستحقاق، وصالته وسالمه على سيدنا حممد الذي بعثه ليتمم                
فاق، وآله أهل الصدق املوصوفني بكثرة      مكارم األخالق وفضله على الربايا باألخالق حىت فاق اآل         

 ...بكار، أما بعد وسالماً مستمرين بالعشي واِإلنفاق، وأصحابه أهل الطاعة والفقه والوفاق صالةًاِإل
إنه من دواعي   ..   فيا أيها السادة، أصحاب املعايل وأصحاب السعادة والضيوف الكرام           -

رايت واعتزازي على هذا اللقاء املبارك، كما أخص        السرور والبهجة أن أقدم لسعادتكم مجيعا أمجل تشك       
بأخلص التقدير العميق لسعادة الشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أوالنا بكرمه ذه الدعوة                

وكم كنت أمتىن أن أراكم قبل هذه الليلة يف مثل هذا اللقاء وهذا احلفل العظيم، وإين                 .  وهذه الضيافة 
نا لألستاذ عبد املقصود خوجه على استضافته لنا حبضور هذه األمسية            وأخويت مجيعاً نقدم جزيل شكر    

 .بداره العامرة
 احلقيقة إننا بودنا أن نبقى معكم يف هذه اململكة املعمورة أكثر مما متنينا، ولكن ظروفنا                    -

والواجبات املنوطة بنا ال تسمح لنا بذلك، ألن وراءنا مسؤوليات كبرية، سواء كانت يف جملس نواب                 
شراف على املؤسسة الدينية الطاهرية اليت هلا       لشعب األندونيسي الذي أشغل فيه مقعداً، وكذلك يف اإلِ        ا

 .سالمية بأندونيسيا الفيحاءسالم ونشر الدعوة اِإلدور فعال يف نشر تعاليم اِإل
احلقيقة أنه قد مضت علينا مخسة      ..  أيها احلفل الكرمي  ..   أصحاب املعايل وأصحاب الفضيلة    -

ثون عاماً منذ تأسيس هذه املؤسسة، وإا مدة طويلة من الناحية الزمنية، ولكنها قصرية بالنسبة إىل                وثال
إا يف حاجة إىل وقت أكرب وأطول والسيما يف بناء ذلك الشباب املسلم الغيور على               ..  جيل أو أجيال  

سالمية اليت ستمر   الدعوة اإلِ دينه، ألن هذه املؤسسة حتمل على عاتقها بالنسبة إىل سعة ميادين التربية و            
إن تقدم الطاهرية يف هذه اآلونة األخرية لواضحة جلية وأنشطتها ملحوظة، ومع             ..  يف هذه املؤسسة  



ذلك فإا ما زالت يف حاجة إىل كثري من االهتمامات مادية كانت أو فكرية، لتنفيذ املشاريع احلالية                   
 .والتالية

 قد جذبت قلوب املسلمني األندونيسيني،      ١٩٥١ذ عام    إن املدارس الطاهرية اليت تأسست من      -
فأتى إليها مجوع من الطالب والطالبات من أحناء أندونيسيا من أهل جاكرتا وضواحيها، بل من بعض                 

، مث  جزر أندونيسيا املنتشرة، يتعلمون فيها العلوم الدينية والعربية ويدرسون كتاب رم وسنة نبيهم              
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة        :  خري حمققني يف ذلك قوله تعاىل      يعودون إىل بالدهم كدعاة     

 .ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون
وذا فقد تلقت الطاهرية اهتماماً عظيماً من الشعوب املسلمة، وذلك باسم أهداف املؤسسة،              

ة يف جاكرتا وضواحيها، وهكذا بدأ تنفيذ مشروع        فتحققت أمنية عظيمة بافتتاح عدة مشاريع باملؤسس      
سالمية الطاهرية، كما تقرر توسيع اجلامع بإنشاء       بناء مسجد التقوى جبانب مدرسة يف داخل اجلامعة اإلِ        

جنازات اليت  عمارة جديدة باألرض ااورة هلا واليت اشترا املؤسسة يف شهر يناير املاضي جبانب اإلِ               
ذاعات أعوام سابقة ومن بينها بناء معهد لتحفيظ القرآن الكرمي، وإقامة اإلِ            قامت ا املؤسسة منذ     

سالمية وجمالس العلم واملعاهد جبميع املراحل التعليمية، ومساعدة اليتامى واملساكني وابن السبيل              اِإل
 .واملؤلفة قلوم

