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الشيعة يف إندونيسيا
وجهود أهل السنة يف مكافحتها

مقدمة
امتد اتريخ الشيعة االثين عشرية عرب القرون وتوسع مدها حىت عمت العامل اإلسالمي أمجع
بقوهتا الفكرية واملادية والسياسية والعسكرية؛ إىل أن وصل إىل جزر األرخبيل يف جنوب شرق آسيا
فلبني ،ماليزاي وإندونيسيا يف القرن الثاين عشر.
مما لفت النظر أن الشيعة يف إندونيسيا هي اإلمامية االثين عشرية ال ي تتمرزز يف إيران؛ ويعرف
ذلك من معتقداهتا وطقوسها ال ي ال ختتلف ابلشيعة اإلمامية االثين عشرية وأيضا من تقريرات علماء
إندونيسيا ،زما سيأيت ضمن الباب الثالث.
اختذت الشيعة وسائل وأساليب متنوعة يف دعوهتا إىل التشيع؛ من دعوى حمبة آل بيت النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وإبداء تظلم وآالم آل البيت من قبل أعدائهم يف صدر اإلسالم ،ويُبذل يف
سبيلها الغايل والنفيس.
يف العصر احلاضر ،ويف إندونيسيا البلد الذي ارستم بسماته على صحفات وجوه أهله ،الدولة
ال ي تعترب أزرب دولة إسالمية يف العامل حيث تتمتع أبزرب عدد املسلمني سكاان فقد حظيت هبذا السبب
ابهتمام خاص من قبل (املبشرين) الشيعة ،فلم يفلت من هجمات املد الشيعي بدءا من وسائل تعليمية
زبناء منشآت تعليمية :مدارس ومعاهد ومرازز ما يتم بعدها بعثات الطالب إىل حوزات القم والنجف
يف إيران عن طريق السفارة اإليرانية يف إندونيسيا ،إىل أن توصل إىل إنشاء دور طباعة الكتب والدورايت
واجملالت وإنشاء مؤسسات اجتماعية ودور اإلعالم اإلذاعية والتلفيزيونية ومواقع شبكة اإلنرتنت حىت
الوصول إىل العضوية يف الربالمان الوطين؛ فظهر جراءها شخصيات ابرزة منتحلو املذهب أو حمايدوه
وتبعهم يف ذلك بسطاء الناس(.)1
ويقصد من هذا البحث هو إبراز حرزة دعوية للفرقة الشيعة اإلمامية يف إندونيسيا من خالل
تناول نشأهتا معتقداهتا ونشاطاهتا وأبرز شخصياهتا؛ مث أردف بعد ذلك مببحث جهود علماء إندونيسيا
يف مكافحتها أفرادا ومجاعات.

( )1انظر خريطة الشيعة يف العامل صـ ـ .222-222
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مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
 .1زيف زان اتريخ نشأة الشيعة يف إندونيسيا؟
 .2من هم أبرز دعاة الشيعة يف إندونيسيا؟
 .3ما هي نشاطات دعوية للشيعة؟
 .4ما هي عقائد الشيعة السائدة يف إندونيسيا؟
 .5ما هي جهود علماء أهل السنة يف حماربة الشيعة؟
أمهية البحث
تكمن أمهية البحث يف بيان اتريخ نشأة الشيعة اإلمامية ،حيث دارت فيه نظريتان بني نظرية
الشيعة ونظرية أهل السنة واجلماعة ،وذزر أبرز دعاة الشيعة ونشاطات الشيعة وبيان عقائدهم وجهود
أهل السنة يف الرد عليهم.
أسباب اختيار املوضوع
اختار الباحث هذا املوضوع لغاية أمهيته وخطورته ،خاصة وأن املوضوع ال يزال حباجة إىل
خدمة يف توسيع مباحثه وجتدد ما يدور حوله بني فينة وأخرى وألسباب آتية:
 .1إن الشيعة اإلمامية االثين عشرية تشهد خالل أربعة عقود متأخرة (بعد الثورة اخلمينية) امتداد
حرزتها وتظهر نشاطاهتا ونفوذها السياسي يف الدول العربية وغري العربية يف الشرق األوسط من
سوراي ولبنان والبحرين والعراق والسعودية ويف جنوب شرق آسيا :إندونيسيا وفلبني وتيالند وماليزاي.
 .2التوعية لسكان إندونيسيا ،من أجل أن يتبصروا حقائق الشيعة وانتشار نشاطاهتا يف اآلونة األخرية.
 .3إبراز شخصيات وعلماء إندونيسيا الذين هلم جهود يف تبصري الناس عن حقائق الشيعة.
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أهداف البحث
يهدف البحث يف الشيعة يف إندونيسيا إىل:
 .1بيان وجود ونشاط الشيعة يف إندونيسيا ،والتعريف أببرز مؤسسات ودعاهتا.
 .2إبراز جهود علماء أهل السنة واجلماعة يف الرد على الشيعة.
 .3دراسة اتريخ دخول الشيعة يف إندونيسيا.
 .4توضيح أصل الشيعة ،حيث أهنا وليدة أفكار عبد هللا بن سبأ اليهودي ،وهبذا تعترب أهنا
دخيلة ودسيسة يف اإلسالم.
حدود البحث
 .1معتقدات الشيعة اإلمامية االثين عشرية يف إندونيسيا.
 .2نشاطات الشيعة اإلمامية االثين عشرية يف إندونيسيا.
 .3أبرز شخصيات الشيعة اإلمامية االثين عشرية يف إندونيسيا.
 .4جهود علماء إندونيسيا يف مكافحة الشيعة اإلمامية االثين عشرية.
الدراسات السابقة
هناك زتابتان حتمل عنوان البحث وتناول جوانب قضااي حوله ،مها:
" .1وجود الشيعة يف إندونيسيا"
يرى الباحث أنه حيتاج إىل املزيد يف طرح موضوع الشيعة يف إندونيسيا يف صورة الرسالة؛ ألن البحث
"وجود الشيعة يف إندونيسيا" عبارة عن حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف العقيدة؛ عدد
الصفحة ،92:ال يتناول البحث تناوال شامال ملباحث الشيعة يف إندونيسيا ،حيث فاته:
 عقائد الشيعة مبا زتبته أانمل الكتاب الشيعيني اإلندونيسيني. النقص يف مجع مناشط الشيعة الدعوية. يف نشأة الشيعة يف إندونيسيا مل يتطرق إىل اخلالف فيها ،بل مال إىل نظرية الشيعة مع عدمرجحاهنا.
 مل يتطرق إىل خطورة الشيعة ملستقبل البلد؛ مع أن الباحث ذزر ذلك يف مشكالت البحث. أرضية ألهم طبائع البلد. دقة إحصاءات البلد. .6الشيعة يف إندونيسيا (عبارة عن مقال يف  42صفحة ،وليس حبثا أزادمييا).
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منهج البحث
يعتمد الباحث يف حبثه على املنهج الوصفي للشيعة عموما والشيعة يف إندونيسيا على وجه
اخلصوص وعلى املنهج التحليلي والنقدي يف دراسة دخول الشيعة يف إندونيسيا ،حبيث يقوم جبمع أدلة
زل نظرية ومناقشاهتا مث خيلص بعدها برتجيح إحدامها على ما اقتضته األدلة.
إجراءات البحث
سرت يف هذا البحث على اخلطوات التالية:
 .1أقوم بعزو اآلايت يف اهلامش إىل مواضعها من القرآن الكرمي بذزر اسم السورة ورقم اآلية.
 .2يف التوثيق أقوم ابلتنصيص بوضع عالمة التنصيص "" لكل نص أنقله من مرجعه ،وأجعل رقما
على آخر النص ،وأمهش عليه بذزر اسم الكتاب ورقم اجمللد والصفحة ،وإذا تصرفت يف النقل،
أو ذزرته ابملعىن فإين ال أضعه بني عالم ي التنصيص وإمنا ازتفيت بوضع رقم على آخر الكالم،
وأمهش عليه بقويل :انظر ،مث أذزر اسم الكتاب ورقم اجمللد والصفحة.
 .3أرجع يف مجع املادة العلمية إىل املراجع األصلية إال إذا مل يتيسر يل الوصول إليها فأشري يف
اهلامش أهنا منقولة أو ملخصة من مصدر اثنوي.
 .4أحرص على توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة ،وتكون اإلحالة عليها ابجمللد والصفحة.
 .5عند ذزر اخلالف أقوم بعرض األدلة واملناقشة واإلجاابت عليها ،وأبني القول الراجح –حسبما
ظهر يل -مع ذزر سبب الرتجيح ،معتمدا على قوة أدلة الرتجيح.
 .9أحرص قدر اإلمكان على العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
 .7أختم البحث خبامتة أخلص فيها أهم النتائج توصلت إليها.
وذيلته بفهرس املراجع واملصادر مث فهرس املوضوعات.
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خطة البحث
تتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة وفهرس ،زالتايل:
مقدمة :وفيها مشكلة البحث ،وأمهية البحث ،وأسباب اختيار املوضوع ،وأهداف البحث،
وحدود البحث ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وإجراءات البحث ،وخطة البحث.
متهيد؛ عن موقع إندونيسيا اجلغرايف.
الباب األول  :نشأة الشيعة ،وفيه فصالن:
الفصل األول  :تعريف الشيعة.
متهيد
املبحث األول :تعريف الشيعة لغة.
املبحث الثاين :تعريف الشيعة اصطالحا.
تعريفات علماء الفرق.
عقائد الشيعة املستنتجة من التعريفات السابقة.
التعريف املختار.
الفصل الثاين :أصل الشيعة.
الباب الثاين  :الشيعة يف إندونيسيا.
الفصل األول  :اتريخ دخول الشيعة يف إندونيسيا.
املبحث األول :نظرية الشيعة.
املبحث الثاين :نظرية أهل السنة واجلماعة.
الفصل الثاين  :أهم عقائد اإلثنا عشرية السائدة يف إندونيسيا.
بعض معتقدات شيعة إندونيسيا.
الفصل الثالث  :أعمال ونشاطات الشيعة يف إندونيسيا.
املبحث األول  :مؤسسات الشيعة يف األرخبيل وعناوينها.
املبحث الثاين  :التعريف بثالث مؤسسات الشيعة ذات شأن.
أوال :عن رابطة مجاعة أهل البيت إندونيسيا ). ( IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA
زز الثقايف اإلسالمي (.)ISLAMIC CULTURAL CENTER JAKARTA
اثنيا :عن املر
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اثلثا :مؤسسة العرتة.
املبحث الثالث  :جمالس التعليم.
املبحث اخلامس  :جمموعات تضم أتباع الشيعة.
املبحث السادس  :املدارس واملعاهد.
املبحث السابع  :املطبعات ودور النشر.
املبحث الثامن ُ :زتاب الشيعة.
املبحث التاسع  :من طالب وخرجيي جامعات وحوزات يف قم.
املبحث العاشر  :جمالت وجورانل.
املبحث احلادي عشر :اإلذاعات والتلفزيون.
املبحث الثاين عشر :املواقع يف الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت.
املبحث الثالث عشر /BLOGROLL :بلوغ رال.
املبحث الرابع عشر :طقوس وعبادات.
املبحث اخلامس عشر :اجلامعات اإلندونيسية ال ي مت ربطها مبوقع.
الباب الثالث  :جهود علماء أهل السنة يف حماربة الشيعة.
الفصل األول  :فتاوى وتقريرات مشايخ أهل السنة يف إندونيسيا.
أوال :تقرير حضرة الشيخ هاشم أشعري–رمحه هللا.-
اثنيا :أ.د هامكا–رمحه هللا1221-1292( -م).
اثلثا :د.حممد انصر –رمحه هللا1224-1292( -م).
رابعا :الكياهي احلاج حسن بصري–رمحه هللا1222-1229( -م)
خامسا  :أ.د.هـ.م .راشدي(2991-1215م).
الفصل الثاين :موقف ورد فعل جملس العلماء اإلندونيسيني.
وبعد ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والشكر له على ما أواله علينا من آالء ونعم هبا
احل َحم ُد ييف
تستجلب الطاعات والقرابت ،وهبا يستلزم الشكر اآلخر اجلالب للنعم األخرى ترتى ،لهُ َح
َحم وإيلَحي يه تُـ َحرجعُون (القصص.)79:
َحاألُوىل و َحاآل يخرةي ولهُ َح
احلُك ُ
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مث أتقدم ابلشكر لوالديت الكرمية –حفظها هللا -ووالدي –رمحه هللا رمحة واسعة وأدخله هللا
فسيح جنته -على ما زل ما بذاله يل من حسن الرتبية والتعليم.
زما أشكر زوجي أم فهدة فقد وفقها هللا للصرب والتحمل على الغربة يف الوطن وتربية األوالد
مبفردها.
والشكر املوصول ملشريف الفاضل األستاذ الدزتور /انصر بن عبد هللا بن علي القفاري حفظه
هللا ،فقد عرفته أايم دراس ي يف األوىل الثانوية ،وقد دخل يف قليب حبه وأان صغري ،حىت وفقين هللا أبن
أتتلمذ على يديه يف املاجستري ،وقد أشار إيل وشجعين يف هذا املوضوع فأسأل هللا أن يبارك له يف
عمره وعمله ونفع به وأن يرزقه احلسىن.
وأشكر زل من قدم يل معروفا إلمتام هذا البحث سواء زان رأاي أو نصحا أو تشجيعا أو دعوة
يف ظهر الغيب أو غريها ،فجزاهم هللا خريا.
ويف اخلتام ،فالكتابة حول موضوع الفرق الضالة اهلدامة خاصة الشيعة اإلمامية منها لن تتوقف
ي
ين ُزلُّهُ يلِلي" (البقرة )32:ومن سنة التدافع أن يربز الداعي ما أودعه هللا له
هبذا البحث حىت "ي ُكون الد ُ
ي
من علم حىت تستقيم موازين احلياة ول َحوال دفَح ُع الِلي الناس بـ َحعض ُه َحم بيبـ َحع ٍ
ض ول يكن الِل ذُو
ض لفسدت اَحأل َحر ُ
ض ٍل على الَحعال يمني (البقرة ،)251:فعسى أن أييت من يضيف عليه مستدرزا أو مكمال ليبلغ البنيان
ف َح
يوما متامه؛ وأسأل هللا الكرمي اجلليل من فضله أن يضمين يف سلك من أحبه من العلماء والصاحلني
ويرزقين اإلخالص يف القول والعمل ،هو حسيب ونعم الوزيل ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني.

