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 شيعة فهمن كسسنت
 م 2020 سضواو 28برساماءن  هـ1442 حمرم 9

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱ

(8:الصف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

 ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله 

 دان فرينتهث سضاال ملقسناكن دغن تقوى ۲سبنر

 مندافت كيت مودهن-موده الرغنث. سضاال منيغضلكن
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 فد خطبه. ةخرياد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة

 . شيعة فهمن كسسنت تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 

 برسليندوغ يغ سست فهمن فلباضاي كموخنولن

 دبري فرلو اياث. ممبيمبغكن امت اداله إسالم نام دسباليق

 عقيده دان فميكرين مراخوني تروس تيدق اضر فرهاتني

 سنتياس اكن إسالم ۲موسوه كران اداله اين. إسالم اومت

 دان مروسقكن باضي خارا فلباضاي دغن براوسها

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. إسالم اجرن مرونتوهكن

 يغ 8 ايات لصفا سورة دامل تادي خطبه داول دباخاكن

 : برمقصود

 

 اضام) اهلل خهاي ممادمكن هندق براوسها سنتياس مريك"

 مثمفورناكن تتف اهلل سدغ ،مريك مولوت دغن( إسالم

 يغ اكن) سوكا تيدق فريكا ۲اورغ سكليفون ،خهياث

  ."(دمكني

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 سباضاي دأرتيكن بوليه اين سست اجرن اتاو فهمن

 إسالم بوكن اتاو إسالم اورغ اوليه ددوكوغ يغ اجرن

 اجرن برلندسكن اداله ترسبوت اجرن بهاوا دعواءن دغن
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 برتنتغن اداله ترسبوت اجرن حقيقتث فد سدغكن. إسالم

 امجاع ،السنة ،القرءان ياءيت إسالم اوتام سومرب دغن

 واجلماعه سنهال اهلي فضغن دغن برخغضه سرتا قياس دان

 يغ فهمن انتارا. قخالا دان شريعة ،عقيده سودوت دري

 فهمن اداله دهيندري دان دجاءوهي فرلو يغ سست

 . شيعة

 

 اضام فنتدبريان اينكمن (6) 48 سيكشني برداسركن

 رجوه نضري ىفتو جاوتنكواس ،2003( رجوه) إسالم

 برخغضه اداله شيعة اجرن اتاو فهمن بهاوا مموتوسكن تله

 فندغن منوروت سبنر يغ إسالم اجرن درفد مثليويغ دان

 شيعة فهمن فثليويغن ۲خريي انتارا. ماعهواجل سنهال اهلي

 امام بهاوا ممفرخاياءي مريك اياله عقيده سودوت دري

 ممفرخاياءي دان معصوم اداله بلس دوا يغ شيعة

 امام سباضاي ْيِرَكْسَعْلاَ ْنَسَح بن ُمَحمَّْد كموخنولن

 دغن علي سيدنا فطر مثاماكن جوض مريك. مهدي

 نكاح مغحاللكن دانرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 اداله ِاَماَمْه دان خليفة مغغضف جوض اين ضولوغن. ْهَعْتُم

 علمو ممفرخاياءي مريك. إسالم روكون دري سبهاضني
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 كفد برالكو يغ فريستيوا سسوات مغيكوت ۲براوبه اهلل

 . صحابة فارابسر  سبهاضني كنفريمغكا دان ماءنسي

 

 بهاوا براغضفن شيعة ضولوغن ،ايت درفد سالءين

 اكن مريك امام فارا دان حسني سيدنا قبور منزيارهي

 شهادة كلمة منمبه مريك دان شرض ضنجاران مندافت

ِاالَّ اهلَل، َاْشَهُد َانَّ ُمَحمًَّدا  ڳٻ "َاْشَهُد َان  لفظ دغن

 ضولوغن َرُسْوُل اهلَل، َاْشَهُد َانَّ َعِليًَّا َاِمْيُر املُوْءِمِنْيَن َحقًَّا".

 ياءيت ْةيَِّقَتال فرينسيف مغعملكن جوض اين شيعة

 يغ عملن دان كفرخاياءن ،عقيده حيقيقة مثمبوثيكن

 ،ضحى صالة مغحرامكنجوض  مريك. فضغغنث منجادي

 سكليفون صحابة فارا اوليه دروايتكن يغ يثحد منولق

 اوليه دروايتكن يغ يثحد منرميا هاث دان متواتر يثحد

 سيدنا هاث بهاوا ممفرخاياءي جوض مريك. شيعة ۲امام

 دان مسفورنا دغن القرءان مغهيمفونكن يغ سهاج علي

 سرتا صحابة فارا اوليه دسوسون يغ القرءان منولق

 ريبو 17 مغندوغي سبنر يغ القرءان بهاوا ممفرخاياءي

 سفولوه بهاوا براغضفن جوض اين شيعة ضولوغن، ايات

 ممفرايغيت باضي ءاَلَبْرَك هاري مسبوتن مروفاكن اداله حمرم
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 برورنا فاكاين مماكاي اكن مريك .حسني سيدنا كماتني