 

 املوجزة،   على ذلك كله يسعدنا أن نقدم لكل مسلم غيور على دينه هذه املذكرة               اً وبناء -
ومشاريعها احلالية واآلتية، واهللا نسأل     ..  راجني أن جيدوا فيها صورة واضحة لدعم املؤسسة ونشاطها        

أن يدمي النفع ا، وأن يبارك يف جهود القائمني عليها، وأن يؤيدهم، وأن جيزيهم اهللا خريا وينصرهم                   
 .ويثبت أقدامهم، وأن يتوىل اجلميع بتوفيقه، واهللا ويل التوفيق

 

 ويف اخلتام أكرر شكري وتقديري العظيمني لسعادة الشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه على               -
تكرمه بدعوتنا إىل هذا احلفل الكرمي، وإننا يف هذه املناسبة السعيدة نقدم لسعادته الدعوة ليشرفنا                 

 . وشكراً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. بزيارة ألندونيسيا
 

  ))بد العزيز أمحدكلمة السيد ع(( 
 :مث حتدث السيد عبد العزيز أمحد أحد أعضاء الوفد األندونيسي فقال

..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا                   -
بيله والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا يف س                 

 :أما بعد.. عالء كلمة اهللا ومن تبعه ونصره وواالهِإل



إنه لشرف عظيم يل بأن أتيحت يل الفرصة ملشاركتكم         ..   أصحاب املعايل وأصحاب السعادة    -
يف هذا الس الكرمي، وما كنت أتصور من قبل أن أقوم أمام حضراتكم يف هذه املناسبة السعيدة، ومل                   

ى حضراتكم أي كلمة باللغة العربية، ألين ما كنت أهالً هلا، ألن اللغة              خيطر على بايل قط أن ألقي عل      
           ا، مع أنين حمب ا يومياً غري اللغة اليت تتكلمون هلا حيب لريب وحيب لديين وقرآين، لكنين مل         اليت أتكلم 

 أرجو  يسبق يل التحدث باللغة العربية الفصحى إال هذه املرة، وهي املرة األوىل يف حيايت، ولذلك                 
املعذرة إذا خانين التعبري ومل أستطع التعبري مبا جيول خباطري، ومل أستطع إيصال ذلك إىل قلوبكم                   
وعقولكم ألا تعترب التجربة األوىل يف حيايت، وعلى كل حال إنه جهد املقل، سأحاول يف هذه العجالة                 

وما فتح اهللا به علينا من      أن أقرأ على حضراتكم ما قمنا به من عمل مبا أوتينا من طاقات وجهد،                 
سالمية التابعة للمؤسسة    فيما يتعلق باألنشطة والتطورات يف مدارسنا ومعاهدنا اإلِ         مكانات وخاصةً اِإل

 .التعليمية الدينية الطاهرية جباكارتا
 وقبل كل شيء أن نقدم حلضراتكم        امسحوا لنا أوالً  ..   أصحاب املعايل وأصحاب السعادة    -

 وإىل مجيع اجلهات اليت تكرمت بإتاحة هذه الفرصة الطيبة لنا، ممثلني للمؤسسة             جزيل شكرنا واعتزازنا  
سالمية، التعليمية األهلية الدينية الطاهرية، اليت كلفتنا بزيارة اململكة مهبط الوحي ومركز الثقافة اإلِ             

نبوي وتشرفنا  واليت يتمىن كل مسلم يف أرض اهللا أن يزورها، وقد ظفرنا بزيارة طيبة الطيبة واملسجد ال               
بالصالة فيه، كما سعدنا بالسالم على خري خلق اهللا مجيعاً حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعلى                    

ومن جهة أخرى نقدم شكرنا العميق لسعادة الشيخ         .  صاحبيه أيب بكر وعمر رضوان اهللا عليهما       
ر هذه األمسية املمتعة يف     األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، الذي شرفنا بدعوتنا هذه الليلة حلضو           

 .هذه الدارة املباركة
إن املؤسسة التعليمية الدينية الطاهرية هي مؤسسة        ..  أصحاب املعايل ..   أصحاب السعادة  -

سالمية تعليمية أهلية وغري حكومية، تنحصر جهودها حول شؤون التربية والتعليم ونشر الدعوة اإلِ              
األستاذ حاج حممد طاهر رحيلي أطال اهللا حياته، الذي         واألعمال اخلريية، وقد أسسها فضيلة الشيخ       