زتبه
بريئا منتقى فتحوري
إمييلbrianmuntako@yahoo.co.id /
جوال053 841 6553 /
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متهيد

موقع إندونيسيا اجلغرايف
مجهورية إندونيسيا تقع يف جنوب شرق آسيا وقد يطلق عليها األرخبيل ألهنا تتكون من جزر
متناثرة مرتامية األطراف متتلك  134427جزيرة زبرية وصغرية  94999منها غري مؤهلة للسكىن ذات
مناخ معتدل زما هو شأن الدول الواقعة يف اخلط االستوائي .تقع إندونيسيا يف زوردينات  º9مشال
اخلط االستوائي ´92º11-جنوب اخلط االستوائي ومن  ´45º141-´º25طوال بني قارة آسيا وقارة
أوسرتاليا.
متتد مسافة الدولة  34277ميال بني احمليط اهلندي واحمليط اهلادي ،وتتسع مسافة برها
 142224579زم مربع ،ويرتزز أزثر سكاهنا يف جزيرة جاوه حيث بلغ النصف من السكان ،وعدد
سكاهنا على حسب إحصاء عام 2919م بلغ  237،941،329نسمة.
حتتضن مجهورية إندونيسيا مخسة جزر زربى:
مسافة
جزيرة
 132،197زم مربع
جاوه
 473،999زم مربع
سومطرة
 532،499زم مربع
زاملنتان
122،219زم مربع
سوالويسي
وحتد من جهتها األربع ،وهي :
مشال دولة مليزاي وطول مسافة احلدود  1،722زم،
وسنغافوره ،وفلبني ،حبر جنوب الصني
جنوب دولة أوسرتاليا ،تيمور الشرقية واحمليط اهلندي
غرب احمليط اهلندي
شرق اببوا غينيا اجلديدة وطول مسافة احلدود  259زم
واحمليط اهلادي
()6

(https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia)2
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الباب األول  :نشأة الشيعة

تعريف الشيعة

وفيه فصالن:
الفصل األول  :تعريف الشيعة
الفصل الثاين :أصل الشيعة
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الفصل األول تعريف الشيعة

متهيد
الشيعة هلا فرق شىت وأمساء وإطالقات زثرية ،ولكن اختصارا إذا أطلق الشيعة يف هذا البحث
فاملراد منها اإلمامية ،وهلا أمساء وألقاب تعرف هبا:
 .1الرافضة وهي":فيرقة من الشيع ية ابيـعُوا زيد بن علي مث قالوا له  :تـبـرأَح من الشَحيخ َح ي
ني فأب
َح
ي ي ()3
ضوا عنه  .والن َحسبةُ  :رافض ٌّي" .
ضوهُ و َحارف ُّ
وقال  :زاان ويزير َحي جدي فرتُزوهُ ورف ُ
 .2أو اإلمامية للقول إبمامة علي رضي هللا عنه بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .3أو االثين عشرية حلصرهم اإلمامة على اثين عشر إماما من ذرية علي بن أيب طالب من
نسل احلسني ،وهم(:)4
اتريخ
لقبه
زنية
اسم
م
 23ق.هـ 49-هـ
أبو احلسن املرتضى
 1علي بن أيب طالب
59-2هـ
أبو حممد الززي
 2احلسن بن علي
91-3هـ
أبو عبدهللا الشهيد
 3احلسني بن علي
أبو حممد زين العابدين 25-32هـ
 4علي بن احلسني
114-57هـ
 5حممد بن علي بن احلسني أبو جعفر الباقر
142-23ه
 9جعفر بن حممد بن احلسني أبو عبدهللا الصادق
123-122هـ
 7موسى بن جعفر الكاظم .أبو إبراهيم الكاظم
293-142هـ
 2علي بن موسى -الرضي -.أبو احلسن الرضا
229-125هـ
 2حممد بن علي -اجلواد -.أبو جعفر اجلواد
254-212ه
أبو احلسن اهلادي
 19علي بن حممد اهلادي.
أبو حممد العسكري 299-232هـ
 11احلسن بن علي
قيل أنه ولد سنة 255ه ـ أو259ه ـ
 12حممد بن احلسن العسكري أبو القاسم املهدي
 .4أو اجلعفرية :نسبة إىل جعفر بن حممد الصادق الذي بنوا مذهبهم يف الفروع على أقواله
وآرائه -زما يزعمون -وهو بريء منهم.
 .5أو املوسوية نسبة إىل موسى الكاظم؛ قالوا :إن اإلمامة انتقلت من جعفر الصادق إىل ابنه
موسى الكاظم بنصه عليه؛ وليس إىل إمساعيل –أب لإلمساعيلية.-
( )3القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبدي جـ  /1صـ ـ .239
( )4أصـ ـول مذهب الشيعة للقفاري .197/1
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املبحث األول :تعريف الشيعة لغة
ال خيتلف التعبري يف معىن الشيعة اللغوي واستعماالته؛ فالشيعة يف اللغة مبعىن األتباع واألنصار؛
ذزر الفريوزآابدي أن لفظة الشيعة جتمع على أشياع وشيع زذلك مبعىن ي
الفرقة ،وقد يقع على املفرد
واملثىن واجلمع ،زما يقع زذلك على املذزر واملؤنث ،إال أهنا أصبحت علماً على زل من يتوىل عليا
وأهل بيته حىت صار امسا هلم خاصا(.")5
والفعل منه يقال تشيع-يتشيع أي":ادعى دعوى الشيعة ( ")9أو "انتحل مذهب الشيعة(.")7
وردت زلمة الشيعة يف موضعني من القرآن ،قال هللا تعاىل":ودخل الَحم يدينة على يح ي
ني غ َحفل ٍة
ي
ي
ي ي يي
يمن أ َحهليها فـوجد فييها رجل ي ي ي
استـغاثهُ ال يذي يم َحن يشيعتي يه على
ُ َح
ني يـ َحقتتالن هذا م َحن شيعته وهذا م َحن ع ُد يوه ف َح
َح
()2
ي ()2
ي
ي
ي
الذي م َحن ع ُد يوه فـوززهُ ُموسى فـقضى علَحيه " .قوله تعاىل":من شيعته" يعين من بين إسرائيل .
وقوهله تعاىل":وإين يم َحن يشيعتي يه يإلبَحـر ياهيم( .")19ذزر ابن زيثر يف تفسريه( )11عن ابن عباس رضي
هللا عنهما يقول" :من أهل دينه" .وقال جماهد":على منهاجه وسنته".
املبحث الثاين :تعريف الشيعة اصطالحا
تقدم يف املعىن اللغوي إشارة إىل زالم الفريوزآابدي":وقد غلب هذا االسم على زل من يتوىل
عليا وأهل بيته حىت صار امسا هلم خاصا( .")12هذا زالم جممل وفيه غموض؛ إلمكانية دخول أهل
السنة واجلماعة يف مفهومه ،ألن من معتقدات أهل السنة واجلماعة مواالة علي بن أيب طالب وأهل
بيته(.)13
ولذا ال بد من حتديد املعىن االصطالحي للشيعة حىت ينضبط على من اتصف هبا ،و يع َحلماً أبن
الشيعة وصف عام على زل فرقة ادعت والية علي بن أيب طالب وأهل بيته ،يدخل فيها الزيدية،
( )5انظر القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبدي جـ /1صـ ـ  ،242لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي جـ
/2صـ ـ .122
( )9املصـ ـدر نفسه جـ/1صـ ـ .259
( )7املعجم الوسيط إلبراهيم مصـ ـطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار جـ /1صـ ـ .1944
( )2القصـ ـصـ ـ.15 :
( )2تفسري ابن زثري :جـ /9صـ ـ .225
( )19الصـ ـافات.23 :
( )11تفسري ابن زثري جـ /7صـ ـ .23
( )12القاموس احمليط جـ /1صـ ـ .242
( )13العقيدة الطحاوية بتعليق األلباين صـ ـ  ،21والعقيدة الواسطية صـ ـ .29
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واإلمساعيلية ،والنصريية ،والدروز وغريها ،ويف هذا البحث يتناول فرقة منها وهي الشيعة اإلمامية االثين
عشرية ،فيحسن التحديد إما بذزر أهم آرائها زما فعله ابن حزم والشهرستاين وأبو احلسن األشعري
واجلرجاين وإما بذزر وصف عام مشتمل يتحدد املراد منها؛ خاصة وأن الشيعة اإلمامية االثين عشرية
تطورت يف معتقداهتا ،وتبلورت أخرياً بنوع ما ،فيؤدي ذلك إىل اختالف تعريفها نوعا ما.
تعريفات علماء الفرق
أوال :تعريف ابن حزم ،قال رمحه هللا تعاىل":ومن وافق الشيعة يف أن عليا رضي هللا عنه أفضل
الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأحقهم ابإلمامة وولده من بعده فهو شيعي ،وإن خالفهم
فيما عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون ،فإن خالفهم فيما ذزران فليس شيعيا(.")14
اثنيا :تعريف الشهرستاين ،قال رمحه هللا تعاىل":اإلمامية هم القائلون إبمامة علي رضي هللا عنه
بعد النيب عليه السالم؛ نصا ظاهرا ،وتعيينا صادقا ،من غري تعريض ابلوصف بل إشارة إليه ابلعني(.")15
اثلثا :تعريف اجلرجاين ،قال رمحه هللا":الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي هللا عنه وقالوا إنه
اإلمام بعد رسول هللا واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج عنه وعن أوالده(.")19
رابعا :تعريف أيب احلسن األشعري ،قال رمحه هللا":وإمنا قيل هلم الشيعة ألهنم شيعوا عليا رضوان
هللا عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول هللا فمنهم الغالية وإمنا مسوا الغالية الهنم غلوا يف على
وقالوا فيه قوال عظيما وهم مخس عشرة فرقة ( ")17وأحياان ذزر اإلمامية على أهنم "الذين يقولون ابلنص
على علي(.")12

( )14الفصـ ـل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف459 :هـ) جـ
/2صـ ـ .29
( )15امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أب بكر أمحد الشهرستاين (املتوىف542 :هـ) صـ ـ .192
( )19التعريفات للجرجاين رقم  ،251صـ ـ .171
( )17مقاالت اإلسالميني أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري صـ ـ .19
( )12املصـ ـدر السابق صـ ـ 13و.17
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عقائد الشيعة املستنتجة من التعريفات السابقة
ميكن أن يستخرج من تعريف ابن حزم والشهرستاين واجلرجاين السابق أهم معتقدات الشيعة
األساسية ال ي تتفق فيها مجيع فرقها ،فهي زالتايل:
 .1إن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .2إن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أحق الناس ابإلمامة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .3وإن أوالد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أحق الناس ابإلمامة بعده.
 .4وزاد الشهرستاين على ما ذزره ابن حزم ،أن إمامة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه زانت تتم عن
طريق النص الظاهر والتعيني الصادق.
اشرتزت الشيعة اإلمامية االثين عشرية فيها مع ختصيص أبن األئمة االثين عشر من نسل
احلسني رضي هللا عنه زما سبق ذزر أمسائهم وتزيد على معتقدات الشيعة السابقة ما يلي:
 .1رفضهم إمامة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما؛ فيخرج منها الزيدية (.)12
 .2أن أزثر الصحابة ضلوا برتزهم الوصية يف تنصيب إمامة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
 .3وأن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه سلك مسلك التقية (أن يقول إنه ليس إبمام) حيث مل يعلن
أمام املأل إبمامته.
 .4وأنه زان مصيبا يف مجيع أحواله ومل خيطىء يف شيء من أمور الدين لكونه أفضل الناس.
لذا قال أبو احلسن األشعري":الرافضة وإمنا مسوا رافضة لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر وهم
جممعون على أن النيب نص على استخالف على بن أيب طالب ابمسه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أزثر
الصحابة ضلوا برتزهم االقتداء به بعد وفاة النيب وأن اإلمامة ال تكون إال بنص وتوفيق وأهنا قرابة؛ وأنه
جائز لإلمام يف حال التقية أن يقول إنه ليس إبمام وأبطلوا مجيعا االجتهاد يف األحكام وزعموا أن
اإلمام ال يكون إال أفضل الناس وزعموا أن عليا رضوان هللا عليه زان مصيبا يف مجيع أحواله وأنه مل
خيطىء يف شيء من أمور الدين."29

