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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 الشيعة يف اندونيسيا

 

  الشيعة يف إندونيسيا؟ مىت يبدأ نفوذ

جزائر  يف ولاأل اإلسالم دخول دعاةمن خالل  بدأت الشيعة يف إندونيسيا تكان .١

 آثارها الثقافية ذلك بوجود جتلىو يف الدعوة التقيةالتجارة وبشكل  إندونيسيا

  والتقاليدية يف بعض جزر يف إندونيسيا

دعاة  اخلميين تأثر ا بعض م على يد ١٩٧٩رة اإليرانية سنة وبعد ظهور الثو .٢

 :املسلمني يف إندونيسيا من أبرزهم 

عقد بيعة على اخلميين  حيث" باجنيل يايف"حسني احلبشي، مؤسس معهد  .١

 من معهده  وفعال خترج يف إندونيسيايف نشر الشيعة أصبح وكيال له و

يف املستقبل دعاة إىل  ليكونوا  ؛إيرانيف ح هلم الدراسة يف قم منطالب 

دعوته طالبه حممد بن  استمر علىو، مث تويف الرجل إندونيسيايف  الشيعة

 علوي

الشيعية من خالل كتبه  وينشر أفكاره كاتب شيعي هاشم عمر .٢

خرج من علي املت، تويف الرجل واستمر على دعوته مشسوري وحماضراته

 جامعة قم يف إيران

 نفجاراالعملية لشيعة اإلندونيسية اليت دبرت أحد قادة احبيب علي باقل  .٣

 )Bursa Efek Jakarta(يف مبىن إدارة األوراق املالية جباكرتا 
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خوان اإلشي زعيم الشيعة الذي اختبأ خلف حركة حبيب حسني احلب .٤

 إندونيسيايف املسلمني 

 وحدة أهل البيت زعيم رابطةعبد اهللا السقاف  .٥

  

من  بعودة طالب إندونيسيابدأت حركة الشيعة تزدهر يف إندونيسيا وإضافة إىل ذلك 

وذلك من خالل يرانية بعد خترجهم من اجلامعات الشيعية اإلإندونيسيا دعاة  إىل إيران

  :ومن أبرزهم  م  ١٩٧٠سنة 

" اهلادي"أمحد بارقبة يف جاوى الوسطى وجنح بتأسيس معهد  .١

 ان جاوى الوسطىفكالوجن

أهل البيت " الكبرية ةبتأسيس املنظمعمر شهاب يف جاكرتا وجنح  .٢

ساعدة م مب ٢٠١١يوليو  ١٥يف  "ABI"باسم  ةاملعروف" إندونيسيا

وتكون هذه املنظمة كاملركز ، السفارة اإليرانية يف إندونيسيا

   مؤسسة الشيعيةالرئيسي يف إدارة أكثر من مائيت

 ء املؤسسات وجمالس التعليم بناوجنح يف حسني شهاب  .٣

    

والسياسية  الدعوية  يشكلها الشيعة يف إدارة أعماهلمما املنظمات اليت

  ؟واالجتماعية واالقتصادية والتربوية وغريها

  "IJABI"باسم  ةاملعروف إندونيسيا رابطة مجاعة أهل البيت .١

يوليو  ١ تاريخ باندونج جاوى الغربية اليت أسست يفأكرب املنظمات الشيعية 

جالل الدين بإشراف هـ  ١٤٢١ربيع األول  ٢٩املوافق بـــ م  ٢٠٠٠

  الذي يعمل رئيسا لس الشوى يف املنظمةرمحت 
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  :؟ من املستشار إلدارة هذه املنظمة   . أ

   جالل الدين رمحت:  رئيس جملس الشورى

   الدكتور دميتري مهايانا:    ستشار والتدبريجملس اال

  مفتاح فوزي رمحت:       

  يدر باقرحد :       

  فرقان خباري:      رئيس املنظمة 

  

 : ؟املنظمةهذه أعمال ما   . ب

من خالل جمالس التعليم يف املساجد واملنازل  بناء كوادر الشيعة •

 واملكاتب وغريها

األساسية،  املساعدات الغذائية مثل، املناسبات االجتماعيةعقد  •

 ريهااجلم تعاطفذب وذلك جلالعالج الطيب ااين و

 ١٠كذكرى مأساة كربال مناسبات الذكريات الشيعية عقد  •

 حمرم وعيد غدير اخلم وغريمها

 إىل اجلامعات الشيعية يف إيران للدراسة "IJABI"إرسال أبناء  •

يف " IJABI"تأسيس املنظمات الفرعية ومراكزها املنتسبة إىل  •

 مناطق إندونيسيا

بذل اجلهود من أجل االقتراب السياسي باملنظمات السنية  •

تمعالكبرية وقادة اتمع الذين لديهم موقف استراتيجي يف ا ،

ببناء جملس التقريب بني الشيعة والسنة املسمى وفعال جنح 
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جملس ن مع أحد املستشار يف بالتعاو" MUHSIN"بـــ 

لكن حصل و" DMI"املعروف باسم  إدارة مساجد إندونيسيا

 العلماء يف ملنظمات السنية وكباراهذا العمل على الرفض من 

  ونيسياإند

من خالل  يف العراق واإليران املقدسة الشيعة الزيارة إىل أماكن •

 "Rindu Rasul"أمهها شركة  شركات سفرهم للحج والعمرة

  العمرة وأوذلك بعد أداء مناسك احلج 

إنشاء املعاهد واملدارس الشيعية وقد جنحت بإنشاء مدرسة  •

 يف باندونج جاوى الغربية" مطهري"

 

 م عدد أتباعها وفروعها يف مجيع املناطق ؟ك  . ت

كما  يف إندونيسيا إىل أكثر من مائيت ألف" IJABI"يبلغ عدد أتباع 

إندونيسيا  وذلك  يف ناطقمجيع املشعبة يف  ٢٠إىل حوايل  هايبلغ فروع

  عهم يف االنترنتمواق ادعئهم يفعلى حسب 

  

  "ABI"باسم  ةاملعروف أهل البيت إندونيسيامنظمة   .٢

م  ٢٠٠٤من سنة  اجلامعات الشيعية اإليرانية بني خرجيي د لقاءات متواصلةبع

 ٢٠١١يوليو  ١٥ يف أهل البيت إندونيسيا نظمةأسست هذه مللتخطيط والعمل 

   .بعون السفارة اإليرانية م جباكرتا
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 وعمر شهاب رئيسا لس اإلدارة رئيسا وسدرعيدليل الاملنظمة حسن  عني هلذه

 املركزي مث يشرف عليها حممد مجلسلمحد هدايت أمينا عاما لوألس الشورى 

  بن علوي وعلي رضا احلبشي

  :؟املنظمة  هذه أعمال ما  

بناء كوادر الشيعة من خالل جمالس التعليم يف املساجد واملنازل واملكاتب  •

 وغريها

حمرم وعيد غدير  ١٠عقد مناسبات الذكريات الشيعية كذكرى مأساة كربال  •

 ااخلم وغريمه

الزيارة إىل أماكن الشيعة املقدسة يف العراق واإليران من خالل شركات  •

 Expedia"و "Raudhah Travel"سفرهم للحج والعمرة أمهها شركة 

Wisata" . 