سالمية مبكة املكرمة، وكان من كبار العلماء يف املسجد احلرام، مث رجع إىل             خترج من إحدى املدارس اإلِ    
سالمية يف جاكرتا   فقام بنشر التعاليم اإلِ   .  وطنه أندونيسيا بعد أن أقام مبكة املكرمة مدة مثانية أعوام          

 رأسه، ففتح أول مدرسة يف تلك املنطقة، منطقة جاتنجارا، ومساها املدرسة الدينية يف               العاصمة مسقط 
م وهي عبارة عن مدرسة ابتدائية مبنية من القصب واألخشاب، ا ستة فصول تدرس فيها                ١٩٥١عام

كما العلوم العربية وعلوم الشريعة والعلوم العصرية، وكانت الدراسة ا على فترتني صباحية ومسائية،              
يقام يف كل يوم مجعة جملس املذاكرة، حيث يقرأ فيها بعض املدرسني واألساتذة علوم التفسري وعلوم                 

 .احلديث وعلوم الفقه واللغة واألخالق الكرمية، وغري ذلك من الكتب املطوالت



زم احلزب الشيوعي األندونيسي،    م ه ١٩٦٧ ويف عام    ١٩٦٦ واستمرت الدراسة حىت عام      -
 األندونيسية بزعامة رئيسها اجلديد فخامة الرئيس جنرال سوهارتو حفظه اهللا،              وقامت احلكومة 

عدادية وأخرى للمرحلة   فتطورت هذه املدرسة تطوراً ملحوظاً، حيث فتحت فصوالً للمرحلة اإلِ           
سالمية والعربية، وكليتان للتربية    الثانوية، وقسماً داخلياً للبنات وآخر للبنني، ومعاهد الدراسات اإلِ         

ومتشياً مع الظروف اجلديدة يف أندونيسيا أصبحت املدرسة حتت إشراف          .  آلداب قسم اللغة العربية   وا
املؤسسة الرمسية باسم املؤسسة الدينية الطاهرية، منسوبة إىل مؤسسها األول السيد احلاج حممد طاهر               

 .رحيلي حياه اهللا، الذي ضحى بأمواله وداره وأرضه ألجل بناء املدرسة الطاهرية
 وجبانب هذه املدرسة فهناك جمالس العلم للسيدات والرجال، وأقامت قسما خاصاً حملو األمية،              -

سالمية ليل  ذاعة احمللية، حيث تذيع براجمها اإلِ     وقد ساعد على سرعة نشرها على نطاق واسع قيام اإلِ         
المية والترفيهية، وما إىل ذلك     عخبارية واإلِ ار لتقدمي الربامج الثقافية والتربوية والتعليمية والدينية واإلِ       

فتتبع املسلمون واملستمعون أنشطة املؤسسة الدينية الطاهرية من صغارهم           ..  من العلوم والفنون  
 .وكبارهم وفتيام وفتيام وأغنيائهم وفقرائهم، ومجيع طبقات الشعب القريبة والبعيدة

وا إليها يبايعون حتت لوائها      وقد جذبت الطاهرية قلوب الشعب واألمة األندونيسية، فتوافد         -
 فمنهم من سلم أرضه وقفاً هللا تعاىل        ؛وينضمون يف صفوفها، متعاونني متحابني يشد بعضهم أزر بعض        

من أجل املدرسة اجلديدة، ومنهم من تعهد بإرسال مواد البناء من األحجار واللبنات واألخشاب                 
ية تطوراً ملحوظاً، دفعها روح التعاون      وهكذا تطورت الطاهر  .  واألمسنت وغري ذلك من لوازم البناء     

 .سالمية يف جاكرتا وضواحيهاسالمي اليت عمت قلوب األمة اِإلاِإل
 فتحت املؤسسة منطقة جديدة باملديرية قصر منجو املشهور بكثرة الفواكه            ١٩٧٠ يف عام    -

، ٢م٢٠٠٠ها  سالمية وكانت مساحت  جباكرتا اجلنوبية، حيث تربع مسلم خملص بأرض لبناء املدرسة اإلِ         
 فصول دراسية، وأخرى للمكتبة وهيئة التدريس        ٦ فصول،   ٩فأنشئت مدرسة جديدة تتكون من       