( )12مؤسس الزيدية هو زيد بن علي زين العابدين ،الذي زان يرى صـ ـحة إمامة أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم مجيعاً،
ومل يقل أحد منهم بتكفري أحد من الصـ ـحابة .ومن مذهبهم جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل.
 29املصـ ـدر السابق صـ ـ .17-19
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التعريف املختار
ينبغي أن ينتبه إىل أمر سبق إشارته ،أن تعريف الشيعة مرتبط أبطوار ومراحل نشأهتم التارخيية
اآلتية (:)21
أوال :الشيعة األوىل أو املفضلة هم الذين يقدمون علياً على عثمان فقط مع تفضيلهم وتوليتهم
أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما؛ لذا وجد منهم أعالم احملدثني والعلماء أطلق عليهم لقب الشيعة،
ألن الشيعة يف مفهوم املتقدمني غري الشيعة يف مفهوم املتأخرين(.)22
اثنيا :الشيعة الغالية منهم السبئية هم الذين رفعوا اخلليفة الرابع علياً رضي هللا عنه وذريته إىل
مرتبة األلوهية أو النبوة (.)23
اثلثا :الشيعة املتأخرون :هم الذين استقوا عقيدهتم ودينهم من األصول احلديثية الثمانية وهي:
 .1الكايف حملمد بن يعقوب الكليين (ت  322هـ).
 .2وهتذيب األحكام أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي (ت  399هـ) ،امللقب عند الشيعة بـ
(شيخ الطائفة).
 .3واالستبصار فيما اختلف من األخبار للطوسي أيضاً.
 .4ومن الحيضره الفقيه البن اببويه القمي ( ت  321هـ ).
 .5والوايف للفيض الكاشاين حممد بن املرتضى املعروف مبال حمسن (ت  1921هـ).
 .9وحبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار حملمد ابقر اجمللسي (ت  1111هـ).
 .7ووسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة للحر العاملي حممد بن احلسن احلر العاملي
(ت1194هـ).
 .2ومستدرك الوسائل للطربسي حسني النوري الطربسي (ت  1329هـ).
فكان التعريف املختار املناسب ملا عليه الشيعة اليوم":هم الذين استقوا عقيدهتم ودينهم من
األصول احلديثية الثمانية" .فال يدخل فيهم نوعية الشيعة األوىل املفضلة زالزيدية اليوم ووراة األحاديث
النبوية ممن وصف أبهنم الشيعة.

()21مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة للقفاري جـ 1صـ ـ .149
()22انظر سري اعالم النبالء للذهيب جـ 1/صـ ـ.52/
()23انظر امللل والنحل للشهرستاين ص ـ .174
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الفصل الثاين
أصل الشيعة
ال ميكن أن يتوصل إىل معرفة نشأة الشيعة يف إندونيسيا إال إذا عرضت نشأة الشيعة ابتداء،
ألهنا امتداد عن تلك الفرقة املنشقة يف صدر اإلسالم؛ وزان أول ظهور معتقداهتا الغالية يف عهد علي
بن أيب طالب رضي هللا عنه على يد عبد هللا بن سبأ اليهودي من أهل صنعاء ،أظهر اإلسالم يف عهد
عثمان رضي هللا عنه خديعة ومكراً ،وزان من أشد احملرضني على اخلليفة عثمان رضي هللا عنه حىت
وقعت الفتنة .وأظهر التشيع الغايل يف أهل البيت ،ونشط يف التنقل من بلد إىل بلد؛ احلجاز والبصرة
والكوفة ،مث إىل الشام ،مث إىل مصر واستقر هبا  ،ووجد قبوال رائجا لبث مسومه ضد اخلليفة عثمان
والغلو يف علي ،وهذا النشاط منه يف نشر أفكاره مما يدعو إىل اجلزم أبن اليهود ي
ميولونه ،إذ زلما طرد
من بلد انتقل إىل آخر بكل نشاط ،والشك أنه حيتاج يف تنقله هو وأتباعه إىل من مي يوهلم وينشر آراءهم،
ومن يتوىل ذلك غري اليهود الذين آزروه يف إمتام خطته ليجنوا مثارها بعد ذلك الفرقة وجتهيل املسلمني
والتالعب أبفكارهم(.)24
وإليه تنسب السبئية ال ي من أفكارها(:)25
 .1رجعة حممد صلى هللا عليه وسلم وعلي بن أيب طالب.
 .2حممد خامت األنبياء وعلي خامت األوصياء.
 .3ظلم اخللفاء الراشدون الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان بوثوهبم على وصي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
 .4الثورة على األمراء حبجة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 .5دعوى نبوة علي بن أيب طالب مث ارتقى القول أبلوهيته.
 .9إن املقتول مل يكن عليا وإمنا زان شيطاان تصور للناس يف صورة على وإن عليا صعد إىل السماء
زما صعد اليها عيسى بن مرمي عليه السالم.

( )24انظر اتريخ الطربي جـ /2صـ ـ  ،947وفرق معاصـ ـرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي
عواجي جـ /1صـ ـ  ،322وعبد هللا بن سبأ شخصـ ـية خمتلف فيها بني السنة والشيعة فاحلق يدل على أنه شخصـ ـية حقيقية
تشههد بذلك زتب الشيعة ،انظر مناقشة هذه املسألة يف زتاب هلل مث للتاريخ[ زشف األسرار وتربئة األئمة األطهار] حلسني
املوسوي صـ ـ  .11-7الفرق بني الفرق لعبد القاهر صـ ـ .223
( )25انظر اتريخ الطربي جـ /2صـ ـ .942-947
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الباب الثاين
الشيعة يف إندونيسيا

()62

وفيه ثالثة فصول:
الفصل األول  :اتريخ دخول الشيعة يف إندونيسيا
الفصل الثاين  :أهم عقائد اإلثنا عشرية السائدة يف إندونيسيا
(
الفصل الثالث  :أعمال ونشاطات الشيعة يف إندونيسيا

()29خلصـ ـت هذا املبحث من " "Kemunculan Budaya Syiah di Alam Melayuحملمد مشس الدين هارون
وعزم الفاهم قمر الزمن.
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الفصل األول
اتريخ دخول الشيعة يف إندونيسيا
اختلف الناس يف اتريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا ومن حيمله ويدعو اإلندونيسيني إليه،
وينبين عليه اختالف يف نشأة الشيع ة فيها على اجتاهني:
()27
املبحث األول :نظرية الشيعة
تقول أبن الشيعة أول من جاء إىل األرخبيل قبل جميئ أهل السنة واجلماعة؛ طرحها:
س.ق.فاطمي ،أبوبكر آشيه ،أ.هشمي ،م.يونس مجيل وأيدهم مهايد الدين حيىي ،وعبد الرمن عبد هللا
وغريهم.
هؤالء يربطون هذه النظرية بنظرية اجلامعيني الغربيني الذين مييلون إىل أن دخول اإلسالم إىل
األرخبيل عن طريق الفرس واهلند مع عدم رفض وجود حماوالت من الدعاة العرب؛ أبدلة اتلية:
 أن الذين جاؤوا من العرب العلويني والفرس واهلند هم على مذهب الشيعة؛ ذزر سيدعلوي احلداد أن العرب العلويني فروا من بطش جيش احلجاج إىل ()Champa؛ و( S.Q
 )Fathimiقرر أبنه وجد يف ( )Champaحجر القرب للشيعي املؤرخ ب ـ431هـ1939/م ،ومن
( )Champaأحبر بعضهم إىل سيال ( )Sulawesiو( )Sabahيف حدود 29-95هـ-925/
795م ،واستدل مبا ذزره النويري يف هناية اإلرب يف فنون اآلداب بوجود العرب العلويني الذين سكنوا
سيال يف شرق الصني.
 ذزر عبد الرمحن عبد هللا جميء أفراد الشيعة إىل األرخبيل ،منهم سليمان بن عبد هللامن علماء الزيدية يف اليمن 259م.
مناقشة الدليلني:
 تفاصيل آاثرهم املذزورة ال تظهر واضحا. أ.هشمي وم .يونس مجيل بىن رأيهما على زتاب "إظهار احلق يف مملكة فرلق" أليبإسحاق مكاراين الفاسي،قررا يف حدود 173هـ722/م نزل مئة داع للشيعة من العرب والفرس واهلند
بعد الفشل ممن معارضة الدولة العباسية يف زمن املأمون ،منهم املسمى علي بن حممد الديباج بن علي
بن جعفر الصادق امللقب ابخلارصي ،يقال عنه أنه تزوج أبخت ملك فرلق ( )Perlakالشاطئ الغريب
من سومطرة ،وولد له السيد عبد العزيز شاه ،امللك األول ململكة الشيعة يف فرلق عام 225هـ249/م،
وذريته تدعى ابلعزيزية ال ي امتد حكمهم إىل عام 222م قبل أن سقط على أهل السنة واجلماعة.
( )27انظر أيضا تربئة الساحة الشيعة (ابللغة اإلندونيسية) صـ ـ .195
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اخلالصة واملناقشة :الكالم السابق رده أزيومردي أزرا ( )Azyumardi Azraحيث نفى
الوجود السياسي لإلسالم يف فرلق يف منتصف قرن  2م؛ إضافة على ذلك ال يذزر زتاب "عمدة
الطالب يف أنساب علي بن أيب طالب" هجرة علي بن حممد الديباج إىل فرلق بل ذزر هجرته إىل
البصرة واألهواز مث دفن يف بغداد؛ وزتاب "إظهار احلق" بعد البحث والدراسة عنه تبني أنه ليس له
وجود.
وهناك آراء أخرى لدخول الشيعة يف األرخبيل منها  :عن طريق التصوف الفلسفي يف القرن
12م مبجيء الشيخ عبد هللا عارف ( )Slamet mulyana, S Warsitoعلى أساس زتابه
"حبر الالهوت" ويدل ذلك أن مذهب الشيعة الباطنية هو أول وليست اإلمامية ،وعن طريق الشيعة
اإلمساعيلية الباطنية القرامطة يف القرن 15م (.)M.Yunus Jamil
أدلة القول أبولية الشيعة يف نشر الدعوة يف األرخبيل حمتاجة إىل دليل اترخيي اثبت ،لو فرضنا
أن الفرس واهلند هم الذين جاؤوا ابإلسالم يف األرخبيل فإنه ال يلزم منه أهنم شيعة ،فالفرس واهلند زان
هلما اتصال ابألرخبيل قبل اإلسالم -وإن زان ( )Thomas Arnoldأخرب بوجود الشيعة من
الفرس واهلند يف شواطئ جاوة وسومطرة يف أواخر القرن 14م -ولو نظران إىل اتريخ نفوذ الشيعة
اإلمامية يف الفرس زانت بدايته يف عهد الصفويني يف القرن  19م ،وأما قبله زان أهل السنة هو
املذهب السائد.
لذا ميكن القول أبن دخول الشيعة إىل األرخبيل يف حدود القرن 12م عن طريق التصوف
الفلسفي وإن زان اإلسالم قد وصل يف القرن 2/7م ،هذا ما ذهب إليه زل من AH Johns,
.Azyumardi Azra
وال يستنكر وجود أتثري الشيعة والتأثر هبا يف األرخبيل سواء من انحية االختفاالت (اتبوت
احلسن واحلسني يف ابرايمان-ابدنج-سومطرة العربية) أو األطعمة (ثريد عاشوراء يف جاوة ومازسر) أو
نوع رقص أو بعض الكلمات أو زتاابت أدبية (شعر قصة قتال احلسني يف زرابال للشاعر مينانج
ابغيندا ي
مامل الذي يقرأ يف  19حمرم) ،تبديل التاريخ سازا اجلاوي مبا يناسب اهلجري يف تسمية شهر
حمرم بعاشوراء/شورا ،ولكن ال يدل على أن هذه اآلاثر دالة على سبقية الشيعة.
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املبحث الثاين :نظرية أهل السنة واجلماعة
تقدم يف النظرية السابقة أن وجود آاثر الشيعة يف األرخبيل ال تدل على سبقيتها يف الوجود،
وذهب  Azyumardi Azraإىل أن أصحاب النظرية األوىل م.يونس مجيل وأ.هشمي وغريمها
استدلوا مبصادر حملية حتتاج إىل االختبار ومل يقم به ومل يقارهنا مبصادر أخرى .والتحقيق يدل على أنه
مل يكن مثة وجود سياسي إسالمي يف منطقة فرلق منتصف القرن 2م فضال عن القول بوجود الشيعة
فيه .مث أردف دليال آخر أبنه ليس مثة منافسة شديدة وحرب أهلية تذزر بني املتمثل ألهل السنة
والشيعة إال بعد تولية الدولة الصفوية يف إيران يف القرن 19م.
ورفض هامكا ( )22()Hamkaالرأي ومساه اخليال الذي أبدى به ( Onggang
 )parlindunganيف زتابه (’ )Tuanku Raoيف أن الشيعة القرامطة قد نشبت خمالبها يف
( )Minangkabauخالل 399سنة حبجة أن مستنده إىل مصدر  %22منه حمروق؛ ويستحيل
عقال أن دولة شيعية قد سيطر مدة  399سنة وهلا ُ 1299مال شيعة الشرسون املضطهدون ألهل السنة
أن تزيلها املذهب الشافعي الذي سيطر بعهدها ومل يتجاوز ملكه 34سنة؟
فبقي هناك نظرية العرب ( )Pijnappelذزر أبن العرب من الشوافع هاجروا إىل اىل اهلند
مث جاؤا األرخبيل ابإلسالم؛ فمذهب أهل السنة واجلماعة استطاع أن يتغلب على احلكم يف فرلق يف
القرن 2م مث انتشر وازدهر بشكل أوسع يف القرن 13م؛ يف ابساي ( )Pasaiحيث أهل السنة على
مذهب الشافعي يف الفقه قد سيطر عليها قبل تسرب الشيعة وهجرهتم من فرلق؛ هذه احلقيقة تنبئ أن
السنة سبق الشية يف دخول ( )Pasaiقبل القرن 19م.
من أقوى األدلة على أسبقية السنة يف الوصول إىل األرخبيل هي تلك العقيدة املرتسخة
األشعرية واملذهب الفقهي الشافعي املشابه لسكان اهلند ( )Gujaratومالابر(،)Malabar
وزارامانديل ( )Koromandelعلى حسب ما ذزره ابن بطوطة ( )22و(،)Thomas Arnold
و(.)Morrison

(( Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao )22أتليف هامكا)
( )22رحلة ابن بطوطة صـ ـ .319
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الفصل الثاين
أهم عقائد اإلثنا عشرية السائدة يف إندونيسيا
طبعت زتب زثرية يف مطابع شيعية تدعم معتقدات الشيعة؛ إما بياانً أتصيلياً أو راداً على
املخالفني ،ما ميكن استخراج معتقدات الشيعة منها؛ ولضيق الوقت أورد هنا زتاابن يكفيان إلبراز
بعض معتقدات الشيعة:
 .1تربئة ساحة مذهب الشيعة يف نظر علمائه املعتربين –بيان موجز شامل النسجام اجملتمع ،أتليف
( )39()Tim Ahlul Bait Indonesiaيف  272ورقة؛ إصدار جلنة إدارية آلل بيت
إندونيسيا(.)Dewan pengurus Ahlul Bait Indonesia
 .2أربعون شبهة حول الشيعة لـ( )Emilia Renita AZيف  249ورقة؛ إصدار رابطة أتباع آل
()31
بيت إندونيسيا" (،)IJABIزتبته رادة على منشورات تثري العوام تبث شبهات حول الشيعة
ودليال دعواي ألتباع "رابطة أتباع آل بيت إندونيسيا" (.)32()IJABI
بعض ما فيها من املعتقدات
ما يلي بعض معتقدات الشيعة اإلمامية يف إندونيسيا ،وزل ما وضع بني قوسني هو من زالم
مؤلف الكتاب:
" .1أصول عقيدة الشيعة ترتزز يف ثالثة التوحيد والنبوة واملعاد ،تضمن التوحيد  :العدل اإلهلي والنبوة
واإلمامة(تنبيه :ال متفر الشيعة من أنكر اإلمامة)...فأصول الدين مخسة  :التوحيد ،والنبوة ،واإلمامة،
والعدل ،واملعاد (.")33
" .2ومن ذلك تؤمن الشيعة ابلبداء...الذي هو تغيري قضاء هللا ابلعمل الصاحل أو الذنوب(...استدل
على ذلك مبا يف سورة الرعد  11 :و.")34()32
" .3تؤمن الشيعة أبن هللا ال يرى بعني جمردة؛ ألن الذي يرى بعني جمردة جسم وحيتاج إىل مكان ولون
وشكل وحيز؛ وتلك صفات املخلوق ،وهللا منزه عن صفات املخلوقني(.")35
(Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang muktabar penjelasan )39
ringkas-lengkap untuk kerukunan umat.
( )31مقدمة .13-12
( )32تقريظ على الكتاب زتبه زوج الكاتبة (رئيس رابطة أتباع آل بيت إندونيسيا) صـ ـ .19
( )33تربئة الساحة الشيعة صـ ـ .19-15
( )34املصـ ـدر السابق صـ ـ .19،17،12
( )35املصـ ـدر السابق صـ ـ .12
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" .4أما االستشفاع ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أو األئمة املعصومني والتوسل هبم فليس املراد منها
عبادهتم...ألن هذه األفعال ليست منافية للتوحيد؛ ألن عني الفعل هو جعلهم وسيلة يف الدعاء(.")39
" .5فيما يتعلق برواايت تنص على وجود حتريف القرآن يف الكتب احلديثية لدى الشيعة وأهل السنة،
فإن علماء الشيعة قرروا أبن تلك الرواايت غري مقبولة بل موضوعة خمتلقة ألهنا خمالفة لنصوص
القرآن(.")37
" .9ولذلك فإن الشيعة تؤمن أبن بعد وفاة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يواصل إمام زل زمان
وظيفته؛ وهم أفضل الناس يف زماهنم؛ وهلذا ،تؤمن الشيعة اإلمامية أبن هللا قد قرر خط اإلمامة بعد
النيب ألانس مطهرين من ذريته ونسله ،وعددهم  12إماما(.")32
 .7تؤمن الشيعة أبن اإلمامة ليست جمرد املنصب السياسي أو الرمسي بل هو منصب ديين رفيع...وتؤمن
أبن اإلمام جيب أن يكون معصوما من اإلمث واخلطأ...ولذا جيب طاعته مطلقا(.")32
 .2أرزان اإلميان ستة اإلميان ابهلل ومالئكته وزتبه ولقائه ورسله وابلبعث دون اإلميان ابلقضاء والقدر؛
وأرزان اإلسالم ستة :شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الززاة وصوم
رمضان وأداء اخلمس من املغنم (.)49
" .2قص القرآن عن املنافقني الذين هم يف احلقيقة مسلمون الذين عاشوا يف حياة النيب -ولذلك يف
املفهوم العام أن املنافقني هم الصحابة -وقد أغلظ عليهم القرآن .ابإلضافة إىل أن منهم من نقض
البيعة ال ي أخذ منهم اخلليفة .واستدلوا ابآلايت :ويممن حول ُكم يمن َحاأل َحعر ي
اب ُمنافي ُقون ويم َحن أ َحه يل الَحم يدين ية
َح َح َح
ي
مردوا على النيف ي
ٍ
ي
اق ال تـ َحعلم ُهم َحَنن نـ َحعلم ُهم سنُـع يذبـُ ُهم مرتـ َح ي
ني ُمث يـُرُّدون إىل عذاب عظي ٍم (التوبة.)191:
ُ
َح
ُ َح ُ ُ َح
وقوله تعاىل:وآخرون اعتـرفُوا بي ُذنُوهبييم خلطُوا عم ًال ص ي
احلًا وآخر سيئًا عسى الِلُ أ َحن يـتُوب علَحي يه َحم إين الِل
ُ َح
َح
غ ُفور ريحيم (التوبة)192:
" .19بعد ذزر اتفاق املسلمني على جواز نكاح املتعة يف أول اإلسالم مث حرمه النيب صلى هللا عليه
وسلم وعمربن اخلطاب ،قال :لو فرضنا أن الرأي له احتمال الصواب ،فالشيعة أخذت الدليل الثابت
41

( )39املصـ ـدر السابق صـ ـ .12
( )37املصـ ـدر السابق صـ ـ .21
( )32املصـ ـدر السابق صـ ـ.22
( )32املصـ ـدر السابق صـ ـ .25
( )49املصـ ـدر السسابق صـ ـ.42-42
41املصـ ـدر السابق صـ ـ .53-52
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أبن املتعة قد سبق أن أحله النيب ،ودليل التحرمي املختلف فيه ليس من النيب؛ أساس نكاح املتعة من
يي
ُجورُهن ف يريضةً وال ُجناح علَحي ُك َحم فييما تـراضَحيـتُ َحم بييه يم َحن بـ َحع يد
است َحمتـ َحعتُ َحم بيه مَحنـ ُهن فآتُ ُ
القرآن :فما َح
وهن أ ُ
ي
ي
يي
يما (النساء .)24:واستدل املؤلف حبديث عبد هللا بن مسعود وجابر
يما حك ً
الَحف يريضة إن الِل زان عل ً
بن عبد هللا وسلمة بن األزوع يف البخاري ومسلم(.")42

( )42املصـ ـدر السابق صـ ـ .73
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الفصل الثالث
)18(
أعمال ونشاطات الشيعة يف إندونيسيا
 ومل يكتف بنشر، مل يكن مثة سبيل إال سلكه،تفنن الشيعة يف حماولة تشييع اإلندونيسيني
املذهب يف املدن الكبرية أو جزيرة جاوة ابعتبارها مرززا علميا فحسب بل نشر وانتشر املذهب يف زل
: هنا يذزر الباحث استعراض أعمال ونشاطات القوم،مقاطعة من األرخبيل

1.
2.
3.
4.

: مؤسسات الشيعة يف األرخبيل وعناوينها: املبحث األول

Yayasan Fatimah : JL. Batu Ampar III No.14 Condet Jakarta Timur, 13520
Tazkia Sejati : Patra Kuningan IX No.6 Kuningan, Jakarta Selatan
Yayasan Al-Mahdi : Jakarta Utara
Yayasan Al-Muntazar : Komp. Taman Kota Blok E7 / 43 Kembangan Utara, Jakarta
Barat
5. Yayasan Madina Ilmu : Sawangan, Parung, Depok
6. Shaf Muslimin Indonesia : Cawang
7. IPABI : Bogor
8. Yayasan Insan Cita Prakarsa : JL. Lontar 4 No.9 Menteng Atas, Jakarta Selatan
9. Islamic Center Jakarta Al-Huda : JL. Tebet Barat II No 8, Tebet, Jakarta Selatan,
Indonesia 12810
10. Yayasan Ash-Shodiq : JL. Penggilingan No 16 A, RT 01 / 07 Jakarta Timur
11. Pengajian Ummu Abiha (HJ. Andriyanti) : JL. Pondok Hijau VI No.26 Pondok Indah,
Jakarta Selatan 12310
12. Pengajian Al-Bathul (Farida Assegaf) : JL. Clilitan Kecil, Jakarta Selatan
13. Yayasan Babul Ilmi : JL. Taman Karmila, Blok F3 / 15 Jatiwaringin Asri, Pondok Gede
14. Pengajian Haurah : JL. Kampus I Sawangan, Depok
15. MPII : JL. Condet Raya 14 Condet, Jakarta Timur 13520
16. FAHMI (Forum Alumni HMI) : JL. Fatimah 323 Depok
17. Yayasan Az-Zahra : JL. Dewi Sartika Gg. Hj.M.Zen No 17, RT.007 / 05, Cawang 3,
Jakarta Timur
18. Yayasan Al-Jawad : Gegerkalong Girang, No 92 Bandung 40015
19. Yayasan Muttahhari : JL. Kampus II No 32, Kebaktian Kiaracondong 40282
20. Majlis Ta'lim Al-Idrus : RT. 04 / 01 Cipaisan, Purwakarta
21. Yayasan Fatimah : JL. Kartini Raya No 11 / 13, Cirebon 45123