 ي واحمللي من خالل األحزاب السياسية الربملان املركزإرسال كوادرهم يف  •

 إرسال أبناء املنظمة إىل اجلامعات اإليرانية للدراسة •

العالج الطيب األساسية، و املساعدات الغذائية مثل، املناسبات االجتماعيةقد ع •

 ريهااجلم تعاطفذب وذلك جلااين 

مبواصلة الزيارات إىل قادات املنظمات حماولة التقريب بني السنة والشيعة  •

سعيد عاقل " ضة العلماء"مكتب رئيس الكبرية يف إندونيسيا كالزيارة إىل 

 ددن حافظ الدين" احملمدية"إىل رئيس  سراج والزيارة

 بناء املراكز الدعوية واملؤسسات الشيعية يف املناطق •
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 "IPABI"باسم  ةشباب أهل البيت إندونيسيا املعروفمنظمة رابطة   .٣

  مىت أسست؟

بإشراف األستاذ  م ١٩٩٦ بوغور جاوى الغربية سنة أسست هذه املنظمة يف

  الشيعي عبد اهللا السقاف

  

  ذه املنظمة؟هما أعمال 

 إعداد شباب الشيعة للعمل الدعوي •

وتاسيك ماليا جاوى الغربية  تدريب عسكري متواصل يف بوغور •

 لشباب الشيعة اإلندونيسية

   العلمية اإليرانية بناء احلوزات العلمية بالتعاون مع احلوزات •

  

  الشيعية؟واجلامعات ماملدارس واملعاهد 

  املدارس. أ

 اليت يف باندونج جاوى الغربية وية إىل املتوسطةثانمن ال" املطهري"مدرسة  .١

جالل الدين " IJABI"ئيس جملس شورى مجاعة أهل البيت إندونيسيا ر أسسها

 رمحت

 يف سورنج إيريان جايا" نور اإلميان"مدرسة  .٢

 من روضة األطفال إىل الثانوية يف جاكرتا "الزواردي"مدرسة  .٣

 

  املعاهد .ب
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حسني احلبشي مث تويف فخلفه الذي أسسه ة جاوى الشرقي" يايف باجنيل"معهد  .١

  ابنه علي الرضا 

خريج  فكالوجنان جاوى الوسطى الذي أسسه أمحد بارقبة" اهلادي"معهد   .٢

 اجلامعة اإليرانية

جفارا جاوى الوسطى الذي أسسه مقداد تركان خريج  "دار التقريب"معهد  .٣

 اجلامعة اإليرانية

عن مشروع جامعة املصطفى يف قم وهو عبارة  "دار القرآن واحلديث"معهد   .٤

لدراسة يف ني منهم لباملنتجشح لري يف رعاية وتربية املستضعفني املسلمني إيران

 : منها  قد بين هذا املعهد يف بعض األماكنجامعة املصطفى قم إيران، و

ونوصبو جاوى الوسطى يف منطقة " ج السالم"دار القرآن واحلديث  •

 رمحت هدايةإشراف حتت 

ال جاوى الوسطى حتت يف منطقة كند "املودة" لقرآن واحلديثدار ا  •

 إشراف عبد الصمد

باندونج  منطقة كيارا جتوندونج يف "السجادية" دار القرآن واحلديث •

 جاوى الغربية حتت إشراف سيد علي اإلدروس

يف باسار كامس تنجرانج منطقة " مفتاح اهلدى"دار القرآن واحلديث   •

 إشراف حممد سليمان مرزوقيجاوى الغربية حتت باننت 

حتت إشراف  يف كمباجنان جاكرتا الغربية" املنتظر" دار القرآن واحلديث •

 أدي كنتجورو
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يف شارع تاجنونج باسر تنجرانج حتت " باب العلوم"دار القرآن واحلديث  •

 إشراف حممد الطيب

يف شارع سلطان آدم باجنرماسن " أمانة شهادة"دار القرآن واحلديث  •

 سيد عبد اهللا احلبشيحتت إشراف كاملانتان 

يف منطقة باندار المبونج حتت " صاحب الزمان"دار القرآن واحلديث  •

 إشراف أمحد الغزايل 

 يف باجنران حتت إشراف سيف اليوسف" الرضا"دار القرآن واحلديث  •

باندونج جاوى الغربية حتت إشراف يف " باب العلم"دار القرآن واحلديث  •

     أوتونج سليمان

 باندونج جاوى الغربية" اجلواد" معهد .٥

حتت إشراف سيد حبيب  يف منطقة كندال جاوى الوسطى" احلسينية"معهد  .٦

  املنور

 اتاجلامع  . ث

 يف منطقة ديفوك " مدينة العلم"جامعة  .١

 )للدراسات العليا الكلية اإلسالمية(" ICAS"جامعة  .٢

  

  كم املؤسسات الشيعية يف إندونيسيا؟

 يوم األربعاء "أهل البيت إندونيسيا"افتتاح املنظمة طبة خيف دروس عبقال حسن دليل ال

" مائتني ومخسني مؤسسة عددها بلغالشيعة يف إندونيسيا ي إن مؤسسات" م ٢٠١١يونيو ١٥

  .هكالمواهللا أعلم حبقيقة 




	 إ��و���� ��� ا�

10 

 

2 

   

 الشيعة مؤسساتأن من حبثنا حلركة الشيعة يف إندونيسيا  من نتيجة نراه ماحسب ولكن

  :ما يلي  اوينها بالضبط املعروفة أمساؤها وعن

  العنوان  سم املؤسسةا  القسم  الرقم

١    

  

  

  

  جاكرتا وحوله

  جاكرتا الشرقية ،جتوندتشارع باتو أمبار   "فاطمة"مؤسسة 

تزكيا "مؤسسة   ٢

  " سجايت

  كونينجان جاكرتا اجلانوبية

   أوتارا، جاكرتا الغربية كمباجنان  "املنتظر"مؤسسة   ٣

  تا الشماليةجاكر  "املهدي"مؤسسة   ٤

صف " مؤسسة  ٥

  "املسلمني

  الشرقيةجتاوانج، جاكرتا 

جتترا "مؤسسة   ٦

  "فركاسا

منتنج آتاس، جاكرتا  ٩رقم  ٤شارع لونتار 

  الغربية

  اجلانوبيةتبت، جاكرتا شارع تبت بارات يف   "اهلدى"مؤسسة   ٧

  جاكرتا الشرقية ،A ١٦رقم  شارع فنجيلنجان  "الصادق"مؤسسة   ٨

اكرتا فندوق جدي ج ،جايت وارينجن أسري  "باب العلم"سة مؤس  ٩

  الشرقية
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اكرتا ، ج ٣شارع دوي كارتيكا، جتاوانج   "الزهراء"مؤسسة   ١٠

  الشرقية

دانا "مؤسسة   ١١

  "مستضعفني

  شارع رايا فامتاوايت، جاكرتا اجلانوبية

  ساوجنان، فارونج، ديفوك  "مدينة العلم"مؤسسة   ١٢

  باننت تنجرانج ،شارع إيكسكوسي، فنجايومان  "ةالعاقل"مؤسسة     ١٣

  ديفوك ،فرماتا رجينسي، فندوق جايا جتيفايونج  "موىل صدرا"مؤسسة     ١٤

  الشرقيةجتوندت جاكرتا   "بيت احملبني"مؤسسة     ١٥

١٦    

  

  

  جاوى الغربية

  ججركالونج باندونج جاوى الغربية  "اجلواد"مؤسسة 

  ، باندنج جاوى الغربية كيارا جتندونج  "املطهري"مؤسسة   ١٧

  شارع فليسران، باندونج جاوى الغربية  "الصادق"مؤسسة   ١٨

  شارع جتيمونتجانج، باندونج جاوى الغربية    "املكرمة"مؤسسة   ١٩

  شارع ستيا بودي، باندونج جاوى الغربية  "سيفك"مؤسسة   ٢٠

  شارع كارتيين رايا، جتريبون جاوى الغربية  "فاطمة"مؤسسة   ٢١

  شارع باسار كرامت، جتريبون جاوى الغربية   "اإلصالح"مؤسسة   ٢٢
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  شارع ماجا أوتاما، ماجالنكا جاوى الغربية   "السالم"مؤسسة   ٢٣

  جتيتجوا، باندونج، جاوى الغربية. ش  "حمرم ١٠"مؤسسة     ٢٤

  شارع ولنجي، فرواكارتا جاوى الغربية   "اتىب"مؤسسة     ٢٥

٢٦    

  

  جاوى الوسطى

دار "ة مؤسس

  "التقريب

شارع كياهي حاجي ياسني، جفارا جاوى 

  الوسطى 

  فكالوجنان، جاوى الغربية  "اهلادي"مؤسسة   ٢٧

  جري مكيت تيمور، مسارانج جاوى الوسطى  "األمني"مؤسسة   ٢٨

  سايونج دماك جاوى الوسطى  "اخلريات"مؤسسة   ٢٩

  باسار كليوون ، صولو جاوى السطى  "الوحدة"مؤسسة   ٣٠

  كايل أورانج، جغجاكرتا   "روشن فكر"مؤسسة     ٣١

  ولري كندال، جاوى الوسطى  " املودة"مؤسسة   ٣٢

  ونوصبو جاوى الوسطى  "اتىب"مؤسسة   ٣٣

سفينة "مؤسسة   ٣٤

  "النجاح

  قرية باجنور ونينج، ونوصبو جاوى الوسطى 

  مسارانج جاوى الوسطى  "نور الثقلني"مؤسسة     ٣٥
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٣٦    