وهيئة التدريب املهين، وأصبح يتلقى العلم ذه املدرسة طالب املرحلة االبتدائية الصباحية واملسائية               
 .يم الديين للنساءسالمية والعربية، وهناك جملس للتعلعدادية، وكذلك طالب الدراسات اِإلواِإل

 فتحت مبنطقة ثالثة يف شينن سار مبديرية دادجنارا جباكرتا الشرقية مدرسة             ١٩٧١ ويف عام    -
 . وجملس تعليم للسيدات،أخرى للمرحلة االبتدائية صباحية ومسائية

سنوات تقريباً فتحت مبنطقة رابعة مبديرية جاكوم جباكرتا         )  ٥( أي بعد    ١٩٧٦ ويف عام    -
عدادية مث  األوىل للمرحلة االبتدائية الصباحية واملسائية واألخرى للمرحلة اإلِ         :  انالشرقية مدرست 

الثانوية، ومعهد حتفيظ القران الكرمي يف تلك املنطقة، وبكل منهما جملس لتعليم النساء وآخر للرجال،               
 .سالمية، وقسم خاص حملو األمية للمبتدئنيضافة إىل معهد للدراسات العربية واِإلوباِإل



 فتحت بقرية جشيالجاش مبديرية أساربو جباكرتا الشرقية مدرسة للمرحلة           ١٩٨١ ويف عام    -
سالمية سالمي للنساء، والدراسات اإلِ   االبتدائية صباحية ومسائية، وروضة لألطفال، وجملس للتعليم اإلِ       

 .والعربية للفتيات
افظة بوجور جباوه    فتحت بقرية خارج جاكرتا يف ضواحي جاكرتا مبنطقة حم         ١٩٨٤ ويف عام    -

 متراً مربعاً، وقد أنشأت املؤسسة عليها مسجداً        ٢٠٢٥الغربية، حيث تربعت سيدة بأرض مساحتها       
وسيقام إن شاء اهللا معهد جديد لالبتدائية        .  باسم نور ااهدين، كما فتحت جملسا تعليمياً للنساء        

 .عدادية والثانوية، بل طلبوا منا أن نفتح روضة لألطفالواِإل
 أي السنة املاضية بدأنا يف إنشاء مسجد جديد بعد أن هدمنا املسجد القدمي،              ١٩٨٥ويف عام     -

. واملسجد اجلديد يتكون من دورين، الدور األرضي لقاعة احملاضرات للنساء، والدور األول للمسجد            
 استعماله  ويرجى أن ينتهي هذا البناء بأكمله يف أول رمضان املقبل إن شاء اهللا، ليتمكن املسلمون من                

 .لصالة التراويح
 استطاعت املؤسسة توسيع منطقة اجلامعة بشراء منطقة األرض ااورة          ١٩٨٦ ويف بداية عام     -

 متر مربع، وقد وافقت احلكومة األندونسية على مشروع مبىن          ٢٠٠٠ملدينة اجلامعة، وكانت مساحتها     
دوار، يشتمل على قاعة كبرية      سالمية الطاهرية يف هذا املكان، يتكون من عدة أ           للجامعة اإلِ 

 شخصاً من احلاضرين، جمهزة بأجهزة       ١٢٠٠للمحاضرات واالجتماعات والندوات، تتسع حلوايل       
ذاعة واستوديوهات لتسجيل مجيع األنشطة الدينية والثقافية واألدبية،         اإللكترون احلديثة، وغرفة لإلِ   

 .ةداريومعمل للغة واملكتبة والفصول الدراسية واملكاتب اِإل
 

 وبذلك خطت اجلامعة الطاهرية خطواا، وستخطو إن شاء اهللا خطوات أخرى يف املستقبل               -
 .القريب بعون اهللا وقدرته ومشيئته

 

 أيها السادة، مما يطيب يل أن أذكره يف هذه املناسبة املباركة، أن هيئة املدرسني والقائمني                  -
سالمية يف البلدان   خترجوا يف عديد من اجلامعات اإلِ     بأعمال اجلامعة تتكون من األساتذة املكرمني، الذين        

سالمية باملدينة املنورة، ومنهم من خترج يف جامعة الرياض أو يف           العربية، فمنهم من خترج يف اجلامعة اإلِ      
 على إحصائيات املؤسسة فقد     اًوبناء.  غريهاوعبد العزيز جبدة ويف جامعة األزهر بالقاهرة،          جامعة امللك 

