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ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث





 فرينسيف اضام إسالم 

 ﴾حبٌل من اهلل﴿ منجاض هوبوغن دغن اهلل

 
حبٌل من ﴿منجاض هوبوغن سسام مأنسي 

 ﴾الناس
 



ي ساوداراث  هتيدق براميان سساورغ ايت سهيغضاله اي مغاسي": مفهومث
  ".سفرتي مان اي مغاسيهي ديريث



اومت إسالم هاروس ممفركوكوهكن فرينسيف كهيدوفن برمشاركت يغ فريهاتني  
سوفاي ستياف ايليمن نيضاتيف تيدق دافت ممفغروهي جيوا دان خورق فميكرين  

 ضينراسي مودا خصوصث

 تونتوتن

"كموغكرن"منخضه  ""مثوروه كفد    



   

.  يغ الين اداله سفرتي سبواه باغونن مؤمنيدغن اورغ  مؤمنياورغ : "مفهومث
 ".مريك ساليغ ممفرقوات انتارا ساتو سام الين



 ستياف مسلم برتغضوغجواب ممليهارا كسجهرتأن دامل مسوا اسفيك كهيدوفن

 سسياف" :برسبدا   اهلل رسول مندغر اكو بركات  سعيد ابو درفد :مفهومث  
  تيدق سكرياث تاغن، دغن مغوبه دي هندقله كموغكرن مليهت يغ كامو كالغن دامل
 دان هاتي، دغن مغوبه دي هندقله ممفو، تيدق سكرياث ليده، دغن مغوبهث هندقله ممفو
 ".إميان مله-سلمه ايت



 كقواتن دان كتاهنن اضام برضنتوغ كفد كفريبادين دان خورق فميكرين رماج

سريوس دافت إسالم سخارا  فنديديقن كروحانيان دان 
دان عقيدة فميكرين دان كفريبادين رماج لبيه خندروغ كفد منخورقكن 

 .اومت إسالمكهيدوفن 



منرب مثرو فارا مجاعه سوفاي منوجنوقكن سيكف خقنا دان برتغضوغجواب كفد  
 ستياف اينديؤيدو إسالم

 كيت هندقله برفضغ تضوه دغن اجرن إسالم يغ سبنر

مذمومه  مغعمالكن سيكف تولرينسي دان كسامأن سرتا منجاوهي سضاال
يغ بوليه ممخه بلهكن كقواتن، مغهيلغكن راس كاسيه سايغ دان كفرخايأن ( كجي)

 سسام اومت إسالم



 :فرتام ".نهي منكر"دان " امر "ملقساناكن تونتوتن 

منجان كقواتن كروحانيان دان جاتي ديري رماج يغ 
.اكن مورايسي شريعة دان شعار إسالم فد ماس هادفن  

:كدوا  

مماتوهي اجرن إسالم، مغعمالكن سيكف تولرينسي دان  
 .منجاوهي سضاال صفة كجي

 :كتيض

 روموسن



  كباجيكن كفد (بردعوة) مثرو يغ فواق ساتو كامو كالغن دامل اد هندقله دان" :مقصودث
 يغ سضاال درفد مالرغ سرتا باءيق، يغ فركارا سضاال بربوات مثوروه دان إسالم، مغمبغكن)

 " .برجاي يغ اورغ اياله دمكني بر يغ مريك دان .(كجي دان بوروق) ساله
 (: سورة آل عمران)
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 تياد دان اسا مها يغ اهلل مالءينكن دمسبه يغ توهن تياد بهاوا برسقسي اكو
  (ص) حممد كامي نيب دان فغهولو بهاوا برسقسي جوض اكو .ث-باضي سكوتو

.مأنسي دان جني سضاال فغهولو ث-رسول دان همبا اداله





 













ممربي هدايه سلفس اغكاو هاتي كامي جاغنله اغكاو مغوبه يا توهن كامي، 
سسوغضوهث اغكاوله كامي دان كورنياكنله كامي رمحة د سيسيمو كفد 

.فمربيمها 