  

  

  ةجاوى الشرقي

  بالوننج، مجرب جاوى الشرقية  "املهدي"مؤسسة 

كياهي حاجي حسن فروبولينغا، جاوى . ش  "احملبني"مؤسسة   ٣٧

  الشرقية 

  كارتيين فنداءان فاسوروان، جاوى الشرقية. ش  "التقي"مؤسسة   ٣٨

  بالوالوانج، ماالنج، جاوى الشرقية  "الزهراء"مؤسسة   ٣٩

جعفر "مؤسسة   ٤٠

  "الصادق

  ي أشعري بندووصو، جاوى الشرقية كياه. ش

ونوكوصمو كولن، سورابايا، جاوى . ش  "الياسني"مؤسسة   ٤١

  الشرقية

  مجرب، جاوى الشرقية  "العترة"مؤسسة   ٤٢

  بليمبينج، ماالنج، جاوى الشرقية   "يافسما"مؤسسة   ٤٣

  سري وجيايا، مجرب جاوى الشرقية . ش  "احلجة"مؤسسة   ٤٤

  عارف مارغونو، ماالنج جاوى الشرقية. ش  "الكوثر"مؤسسة   ٤٥

  منور سورابايا، جاوى الشرقية. ش  "اهلاشم"مؤسسة   ٤٦

سرماه عبد الرمحا فروبولينغا، جاوى . ش  "القائم"مؤسسة     ٤٧

  الشرقية
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  ترونوجويو، مجرب، جاوى الشرقية. ش  "العفة"مؤسسة     ٤٨

 جاوى ،مجرب ،واحد هاشم يكياهي حاج. ش  "بابلم"مؤسسة     ٤٩

  الشرقية

  دينباسر بايل  "الكساء"مؤسسة   بايل وملبوك  ٥٠

  ، لزمبوكجتكراجنارا  ٨٦سالبارانج . ش  "اهلامشي"مؤسسة   ٥١

٥٢    

  

  

  سالوسي

  فناكلوكان ماس، مكسر، سالوسي اجلانوبية  "اإلصالح"مؤسسة 

  عالء الدين، مكسر، سالوسي اجلانوبية. ش  "باراديغما"مؤسسة   ٥٣

فكرة "مؤسسة   ٥٤

  "احلكمة

  سوكاريا، مكسر سالوسي اجلانوبية . ش

  مكسر، سالوسي اجلانوبية  "صدرا"مؤسسة   ٥٥

  فتران سالتان، مكسر، سالوسي اجلانوبية. ش  "LSII"مؤسسة   ٥٦

  بونتيكو، مكسر، سالوسي اجلانوبية  . ش  "بنيسي"مؤسسة   ٥٧

  وبية إنبكسي بام، مكسر، سالوسي اجلان. ش  "لنترا"مؤسسة   ٥٨

جنرال سودرمان، بالوبو، سوالوسي . ش  "نور الثقلني"مؤسسة   ٥٩

  اجلانوبية 

تامن مقام باهالوان، مكسر، سالوسي . ش  "روشن فكر"مؤسسة   ٦٠
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  اجلانوبية

٦١    

  سومطرا

  

  

  باملبانج

  تاجنونج فنانج، رياو  "السبطني"مؤسسة 

  برينسوو، المبونج اجلانوبية  "احلاكم"مؤسسة   ٦٢

  كننت فرماي، باملبانج  . ش  "بنتو علم"ؤسسة م  ٦٣

  دكتور حممد عيسى، باملبانج . ش  "البيان"مؤسسة   ٦٤

أولو "مؤسسة   ٦٥

  "األلباب

  كوتا بالنج، لوكسوماوي آجتيه 

  راجاويل، ميدان. ش  "أمايل"مؤسسة    ٦٧

  أنسا، سيدودادي، ميدان الشرقية. ش  "أبو طالب"مؤسسة   ٦٨

  كوتا باتو، باملبانج. ش  "كميل"مؤسسة   ٦٩

٧٠    

  كاليمانتان

  مساريندا كاليمانتان اجلانوبية  "١٢املنتظر "مؤسسة 

  أمحد ياين، باجنارماسن، كاليمانتان اجلانوبية . ش  "الرضا"مؤسسة   ٧١

تنجارونج، كوتاي كارتاجنارا، كاليمانتان   "غفاري"مؤسسة   ٧٢

  الشرقية  

  ، مساريندا، كاليمانتان الشرقيةغونونج كواال  "القائم"مؤسسة   ٧٤
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ونوساري مرال، باتو لرياي، تبينج، . ش  "نينوى"مؤسسة   ٧٥

  كاليمانتان

   

  ؟املعروفة جمالس تعليم الشيعة ما

  جاكرتا اجلانوبية فندوق إنداه، "أم أبيها"جملس التعليم  .١

 جتليليتان، جاكرتا الشرقية" البتول"جملس التعليم  .٢

 سواجنان، ديفوك " ءاحلورا"جملس التعليم  .٣

 تنجرانج" النور"جملس التعليم  .٤

 ، تنجرانجكاليدرس" أهل البيت"جملس التعليم  .٥

 جاكرتا املركزيةركسي، " أهل البيت"جملس التعليم  .٦

 جاوى الغربية برواكارتا" اإلدروس"جملس التعليم  .٧

 تاسك مااليا جاوى الغربية" اجلواد"جملس التعليم  .٨

 جالل الدين رمحت باندونج حتت إشراف" ةاملنور"جملس التعليم مسجد  .٩

 جتوندت حتت إشراف حسني شهاب" بيت احملبني"جملس التعليم  .١٠

 جملس التعليم عن التصوف يف كمانج جاكرتا اجلانوبية مع جالل الدين رمحت .١١

 كمباجنان أوتارا، جاكرتا الغربية" املنتظر"جملس التعليم  .١٢

 ت إشراف مقداد تركانجفارا جاوى الوسطى حت" زينبية"جملس التعليم  .١٣

جاوى الوسطى حتت إشراف سيد  كندالكرتو ساري، " احلسينية"جملس التعليم  .١٤

   حبيب املنور 
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  ما املراكز الشيعية يف إندونيسيا؟

جاكرتا  رايا يف شارع بوجنيت "ICC"مركز الثقافة اإليرانية املعروف بــاسم  .١

يرا وعني مد .عة يف إندونيسيا إدارة حركة الشييف رئيسي للشيعةوهو مركز  اجلانوبية

 له رجل إيراين سيد مرتضى املوسوي

يف بنتارو  "LKAB"وكالة االتصاالت بني مجاعة أهل البيت املعروف باسم  مركز .٢

ونيسيا اليت وهي عبارة عن حاوية خرجيي اجلامعات اإليرانية يف إند جاكرتا اجلانوبية

 .سياتعد ذراعا ملهمات حكومة مجهورية إيران يف إندوني

 الشباب القادة وخدمة املستضعفني بناءيف ماالنج جاوى الشرقية ل "جوشن"مركز  .٣

 .واملصابني بالكوارث الطبيعية

إدارة بيت املال الشيعية و رب جاوى الشرقية يف إدارة جمالس التعليممج يف "العفة"مركز  .٤

 والتمويل

 ملبانجاد الرزاق، ب، شارع رسيدن عبباملبانج" املهدي" ةحسيني .٥

 املتشيعة واألمهات اطمية جفارا جاوى الوسطى وهي تعد مركزا يف تربية األخواتف .٦

  وتعليمها

  

أماكن الشيعة  ما شركات سفر الشيعة اإلندونيسية للحج والعمرة وزيارة

   املقدسة؟

، جاكرتا الشرقية ، كرامت جايت،يف شارع جتوندت رايا" Vauza Tour"كة شر .١

 حممد رسلي مالكحتت إشراف 

 يف جتوندت جاكرتا الشرقية، حتت إشراف هشام سليمان" Expedia Wisata"شركة  .٢
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يف باندنج، جاوى الغربية، حتت إشراف جالل الدين رمحت " Rindu Rasul"شركة  .٣