: http://pontrenalitisham.wordpress.com/2012/03/22/sekilas-data-syiah- )مصـ ـادر43(
di-indonesia_waspadalah/#more-1410,
http://www.syiahindonesia.com/index.php/data-a-fakta/yayasan-syiah/166-awasyayasan-agama-syiah-di-sekitar-anda, http://videosyiah.com/,
http://www.gensyiah.com/, http://www.fatimah.org/
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22. Yayasan Al-Kadzim : 23. Yayasan Al-Baro'ah : Gg. Lenggang IV-66 Blok H, Bumi Resik Panglayungan,
Tasikmalaya 46134 Jawa Barat
24. Yayasan 10 Muharrom : JL. Chincona 7 Pangalengan Bandung
25. Majlis Ta'lim An-Nur : JL. Otista No 21 Tangerang, Jawa Barat
26. Yayasan Ash-Shodiq : JL. Plesiran 44 Bandung 40132
27. IPABI : PO. BOX 509 Bogor, Jawa Barat
28. Yayasan As-Salam : JL. Raya Maja Utama 25 Majalengka, Jawa Barat
29. Yayasan Al-Mukarromah :JL. Cimuncang No 79 Bandung, Jawa BaratJL. Kebun
Gedang 80 Bandung 40274, Jawa Barat
30. MT Al-Jawad : JL. Raya Timur No 321 Singaparna, Tasikmalaya Jawa Barat
31. Yayasan Al-Mujtaba : JL. Walangi No 82 Kaum Purwakarta, Jawa Barat
32. Yayasan Saifik : JL. Setiabudi Blok 110 No 11A / 166 D Bandung, Jawa Barat
33. Yayasan Al-Ishlah : Drs. Ahmad, M.Ag JL. Pasar Kramat No 242 Pasar Minggu
Cirebon, Jawa Barat
34. Yayasan Al-Aqilah : JL. Eksekusi EV No. 8 Komp. Pengayoman, Tangerang 15118,
Banten - Indonesia
35. Yayasan Dar Taqrib : JL. KH. Yasin 31A PO. BOX 218 Jepara, Jawa Tengah
36. Al-Hadi : Pekalongan 51123 , PO BOX 88
37. Yayasan Al-Amin : Giri Mukti Timur II / 1003 / 20, Semarang, Jawa Tengah
38. Yayasan Al-Khoirat :JL. Pramuka 45, RT 05 / 06 Bangsri Jepara Demak JatengDesa
Prampelan, Rt 02 / 04 No 50 Kec Sayung, Jateng
39. Yayasan Al-Wahdah : Metrodanan, 1 / 1 no 81 Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah
40. Yayasan Rausan Fikr (Safwan) : JL. Kaliurang Km 6, Gg Pandega Reksa No 1B
Yogyakarta
41. Yayasan Al-Mawaddah : JL. Baru I Panaruban, Rt 02/03 Weleri, Kendal Jawa Tengah
42. Yayasan Al-Mujtaba (BP Arman) : JL. Pasar I / 59, Wonosobo, Jawa Tengah
43. Yayasan Safinatunnajah : JL. Pahlawan, Wiropati 261, Desa Pancur wening Wonosobo,
Jawa Tengah
44. Yayasan Al-Mahdi : JL. Jambu No.10, Balung, Jember, Jawa Timur 68161
45. Majlis Ta'lim Al-Alawi : JL. Cokroaminoto III / 254, Probolinggo, Jawa Timur
46. Yayasan Al-Muhibbiin : JL. KH. Hasan No.8, Probolinggo, Jawa Timur
47. Yayasan At-Taqi : Kedai Hijau, JL. RA Kartini No.7 Pandaan Pasuruan Jawa Timur
48. Yayasan Az-Zahra : Sidomulyo II No 38, Bululawang Malang, Jawa Timur
49. Yayasan Ja'far Ash-Shodiq : JL. KH. Asy'ari II / 1003 / 20 Bondowoso, Jawa Timur
68217
50. Yayasan Al-Yasin : JL. Wonokusumo Kulon Gg. 1 / No.2 Surabaya, Jawa Timur
51. Yayasan Itrah : PO BOX 2112, Jember, Jawa Timur
52. Yapisma : JL. Pulusari I / 30, Blimbing, Malang, Jawa Timur
53. Yayasan Al-Hujjah : JL. Sriwijaya XXX / 5 Jember, Jawa Timur
54. Yayasan Al-Kautsar : JL. Arif Margono 23 A, Malang, Jawa Timur
55. YAPI : JL. Pandaan Bangil, Kenep Beji, Pasuruan, Jawa Timur
56. Yayasan Al-Hasyim : JL. Menur III /25A Surabaya, Jawa Timur
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57. Yayasan Al-Qoim : JL. Sermah Abdurrahman No 43, Probolinggo, Jawa Timur
58. FAJAR : 59. Al-Iffah : JL. Trunojoyo IX / 17 Jember, Jawa Timur
60. Yayasan Bab Ilm : JL. KH. Wahid Hasyim 55 Jember 68137. Jawa - Timur Telpon :
0331-483147 PO. BOX : 232
61. Yayasan Al-Kisa' : JL. Taeuku Umar Gg. Sesapi No. 1 Denpasar, Bali
62. Al-Hasyimi : Toko Al-Kaf Nawir, JL. Selaparang 86 Cakranegara, Lombok
63. Yayasan Al-Islah : Kopm. Panakkukang Mas II Bloc C1 / 1 Makassar 90324
64. Yayasan Paradigma : JL. Sultan Alaudin no 4 / lr 6
65. Yayasan Fikratul Hikmah : JL. Sukaria I No 4 Makassar 90222
66. Yayasan Sadra : Makassar
67. Yayasan Pinisi : JL. Pontiku, Makassar, Sulawesi Selatan
68. Yayasan LSII : JL. Veteran Selatan, Lorong 40 No 60 Makassar
69. Yayasan Lentera : JL. Inspeksi Pam No. 15 Makassar
70. Yayasan Nurtsaqolain : JL. Jendral Sudirman No 36A Palopo Sulawesi Selatan, Belakang
Hotel Buana
71. Yayasan Shibtain : JL. Rumah Sakit no 7 Tanjung Pinang Kep. Riau
72. Yayasan Al-Hakim : Pusat Perbelanjaan Prinsewu, Blok B Lt 2, Lampung Selatan 35373
73. Yayasan Pintu Ilmu : JL. Kenten Permai, Ruko Kentan Permai No.7 Palembang 30114
74. Yayasan Al-Bayan : JL. Dr. M. Isa 132 / 795 Rt 22 / 8 Ilir Palembang
75. Yayasan Ulul Albab : JL. Air Bersih 24 D Kutabelang Lhoksumawe, Aceh
76. Yayasan Amali : JL. Rajawali. Komp. Rajawali I No. 7 Medan 20122
77. Kumail : JL. Punai 2 No. 26 Kuto Batu, Palembang
78. Yayasan Al-Muntadzar : JL. Al-Kahoi II no 80, Samarinda, Kalimantan Selatan
79. Yayasan Ar-Ridho : JL. A. Yani KM 6-7 No 59 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
80. Ust. Ali Ridho Alatas : JL. Sungai Ampal No.10 RT 43 / 15 Sumberjo, Balikpapan,
Kalimantan Timur
81. Madrasah Nurul Iman : Selat Segawin, Remu Selatan No 2 Sorong Irian Jaya
82. Yayasan Ar-Radhiyah
83. Yayasan Mulla Shadra, Bogor
84. Yayasan An-Naqi
85. Yayasan Al-Kurba

 التعريف بثالث مؤسسات الشيعة ذات شأن: املبحث الثاين
( IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA)  عن رابطة مجاعة أهل البيت إندونيسيا:أوال
جاوة الغربية-م يف ابندونج2999  يوليو1 : نشأة
.هادي سوواستيو. د،دميرتي ماهاايان. د،جالل الدين رمحت. د:املؤسس
جالل الدين رمحت. د:رئيس جملس الشورى
.دميرتي ماهاايان. د:رئيس جملس التنفيذ
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-

السكريتري العام :إمييليا (زوجة جالل الدين رمحت)
مزااي الرابطة (2992م):
معظم األتباع من املثقفني وعوام املسلمني.
متنع نكاح املتعة للعضوية.
املؤسسة الرمسية الوحيدة آلل البيت.
هلا نشاط ودور يف  33مقاطعة ،يف  24فرعا ،و 145فرع الفروع ،و125مكتبا وطنيا.
عدد العضوية بلغ مليونني والنصف ( )245994999عضوا.
هلا عشرة مدارس ومستوصف واحد جمانيا.

اثنيا :عن املركز الثقايف اإلسالمي (
العنوانBuncit Raya Kav. 35 Pejaten Barat Jakarta 12510 PO.BOX 7335 jkspm 12073 Telp.: 021-7996767 :
)ISLAMIC CULTURAL CENTER JAKARTA

Faks.: 7996777

الرؤى املستقبلية :حتقيق اجملتمع اإلسالمي مستنريا روحيا وعلميا وله قدرة عالية لكشف العامل اجلديد
املؤسسون :د.حيدر ابقر ،أ.د جالل الدين رمحت ،عمر شهاب.
املدير العام :الشيخ حمسن حكيم هللا.

العالقات:
 .1الوزارة الدينية اإلندونيسية.
 .2جملس العلماء اإلندونيسيني.
 .3املؤسسات الدينية.
 .4جبهات وجلان الشعب.
 .5مؤسسات آل البيت داخل وخارج إندونيسيا.
 .9اإلعالم.
 .7اجلامعات احلكومية واألهلية يف إندونيسيا.
اثلثا :مؤسسة العرتة
املكان  :ابجنيل ()Bangil
التأسيس1229 :م
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 وإحياء اجملالس الالرمسية، العزم يف تعريف آل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم حملبيهم:أرضية التأسيس
.)Bangil( تدرس علوم آل البيت يف مدينة ابجنيل
 علي رضا السقاف: الرئيس اإلداري
ابقر. م: انئب الرئيس
. زيد العيدروس:1 سكريتري
. حسني احلداد:2 سكريتري

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

 جمالس التعليم: املبحث الثالث

MT. Ar-Riyahi
Pengajian Ummu Abiha, Pondok Indah
Pengajian Al-Bathul, Cililitan
Pengajian Haurah, Sawangan
Majelis Ta'lim Al-Idrus, Purwakarta
Majelis Ta'lim An-Nur, Tangerang
MT. Al-Jawad, Tasikmalaya
Majelis Ta’lim Al-Alawi, Probolinggo

 رابطات اتبعة للشيعة: املبحث الرابع

Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)
Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia (IPABI), Bogor
HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran)
Shaf Muslimin Indonesia, Cawang
MMPII, Condet
FAHMI (Forum Alumni HMI), Depok

7. Himpunan Pelajar Indonesia di Republik Iran (ISLAT)
8. Badan Kerja Sama Persatuan Pelajar Indonesa Se- Timur Tengah dan Sekitarnya (BKPPI).
9. Komunitas Ahlul Bait Indonesia (TAUBAT)

 جمموعات تضم أتباع الشيعة: املبحث اخلامس

1. Islamic Cultural Center (ICC), Pejaten

2.
3.
4.
5.

Tazkia Sejati, Kuningan
Al-Hadi, Pekalongan
Al-Iffah, Jember
Lembaga Komunikasi Ahlul Bait (LKAB) =>

جمموعة خرجيي جامعة قم وال ي تشرف عليها املرزز الثقايف اإلسالمي التابع للسفارة اإليرانية
 ومؤسسة، ومؤسسة فاطمة عاقلة، مؤسسة املنتظر:واجملموعة تشرف على عدة مؤسسات شيعية منها
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 وجملس التعليم، ومؤسسة الوسيلة، ومؤسسة القرب، ومؤسسة النقي، ومؤسسة مال سدرا،الراضية
. وحرزة الدعوة احلسيين،الرايحي
 املدارس واملعاهد: املبحث السادس

1. SMA PLUS MUTHAHARI di Bandung dan Jakarta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pendidikan Islam Al-Jawad
ICAS (Islamic College for Advanced Studies) – Jakarta Cabang London
Sekolah Lazuardi dari Pra TK sampai SMP, Jakarta
Sekolah Tinggi Madina Ilmu, Depok
Madrasah Nurul Iman, Sorong
Pesantren Al-Hadi Pekalongan
Pesantren YAPI, Bangil

Lentera
Pustaka Hidayah
MIZAN
YAPI JAKARTA
YAPI Bangil
Rosdakarya
Al-Hadi
CV Firdaus
Pustaka Firdaus
Risalah Masa
Al-Jawad
Islamic Center Al-Huda
Muthahhari Press / Muthahhari Papaerbacks
Mahdi
Ihsan
Al-Baqir
Al-Bayan
As-Sajjad
Basrie Press
Pintu Ilmu
Ulsa Press
Shalahuddin Press
Al-Muntazhar
Mulla Shadra
CAHAYA
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 املطبعات ودور النشر: املبحث السابع

 كتاب الشيعة: املبحث الثامن

1. Alwi Husein, Lc
2. Muhammad Taqi Misbah
3. O.Hashem
4. Jalaluddin Rakhmat dan istrinya
5. Husein al-Habsyi
6. Muhsin Labib
7. Riza Sihbudi
8. Husein Al-Kaff
9. Sulaiman Marzuqi Ridwan
10. Dimitri Mahayana

 من طالب وخرجيي جامعات وحوزات يف قم: املبحث التاسع
1. DR. Abdurrahman Bima, Alumni dari Hawzah Ilmiah Qom, judul desertasi “Pengaruh
Filsafat dalam Konsep Politik Khomeni”.
2. DR. Khalid Al-Walid, Alumnus dari Hawzah Ilmiah Qom, judul desertasi “Pandangan
Eskatologi Mulla Shadra”
3. Muhsin Labib, Alumnus Hauzah Ilmiah Qom, Republik Islam Iran. Kandidat Doktor
Filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ali Ridho Al-Habsy cucu dari Habib Ali Kwitang, tahun 1974.
5. Umar Shahab, tahun 1976
6. Syamsuri Ali
7. Jalaludin Rahmat
8. Ahmad Barakbah
9. Muhammad Taqi Misbah Yazdi
10. Euis Daryati, Mahasiswi S2 Jurusan Tafsir Al-Quran, Sekolah Tinggi Bintul Huda Qom.
Ketua Fathimiah HPI 2006-2007.
11. Nasir Dimyati, S2 Jurusan Ulumul Quran Universitas Imam Khomeini Qom. Saat ini
aktif di BKPPI.
12. Usman Al-Hadi, Mahasiswa S1 Jurusan Ulumul Quran Univ. Imam Khomeini Qom.
13. Abdurrahman Arfan, S1 Jurusan Ushul Fiqh di Jamiatul Ulum Qom, Republik Islam
Iran.
14. M. Turkan, S1 Jurusan Filsafat & Irfan di Universitas Imam Khomeini Qom, Republik
Islam Iran
15. Siti Rabiah Aidiah, Mahasiswi di Jamiah Bintul Huda, Qom, Jurusan Ulumul Quran.
16. Muchtar Luthfi, Ketua Umum Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) di Republik Islam Iran
periode 2006-2007, Sekjen Badan Kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (BKPPI)
se-Timur Tengah dan Sekitarnya.
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17. Herry Supryono, Mahasiswa S1 Fiqh dan Maarif Islamiyah di Madrasah Hujjatiyah Qom,
Republik Islam Iran. 10. Saleh Lapadi, asal Sorong, alumni YAPI Bangil, Sekarang
menempuh S2 di Qom Iran, PIMRED ISLAM (Islam Alternatif)
18. Afifah Ahmad, Mahasiswi S1, Jurusan Maarif Islam di Jamiatul Bintul Huda, Qom
Republik Islam Iran
19. Emi Nur Hayati Ma'sum Said, Mahasiswi S2 Jurusan Tarbiyah Islamiyah & Akhlak di
Universitas Jamiah Azzahra, Qom-Iran
20. A. Luqman Vichaksana S1 Jurusan Filsafat & Irfan di Universitas Imam Khomeini Qom,
Republik Islam Iran
21. Ammar Fauzi Heryadi, mahasiswa Jurusan Filsafat & Irfan di Universitas Imam Khomeini
Qom, Republik Islam Iran.

