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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 فتوي

 جملس العلماء ألهل الطريقة إبندونيسيا / اآلسيان
 Kep / F - DUTI-A / X ،2018 / 01 رقم: 

 ن فتح هللا غولعن 
 

 بعد أن:،  م2018أكتوبر  5 - 3 املوافقهـ 1440حمرم  25 – 23 يف ةدو عقجلسته املجملس العلماء ألهل الطريقة إبندونيسيا / اآلسيان يف 
 

شخًصا، و جملس العلماء ألهل الطريقة إبندونيسيا / اآلسيان أجرت حتقيقاً  ٢٥٨مما تسبب يف وفاة  ٢٠١٦يوليو  ١٥: منذ وقوع االنقالب يف تركيا يف   وضع يف االعتبار
 .سيانوحبواثً حول حركة فتح هللا غولن ابسم اإلسالم والصوفية يف إندونيسيا واآل

احنرف كثريا يف حماولته يف تفسري اآلايت القرآنية و ميكن تعاليمه وأفكاره أن تفسد العقيدة اإلسالمية القائمة على القرآن والسنة  غولنفتح هللا    .١ :  نظر إيل أن
 .النبوية

ليه بديع الزمان سم بديع الزمان نرسي لكن بعد أن حبثها وتتبعها ظهر أهنا قد احنرف عن ما كان عفتح هللا غولن تعاليمه اب يف أول مرة، نشر    .٢    
 األمة اإلسالمية و شباب املسلم وطالب اجلامعة علي األخص.انتباه إليهم نرسي، وليس هذا إال جلذب 

 .الصوفية نفسهاقيمة الكل تصرفاته وأفكاره عن اإلسالم خصوصا عن الصوفية خطأ سيضر    .٣   
حركة ومنظمة تنحو إيل أن ختتبئ وراء قناع من احلركات هي فحسب وإمنا حركة فتح هللا غولن و مجاعته ليست حركة دينية أو منظمة اجتماعية   .٤   

 االجتماعية والدينية اليت هلا عالقات وثيقة مع تنظيم الصهيونية.
 

 على هذا األساس فمجلس العلماء ألهل الطريقة إبندونيسيا / اآلسيان 
 قرر على:

فتح هللا غولن وأتباعه على التوبة إىل هللا سبحانه وتعاىل وحساب أعماهلم جتاه  وحث اأتباعه يف مجيع أحناء العامل ، ودعو  غولنمجيع احلركات واألنشطة اليت قام هبا فتح هللا  حترمي . ١
 .٢٠١٦يوليو  ١٥ تركيا يف يفاملسلمني يف العامل ، وخاصة ما حدث 

مبا  بشكل مشرتك يف بلداهنم ، مجيع أشكال أنشطة فتح هللا غولني إيقافن يكونوا قادرين على طلب رئيس مجهورية إندونيسيا ومجيع قادة الدولة والعلماء يف كل بلد يف العامل أب .٢
 ماية جيل األمة بدالً من االحنراف عن تعاليم فتح اللة جولن اليت احنرفت عن القرآن والسنة النبوية.حل هاالغرض منو لكتبه.  غولنيف ذلك حظر تداول فتح هللا 

 

 الفتوى وميكن أن تكون مرجعا جلميع املسلمني ، وميكن أن نكون حنن مسؤولني أمام هللا سبحانه وتعاىل. اهذ وهكذا ، مت إجراء
 هـ ١٤٤٠حمرم  ٢٥جاكرات ، اجلمعة 

 م ٢٠١٨أكتوبر   ٥         
 جملس العلماء ألهل الطريقة إبندونيسيا / اآلسيان

 الكاتب            الرئيس

 
 

 د. زبري أمحد          أ. د. أمحد رمحان   
 رئيس املستشار للمجلس
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