 وعثمان شهاب

، باملبانج، حتت إشراف حسني ٦٩رقم  يف شارع فتران" Ar Raudhah"شركة  .٤

  هاب، هداية احلداد، محيدة شعيدروسآيك ال العسكري،

  

  ما القنوات الفضائية عند الشيعة؟

١. IRIB )حمطة اإلذاعة اإليرانية باللغة اإلندونيسية( 

٢. HADI TV 

٣. Shiatv.net 

  متسترة بالتشيع" صلة الرحم"حمطة اإلذاعة  .٤

 

  الشيعة اإلندونيسية؟ أو رابطات ما منتديات

 مكتب يف اوهل "IKMAL"قم إيران املعروفة باسم ب رابطة خرجيي جامعة املصطفى .١

مقداد تركان،  ذه الرابطةهل وعني رئيسا. شارع جايت بادننج، جباتن جاكرتا الغربية

 مث الدكتور خالد الوليد كاتبا للرابطة وعبد اهللا بيك نائبا له

 "HMI"و  "ISLAT"إندونيسيا يف مجهورية إيرن املعروفة باسم  رابطة طالب .٢

وموسى حيدر باقر حتت إشراف " YAYASAN ISLAM BERSATU"منتدى  .٣

 كاظم
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شارع يف  "VOP (Voice of Palestina)" فلسطني املعروف باسمالدفاع عن  منتدى .٤

حتت إشراف حسن دليل اإلدروس وقيادة جمتهد  جباتن تيمور، جاكرتا اجلانوبية، 

 هاشم

  

  ؟اإلندونيسية من الشخصيات البارزة يف الشيعة

  اتاضرات عرب اجلامعيف احملمن أبرز الشخصيات   . أ

يف اجلامعة احلكومية مفتاح فوزي رمحت ن رمحت وابنه جالل الدي .١

 امعةاجليف باندونج جاوى الغربية و" UNPAD"باسم  ةاملعروف" جارانفتجا"

يف سالوسي " UNHAS"باسم  ةاملعروف" سلطان حسن الدين"احلكومية 

 اجلانوبية

 "UNPAD"دميتري مهايانا يف جامعة  .٢

يف " ITB"عروفة باسم ية باندونج املاحلكومية للتكنولوج امعةاجليدر باقر يف ح .٣

 باندونج جاوى الغربية

يف " UI"سيوطي الشاطري يف اجلامعة اإلندونيسة احلكومية املعروفة باسم  .٤

 منطقة ديفوك

 جاكرتا" جايابايا"زلفن ليندن يف جامعة  .٥

" شريف هداية اهللا"كومية احلوليد يف اجلامعة اإلسالمية خالد الدكتور  .٦

" سونن كاليجاغا"احلكومية انوبية واجلامعة اإلسالمية جتيفوتات جاكرتا اجل

 جغجاكارتا
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وجامعة " شريف هداية اهللا"حمسن لبيب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .٧

 جاكرتا" برامدينا"

مكسر " UNHAS"مشس الدين ار الدين يف جامعة سلطان حسن الدين  .٨

  سالوسي اجلانوبية

 وغريهم كثري .٩

     

  يف احملاضرات عرب جمالس التعليم من أبرز الشخصيات   . ب

  عثمان شهاب .١

 جالل الدين رمحت .٢

  حممد بن علوي .٣

 م ١٩٧٦ خريج جامعة قم إيران سنة حسني شهاب .٤

 م ١٩٧٦خريج جامعة قم إيران سنة  عمر شهاب .٥

 دروسعيحسن دليل ال .٦

 سوري عليمش .٧

 عبد اهللا بيك متخصص يف مذهب جعفري .٨

 علي رضا احلبشي .٩

 أمحد بارقبة .١٠

 مقداد تركان .١١

 رمحت هداية .١٢

 زين اهلادي .١٣
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 )متستر بالسىن(  حسني العطاس .١٤

 كثري وغريهم .١٥

 

 وتأسيسهاالشيعية يف بناء املعاهد واملدارس من أبرز الشخصيات    . ت

 جاوى الشرقية "يايف باجنيل"حسني احلبشي مؤسس معهد  .١

 فكالوجنان جاوى الوسطى" اهلادي"أمحد بارقبة مؤسس معهد  .٢

 جفارا جاوى الوسطى" قريبدار الت"مقداد تركان مؤسس معهد  .٣

 باندونج جاوى الغربية" مطهري"جالل الدين رمحت مؤسس مدرسة  .٤

 باندونج جاوى الغربية" أوليا"مؤسس معهد سلمان البنجاري  .٥

 تنجريانج  يس دأ حيدار باقر مؤسس مدرسة الزواردي يب .٦

 

 من أبرز الشخصيات يف الكتابة   . ث

" النيب صلى اهللا عليه وسلمتاريخ اخللفاء بعد "كتبه  هاشم ومن أشهر عمر .١

  باللغة اإلندونيسية

 "الصالة على مذهب أهل البيت"من مؤلفاته  حسني احلبشي .٢

حيث باللغة اإلندونيسية " املصطفى"جالل الدين رمحت ومن أشهر كتبه   .٣

ظهر تشيعه فيه بسب بعض أمهات املؤمنني وأصحاب النيب صلى اهللا عليه 

 لبيتوادعاء االتباع مبذهب أهل ا وسلم

 زين اهلادي .٤
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 Pandangan"لوليد ومن أشهر كتابه باللغة اإلندونيسية دكتور خالد اال .٥

Eskatologi Mulla Shadra" 

الدكتور عبد الرمحان بيما ومن أشهر كتبه باللغة اإلندونيسية  .٦

"Pengaruh Falsafat Dalam Konsep Politik Khemenei" 

يف " يايف باجنيل"معهد صاحل لفادي من صورونج إيريان جايا متخرج من  .٧

 Islat"وهو رئيس منتدى كتاب الشيعة  واصل دراسته يف قم إيران

(Islam Alternatif)"  

 "Meniru Tuhan"ن مؤلفاته م حممد تقي مصباح .٨

 عثمان اهلادي متخرج من كلية علوم القرآن يف جامعة اخلميين يف قم إيران .٩

 اخلميين يف قم إيران ناصر دميايت متخرج من كلية علوم القرآن يف جامعة .١٠

كلية أصول الفقه جامعة دار العلوم يف قم  عبد الرمحان عرفان متخرج من .١١

  إيران 

 "Biografi Politik Imam Khomeni"ريزا سيهبودي، ومن مؤلفاته  .١٢

 و غريهم  .١٣

  

 يف احملاضرات عرب القنوات الفضائية خصياتمن أبرز الش   . ج

 "TV ONE"و "TRANS TV"و " TPI"التلفاز  يف حمطاتعثمان شهاب  .١

 "TV ONE"جالل الدين رمحت يف حمطة التفاز   .٢

 "TRANS TV"يدر باقر يف ح .٣

 )متستر بالسىن( "صلة الرحم"حسني العطاس يف حمطة اإلذاعة  .٤
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  "صلة الرحم"زين اهلادي يف حمطة اإلذاعة  .٥
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 من أبرز الشخصيات يف السياسة   . ح

 "راطدمق" ضاء جملس النواب من حزبأع عبد الرمحان بيما أحد .١

 "دمقراط"ب من حزب جملس النوا أعضاء أغوس أبو بكر أرسل احلبشي أحد .٢

 "دمقراط"يف حزب  سيوطي الشاطري .٣

  "PDIP"أعضاء جملس النواب من حزب أحد  زلفا لندن .٤

أحد أعضاء جملس النواب احمللي يف جاوى الشرقية من حزب حمسن لبيب  .٥

 "PAN"الوطن املعروف باسم  أمانة 

 "PAN"ب أمانة الوطن املعروف باسم عبد اهللا طه من حز .٦

 و غريهم  .٧

  

  يف وسائل اإلعالم املطبوعة؟ اإلندونيسية الشيعة ما مدى حركة

بطريقة إنشاء تعمل الشيعة اإلندونيسية يف نشر أفكارها  يف جمال وسائل اإلعالم املطبوعة

