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 سجهرتا" ضارانا، نخقمشاركت "

  

 

 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 دان كاميانن كتكنيغت كيت ماريله سكالني،توان دان ساي ديري تكنغيغساي م

 بروسها فيغدمس ثنغالر لكنيغضمن دان ثسوروهن ملقساناكن نغد  اهلل دفك كتقوأن
 رواه هفمليم يغ  اهلل رمحة نغد دسوملي  دان دبركيت يغ نفكهيدو اريخمن

 غبرونتو يغ انسان منجادي برجاي كيت مودهن-موده. معمور امان يغ اراضن سبواه دامل
قنا، خمشاركت "برتاجوق: راكن اخممبي اكن اين هاري دف ربنم. د دان ددنيا

 ". سجهرتا اراضن
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 كيت ،(اهلل من حبٌل)   اهلل دغن نغهوبو ضمنجا سالين سالمإ امضا فرينسيف

 ابن اين، حال دامل. (الناس من حبٌل) مأنسي سسام نغهوبو ضمنجا اونتوق دتونتوت ضجو
 مأنسي نفكهيدو سيستم ضمنجا اياله يغنتفتر يغ عةيشر دصمقا انتارا" بركات، رنهف شوراع

 سسام نغهوبو سرتا كرجأنف ميكرين،ف يكفاس وتيفملي نقكباي رهأك ثرباءيقيفمم دان
 مأنسي بهاوا اتاكنثم نييغا ربنم جوسرتو، ".ورنافمس يغ نفكهيدو موجودكن يضبا مأنسي

 مك وتاغضا نيضبها ساتو ساكيت جك بادن، ساتو امفسأوم  اهلل دجاديكن يغ
 مسلم سسام ريهاتنيف دان يغسا كاسيه  بهكن. ثمراساكن توروت الين وتاغضا

 مامإ اوليه دروايتكن رتيفس  اهلل رسول سبدا. غورأسس كاميانن ارس ننداف منجادي
: 

 

 اي مان رتيفس ثساودارا يهاسيغم اي الهضيغسه ايت غسساور براميان تيدق": ثمفهوم
  ث".يدير يهاسيغم

 
 سالمإ اومت دان مجاعه اراف روثرب مناين مك م  اهلل رسول اتنيغرفبرداسركن 

 دامل ثص يغسكليل مشاركت فترهاد ريهاتنيف دان قناخ سنتياس رضا سكالني
 "املنكر نع نهي" دان (نقكباي مالكوكن وروهثم) "املعرب مرأ" تونتوتن ملقساناكن

 اهلل  دغن نتفبرت (أّمة ) ترباءيق اومت موجودكن رهأك كموغكرن( )منخضه
: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ٹ ڤ 
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 مأنسي، اومت ) يضبا دالهريكن يغ اومت باءيق-سبايق اداله كامو": ثمقصود
 سرتا كر،غمو يغ دفدر غمالر دان باءيق يغ ركاراف االضس بربوات وروهثم كامو (كران)

  ".اهلل كفد براميان والف كامو
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 فرينسيف ركوكوهكنفسالم هاروس ممإباليساسي هاري اين، اومت لوضدامل ايرا 

 روهيفغمم تفدا تيدق اتيفضني ايليمن فستيا ايفسو ريهاتنيف يغ برمشاركت نفكهيدو
 دان "" كفد وروهثم تونتوتن. مودا ينراسيض ثص ميكرينف ورقخ دان جيوا

 مبنتوقنفسالم دامل إمت او اوتام ينداضا ايضسبا دجاديكن رلوف "كرنغكمو" هخضمن
 يكنفتغم يغ يدوليستيقؤايندي نفكهيدو ورقخ. كيين ماس هّمأ كقواتن دان ريبادينفك

 كيت دفدر فستيا ايفسو سالمإ اومت ميندا دامل دكيكيس رلوف برمشاركت نفكهيدو
رتأن هسالم دان كسجإكقواتن اومت  .الين سام ساتو دانتارا جوابغوغضت دغن قناخ
 اد سام نفكهيدو ولحإ حال دامل رموافقنتف دان كساتوان كفدداله براسسكن ا اراضن

 دفدر ساتو ساله نخغينفك برالكو ابيالفا. سوسيال دان وليتيكف ايكونومي، بركاءينت
 يفهادغم دان ستابيل اكن تيدق سالمإ اومت نفكهيدو سرتوكتور مك ترسبوت ركاراف
 مامإ اوليه دروايتكن يغ منروسي   اهلل رسول سبدا. كلمهن اتاو النضاضك

. 
  