 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد املدرسني       ٢٠٢٦طلبة اآلن يف اية السنة الدراسية املاضية        بلغ جمموع ال  
وكان جمموع احلاضرات من السيدات والفتيات الالئي حيضرن جمالس         .   أستاذاً ومدرساً ومدرسة   ٢٥٠

 شخص يف األماكن املختلفة، وهؤالء      ١٤,٠٠٠التعليم يف كل يوم وكل أسبوع وكل شهر حول           
 .ون حتت لواء املؤسسة العربية الطاهرية واحلمد هللاينتم



 ومما جيدر ذكره هنا أن السيدات واألمهات يقمن بأدوار هامة يف هذا الكفاح، رغم ما عليهن                 -
سالمية الصحيحة  من حقوق وواجبات كثرية يف بيون، وأمهها تربية األطفال وتعليمهم املبادئ اإلِ             

مكم بأن إقبال النساء املسلمات يف أندونيسيا على حضور الندوات          واألخالق الكرمية، ويسرين أن أعل    
سالمية هذه واحملاضرات الدينية منقطع النظري، وقد أرفقت بعض الصور اليت تربز احلضور من                 اِإل

 .الرجال والنساء لتلك الندوات ضمن امللف الذي أرسلناه لفضيلة الشيخ عبد املقصود خوجه
رة بعض الوفود اليت قدمت إىل أندونيسيا من البلدان العربية            ولقد تشرفت الطاهرية بزيا    -

الشقيقة، وشاهدوا هذه التطورات، وكتبوا بسجل الزيارات اخلاص باجلامعة مذكرام ختليداً لزيارام            
املباركة املوفقة، ومنهم أصحاب السعادة سفراء اململكة العربية السعودية لدى أندونيسيا جباكرتا معايل             

ر مخيس، ومعايل الشيخ حممد سعيد بصراوي، وكذلك الشيخ إبراهيم يوسف خان امللحق              الشيخ بك 
الديين السابق بسفارة اململكة العربية السعودية جباكرتا، وفضيلة الشيخ حممد علي احلركان األمني العام              

لتربية جبامعة  سالمي السابق رمحه اهللا، وفضيلة الشيخ حممد أمحد الرشيد عميد كلية ا            لرابطة العامل اإلِ  
سالمية جبامعة قطر،   الرياض، والدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة والدراسات اإلِ           

سالمية مام حممد بن سعود اإلِ    والدكتور عبد اهللا الزايد، والدكتور عبد احملسن التركي مدير جامعة اإلِ           
مية باملدينة املنورة، والشيخ عبد     سالبالرياض، وفضيلة الشيخ عمر حممد فالته األمني العام للجامعة اإلِ         

 .الكرمي نيازي
 

 كما زارنا أخرياً من وزارة احلج وشؤون األوقاف السعودية الشيخ أمحد عصمت حممود                -
سالمية باألزهر الشريف بالقاهرة،    وكيل أول شؤون األزهر واملشرف العام على مدينة البعوث اإلِ           

       سالمية باألزهر الشريف، والسيد حممد     مع البحوث اإلِ  والشيخ عبد السالم الشرياوي األمني العام
ثروت حممد حلمي عبد اللطيف مدير إدارة املنح الدراسية باألزهر، وفضيلة الشيخ عبد اهللا النوري                 
رمحه اهللا رئيس جلنة فتاوى الكويت السابق، وفضيلة الشيخ عبد اهللا إبراهيم األنصاري مدير الشؤون                

 دولة قطر، وأصحاب السعادة بعض سفراء البلدان العربية         -والتعليم بالدوحة   الدينية بوزارة التربية    
األخرى لدى جاكرتا، ومنهم أصحاب السعادة سفراء اجلمهورية العربية املصرية وسوريا والعراق              

 .والباكستان، وغري ذلك
 

 الثاين   وبشوق بالغ أن ندعوكم مجيعاً للقيام بزيارة إخوانكم املسلمني بأندونيسيا بلدكم              -
لتشاهدوا أوالدكم وبناتكم من طالب وطالبات املدارس واملعاهد الطاهرية ومدرسيهم وأساتذم،             
وتشاهدون ماهلم من الشوق والغبطة والترحاب، فاملؤسسة الدينية الطاهرية جباكرتا على استعداد كامل             

 .يف أندونيسيا إن شاء اهللاإن شاء اهللا الستقبالكم يف أندونيسيا اخلضراء، وأهال وسهال ومرحبا بكم 



 أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة والزمالء احلاضرين، هذه خالصة ما سنحت يل الفرصة             -
يف احلقيقة هذه هي نبذة     .  بتقدمية عن سرية املؤسسة الدينية الطاهرية اليت ستتشرف كثرياً بزيارتكم هلا          

ولكن هناك حركات أخرى غري     ..   جاكرتا سالمي يف سالمية اليت كانت وستظل البيت اإلِ     عن احلركة اإلِ  
 .سالمية، ولكنها ليست من خصوصياتنا أن نتكلم عنها يف هذه املناسبةاحلركات اِإل

 ويسعدين يف هذه املناسبة السعيدة أكثر وأكثر أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة الغالية ألعرب باسم                -
ستماع إىل كلميت املتواضعة، كما أشكر      هذه املؤسسة عن الشكر اجلزيل والتقدير اجلم لتفضلكم باال        

 أخرى شكري   كل الذين سامهوا وسيسامهون ملساعدة هذه املؤسسة مادياً وفكرياً، وأكرر مرةً             
 ؛ لفضيلة الشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه، ودعائي للجميع بالتوفيق والنجاح           حلضراتكم وخاصةً 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))اذ أمحد فراجكلمة األست (( 
 :مث حتدث األستاذ أمحد فراج فقال

يا سيدي، لقد   :   حديثه يف البداية إىل السيد عبد العزيز أمحد عضو الوفد األندونيسي           موجهاً"  -
حسان وبتواضع إسالمي كرمي، ما تابعنا شرحه منك        أحسنت يف كلمتك ويف لغتك، وقدمت مع هذا اإلِ        

لعل الصورة اليت تفضلتم ا تنبئ عن جهد إسالمي خملص أرسى           و..  عجاب وبالتقدير بكل الشوق واإلِ  
          ينمو ويكرب، ترعاه جهود خملصة       دعائمه معايل السيد احلاج حممد طاهر رحيلي وشاهد هذا النبت 
 .وحتدوه عناية اهللا سبحانه وتعاىل، يبارك اهللا هذا اجلهد املخلص هللا

عجاب والتقدير، وتستحق منا     اإلِ نا مجيعاً  وبعد هذه الصورة الواضحة واجلميلة اليت تستحق م        -
لكم التهنئة على هذا اجلهد الدؤوب الذي أمثر هذه الثمرات القيمة، فليس أعظم وال أروع من العلم                  

سالم يف قلوب الناشئة من األجيال بنني وبنات، فهذا هو املستقبل عندما نعىن             والتعليم وغرس مبادئ اإلِ   
سالمي الذي تفضل وحتدث عنه أخونا      بالتعليم، فنحن نؤمن املستقبل اإلِ    باألطفال ونعىن بالكبار ونعىن     

هكذا فهمت ومن هذا    .  الكرمي وحصر حديثه يف هذا النطاق الذي أعتقد أن اال ال يتسع لسواه             
خوة إذا أراد أن يسأل سؤاالً أو يستفسر عن شيء فلعله جيد الترحيب من                املنطلق، فلعل بعض اإلِ   

 .خواناِإل

  الدكتور رضا عبيد،كلمة(( 
  ))مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة

 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز فقال



وعلى آله وصحبه أمجعني معايل     ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد         -
أحييكم وزمالئي  ..  ية الطاهرية وزمالءه الكرام    احلاج حممد طاهر رحيلي مؤسس املؤسسة الدين        

 ...سالم، فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بتحية اِإلالضيوف هنا مجيعاً
سالم،  يا سيدي حللتم سهالً ووجدمت أهالً، فأنتم هنا بني أهلكم وإخوانكم وزمالئكم يف اإلِ               -

 عاما، منذ   ٣٥ جهادكم املقدس على مدى      وحنن نتابع ما مسعناه منكم وما مسعناه أيضاً من زميلكم عن          
 وأنتم جتاهدون يف نشر التعليم يف ربوع أندونيسيا املسلمة، وأندونيسيا بالنسبة لنا                ١٣٥١عام  

سالمي عزيزة على قلوبنا، وحنن نتابع ما حيدث فيها ونسر أحياناً ونستاء أحياناً               وبالنسبة للعامل اإلِ  
الم تأخذ دورها، وخاصة موضوع التبشري أو باألصح         سأخرى، عندما نسمع بتيارات مضادة لإلِ      