  :طابع الشيعة وإصدار االت والنشرات م

 نشرااواإلندونيسية جمالت الشيعة   . أ

 "الشعار"جملة  .١

 "اهلدى"جملة  .٢

 "احلكمة"جملة  .٣

 "املصطفى"لة جم .٤

 "املودة"جملة  .٥
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 تصدرها السفارة اإليرانية جباكرتا "يوم القدس"جملة  .٦

 "العترة"جملة  .٧

 "التنوير"نشرة  .٨

 "اجلواد"نشرة  .٩

 "الغدير"نشرة  .١٠

  "لمع باب" نشرة .١١

 بشكل جمملمطابع الشيعة   . ب

 لنترا .١

 فستاكا هداية .٢

 ميزان .٣

 يايف جاكرتا .٤

  باجنيليايف .٥

 اهلادي .٦

 رسالة ماسا .٧

 رشداكريا .٨

 مهدي .٩

 الباقر .١٠

 البيان .١١

 السجاد .١٢

 بنتو علم .١٣
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 )Ulsa Pers(ألسا فرس  .١٤

 الثقلني .١٥

 دار التقريب .١٦

 املنتظر .١٧

 مطهري .١٨

 اهلدى .١٩

 جتاهايا .٢٠

 زهراء .٢١

 سفينة النجاح .٢٢

 روشن فكر .٢٣

 صدرا .٢٤

 فستاكا إميان .٢٥

 و غريها .٢٦

  

  كم عدد كتب الشيعة املطبوعة؟

أصلها من  سواء كانت مترمجة مثان مائة كتب فأكثر إىلاملطبوعة د كتب الشيعة ديبلغ ع

   الشيعة اإلندونيسية إندونيسية من كتاب أو كتبا جنليزيةالعربية أو الفارسية أو اإل

   :ما يلي ة اليت انتشرت الشيع كتبومن 
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١٤ 

 ١٥  "ا��!�ة"����� إ��و���	 ��  ��7-� ا�"!�6ي

���2 ��1رم 
 ا���ازي

 Gejolak Kaum"����� إ��و���	 

Muda"  
١٦ 

���2 ��1رم 
 ا���ازي

 Gejolak Kaum"����� إ��و���	 

Muda"  
١٧ 

 Hak-Hak"����� إ��و���	  ��7-� ا�"!�6ي

Wanita Dalam Islam"  
١٨ 

 Imam Mahdi"����� إ��و���	  ���� ا�:��ي

Figur Keadilan"  
١٩ 
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  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
�?��2 ��1رم 

  ا���ازي
 Kebangkitan Di"����� إ��و���	 

Akhirat"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ��	�ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠ 

 & Keutamaan"��و���	 ����� إ ��� ��6ي ا�6?�وي

Amalan Bulan Rajab, Sya’ban 

dan Ramadhan"  

٢١ 

 � Keluarga Yang"آ��ب إ��و���	   K$�ي =��

disucikan Allah" 
٢٢ 

 ��اد أ���	

 

 Ketika Bumi"����� إ��و���	 

Digantikan Dengan Bumi Lain"  
٢٣ 

 Kiat Mencari"����� إ��و���	   إ�Bاه�� @�?	

Jodoh"  
٢٤ 

 Manusia"����� إ��و���	  ��7-� �!�6ي

Sempurna" 
٢٥ 

 Mengungkap"����� إ��و���	   ���� ا��Jدق

Rahasia Mimpi"  
٢٦ 

 Mengandalikan"����� إ��و���	  =��� ��Rه�ي

Naluri"  
٢٧ 

 Menumpas Penyakit"إ��و���	   �:��� ���وي Sري

Hati"  
٢٨ 


-' ا, ���= 

  
 Metodologi"����� إ��و���	 

Dakwah Dalam Al Qur`an"  
٢٩ 

 ���= �"�� ���
�C��!ا�	T  

 Memahami"����� إ��و���	 

Esensi Al Qur`an"  
٣٠ 

 Menelusuri"����� إ��و���	   =��� ��Rه�ي

Makna Jihad" 
٣١ 

 ٣٢  "Melawan Hegemoni Barat"  ��"� ددن ر�9ان 

	$"2 	$K   	إ��و��� �����"Mengenali Diri" ٣٣ 

 �"�� �Uآ� �"��
 ��اد

 Mengapa Kita "����� إ��و���	 

Mesti Mencintai Keluarga Nabi 

Saw"  

٣٤ 

 ����� "�VWا�� X6�"  ٣٥ 

 ر��ل �����Yن

 

 Penulisan Dan"����� إ��و���	 

Penghimpunan Hadits "  
٣٦ 

 ��� ��"� ر�9ي

 

 Perkawinan Dan"����� إ��و���	 

Seks Dalam Islam"  
٣٧ 

 ���� ��اد �����	

  
 Akhlak keluarga "����� إ��و���	 

Nabi " 
٣٨ 

�� ا������	��  � ٣٩  "ا������"����� إ��و���	 �
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�C��!ا� �"�� ���	T  ����� "ا���� وا�"$�ك"  

 

  

٤٠ 

 )$�' ا�"���ي

 

 Bagaimana"����� إ��و���	 

Membangun Kepribadian Anda"  
٤١ 

 Bagaimana"��	 ����� إ��و�  )$�' ا�"���ي

Menjadi Orang Bijaksana"  
٤٢ 

 Belajar Mudah"����� إ��و���	  ��-' ا, ا�+��ي

Menjadi Tasawwuf" 
٤٣ 

���2 ��1رم 
  ا���ازي

 Belajar Mudah"����� إ��و���	 

Ushuluddin"  
٤٤ 

���2 ��1رم 
 ا���ازي

 Berhubungan"����� إ��و���	 

Dengan Ruh"  
٤٥ 

� ����9ات ��7-�  �����  �ي��7-� �!6�
  ا�"!�6ي �:$�ان

٤٦ 


-' ا, � Dunia Wanita"����� إ��و���	   ��� =��

Dalam Islam"  
٤٧ 

 Etika Seksual"����� إ��و���	   ��7-� ا�"!�6ي

Dalam Islam"  
٤٩ 


�C"� ا�Eه�اء" �����  إ�Bاه�� @�?	" ٥٠ 

��?F"دق" �����  ��"� ��اد ا��Jا� ���� GH
 ٥١  :$�ان�" 

��?F"اد ا��� �"��  ����� "LاهM� ��"( �$K GH� ٥٢ "ا�

 ٥٣  "ا��!�ة"����� إ��و���	 ��  ��7-� ا�"!�6ي

���2 ��1رم 
 ا���ازي

 Gejolak Kaum"����� إ��و���	 

Muda"  
٥٤ 

���2 ��1رم 
 ا���ازي

 Gejolak Kaum"����� إ��و���	 

Muda"  
٥٥ 

 Hak-Hak Wanita"	 ����� إ��و��� ��7-� ا�"!�6ي

Dalam Islam"  
٥٦ 

 Imam Mahdi"����� إ��و���	  ���� ا�:��ي

Figur Keadilan"  
٥٧ 

 

 ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Shalawat 70"����� إ��و���	   ��"�د ���	

Pilihan" 
  

  ��	�آ� ه�ا��
  
  
  
  

٥٨ 

	��Y�[ 	$K  	إ��و��� �����"Agama Vs 

Agama" 
٥٩ 

��?F� "� ��اد��   	إ��و��� �����"Akhirat Dan 

Akal" 
٦٠ 

 ٦١  "Akibat Dosa"����� إ��و���	   ا�����	 ا�"�$�	
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 �"�� ���= ���
��ي� 

  

 Awal Dan"����� إ��و���	 

Sejarah Perkembangan Syiah"  
  
  
  
  
  

 ��	�آ� ه�ا��
 

 

 

 

  

٦٢ 

� K$	 �7آ"��	��= 

  
 Bimbingan"����� إ��و���	 

Keluarga Dan Wanita Islam"  
٦٣ 

LFد�� ���= ��K ���   	إ��و��� �����"Catatan Dari 

Alam Ghaib" 
٦٤ 

 �"�� ���= ���
��ي� 

 Dari Saqifah"����� إ��و���	 

Sampai Imamah" 
٦٥ 

 ٦٦ "Dinamika Revolusi Iran"  �"� رEYا ����6دي �

 ٦٧  "Falsafah Akhlaq"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

 Falasafah"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Kenabian"  
٦٨ 

 ���= �"�� ���
	��6B  

 Kepemilikan"����� إ��و���	 

Dalam Islam"  
٦٩ 

 