معلومات أخرى عن عدد الطالب املبتعثني يف جامعات قم
عدد
رقم عام
59
1229 1
199
1222 2
59
2991 3
29
2994 4
 جمالت وجورانل: املبحث العاشر

1. Majalah Syi'ar

2. Jurnal Al-Huda
3. Jurnal Al-Hikmah
4. Majalah Al-Musthafa
5. Majalah Al-Hikmah
6. Majalah Al-Mawaddah (Bukan Majalah Al-Mawaddah terbitan Lajnah Dakwah Ma'had AlFurqan Gresik, red)
7. Majalah Yaum Al-Quds
8. Buletin Al-Tanwir
9. Buletin Al-Jawwad
10. Buletin Al-Ghadir
11. Buletin Bab IIm
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

 اإلذاعات والتلفزيون:املبحث احلادي عشر

IRIB ()إذاعة إيران ابللغة اإلندونيسية
Hadi TV, tv satelite (haditv.com)
TV Al-Manar, Libanon,  ابلتعاون مع شرزة االتصاالت إندوسات،م2992 مت التعاون يف البث يف أبريل
Myshiatv.com
Shiatv.net
 تلفيزيون الشيعة البث ابلعربيةhttp://www.karbala-tv.net/live.php/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

 املواقع يف الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت:املبحث الثاين عشر
 حتميل الكتب الشيعية جمانياhttp://tokobukuhawra.com
http://abatasya.net
www.jalal-center.com ?
www.fatimah.org
www.icc-jakarta.org
www. babilm.4t.com
http://www.ahl-ul-bait.org
http://ahmadsamantho.wordpress.com
www.islamalternatif.net
ICAS (icas-indonesia.org)
Islamfeminis.wordpress.com
http://www.wisdoms4all.com/ind/
Yapibangil.org
Alitrah.com
)11(

بلوغ رال/BLOGROLL : املبحث الثالث عشر

1. Ahmad Samontho http://ahmadsamantho.wordpress.com/
2. Anak bangsa http://umfat.wordpress.com/
3. blog Ahlul Bait http://www.aimislam.com/links.html
4. Cahaya ISLAM http://abuaqilah.wordpress.com/
5. cinta Rasul http://cintarasulullah.wordpress.com/
6. Eraalquran http://eraalquran.wordpress.com/
7. GENCAR AHLULBAYT NUSANTARA http://musadiqmarhaban.wordpress.com/
8. Haidarrein http://haidarrein.wordpress.com/
9. Hikmah Islam http://farterh04.wordpress.com
10. ICC http://www.icc-jakarta.com/
11. Info syiah http://infosyiah.wordpress.com/
12. ISLAM FEMINIS http://islamfeminis.wordpress.com/
13. Islam syiah http://islamsyiah.wordpress.com/

http://www.duapusaka.com : ) لصـ ـوتيات ومرئيات دعاة الشيعة انظر املوقع44(
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14. Jakfari http://jakfari.wordpress.com/
15. Lateralbandung http://lateralbandung.wordpress.com/
16. Luthfis http://luthfis.wordpress.com/
17. Luthfullah http://luthv.wordpress.com/
18. Ma’ashshadiqin http://comein.blogs.friendster.com/
19. Madinah Al-hikmah http://madinah-al-hikmah.net/
20. Nargis http://mashumah.wordpress.com/
21. Pak Jalal http://www.jalal-center.com/
22. Ressay http://ressay.wordpress.com/
23. Pelita zaman http://www.pelitazaman.blogspot.com/
24. Sahib Al-Zaman http://haidaryusuf.wordpress.com/
25. Suara keadilan http://iwans.wordpress.com/
26. TASNIM http://eurekamal.wordpress.com/
27. Telaga Hikmah http://www.telagahikmah.org/id/index.php
28. Wahabisme http://wahabisme.wordpress.com/
29. Musa http://musakazhim.wordpress.com/
30. Ahlulbayt http://keluargaabi.wordpress.com/

 طقوس وعبادات:املبحث الرابع عشر
 االحتفال ابملولد النبوي.1
 عيد الغدير.2
 صالة العيدين.3
 ذزرى عاشورا.4
 جملس دعاء الكميل.5
AL-SHIA.ORG  اجلامعات اإلندونيسية اليت مت ربطها مبوقع:املبحث اخلامس عشر
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Politeknik Negeri Jakarta
Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas
STMIK AKAKOM Yogyakarta
Universitas Gajah Mada
Unibersitas Pembangunan Nasbional “Veteran” Jakarta
Universitas Airlangga
Brawijaya University
Universitas Darma Persada Jakarta
Universitas Gunadarma
Universitas Islam Indonesia
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Universitas Muhammadiyah Jakarta 1
Universitas Negri Malang
Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Semarang
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pertanian Bogor
Institut Teknologi Nasional Malang
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
STIE Nusantara
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Universitas Klabat
Universitas Malikussaleh
Universitas Negeri Makasar
Universitas Sriwijaya
UPN Veteran Jawa Timur
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الباب الثالث
جهود علماء أهل السنة يف حماربة الشيعة
وفيه فصالن :
الفصل األول  :فتاوى وتقريرات مشايخ أهل السنة يف إندونيسيا
الفصل الثاين :موقف ورد فعل جملس العلماء اإلندونيسيي
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متهيد
احلمد هلل الذي جعل سنة التدافع بني احلق والباطل ،وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الدين النصيحة؛ فهيأ هللا العلماء الراسخني يف دينهم ينفون عنه أتويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني،
وحتريف الغالني.
تنوعت أساليب الرد على الشيعة بدءا من زتابة التقريرات من أفراد العلماء ،وإنشاء املواقع يف
اإلنرتنت ،ورفع القضااي املثرية من بعض دعاة الشيعة إىل احملكمة العليا ،إىل إصدار البياانت والفتاوى.
وهذه بعض مواقع أهل السنة واجلماعة يف الرد على الشيعة:
http://www.gensyiah.com/
)http://www.wylsh.com/ (Berbahasa Arab
http://www.syiahindonesia.com/
)http://videosyiah.com/ (Berisi Video-Video Bahaya Syi'ah
http://haulasyiah.wordpress.com/
http://hakekat.com/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

الفصل األول
فتاوى وتقريرات مشايخ أهل السنة يف إندونيسيا
أوال :تقرير حضرة الشيخ هاشم أشعري–رمحه هللا.)15( -
وهو أول من قام هبذا الواجب الديين يف إندونيسيا فيما عرفت ،حيث قال رمحه هللا":ومنهم
رافضيون يسبون سيدان أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ويكرهون الصحابة رضي هللا عنهم ،ويبالغون
هوى سيدان علي وأهل بيته رضوان هللا عليهم أمجعني ،قال السيد حممد يف شرح القاموس :وبعضهم
يرتقي إىل الكفر والزندقة أعاذان هللا واملسلمني منها .قال القاضي عياض يف الشفا :عن عبد هللا بن
مغفل قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":هللا هللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي فمن
أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى هللا
ومن آذى هللا يوشك أن أيخذه" ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":ال تسبوا أصحايب فمن سبهم
فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال" ،وقال صلى هللا عليه وسلم":ال
تسبوا أصحايب فإنه جييء قوم يف آخر الزمان يسبون أصحايب فال تصلوا عليهم وال تصلوا معهم وال
تنازحوهم وال جتالسوهم وإن مرضوا فال تعودوهم" ،وعنه صلى هللا عليه وسلم":من سب أصحايب
()45رسالة أهل السنة واجلماعة صـ ـ  ،19-2وحضرة الشيخ هاشم أشعري هو املؤسس والرئيس األزرب ملسسة هنضة العلماء
الوطين.
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فاضربوه" ،وقد أعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أن سبهم وآذاهم يؤذيه وأذى النيب صلى هللا عليه وسلم
حرام ،فقال":ال تؤذوين يف أصحايب ومن آذاهم فقد آذاين" ،وقال":ال تؤذوين يف عائشة" .وقال يف
فاطمة":بضعة مين يؤذيين ما آذاها" اهــ.
اثنيا :أ.د هامكا–رمحه هللا1031-1093( -م)
قال يف جريدة ( )Kompasاتريخ 1229/12/11م:
"َنن أهل السنة يف إندونيسيا ،وابلتوضيح أننا يف العقيدة أتباع أيب احلسن األشعري وأيب
منصور املاتوردي ،ويف الشريعة أتباع الشافعي أساساً ،مع االعرتاف ابملذاهب الفقهية الثالثة
الباقية(احلنفية ،واملالكية،واحلنابلة) .هبذه االعتبارات ميكنين زرئيس جملس العلماء اإلندونيسيني أو
زفرد ،أن أوضح موقفي جتاه الثورة اإليرانية -1 :متمشيا مبقدمة دستور الوطن (1245م)  ،أبدي
الفرح على الثورة اإليرانية ملعارضتهم نظام الشاه البعيد عن العدل -2 .بعد أن تبني أن الثورة اإليرانية
على أساس املذهب الشيعي؛ فال نتدخل يف أمور دولة أخرى ،وأان ابق على سني ي الذي ال حيتاج إىل
التمسك ابملذهب الشيعي وتعاليم اخلميين".
اثلثا :د.حممد انصر –رمحه هللا1001-1093( -م)( )11قال:
"يف غرة العام الثمانني بدأ دخول الكتب الشيعة املرتمجة من العربية يف بعض عناوين يف جاوة
الوسطى وجاوة الشرقية وتُتداول من يد إىل أخرى؛ وعلماؤان عرفوا ولكنهم سكتوا ،ويف حني بدأ طباعة
الكتب واملنشورات الشيعية ابللغة اإلندونيسية؛ منها أتليف الكتاب اإلندونيسيني ومنها مرتمجة من
اللغة اإلجنليزية ،طبعت هذه الكتب يف املطبعات ودور النشر يف جاوة الغربية ،وجاوة الوسطى ،وجاوة
الشرقية وغريها ،وانل القبول الواسع السيما من قبل الشباب؛ واخلطوة األخرى بدأ بعض الطالب
بزايرة طهران عن طريق زواال لومبور ،ونيو دهلي يف حني استعرت احلرب اإليرانية-العراقية؛ وبعد عودهتم
محلوا معهم ثقافات الشيعة .والذي لفت االنتباه أن مع بعضهم حجارة صغرية احلجم وضعها حيال
مكان سجوده ،هكذا صالة أزثر أتباع مذهب الشيعة...إذا عرفنا أن األمر قد تطور هذا التطور،
أحيسن لعلماء إندونيسيا أن يقابله ابلسكوت اجملرد؟ زال مث زال (لكل سؤال جواب ،ويتحرك اجملدف)
(.)42
()12

( )49أ.د هامكا هو البطل الوطين ومن زبار مؤسسة احملمدية والرئيس العام جمللس العلماء اإلندونيسيني املرززي يف فرتة -1275
1229م.
()47د .حممد انصـ ـر هو البطل الوطين أول رئيس الوزراء يف إندونيسيا ومؤسس جملس األعلى للدعوة يف إندونيسيا.
()42مقدمة ترمجة زتاب "الشيعة والسنة" إلحسان إهلي ظاهر ،املرتجم يب عاريف ،شرزة بناء العلم ،سورااباي 1224م صـ ـ .19-2
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رابعا :الكياهي احلاج حسن بصري–رمحه هللا1003-1069()10(-م):
"أما قضية الشيعة ال ي َنن بصددها يف هذه الندوة ،فاحلمد هلل يف عام 1223م يف شهر
أبريل اجتمع علماء إندونيسيا وماليزاي وسنغافورة يف مقر االجتماع يف بروين دار السالم ،وأان أذزر أننا
زوان جلنة قوية آنذاك ،من العلماء األفاضل منهم الرئيس العام لنهضة العلماء الكياهي احلاج إلياس
روحيات-رمحه هللا ،-والكياهي احلاج أزهر بشري الرئيس العام جلمعية احملمدية من مدينة "يوغيا" على
قيد احلياة يومئذ ،وأان رئيس جملس العلماء اإلندونيسيني؛ اجتمعنا هناك مع زافة علماء ماليزاي وسنغافورة
وبروين دار السالم يف ندوة عقدت بعنوان العقيدة...قد قرران يومئذ َنن املبتعثني من أربع دول أبن
ندافع أوطاننا من العقائد املنحرفة؛ ومت إمجاع علماء أربع دول على أمرينَ-1 :نن أهل السنة ولسنا
الشيعة-2 .ويف الفقه على مذهب الشافعي وجيوز أن أيخذ من املذاهب الثالثة األخرى وال خيرج
عنها.")59(...
خامسا  :أ.د.هـ.م .راشدي(6991-1015م).
قال يف زتابه "ما هي الشيعة؟"بعد ذزر عقائد الشيعة من زتاهبم الكايف للكليين":القول
بعصمة األئمة والقول أبن اإلميان ابألئمة يكفر الذنوب عقيدة خمالفة لإلسالم؛ لو فرضنا أن عليا
اخل َحيري وما مس يين
ت يمن َح
ت أ َحعل ُم الَحغَحيب ال َحست َحكثـ َحر ُ
معصوم لتغري جمرى التاريخ ،والقرآن يقرر للنيب ":ول َحو ُزَحن ُ
السوءُ"(األعراف.")51( )122:
ُّ