 دغن ديري مثيقسا سرتا بردوكاخيتا ،بركابوغ دان هيتم

 مريك باضيكران  سنديري مريك بادن توبوه مموكول

 . شرض ممفراوليهي اكن سدمكني فربواتن

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 شيعة فهمن مغهالغ دان ممبندوغ باضي ،ايت اوليه

 مروسقكن دان مراخوني بركمبغ تروس دري اين

 جاوتنكواس مك ،إسالم اومت عقيده سرتا فميكرين

 اين فهمن بهاوا كفوتوسن مغمبيل تله رجوه نضري ىفتو

 اخنمن منجادي بوليه اي كران كسلوروهنث دخضه فرلو

 بغسا فرفادوان ،اومت فرفادوان ،اضام كأوتوهن كفد

 إسالم اورغ ۲مان. نضارا كسالمنت سرتا كأمانن دان

 دالرغ اداله بركومفولن اتاو فرسأورغن سخارا مساد

 اومت. شيعة اجرن فغيكوت منجادي اتاو برفضغ اونتوق

 ممبنتو ،مغاداكن ،مغنجور ،مغاجر دالرغ جوض إسالم

 يغ جمليس اتاو كراعني مسبوتن ،فراياءن ۲اف منجاياكن

 مالكوكن يغ سسيافا. شيعة فهمن دغن دكاءيتكن بوليه

 فضغن ،اجرن مغعملكن صفتكند اداله ترسبوت فركارا
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 دامبيل بوليه دان إسالم اجرن دغن برخغضه يغ فهمن دان

 بركواتكواسا يغ ۲اوندغ فراونتوقكن برداسركن تيندقن

 . رجوه دنضري

 

 منيغكتكن فرلو إسالم اومت ،ايت درفد سالءين

 دامل صثخصو عقيده بركاءينت ۲وعلم دامل كفهمن

 اين. ماعهواجل سنهال اهلي فضغن برلندسكن عقيده ممهمي

 جك برالكو اجهس بوليه ايت كسسنت كران اداله

 دغن فدولي تيدق دان الالي ،جاهيل ايت سسأورغ

. عقيده سوءال صثخصو اضام دغن بركاءينت يغ ۲سوءال

 اضام علمو ممفالجري فرلو جوض اين دنضري إسالم اومت

 إسالم اضام جمليس دري تولياهممفوثاءي  يغ ۲ضورو دري

 فهمن سضاال بهاوا ممستيكن سنتياس دان رجوه نضري

 بركواس فيهق كفد دروجوع مغلريوكن يغ اجرن دان

 اجرن كبنرن دان كصحيحن ممستيكن باضي اضام

 دافت كيت سوفايا برتوجوان اداله اين. ترسبوت

 سبحانه اهلل مانفر. فلسو مان يغ دان بنر مان يغ ممبيذاكن

 : برمقصود يغ 43 ايات النحل سورة دامل وتعاىل
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 واهي) سبلوممو ۲رسول مغوتوس كامي تيدقله دان"

 كامي يغ ،لالكي ۲اورغ كالغن دري مالءينكن (،حممد

 واهي) كامو برتاثله ايت اوليه. مريك كفد وحيوكن

 جك اضام برفغتاهوان يغ ۲اورغ كفد( مشرك ضولوغن

 . "مغتاهوءي تيدق كامو

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ممرب اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

 دغن بروسفادا سنتياس اضر سكالني مجاعه فارا كفد مثرو

 مرسفي ماسوق خوبا يغ سست اجرن اتاو فهمن ستياف

 سباضاي كيت ۲سام ماريله .إسالم اومت فميكرين

 ممفركوكوهكن دان ممفرتاهنكن دامل برساتو إسالم اومت

 دري اين ترخينتا دنضري ماعهواجل سنهال اهلي فضغن

 مغضوضت بوليه يغ اجرن دان فهمن بنتوق سبارغ

. إسالم اومت كسالمنت دان كأوتوهن ،كسجهرتاءن

 : 153 ايات األنعام سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 

 

 ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب
  يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت
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 اضام) جالنكو اينيله سسوغضوهث بهاوا دان: "برمقصود

 دان منوروتث كامو هندقله مك ،لوروس بتول يغ( إسالم

 (،إسالم دري الءين يغ) ۲جالن منوروت كامو جاغنله

 كامو برايكن-منخراي ايت( الءين يغ) ۲جالن كران

 فرينتهكن اهلل ايتوله دمكني يغ دغن ،اهلل جالن دري

 . "برتقوى كامو سوفايا ،كامو

 
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 
 
 
 