سالم بني الناشئة من البنني والبنات، وإنشاء       التنصري يف أندونيسيا، فجهادكم املقدس يف إرساء دعائم اإلِ        
هذا العمل نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن حيتسبه لكم وأن جيزيكم           ..  هذه املدارس املختلفة وهذه اجلامعة    

 .أن يعينكم عليهعنه خري اجلزاء و
 وأؤكد لكم أن إخوانكم يف اململكة العربية السعودية يتابعون ما تقومون به وقلوم معكم                 -

ومستعدون ملساعدتكم، وقد سررنا لزيارتكم هذه، وسررنا أيضاً أنكم متتعتم بالعمرة وزيارة مسجد              
نتمىن أيضاً أن حتظى جامعة     وزيارة املدينة، كما علمنا أنكم زرمت جامعة أم القرى، وكنا              الرسول  

امللك عبد العزيز بزيارتكم، وقد حتدثت يف هذا مع صديقي األستاذ عبد املقصود خوجه وطلبت منه إن                 
لعوا أيضاً على   مسح وقتكم وبقيتم إىل يوم السبت، أن تسعد جامعة امللك عبد العزيز بزيارتكم لتطَّ               

 .ة السعوديةالنهضة التعليمية يف بلدكم الثاين اململكة العربي
 وحنن نتابع جهودكم، ولقد سررنا لدعم اململكة لكم املمثل يف دعم جاللة امللك فهد                   -

للمؤسسة الطاهرية، وهذا هو واجب علينا حنوكم وواجب علينا أن نساندكم يف جهادكم هذا املقدس،               
ينكم على أداء   فباسم اجلميع نقدم لكم الشكر ونقدم لكم الدعاء اخلالص بأن اهللا سبحانه وتعاىل يع              

 والسالم  ؛شكراً لكم .  سالمي يف ربوع أندونيسيا اخلضراء    هذه الرسالة املتمثلة يف نشر التعليم اإلِ       
 .عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :مث حتدث الدكتور عبد اهللا مناع فقال

مل تتح يل   ..  الئي الكرام إخواين وزم ..  ضيوفنا األفاضل ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
الفرصة أن أستمع إىل حديث األخ الكرمي منذ بدايته، ورمبا لو أنين استمعت إىل احلديث من بدايته                   
لكفاين ذلك عن هذا السؤال الذي سأطرحه، ولكنين وألنين مل أستمع إىل احلديث من بدايته فإنين آمل                 



 اليت يتم ا متويل املدارس الطاهرية، كيف يتم         خوة األفاضل تكرموا وأطلعونا على الوسائل     لو أن اإلِ  
هل هناك متويل حكومي؟ هل هناك متويل شعيب؟ هل هناك مسامهات من مجعيات؟ وأعتقد أن               .  التمويل؟

جابة، وأظن  أرجو أن أستمع إىل اإلِ    .  متويل املدارس جزء حيوي يف االضطالع باملهمة التعليمية املقدسة        
جابة، ونتمىن لكم التوفيق يف أداء مهمتكم ورسالتكم        اع إىل هذه اإلِ   أن احلضور حيرصون على االستم    

النبيلة، ونشكر األستاذ عبد املقصود أن أتاح لنا فرصة اللقاء بكم يف بلدكم الثاين اململكة العربية                  
 . السعودية، والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))إجابة األستاذ عبد العزيز بن أمحد(( 
 :ر عبد اهللا مناع األستاذ عبد العزيز بن أمحد فقالوأجاب على سؤال الدكتو

رمبا كانت لغيت العربية غري مرتبة      .  امسحوا يل أن أجيب على هذه األسئلة      :   أصحاب السماحة  -
: عادة ما سبق قوله أقول    يف شرح النشاطات التربوية والتعليمية باملدرسة الطاهرية اليت تكلمنا عنها، وإلِ          

 أولياء األمور يدفعون رسوماً رمزية متكننا من احلصول على جزء بسيط            ارس أنَّ إن النظام عندنا يف املد    
مما حنتاج إليه، كما أن جمالس التعليم املعدة للسيدات تعترب من ناحية مراكز دعوة حلث األمهات                   
والسيدات واألغنياء والتجار للتربع للمدرسة، بعد أن نقوم بالشرح الوايف للتطورات اليت شهدا               