	$K �"�� 	$K ����� " L��C 	Bأ �B 	$K إ��م
	$K �B � " وإ��م =�

 

 

 

 

 

 

 

 

  ��	�آ� ه�ا��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧٠ 

	$K �"�� 	$K  �����"K �B �$	 وإ��م إ��م =��
�Y�B��ا� �Yز 	$K"  

٧١ 

	$K �"�� 	$K  �����" إ��م ��"� ا���\� وإ��م
�� ا��Jدق��"  

٧٢ 

	$K �"�� 	$K  �����" وإ��م �U�1إ��م ���� ا�
  "K$	 ا���9

٧٣ 

 Islam Agama"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Keadilan"  
٧٤ 

	��Y�[ 	$K   	إ��و��� �����"Islam Agama 

Protes"  
٧٥ 

 Islam Dan"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Tantangan Zaman"  
٧٦ 

 �Yا�� ]Y�[ ���
  ا�"���ي

 Keutamaan"����� إ��و���	 

Fatimah Dan Ketegarannya"  
٧٧ 

��?F� "� ��اد��   	إ��و��� �����"Nubuwwah 

Antara Doktrin Dan Akal"  
٧٨ 

	$K �"�� 	$K   	إ��و��� �����"Rasulullah SAW 

Dan Fatimah"  
٧٩ 

	��Y�[ 	$K   ����� "�وإ��� �٨٠  "أ� 

	����� �� ٨١ ,Tawassul"����� إ��و���	   ��
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Tabarruk, Ziyarah Kubur, 

Karamah Wali"  
  
  
  

  

 ��	�آ� ه�ا��

-Pelajaran"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

pelajaran Penting Di Dalam 

Islam" 

٨٢ 

 Pintar Mendidik"����� إ��و���	  =��� ��Rه�ي

Anak"  
٨٣ 

	�!Bأ � Rahasia Alam"����� إ��و���	   ��� =�

Arwah" 
٨٤ 

	����� �� Yang Hangat"����� إ��و���	  ��

Dan Kontroversial Dalam Fiqih"  
٨٥ 

 Wanita Dan"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Hijab"  
٨٦ 

  

  ا��\�  ا�"!�_ ا�� ا���1ب  �^�[
	?�"(   �أر�B� Y�) "`�= ٤٠"����� إ��و���	 �

 )أ�Eاء و�:$�ات

 

  
  
  
  

�ان��  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٧ 

 Akhlak Suci Nabi"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Yang Ummi"  
٨٨ 

 Allah Dalam"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Kehidupan Manusia"  
٨٩ 

 Bimbingan Islam"����� إ��و���	   إ�Bاه�� @��?	

untuk Suami Istri"  
٩٠ 

 ٩١  "K  "Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi`"�ن ه�]�

 Eksistensi Palestina Di Masaُ"  رEYا ����6دي

Taheran Dan Wosington"  
٩٢ 

 Falsafah Gerakan"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Islam"  
٩٣ 

	��Y�[ 	$K   	إ��و��� �����"Ideologi Kaum 

Intelektual"  
٩٤ 

� ر="W�dل اY��  "Islam Alternatif"  ٩٥ 


-' ا, � Islam Dan Logika"����� إ��و���	    =��

Kekuatan                                                                                                                         "
٩٦ 

 Islam Dan"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Tantangan Zaman"  
٩٧ 

 Islam Dunia Arab, Iran, Barat Dan"  رEYا ����6دي

Timur Tengah"  
٩٨ 

� ]�6ب��=  ""Jilbab Menurut Al Qur`an   ٩٩ 

 �Yا�� ]Y�[ �"=أ  ١٠٠ Isu-Isu Penting"����� إ��و���	 
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    "Ikhtilaf Sunnah & Syiah  ا�"���ي
  
  
  
  
  
  
  
  

�ان��  

	��:?�
 Mesteri Kehidupan"����� إ��و���	   ه�]"	 را

Fatima"  
١٠١ 

d"=ر �Yل ا��W�  "Menjawab Soal-soal kontemporer"  ١٠٢ 

  
  ��"� ا���\�

 Mutiara Nahjul"����� إ��و���	 

Ballaghah"  
١٠٣ 

 ,Rahasia Basmalah"����� إ��و���	   )"�?	

Hamdalah"  
١٠٤ 

	����� �� ١٠٥  "ا���=�� وا��ك"�����   ��

 �Yا��="�ن ز ��K
�Yا��  

"Syiah Dan Politik Indonesia"  ١٠٦ 

 Pandangan Dunia"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Tauhid"  
١٠٧ 

 �K �B �6ي� �"��
  ا�?�\	

 Penghimpun"����� إ��و���	 

Kebahagiaan"  
١٠٨ 

 Mata Air"����� إ��و���	   ��"� ا��Fر

Kecemerlangan"  
١٠٩ 

d"=ر �Yل ا��W�  "Islam Aktual"  ١١٠ 

	"7�( 	$K   	إ��و��� �����"Membangun Dialog 

Peradaban"  
١١١ 

  

 

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
 `Abdullah bin Saba"����� إ��و���	   ��"� ه�]�

benih Fitnah"  
  
  
  
  

  ���!  �آ���
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢ 

ا�"��'، ا����ل، "����� إ��و���	 ��   ��"� �B\� ا��Jر
  " ا������

١٢٣ 

�� ���= �"�� �
	��6B  

 Cara Memahami Al"����� إ��و���	 

Qur`an"  
١١٤ 

 Imam Khameini Dalam"����� إ��و���	   ز��Bي

Jalan Menuju Solidaritas Dan 

Integeritas Islam"  

١١٥ 

 Islam Dalam Madzhab"����� إ��و���	   ��"� �B\� �2ر

Ilmu Ekonomi"  
١١٦ 

���2 ��1رم 
  ا���ازي

 ١١٧  "ا�?��ة" �����

���2 ��1رم   ١١٨  "Keadilan Ilahi"����� إ��و���	 
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    ا���ازي

  
	� ١١٩  "Menuju Persahabatan"����� إ��و���	   ��� ��"� �2

���2 ��1رم 
  ا���ازي

 ١٢٠  "Mi’raj Nabi"����� إ��و���	 

 ���= �"�� ���
	��6B  

 Prinsip-prinsip Ajaran"����� إ��و���	 

Islam"  
١٢١ 

	� Persaudaraan Dan"����� إ��و���	   ��� ��"� �2

Persahabatan"  
١٢٢ 

	��Y�[ 	$K   �����"�6دة ١٢٣  "ا�

 ١٢٤  "K  "Saqifah Awal Perselisihan Umat`"�ن ه�]�

	��Y�[ 	$K   	إ��و��� �����"Wasiat atau 

Musyawarah"  
١٢٥ 

 Perjanjian Ilahi di"����� إ��و���	   ��K ا�E�B �Y�1ر

Dalam Al Qur`an"  
١٢٦ 

 Sebuah kajian tentang"����� إ��و���	   ��7-� ا����1ي

Sejarah Hadits"  
١٢٧ 

 

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
	� ا�����=  "ِAkal Dalam Al Kafi"    

  
  
  
  
  
  

"�#$�% !���  

١٢٨ 

 Ajaran-ajaran Al"����� إ��و���	   ��� ا���\	

Qur`an"  
١٢٩ 

 Bimbingan Sikap"����� إ��و���	   ا�H"	ا�":$�	 

Dan Prilaku Muslim"  
١٣٠ 

	
���� ا���!J�   	إ��و��� �����"Konsep Ulil Amri 

Dalam Madzhab-madzhab 

Islam"  

١٣١ 

	� ا�����=  "Kumpulan Khutbah Idul Adha"  ١٣٢ 

	� ا�����=  "Kumpulan Khutbah Idul Fitri"  ١٣٣ 

� إ�BاهYا�� EK��   	إ��و��� �����"Polemik Sunnah 

Syiah Sebuah Rekayasa"  
١٣٤ 

 �� ��:"�K� ا���=`�
'�:��B 	
�Y  

"Pesan Terakhir Rasul"  ١٣٥ 

  

 Pengantar"����� إ��و���	   ��7-� ا�"!�6ي

Menuju Logika"  
 
 