()42الكياهي احلاج حسن بصـ ـري–رمحه هللا -الرئيس العام جمللس العلماء اإلندونيسيني يف فرتة 1222-1225م.
( )59ملاذا نرفض الشيعة؟ (ابللغة اإلندونيسية) صـ ـ  xxx-xxxiiiاتريخ  12مجادى األوىل 1412هـ 21 /سبتمبري 1227م.
( )51ماهي الشيعة؟ ابللغة اإلندونيسية ،صـ ـ .35
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الفصل الثاين
()56
موقف ورد فعل جملس العلماء اإلندونيسيني
جملس العلماء اإلندونيسيني الذي أسس من عام  1275م يتمتع وطنيا ابعرتاف اتم من قبل
طريف احلكومة اجلمهورية اإلندونيسية والشعب اإلندونيسي معاً.
وقد أصدر اجمللس سواء املرززي أو الفرعي الفتاوى والتوجيهات خباصة قضية الشيعة الرافضة
منذ عام 1224م إىل الوقت الراهن ،ما يدل على اهتمامهم البالغ واملسؤولية الكبرية ملستقبل املسلمني
يف إندونيسيا خاصة ويف سائر الدول اإلسالمية عامة؛ أنقل هنا املوقف الرمسي( )53الصادر من اجمللس
املرززي عام 2913م1434/ه ضمن زتيب بعنوان "دليل جملس العلماء اإلندونيسيني يف التعريف
والتحذير من اَنرافات الشيعة يف إندونيسيا" ،وفيه ما يلي:
"العلماء هم ورثة األنبياء زما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم (رواه أبو داود) ،واألنبياء هم
ال يذين يـبـليغُون يرساال ي
ت الِلي وخيَحش َحونهُ وال خيَحش َحون أح ًدا إيال الِل وزفى يابلِلي ح يسيبًا (األحزاب.)32:
ُ
وجملس العلماء اإلندونيسيني هو هيئة جتمع العلماء والزعماء واملثقفني وحتمي حقوق املسلمني
يف إندونيسيا ،وهي مسؤولة عن إجياد احللول ملسائل دينية اجتماعية ال ي تظهر ويواجهها اجملتمع،
واجمللس يف ذلك يتمتع ابعرتاف حافل من طريف اجملتمع واحلكومة.
ما يلي نقاط من خالصة آراء وجهات نظر علماء إندونيسيا املنضمني يف اجمللس منذ أتسيسه
1275م إىل الوقت الراهن فيما يتعلق مبذهب الشيعة اإلمامية:
 .1اجمللس حساسي جتاه اَنرافات دينية ،وحريص وابلقيام مبواجهتها :يتميز تقرير الفتاوى
مبواصفات :سريع الرد ،والنشاط ،والدفاعي املستمر (انظر جمموع فتاوى اجمللس)5:؛ أي حماوالت
تضليل واالحنراف يف االستدالل مفسد لصفاء واستقرار احلياة الدينية .ولذا عزم اجمللس ابلتصدي
عنها ابجلد واالستمرار" (فتوى اجمللس 1 ،يونيو 1229م ضمن جمموع فتاوى اجمللس ص .)42
 .2فتوى اجمللس مبنية على أدلة واضحة موصلة إىل احلق وصفاء الدين" .فتوى اجمللس مبنية على
الكتاب والسنة والقياس واإلمجاع واألدلة املعتربة األخرى"(جمموع فتاوى اجمللس)5:؛ "واجمللس له أحقية
إبصدار الفتاوى املتعلقة ابلدين بشكل عام ،وتدخل دخوال أوليا :املسائل الفقهية والعقدية املتعلقة
بوجه احلق وصفاء دين املسلمني يف إندونيسيا"(جمموع فتاوى اجمللس.)7:

( )52زتيب "إرشاد جملس العلماء اإلندونيسيني عن مذهب الشيعة" مجادى األخرى 1434هـ ،مرتجم من اللغة اإلندونيسية صـ ـ
.139-113
( )53دليل جملس العلماء اإلندونيسيني يف التعريف والتحذير من اَنرافات الشيعة يف إندونيسيا صـ ـ .139-113
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 .3صحة االستدالل املوصلة إىل احلق وصفاء الدين مبنية على فهم وعمل أهل السنة واجلماعة
مبفهومه الواسع ،يعترب االستدالل وفهم األدلة املخالف ألهل السنة واجلماعة اَنرافا" .إمكانية وجود
اخلالف يف أوساط املسلمني ليس مبعىن احلرية بال حدود وبال ضوابط؛ االختالف املعترب هو الذي
يكون فيه جمال اخلالف ،واالختالف غري املعترب هو الذي ال يكون فيها جمال اخلالف البتة،
زاالختالف يف املسائل الثابتة املعلومة من الدين ابلضرورة؛ وجمال اخلالف هو الذي يكون يف إطار
فهم "ما أان عليه وأصحايب" وهو فهم الدين من خالل معتقد أهل السنة واجلماعة"(قرار اجتماع
علماء إندونيسيا الثاين املنعقد يف غونتور  29مايو 2999م ،ضمن جمموع فتاوى اجمللس.)241:
 .4وعلى هذا األساس ،مذهب الشيعة الذي هو "إنكار مروايت األحاديث من غري آل البيت،
ودعوى عصمة األئمة ،إنكار اإلمجاع بدون األئمة ،القول أبن اإلمامة رزن من أرزان الدين ،إنكار
خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم أمجعني"(جمموع فتاوى اجمللس :معتقد الشيعة )49 :
منحرف وال بد من حتذير األمة منها .نظرا لوجود اخلالف األصويل بني الشيعة وأهل السنة زما هو
مذزور أعاله ،وعلى وجه اخلصوص اخلالف يف اإلمامة (احلكومة)؛ أعلن جملس العلماء اإلندونيسيني
لسائر املسلمني أهل السنة واجلماعة يف إندونيسيا أن حيذروا من إمكانية وحماولة دس األفكار املبنية
على معتقدات الشيعة"( .بتززية جلنة الفتوى يف اجمللس  7مارس 1224م ،انظر جمموعة فتاوى
اجمللس.)47-49 :
 .5قرر جملس العلماء اإلندونيسيني موقف أغلبية املسلمني يف إندونيسيا عن الشيعة ضمن فتوى
اجمللس عن نكاح املتعة؛ ما يلي":ن يز ُن  .1 :أبن نكاح املتعة قد انتشر يف أوساط بعض املسلمني شبااب
وطالاب على وجه اخلصوص .2.وأبن عملية نكاح املتعة يورث يف قلوب الوالدين والعلماء واملربني
والوجهاء واملسلمني حزان وأسا وخوفا وقلقا ،ويعد أداة ملؤامرات املد الشيعي يف إندونيسيا.3.أبن أهل
السنة واجلماعة هم أغلبية املسلمني يف إندونيسيا الذين ال يعرتفون وينكرون معتقدات الشيعة عموما
ونكاح املتعة خصوصا (فتوى نكاح املتعة 25أزتوبر 1227م ،انظر جمموعة فتاوى اجمللس.)379 :
 .9البيان عن اَنراف معتقدات الشيعة مدعوم بـ ــقرار"عشر مواصفات للفرق الضالة" الذي قرر
يف اجتماع العمل الوطين للمجلس ،يف الثالاثء  9نوفمرب 2997م املنعقد يف "ساري ابن ابسيفيك"
جازرات ،وهو زالتايل .1:إنكار رزن من أرزان اإلسالم .2.اعتقاد أو اتباع عقيدة خمالفة لدليل شرعي
(الكتاب والسنة).3.االعتقاد بنزول الوحي بعد القرآن.4.إنكار ثبوت القرأن وأحقيته .5.تفسري
القرآن بغري قواعد التفسري الثابتة.9.إنكار السنة زمصدر التلقي عند املسلمني .7.االستهزاء وتكذيب
النيب الرسول.2.إنكار حممد زونه خامت األنبياء والرسل.2.زايدة أو نقصان عبادة ال يثبت
شرعا.19.وتكفري املسلمني حبجة أهنم ليسوا من مجاعتهم .املواصفات العشرة تنطبق جبميعها على
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الشيعة اإلمامية االثين عشرية مذهب آل البيت (بزعمهم) .وهذا من نتائج شورى (جلنة علماء معاهد
منطقة " )BASSRAمادورا" املنعقد يف  3يناير 2912م يف مبىن املرزز اإلسالمي مدينة
ابميكاسان-مادورا.
 .7أما مواصفات الفرق الضالة على ما قررها جملس شورى علماء آشيه ( )MPUيف ابندا آشيه
2992م موافقة ملا قررها جملس العلماء اإلندونيسيني املرززي يف اجتماع العمل الوطين للمجلس
2999م ،مع إضافة ثالثة أمور .1:اعتقاد أو اتباع عقيدة خمالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة.2شرح
لألحاديث بغري قواعد علم مصطلح احلديث .3.استهزاء وحتقري صحابة النيب صلى هللا عليه
وسلم(.جمموع دساتري ،وقرارات وزارة ،وقوانني املنطقة ،وقرارات رئيس املقاطعة ،وفتوى وقرار ونصيحة
جملس شورى علماء آشيه ص .)492
 .2أصدر جملس العلماء اإلندونيسيني مقاطعة جاوة الشرقية أتزيد الفتوى ابَنراف الشيعة ببيان
واضح وصريح زالتايل":نقرأ...ونزن...وهنتم...ونذزر...ونقرر .1:نثبت ونقرر عدة قرارات اجمللس يف
املنطقة الذي أصدر أبن تعاليم الشيعة (اإلمامية ،أو االثين عشرية أو مذهب آل البيت وَنوها) أو
التعاليم املشاهبة هبا ضالة مضلة .2.نقرر أبن استخدام لقب آل البيت ألتباع الشيعة هو نوع من
أنواع تدليس آلل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.3.ونعمم :أ.أبن حيذر املسلمون من أجل أن
ال يتأثروا مبعتقد وتعاليم الشيعة.ب .املسلمون مطالبون أبن ال يردوا أي إاثرات عن طريق العنف ألنه
مرفوض شرعا وخمالف حملاولة إجياد بيئة صاحلة للدعوة اإلسالمية.ج .إىل احلكومة سواء مرززاي أو بلداي
أن ال تعطي الفرصة النتشار معتقد الشيعة يف إندونيسيا ،ألن انتشاره يف إندونيسيا الذي يعتقد معظم
سكاهنا مبعتقد أهل السنة واجلماعة يؤدي إىل الفوضى وعدم استقرار األمن وينبئ خبطر حمدق لوحدة
الوطن اجلمهورية اإلندونيسية.د .إىل احلكومة سواء مرززاي أو بلداي يرجى منهم اختاذ القرار املوافق
للقوانني املعتمدة ،مثل جتميد أو منع نشاطات الشيعة واملؤسسات التابعة هلا.هـ .إىل احلكومة سواء
مرززاي أو بلداي يرجى منهم اختاذ القرار احلاسم املتمثل إبجياد حلول ألزمات ال ي وقعت ،ليس يف حني
وقوعها فحسب بل بتحقيق أسباهبا واملثريين وراءها ومتابعة القصية ابستمرار؛ ألهنم سبب لإلرهاب
والعنف النفسي.و .إىل احلكومة سواء مرززاي أو بلداي يرجى منهم اختاذ القرار احلاسم يف مواجهة الفرق
املنحرفة ألهنا ال تدل على احلرية الدينية وإمنا االستهزاء ابلدين.ز.وإىل جملس العلماء اإلندونيسيني
املرززي أن يصدر الفتاوى على املستوى الوطين عن اَنراف وضالل الشيعة وخاصة االثين عشرية أو
ال ي تتسرت ابسم مذهب آل البيت وَنوها والتعاليم املشاهبة هلا(.قررها هيئة رايسة جملس العلماء
اإلندونيسيني مقاطعة جاوة الشرقية يف سورااباي  27صفر 1433هـ 21/يناير 2912م بتوقيع الرئيس
العام الكياهي احلاج عبد الصمد خباري والسكرتري العام احلاج إمام طرباين)
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 .2فتوى اجمللس يف مقاطعة جاوة الشرقية السابقة مطابقة بفتوى اجمللس املرززي؛ ولذا على فروع
اجمللس تنفيذ فتوى اجمللس املرززي"،فتوى اجمللس املرززي وفتوى اجمللس الفرعي يف املقاطعة واملنطقة
املبنية على القواعد املسبقة يف هذه الرسالة االتفاقية على حد سواء يف االعتبار وال التنايف بينهما.
(جمموع فتاوى اجمللس.)2:
 .19من أجل أن معتقد الشيعة خمالف ملا زان عليه أهل السنة واجلماعة الذي نعتقد صحته
العتماده على الكتاب والسنة ،فالشيعة منحرفة (مطابق لبيان بند اَنراف تعاليم الشيعة) ،ال بد من
األخذ ابحلذر (فتوى اجمللس 1224م) ،مردودة غري معرتف هبا (فتوى اجمللس يف نكاح املتعة
1227م) .على املسلمني يف إندونيسيا أن يتمسكوا بعقيدة أهل السنة واجلماعة وال يغرتوا بعقائد
أخرى املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة مبعناه الواسع املقبولة عند املسلمني يف إندونيسيا والعامل
اإلسالمي عامة .ولكن يف حلول مشازل املتعلقة ابلفقه أو العقيدة ال بد أن نراعي يف ذلك األخالق
الكرمية ابحللم والصراحة واحلكمة ،واملوعظة احلسنة واجملادلة ابل ي هي أحسن املطابقة لدساتري مجهورية
إندونيسيا بعيدين عن العنف والتطرف جتاه الفرق املنحرفة ال ي أفىت جملس العلماء اإلندونيسيني
ابَنرافها.
 .11جملس العلماء اإلندونيسيني يف مسريته حياول إجياد وحتقيق وحدة اإلمة اإلسالمية يف إندونيسيا،
ي يي
ي
اعب ُد ي
ون
هذا أمر ممدوح من أجل حتقيق قول هللا تعاىل ":إن هذه أُمتُ ُك َحم أُمةً واحد ًة وأان ربُّ ُك َحم ف َح ُ
(األنبياء .")22:الوحدة واألخوة ال يتعرض معنامها للتأويل الفاسد من أجل إغراء وجذب السين إىل
التشيع ،ومتابعة طباعة زتب الشيعة ونشر اإلعالم املهامجة لعقائد السين....
 .12اجمللس يطالب اجلهات الدعوية والذين عندهم املطالب الشيعية أن يدعوا حرصهم ورغبتهم يف
تشييع املسلمني يف إندونيسيا ،وإيقاف حماولة نشر معتقداهتم زتحريف القرآن وعادهتم سب ولعن
الصحابة وزوجات النيب صلى هللا عليه وسلم (أمهات املؤمنني) يف أوساط اجملتمع اإلندونيسي سواء
زتابة أو إعالما ،ألنه يسيء إساءة عظيمة ألصول اإلسالم وتفريق لصفوف املسلمني يف إندونيسيا...
 .13فيما يتعلق بتقريب السنة والشيعة ،اجمللس يرى أن حرزة التقريب ما هي إال جهاز حترزه الشيعة
لتحقيق رغباهتا على حساب عقيدة وأصول أهل السنة واجلماعة .وقد قام جلة من العلماء األفاضل
هبذه التجربة وبدؤوا يشككون يف مدى مفعولية هذا املشروع.
 .14ابإلضافة إىل رفض ومنع استرياد معتقد الشيعة إىل داخل الدول اإلسالمية اجمللس زذلك يرى
مضمون "رسالة عمان" 2995م ،إذ الرافضة تتحصن وراءها جلذب اعرتاف ونشر معتقداهتا ،ال بد
من التنبيه أن "رسالة عمان" ليست رسالة اتفاقية لتربير معتقات الشيعة...
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 .15اجمللس يرى أن السبب الرئيس النتشار الشيعة يف إندونيسيا هو االهتمام والدعم الكبري من
احلكومة اإليرانية عن طريق التعليم والثقافة والدين؛ فمن هذا النطاق اجمللس يطالب احلكومة اجلمهورية
اإلندونيسية أن حتدد العالقات الدولية يف جمال السياسة واالقتصاد والتجارة دون التعرض جملال التعليم
والثقافة والدين زما علم أن التشيع يتسلل عن طريق اجملاالت الثالثة .القرار السياسي السابق ال بد
أن تطبقها اجلمهورية اإلندونيسية عن طريق الوزارة اخلارجية ،والوزارة الدينية ووزارة املعارف والثقافة
للجمهورية اإلندونيسية من أجل إيقاف تطور املد الشيعي يف إندونيسيا الذي قد وصل إىل التشويش
املهدد لألمن الوطين وتفريق وحدة وتوحد الوطن والشعب".
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اخلامتة
وبعد؛ فإين أمحد هللا الذي ال إله غريه حيث أمت يل زتابة هذا البحث ،وأعانين على
جتاوز الصعاب يف إزماله ،ويف اخلتام أود تدوين أبرز نتائج ال ي توصلت إليها ،وأهم التوصيات؛
فأبرز ما توصلت له من نتائج:
 .1أن أهل السنة واجلماعة على مذهب اإلمام الشافعي فقها ،هم أول من نشر اإلسالم
يف األرخبيل.
 .2أن الشيعة السائدة يف إندونيسيا هي اإلمامية (النتمائها إىل السفارة اإليرانية) ،وتشابه
العقائد وطقوس العبادات ،وابتعاث الطالب اإلندونيسيني إىل إيران.
 .3ودخول الشيعة اإلمامية يف األرخبيل إما عن طريق التصوف الفلسفي يف القرن
12م) ،(Slamet Mulyana, S Warsitoأو عن طريق الشيعة اإلمساعيلية
الباطنية القرامطة يف القرن 15م (.)M. Yunus Jamil
 Prof DR Hamka, Prof DR Azyumardi Azra .4هلما دور يف
الرد على أسبقية الشيعة يف نشر دعوهتا يف إندونيسيا ،والبيان أن الصحيح ليس زذلك.
 .5ذزرت أهم معتقدات الشيعة يف إندونيسيا من زتابني ،األول :تربئة ساحة مذهب
الشيعة يف نظر علمائه املعتربين –بيان موجز شامل النسجام اجملتمع ،أتليف ( Tim
 )Ahlul Bait Indonesiaوالثاين :أربعون شبهة حول الشيعة لـ( Emilia
 )Renita AZوهي تشابه معتقدات الشيعة اإلمامية يف إيران.
 .9للشيعة أعمال ونشاطات قوية تظهر من تضخم عدد وسائلها من مؤسسات تعليمية
أو ثقافية وتفنن أساليب نشرها من استخدام الشبكة العنكبوتية ،واإلذاعة ،والتلفزيون،
وطباعة الكتب ،وابتعاث الطالب إىل إيران يف إندونيسيا ،وإقامة طقوس علنية واملشارزة
يف الدوائر احلكومية وغريها.
 .7قام العديد من علماء إندونيسيا بواجبهم حيال نصرة الدين يف بيان ضالالت الشيعة
سواء زان العمل فرداي أو مجاعيا.
 .2صدور الفتوى الرمسية من جملس العلماء اإلندونيسيني مرززا وفروعا يف بيان اَنرافات
الشيعة وحتذير املسلمني منها.
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التوصيات
ال زالت حبوث علمية حول الشيعة يف إندونيسيا وحماوالت إطفاء انرها حتتاج إىل مزيد من
عناية الباحثني والعلماء واألمة اإلسالمية مجيعا؛ فقضية الشيعة يف إندونيسيا أو غريها من بقاع األرض
هي قضية إسالمية ختص األمة اإلسالمية ومجيع املسلمني مع تباعد أقطارهم ،أفرادا وحكومات؛ فتكون
املسؤولية عليها ال على فالن أو عالن؛ ميكن استعراض توصيات فيما يتعلق ابلشيعة يف إندونيسيا،
فهي على َنو اآليت:
 .1توعية املسلمني مبختلف طبقاهتم وأمازنهم ،وبيان بطالن مذهب الشيعة وخمالفتها لصريح
العقيدة اإلسالمية ،وبيان اتريخ نشأت الشيعة عموما وخصوصا ،وزشف أبرز دعاهتا أو
املؤيدين هلا ،وردود معتقداهتا؛ وأنه ال ميكن التقريب معها أبي حال من األحوال إال
ابعتبارها جزءا مستقال عن اإلسالم.
 .2حماولة القضاء عليها قانونيا أو اعتبارها دينا مستقال عن طريق احملكمة العليا يف البلد.
 .3توحيد صفوف املسلمني مع اختالف مجاعاهتم وانتماءاهتم املتمثل يف إقامة الدورات
التخصصية أو امللتقيات العامة أو عقد املواثيق اجلماعية يف رفض الشيعة.
 .4تنمية الكوادر وإعداد الدعاة ذوي الكفاءات اببتعاث أبناء املسلمني للدراسة اإلسالمية
عن طريق املنح الدراسية سواء داخل البلد أو خارجها.
هذه أبرز النتائج ،وأهم التوصيات؛ وما زان يف البحث من خطأ فمن نفسي والشيطان ،وما
زان من صواب فمن هللا وحده .أسأل هللا العظيم اجلليل أن ينفع به وأن جيعله خالصا لوجهه ،وآخر
دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1القرآن الكرمي
 .2أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثين عشرية عرض ونقد ،املؤلف  :انصر بن عبد هللا بن علي
القفاري.
 .3اتريخ األمم وامللوك ،املؤلف  :حممد بن جرير الطربي أبو جعفر ،الناشر  :دار الكتب العلمية
– بريوت ،الطبعة األوىل 1497 ،هـ ،عدد األجزاء .5 :
 .4التعريفات ،املؤلف  :علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،الناشر  :دار الكتاب العريب – بريوت،
الطبعة األوىل 1495 ،هـ ،حتقيق  :إبراهيم األبياري ،عدد األجزاء .1 :
 .5تفسري القرآن العظيم ،املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن زثري القرشي البصري مث الدمشقي
(املتوىف774 :هـ) ،احملقق :سامي بن حممد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة:
الثانية 1429هـ  1222 -م ،عدد األجزاء.2 :
 .9خريطة الشيعة يف العامل ،دراسة عقدية اترخيية دميوجرافية واسرتاتيجية ،املؤلف  :أمري سعيد،
الطبعة األوىل 1439هـ 2992 -م ،مرزز الرسالة للبحوث والدراسات اإلنساينية.
 .7رحلة ابن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار الطبعة األوىل ابملطبعة
اخلريية سنة 1322هـ.
 .2رسالة أهل السنة واجلماعة ص  ،19-2وحضرة الشيخ هاشم أشعري.
 .2سري اعالم النبالء للذهيب  ،املكتبة الشاملة
 .19شرح العقيدة الطحاوية ،املؤلف  :حممد انصر الدين األلباين ،الناشر  :املكتب اإلسالمي –
بريوت ،الطبعة  :الثانية – 1414ه ،عدد األجزاء 1 :
 .11العقيدة الواسطية ،متون طالب العلم مجع وترتيب وحتقيق د .عبد احملسن بن حممد القاسم،
الطبعة الثانية1433 ،ه.
 .12الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،املؤلف :عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا
البغدادي التميمي األسفراييين ،أبو منصور (املتوىف422 :هـ) ،الناشر :دار اآلفاق اجلديدة –
بريوت ،الطبعة :الثانية1277 ،م ،عدد األجزاء.1 :
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 .13فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي عواجي
الناشر :املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق ،جدة ،الطبعة :الرابعة 1422 ،هـ
  2991م ،عدد األجزاء.3 : .14الفصل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب
الظاهري (املتوىف459 :هـ) الناشر  :مكتبة اخلاجني – القاهرة ،عدد األجزاء .5 :
 .15القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبدي.
 .19لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -
هـ.
 .17الكتاب :هلل  ..مث للتاريخ زشف األسرار وتـ يربئةُ ي
األئمة األطها ير ،املؤلف :حسني املوسوي،
َح
الناشر :دار األمل ،الطبعة :الرابعة ،عدد األجزاء.1 :
 .12مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة املؤلف د .انصر بن عبد هللا بن علي القفاري طبعة
دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1413ه.
 .12املعجم الوسيط املؤلفون إبراهيم مصطفى وغريه ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،عدد األجزاء /
.2
 .29مقاالت اإلسالميني أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري املؤلف :أبو احلسن علي بن
إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى
األشعري (املتوىف324 :هـ) ،احملقق :نعيم زرزور.
 .21امللل والنحل ،املؤلف  :حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين
الناشر  :دار املعرفة  -بريوت 1494 ،ه ،حتقيق  :حممد سيد زيالين ،عدد األجزاء .2 :
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املراجع ابللغة اإلندونيسية
 "Kemunculan Budaya Syiah di Alam Melayu" .1حملمد مشس الدين
هارون وعزم الفاهم قمر الزمن.
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama
2911 Pemacu Transformasi Negaraم.
( Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao .2أتليف هامكا)
Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang .3
muktabar penjelasan ringkas-lengkap untuk kerukunan
 umat.تربئة مذهب الشيعة حسب ما ذزره علماؤها املعتربين توضيح خمتصر لتوحيد
األمة ،لفريق أهل اليت يف إندونيسيا2912 ،م.
 49 .4شبهات حول الشيعة املؤلفة رينيتا إمييليا ،احملرر جالل الدين رمحت مطبعة :رابطة مجاعة
أهل البيت يف إندونيسيا 2913م.
 .5زتيب "إرشاد جملس العلماء اإلندونيسيني عن مذهب الشيعة" مجادى األخرى 1434هـ،
مرتجم من اللغة اإلندونيسية ،املؤلفون جمموعة زتاب اجمللس د.زياهي حاج معروف أمني
وغريه مطبعة جيما إنساين 2913هـ..
 .9ملاذا نرفض الشيعة؟ (ابللغة اإلندونيسية) ص  xxx-xxxiiiاتريخ  12مجادى األوىل
1412هـ 21 /سبتمبري 1227م.
 .7ماهي الشيعة؟ ابللغة اإلندونيسية .Prof.DR H M Rasjidi
 .2مقدمة ترمجة زتاب "الشيعة والسنة" إلحسان إهلي ظاهر ،املرتجم يب عاريف ،شرزة بناء العلم،
سورااباي 1224م ص .19-2
Aliran syiah di Nusantara oleh Prof DR H Abu Bakar .2
Atjeh, Cet Islamic Research Institute, Jakarta 1977.
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املراجع من الشبكة العنكبوتية
http://pontrenalitisham.wordpress.com/2012/03/22/sekilas .1
-data-syiah-di-indonesia_waspadalah/#more-1410,
http://videosyiah.com/, http://www.gensyiah.com/, .2
http://www.fatimah.org/ .3
http://www.syiahindonesia.com/index.php/data-a- .4
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