 مريك. وننغبا سبواه رتيفس اداله الين يغ نم غاور دغن  غاور": ثمفهوم
 ".الين سام ساتو انتارا واتقرفمم يغسال
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 كسجهرتأن ممليهارا جوابغوغضبرت مسلم فستيا مك هّمأ واتنقك ركوكوهكنفمم يضبا
 ركاراف فترهاد برتيندق دان ور،ضمن ورضت ريهاتني،ف ف. سيكنفكهيدو يكفاس مسوا دامل
 اي ، اراخس دان كبيجقسنأن حكمه نوهف دغن دالكوكن رلوف كرغمو يغ

تله   اهلل رسول. سهاج ترتنتو ينسيضا دان يدوؤايندي كفد دببنكن سهاج بوكن
 :مسلم مامإ اوليه دروايتاكن يغ  ماللوءي كيت تكنيغغم

 فسسيا"برسبدا:   اهلل رسول رغبركات اكو مند  سعيد ابو دفدر: ثمفهوم
 وفمم تيدق ثسكريا ن،غتا نغد وبهغم دي هندقله كرنغكمو مليهت غي كامو نغكال دامل

 ايت دان هاتي، نغد وبهغم دي هندقله و،فمم تيدق ثسكريا ليده، نغد ثوبهغم هندقله
 ".ميانإ مله-سلمه

 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
. رماج ميكرينف ورقخ دان ريبادينفك كفد غنتوضبر امضكقواتن دان كتاهنن ا

 سالمإ عةيشر قكنضمن نغرجواف منروسكن اونتوق سالمإ اومت كفد كنيغمف اداله مريك
 كيين ماس سالمإ اومت سسام يتغس يغ رسليسيهنف دان يسرينضرف. غدات اكن ماس دف
. رماج انيانحكرو اتاو رييتوالفس مبينأنف فترهاد ريهاتنيف غكور كيت ببكنثم

 رسونالييتف مبنتوقنف دامل اوتام فكتور اداله ديري جاتي دان انيانحكرو كقواتن كنغسدا
 .رماج ميكرينفورق خ دان

 

 ورقخ دان هخلو ورصنع هيدونيسمى، نفكهيدو اروهفغ لوباليساسيضدامل ايرا 
 دامل نتسف يتوضب ترسبار ليسبيان دان ياض رتيفس مأنسي  دغن نغبرتنتا يغ نفكهيدو
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 كفهمن دان انيانحكرو نديديقنف دغن سوهأد تيدق رماج جك. ايليكرتونيك مسسا ميديا
 كفد غندروخ لبيه رماج ريبادينفك دان ميكرينفورق خارا سريوس مك خس سالمإ
 .مسالإ اومت نفكهيدو ورقخ دان عقيدة هاكيسغم بوليه يغ ركاراف

 

 دان قناخ فسيك منوجنوقكن ايفسو مجاعه اراف روثرب مناوليه ايت، م
مريك اداله  اج كرانرم دان كانق ثتراومتا سالمإ يدوؤايندي فستيا كفد جوابغوغضبرت

 تله سالمإ. نفهاد ماس دف سالمإ شعار دان عةيشر مورايسي اكن يغ يدوؤايندي
 فضغبر كيت هندقله كيت يتئيا قناخ يغ مشاركت منجان دامل اوتام ندوانف اريسكنغضم
 سرتا نأكسام دان تولرينسي فسيك الكنغعمم سبنر، يغ سالمإ اجرن دغن وهضت

 راس كنغهيلغم كقواتن، بلهكن هخمم بوليه يغ (كجي) مهمذمو  االضس منجاوهي
 .سالمإ اومت سسام ايأنخرفك دان يغسا كاسيه

 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 دان قناخ سنتياس رلوف سالمإ اومت بهاوا مروموسكن ربنم اين،  اغم

 :دغن يغسكليل مشاركت فترهاد جوابغوغضبرت
 ."رنكنهي م"دان  "روعمر ما"ملقساناكن تونتوتن  :فرتام
 عةيشر مورايسي اكن يغانيان دان جاتي ديري رماج حمنجان كقواتن كرو :كدوا

 .نفهاد ماس دف سالمإ شعار دان
 االضس منجاوهي دان تولرينسي فسيك مالكنغعسالم، مإمماتوهي اجرن  :كتيض

 .كجي 
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 ﴾ ۀ

 كباجيكن كفد (بردعوة) روثم يغ واقف ساتو كامو نغكال دامل اد هندقله دان": ثمقصود
 االضس دفدر غمالر سرتا باءيق، يغ ركاراف االضس بربوات وروهثم دان سالم،إ كنغمبغم)

 " .برجاي يغ غاور اياله دمكني بر يغك مري دان. (كجي دان بوروق) ساله يغ
 (: عمران آل ةسور)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ
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كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.

 سلطان حممد كليما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَي
 َما َشاَءُه. َأللَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع  ْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو

َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 اين كامي اراضن نمو،غرليندوف دان رمحة نغد رضيا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن ثرعيت سلوروه دان

 امان فهيدو سنتياس كامي ثنغد ضمسو كامي، نغدكال ادوانفرف كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان غنجفمت سسال دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 