١٣٦ 

	� ا�����=  "Shalat Dalam Madzhab Ahlul ١٣٧ 
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Bait"  "�#$�% !���  
 Manusia"����� إ��و���	   ا�"!�6ي��7-� 

Seutuhnya"  
١٣٨ 

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
d"=ر �Yل ا��W�  "Catatan Kang Jalal"    

  

  ر'�اآ�ر��

١٣٩  
  ١٤٠  "Derita Putri-putri Nabi"  ��"� ه�]� ا���Hف
d"=ر �Yل ا��W�  "Fatimah Az Zahra"  ١٤١  
d"=ر �Yل ا��W�  "Khalifah Ali Bin Abu Thalib"  ١٤٢  
d"=ر �Yل ا��W�  "‘Meraih Cinta Nabi"  ١٤٣  
d"=ر �Yل ا��W�  "Rintihan Suci Ahlu bait"  ١٤٤  
d"=ر �Yل ا��W�  "Tafsir Bil Ma`tsur"  ١٤٥  
d"=ر �Yل ا��W�  "Zainab Al Kubra"  ١٤٦  
d"=ر �Yل ا��W�  "Tafsir Al Fatihah"  ١٤٧  

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
	����� ����   �    "ا�"$' وا�?�'"����� إ��و���	 �

  ا�*�دي
١٤٨  

 Buku Panduan"����� إ��و���	   )"�?	

Menuju Alam Barzakh"  
١٤٩  

  ١٥٠  "Fiqih Praktis"����� إ��و���	   =�� ���وى
  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
    " ا���j� وا�+$���"����� إ��و���	 ��   ��7-� ا�"!�6ي

  
  
  

  ��دوس

١٥١  
 Keadilan Allah"إ$�و$��! �����   �:��� ���وي Sري 

Dalam Qadha` dan Qadar"  
١٥٢  

	��:���
 Kemerdekaan"����� إ��و���	   ه�]"	 ر

Wanita dalam Keadilan Sosial"  
١٥٣  

	T�C��!ا� ���= ���  ��7��١٥٤  ����� 7���� ا�"�Eان ��رة ا�  
	T�C��!ا� � Tafsir Al Mizan"إ��و���	  �����  ��� =��

Tentang Ayat Kepemimpinan"  
١٥٥  

	T�C��!ا� � Tafsir Al Mizan"����� إ��و���	   ��� =��

Tentang Ruh Dan Alam Semesta"  
١٥٦  

 Al Qur`an Menjawab"����� إ��و���	   ���� \�اء7	

Delima keadilan"  
١٥٧  

 Pandangan Dunia"����� إ��و���	   ���� \�اء7	

Alam Semesta"  
  ١٥٨  
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  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
	T?�"( 	$K ���   	إ��و��� �����"Akar Keimanan"    

  
  
  

 �.��  ر.��� 

١٥٩  
 Hikmah Sejarah"����� إ��و���	   ��7-� ا�"!�6ي

Wahyu Dan Kenabian"  
١٦٠  

 Pedoman Tafsir"����� إ��و���	   @Y� ا, �B\� �2ر

Modern"  
١٦١  

�!V ] Syiah Asal Usul"����� إ��و���	   ��"� آ

dan Prinsip Dasarnya"  
١٦٢  

	T?�"( 	$K ���   	إ��و��� �����"Tauhid 

Pembebas Mustadh’afin"  
١٦٣  

	��6B ���   	إ��و��� �����" Prinsip-Prinsip 

Islam"  
١٦٤  

 : Wali Faqih"����� إ��و���	   

Ulama Pewaris Nabi"  
١٦٥  

 

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ^�[ا�"
� ا��?� وا����"�����   ���� ا��6?��وي�B LY�H١٦٦  ���/�  "ا��  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Memahami Al"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Qur`an"  
��01� ��%  ١٦٧  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
	T�C��!ا� ��*�ي  ����1ح ا�"�: ����� 7���� ا�"�Eان   ��� =��  ١٦٨  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
	� ا�����=  "Agar Tidak Terjadi Fitnah"    

ا�
�31  �وى 
��  ا���4

١٦٩  
L��� ����  "Dasar-Dasar Hukum Islam"  ١٧٠  

	� ا�����=  "Nabi Bermuka Manis Tidak 

Bermuka Masam"  
١٧١  

	� ا�����=  "Sunnah Syiah Dalam Pandangan Islam"  ١٧٢  
 	$K �"��   ١٧٣ Pandangan Islam"����� إ��و���	 
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  "Tentang Damai-Paksaan  ا���+��ي
  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
	 Asyura dalam"����� إ��و���	   ��K ا��ه�ب ا�1

Perspektif Islam"  
  
  
  
  

  ا�����
  
  

١٧٤  

	����� �� Membela Para"����� إ��و���	   ��

Nabi"  
١٧٥  

���� L���  "Al Husain Merajut Shara 

Karbala"  
١٧٦  

L��� ����  "Badai Pembalasan"  ١٧٧  
L��� ����  "Darah yang Mengalahkan 

Pedang"  
١٧٨  

L��� ����  "Dewi-dewi Sahara"  ١٧٩  
	  ١٨٠  "$K  "Tafsir Nur Tsaqalain	 K"� ا���

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Bimbingan Islam"إ��و���	  �����  إ�Bاه�� @��?	

Untuk Kehidupan Suami Istri"  
  

  ا����ن
١٨١  

 Teladan Suci"����� إ��و���	   ��"� K$	 ��62ن

Keluarga Nabi"  
١٨٢  

 Mengarungi"����� إ��و���	   ���� K!�ر ر�9ي

Samudra Kebahagiaan"  
١٨٣  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Bersama Orang-orang"���	 ����� إ��و  ��"� ا���:��	

Yang Benar"  
  
  
  
  

  ا��#�د
  
  
  
  
  

١٨٤  

  ١٨٥  "ا���j�"�����   ���2 ��1رم ]��ازي
 : Ishmah"����� إ��و���	   ���� ا������	

Keterpeliharaan Nabi Dari Dosa"  
١٨٦  

  ١٨٧  "��6د أآ��"�����   )"�?	
  ١٨٨  " آ[ ا��mار"����� إ��و���	   )"�?	

� ا���=	��  "Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap 

Islam"  
١٨٩  

	  ١٩٠  "?K  "Nabi Tersihir$	 ر�9 ا���
	$�n7-� ا��  	إ��و��� ����� "Nikah Mut’ah Jakfar"  ١٩١  
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	?YوEHأ��� ��"� ا�  	إ��و��� ����� "Nikah Mut’ah Antara Halal 

Dan Haram"  
  ١٩٢  

  ١٩٣  "Surat surat Revolusi"	 ����� إ��و���  أ�1B �B ا���ازي
  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
����� ا���$�"�ت 

  ا��W�j� �Bآ���ن
 Siapa, Mengapa"����� إ��و���	 

Ahlul Bait"  
�5/ 1	�%  ١٩٤  

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[

� ا,"�����   ��"� ا�"���ي Sري���"    

 Ulsa Pers أ��� 

١٩٥  
��R"ر�9 ا� �"��   �����"�����jا ���  ١٩٦  "�HK � ا�

	��Y�[ 	$K   �����"ذر �B١٩٧  "أ  
 Latar Belakang"����� إ��و���	   ���p ��6:�ي

Persatuan Islam"  
١٩٨  

qF?B �
 Tragedi Makkah"����� إ��و���	   ز

Dan Masa Depan Haramain"  
١٩٩  

 Islam Dan"����� إ��و���	   ��"� ��Hي

Nasionalisme"  
٢٠٠  

	�K�[ 	$K   	إ��و��� �����"Syahadat 

Bangkit bersaksi"  
٢٠١  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Kepemimpinan"����� إ��و���	   ��7-� ا�"!�6ى

Dalam Islam"  
  ٢٠٢  18ا �0اء

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
	T�C��!ا� �    "Islam Syiah"����� إ��و���	   =��

!	�   �ا�
٢٠٣  

 Pengalaman"����� إ��و���	   �2\�سو���م 

Terakhir Syiah"  
٢٠٤  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
�$�� ا���ري و]�د 

	$�nا �Yا��  
 Dialog"����� إ��و���	 

pembahasan kembali Antara 

  ٢٠٥  /:�ر أو��9
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Sunnah Dan Syiah"  
  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
	� ا�����=  "Sunnah Syiah Dalam Dialog"  ;�  ٢٠٦  ا�=>5

  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
  ٢٠٧  دار ا�	>��<  "Rujuk Sunnah Syiahٌ"  ��"� ه�]�

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
  ٢٠٨  ا���	?�  "Fiqih praktis"����� إ��و���	   ا�+"�?	 وا�+� 	

� أK �B"�ر�=  "Ringkasan Logika Muslim"  ٢٠٩  
  

  ا����  ��ا��  ا�
	�ب  ا�����
7���� ا�"�`�ق  ���2 ��1رم ]��ازي �����  �$K X��B�V  ٢١٠  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
� ا�1[��=  "Amalan Bulan Ramadhan"    

  
  ا�#1اد

٢١١  
" Mi’raj Ruhani"����� إ��و���	   ا�+"�?	

