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 ملقسناكن فرينتهث

ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل



بيخارا 



فغرتيان  إسالم اضام رمحة

مغحرامكن سبارغ بنتوق كظاليمن دان فغانياياءن كاتس 
سام اد مأنسي، حيوان، عامل سكيرت دان  سلوروه 

 .  اهلل ٢



فيهق برتيندق مثيقسا دان مغضوناكن  ٢مان مالرغإسالم 
 .يغ ظاليم  اليننفلباضاي جنيس حكومن دان 

تراغن، سام اد سخارا -سام اد سخارا مسبوثي اتاو ترغ
.تكن مأنسيفيزيكل اتاو فسيكولوضي يغ بوليه ممو  



 ترهادف هاثله ﴾مثاهلكن اونتوق﴿ جالن سسوغضوهث" :برمقصود
 موك د برمهاراجاليال دان مأنسي كفد كظاليمن مالكوكن يغ ٢اورغ
 بروليه يغ ٢اورغ ايتله مريك .بنر يغ السن سبارغ تياد دغن بومي

  ."ساكيتث برفري تيدق يغ سيقسا عذاب



 .كظاليمن بنتوق سضاال ممبامسي

ممبنتو ضولوغن يغ دظاليمي دغن ممربي 
 .فرليندوغن سواجرث

فرهاتني دان بيمبيغن اضر مريك بروبه كاره يغ 
 .لبيه باءيق



 :برتاث صحابة فارا .دظاليمي يغ اتاو ظاليم يغ كامو ساودارا بنتوله"
 نامون دظاليمي، يغ ضولوغن ممبنتو تنتغ ممهمي كامي اهلل رسول واهاي

 :برسبدا بضيندا ظاليم؟ يغ ضولوغن ممبنتو هندق كامي فوال باضاميانا
 ."﴾كظاليمن مالكوكن تيدق اضر﴿ تاغنث مناريق كامو



   .إسالم اداله اضام فرسامأن دان كعاديلن

بنر، ترجامني  امام املاوردي مثيفتكن كعاديلن سباضاي مميليقي 
كاميانن، ترفليهارا درفد سسواتو يغ حرام، تنغ كتيك ماره سرتا 

 .سنتياس منجاض مرواه دامل اوروسن اضام دان دنيا



كونسيف 
 كعاديلن 

 كفدا مسوا

فميمفني 
 دان رعيت

كاي دان 
 ميسكني

سوامي دان 
 اسرتي

ايبو باف 
 دان انق

  فساله





 سضاال مثراهكن سوفاي كامو مثوروه اهلل سسوغضوهث" :برمقصود
 كامو افابيال دان ،﴾منرمياث برحق يغ﴿ اهليث كفد أمانه جنيس

 دغن مغحكوم كامو ﴾مثوروه اهلل﴿ مأنسي، دانتارا حكوم منجالنكن
 يغ فغاجرن ممربي ايت ﴾سوروهنث﴿ دغن اهلل سسوغضوهث .عاديل
 الضي مندغر، سنتياس اهلل سسوغضوهث .كامو كفد باءيقث-سبايق

 ."مليهت سنتياس



 كسن كعاديلن

ترجامينله كامانن 
دان كتنرتامن دامل 

كلوارض، مشاركت 
 دان نضارا

منخرمينكن 
كسمفورنأن 

  دان عقل 

وجودث  
كبهاضياءن 

 حقيقي



تالدان ترباءيق افليكسي كعاديلن دامل إسالم دافت دليهت    
 (ص)ماللوءي زمان فمرينتاهن رسول اهلل 



 مغاسيهي ساليغ كامو سهيغض اميان مسفورنا اكن تيدق" :مث
 كامي اهلل، رسول واهاي :بركات صحابة .الين سام ساتو ﴾مثايغي﴿

 كاسيه سسوغضوهث :برسبدا اهلل رسول .مغاسيهي ساليغ سوده مسواث
 سايغ كاسيه تتايف سهاج كامو كالغن دامل هاث بوكن ايت سايغ

 ."عمومث مأنسي اومت سلوروه ترهادف



 كعاديلن دان حق منجامني يغ رمحة اضام اداله إسالم
 دان ديسكرمييناسي تنفا مشاركت الفيسن ستياف

 .سسيافا ترهادف فغانياياءن

 منرتمجهكن اونتوق ترباءيق اومت دان  سباضاي كيت
 دغن سهارين كهيدوفن منجالين دامل إسالم رمحة كونسيف

 .إسالم شريعة كتتفن منوروت عاديل برالكو



 سضاال مثدياكن اهلل سسوده دبومي كروسقن بربوات كامو جاغنله دان" :مقصودث
  تيدق ٢كاالو﴿ بيمبغ فراسان دغن ث-كفد بردعاله دان فدث، كباءيقن ممباوا يغ

  سسوغضوهث .﴾مقبول سوفاي﴿ مغهارفكن تراللو فراسان دغن جوض دان ﴾دترميا
 ."عمالنث ممفرباءيقي يغ ٢اورغ كفد دكت ايت اهلل رمحة
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بركة كأتس فغهولو يا اهلل، بريله صلوات، سجهرتا دان 
فارا سرتا كلوارض قوم ، (ص)دان نيب كامي حممد 

.بضينداصحابة 

 



 







 





كباوه دولي يغ مها موليا 
سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما 

 .بلس

 









 