كما نقوم بتوزيع كتيبات أسبوعياً أو      .   أفضل درسة، ونطلعهم على خطواتنا املقبلة لتحقيق مستوى      امل
شهرياً نبني هلم فيها ثواب الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا، وأنه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل                   

نتفع به، أو   ة، أو علم ي   صدقة جاري :  سنبلة مائة حبة، وأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث             
 .ولد صاحل يدعو له

 غري أن التربعات اليت حنصل عليها يف غالب األمر ال تكون نقوداً نستطيع أن نشتري ا ما                   -
نشاء، أو نسد به ما حنتاج إىل متويله من املشاريع احلالية واملستقبلية، وأغلب املساعدات اليت حنصل                  

، أما احلكومة فال تقدم لنا مساعدات مادية مطلقاً، كل ما قدمته لنا             عليها تأتينا عن طريق التربع الشعيب     
هو إعارة مدرس ابتدائي من مدرسي مدارسها االبتدائية، نتوىل صرف رواتبه ونقوم بصرف مصاريف               

 .تنقالته ومواصالته
 على أنين أود هنا أن أنوه إىل أن املدرسة الطاهرية قد حصلت يف املاضي على مساعدات من                   -

 سالمي، حينما كان الشيخ صاحل قزاز رمحه اهللا أميناً عاماً هلا، وقررت الرابطة حينئذٍ               ابطة العامل اإلِ  ر
.  ريال، غري أن املساعدة توقفت بعد وفاة الشيخ صاحل قزاز          ١٠٠٠مساعدة الطاهرية كل شهر مببلغ      

طاهرية وتفقد بعينه منشآت    ولقد قام معايل الدكتور عبد اهللا نصيف بزيارة أندونيسيا، وزار املدرسة ال           



املدرسة وسري التعليم ا، قابلناه وأطلعناه على ما وصلت إليه املدرسة، وما تعانيه من نقص يف مواردها                 
 .املالية

 من هنا يتضح أن متويل املدرسة ال يتم عن طريق دخول ثابتة كمساعدات حكومية، أو عن                  -
حنصل عليه يأيت يف الغالب من القطاع الشعيب،        طريق مؤسسات خاصة أو اشتراكات دورية، ولكن ما         

خوان بتقدمي ما يف وسعهم من مواد البناء،         فحينما تعتزم املدرسة أن تقوم ببناء مسجد يتسابق اإلِ         
كاألخشاب والطوب واجلبس واإلمسنت وما إىل ذلك، أما التقدم مببالغ نقدية فتلك غاية ال تدرك يف                 

 .كثري من األحوال
نا وسيلة أخرى يف احلصول على املساعدات من طوائف الشعب املختلفة، وذلك             كما أننا اتبع   -

خوة املسلمني بالتربع للمسامهة يف     بتوزيع صناديق يف عدد من احملالت التجارية، جبانب دعوة منا لإلِ           
 .بناء مسجد أو توسيع مدرسة أو غري ذلك من املشاريع الضرورية

 . بة على أسئلة الدكتور عبد اهللا مناع، وشكراً جزيالًجا ختاماً أرجو أنين قد وفقت يف اِإل-
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ أمحد فراج األمسية بالكلمة التالية فقال

خوان خوان احلاضرين مجيعاً أن نقدم ملعايل احلاج حممد طاهر رحيلي واإلِ              أود باسم اإلِ   -
 التمنيات هلم بالتوفيق يف هذه الرسالة السامية        الضيوف كل التحية من األعماق، وكل احلب، وأصدق       

اليت يعملون من أجلها، ونضرع إىل اهللا تبارك وتعاىل أن متضي املؤسسة الدينية الطاهرية قدماً إىل األمام                 
لتحقيق املثل الرفيعة اليت حتمل لواءها، وال نشك حلظة أا ستكون دائماً كشجرة طيبة أصلها ثابت                 

 أخرى لسعادة   ؤيت أكلها كل حني بإذن را إن شاء اهللا، وشكراً لكم، وشكراً مرةً            وفرعها يف السماء ت   
األستاذ األخ عبد املقصود خوجه، الذي أتاح لنا مجيعاً أن نسعد بكم وأن نستمع إليكم وأن نفرح ذا                  

، والسالم عليكم   سالم ولغة رسول اهللا      لكلمة اهللا ولرسالة اإلِ    جنازات الطيبة، خدمةً  جناز أو ذه اإلِ   اِإل
 .ورمحة اهللا
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