  �Eءان
٢١٣  

 Mereka"����� إ��و���	   ��"� ر�9 ا���آ"	

Bertanya Ali Menjawab"  
٢١٤  

  ٢١٥  "Pesan Sang Imam"  ����ي 
	T?�"(و 	)"�?   	إ��و��� �����"Puasa Dan Zakat 

Fitrah"  
٢١٦  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Taman Para"����� إ��و���	   =��� ��Rه�ي

Malaikat"  
  

�A�1 @�را  
٢١٧  

� أK �B"�ر�=  "Imam Mahdi Menurut Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah"  
٢١٨  
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  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
  "Wasiat Imam Khameini"  �5/ ��٢١٩  دو  
  "Menuju Pemerintah Ideal"  ٢٢٠  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Menyingkap"����� إ��و���	   ��اد @���	

Rahasia haji"  
B��$  ٢٢١  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
�1 =�� أ="�B �Bأ  "Abu thalib Dalam politik"  ٢٢٢  ��0ب  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
    "�t اه��dY"�����   ��"� ا������	

�	�  ��	�آ� 5%
٢٢٣  

�6�Bأم أ u$:�  ه�اءEا� �"C�
  ٢٢٤  
  "Pesan Terakhir Nabi"  ٢٢٥  

� ]�6ب��=  "Cara Memperoleh Haji Mabrur"  ٢٢٦  
  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
 Membina"�� إ��و���	 ���  ��� ��7-� ا���9ي

Kerukunan Muslim"  
  ٢٢٧  ��	�آ�  ���

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
� ��Rه�ي��=  uY رة�� ����  ٢٢٨  )Hudan pers( ه�ًا  ����� 7

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
�J� � Islam Dan"����� إ��و���	   ��� =��

Netapa Manusia Modern"  
  
  

  ��	�آ�

٢٢٩  

�Y�?K ��"=   	إ��و��� �����"Reaksi Sunni 

SYiah"  
٢٣٠  

 Surat Surat"����� إ��و���	   ]�Y[ ا���9

politik Imam"  
٢٣١  

�J� � Islam Tradisi"����� إ��و���	   =��

Sayyid"  
٢٣٢  
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  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
    "K  "Syiah Ditolak Syiah Dicari"� ه�]�

 !�B.Fا �ا���آ
  "ا�*�ى"

٢٣٣  
 "Antologi Islam"� إ��و���	 ����  

 '2mوا�� ا"���  "����K� ا�
٢٣٤  

 Mutiara Akhlaq "����� إ��و���	  ���� ا��6دي

Nabi"  
٢٣٥  

  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
d"=ر �Yل ا��W�  �و������j�B �Yد�:� ����2    

*�ي�  
٢٣٦  

 Manusia Dan"����� إ��و���	   ��7-� �!�6ي

Takdirnya"  
٢٣٧  

	��Y�[ 	$K   	إ��و��� �����"Pemimpin 

Mustadh’afin"  
٢٣٩  

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
  ٢٤٠  ��ا��	  "Jantung Islam"����� إ��و���	   
-' ا, )��ي
  ٢٤١  "Pelita Qur`an"����� إ��و���	   
-' ا, )��ي

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
� \�اء7	���   �����"�Yأ�2ل ا��"    

  �#�ه���
٢٤٢  

 Karomah Dalam"����� إ��و���	   ��اد @���	

Al Qur`an"  
٢٤٣  

 Karena Imam"����� إ��و���	   إدرuY ا����?	

Aku Syiah"  
٢٤٤  

 Membangun"����� إ��و���	   =��� ��Rه�ي

Rumah Di Syurga"  
٢٤٥  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
    "Kecuali Ali"����� إ��و���	   ��Kس ر �u آ����	

  
  

٢٤٦  
X7 ��  ٢٤٧  "Negara Fiktif"����� إ��و���	   �:�� 2
	����� �� Muhammad"����� إ��و���	   ��

Abdul Wahhab Dan Ajarannya"  
٢٤٩  
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 Tabot : jejak Cinta keluarga"  ه�اB?�ي ده�ي

Nabi"  
�	�ا#�  ٢٥٠  

 : Pewaris Yesus"����� إ��و���	   @����	 �Bرا

Husain Dalam Kristianitas"  
٢٥١  

  

  ا��\�  ا�"!�_  ا���1ب  ا�"^�[
�J� 	��
 Kebangkitan"����� إ��و���	   

Syiah"  
  ٢٥٢  د�Yان

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
�;  "�t اه��dY"�����   ��"� ا���:��	�H9 ا���%  ٢٥٣  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
��"� H7	 ���Jح 

  EYدي
"Meniru Tuhan"    

  
  
  
  
  
  
  
  �*�ىا

٢٥٤  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Sejarah Islam & Revolusi Iran"  ٢٥٥  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Nabi Dalam Al Qur`an"  ٢٥٦  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Husain Syahid"  ٢٥٧  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Hasan Askari"  ٢٥٨  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abada : Muhammad Baqir"  ٢٥٩  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Fatimah Az Zahra"  ٢٦٠  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Musa Kazhim"  ٢٦١  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Jakfar As Shadiq"  ٢٦٢  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi Ali Karramallahu Wajhah"  ٢٦٣  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا��6ى"

"Teladan Abadi : Muhammad Al Baqir"  ٢٦٤  

 �� ��:"�K� ا���=`� "Teladan Abadi : Hasan Al Mujtaba"  ٢٦٥  
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  "ا��6ى"
  

�":� �� �    "Teladan Abadi : Imam Mahdi"  "ا��6ى"K� ا���=`�
  
  

  ا�*�ى

٢٦٦  
	"Hس ا���K   ��Kأد �٢٦٧  "���p7 ا�:?�ن"����� �  

  ٢٦٨  "�MهL ���	 أه' ا���d"�����   ��� ��"� ا�"���ي
 Megatragedi : Kronologi Lengkap"����� إ��و���	   ��Kس ر �u آ����	

Asyura"  
٢٦٩  

  ٢٧٠  "Mengapa Nabi Diutus" ����� إ��و���	  إ�Bاه�� @�?	

  ٢٧١  "Kepemimpinan Pasca Nabi"����� إ��و���	   ��"� �B\� �2ر
 �� �  ٢٧٢  "Fatwa-fatwa Imam Ali Khamene’i"  "ا��6ى"�:"�K� ا���=`�

	���C �Y:� ا���   	إ��و��� �����"Laga Pamungkas : Imam 

Mahdi dan Isa as"  

٢٧٣  

  

  ا����  ا����  ا�
	�ب  ا�����
� اYا,   ��6ديز �
    )F$��B� ا��jو�����(���

  
  
  

  ا��ه�اء

٢٧٤  

�C"� ا�Eه�اء"�����   ���� \�اء7	"  ٢٧٥  

	�$� �Bأ  "Madzhab Wahabi Monopoli 

Kebenaran"  
٢٧٦  

 �"�� ���= ���
��ي�  

 Moralitas Politik"����� إ��و���	 

Islam"  
٢٧٧  

L��� ����  "Rahasia Hari Dan primbon 

Islam"  
٢٧٨  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا�Eه�اء"

"Doa Tawassul & Hadits Kisa"  ٢٧٩  

 �� ��:"�K� ا���=`�
  "ا�Eه�اء"

"Doa Jausyan Kabir"  ٢٨٠  

  

  
  


