
 ﴾نوؤميرب﴿



   فوجني كفد اهلل سبحانه وتعاىل



 شهادة



 صلوات



 فسنن تقوى



 اهلل سبحانه وتعاىل 



ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث





نوؤميرب دأغكت مسفنا رونتوهث تيمبوق برلني يغ مميسهكن جرمن   
 بارت دان جرمن تيمور فد تاهون 

مننتغ سبارغ بنتوق تيمبوق هالغن اتاو تيمبوق فميسه، يغ دبينا 
 .  كبيبسنفيهق دري برضرق بيبس دان مغكغ  ٢باضي مغهالغ مان



  رعيت  ٢فنمفنتاميليكاسي تيمبوق فميسه  

 بارت تبيغ واليه درفد كاتس إسرائيل ككال فندودوقن
 دامل فلسطني فندودوق اوليه ديديامي يغ باقي ملتقكن دان

 .٢ترفيسه دان تركفوغ كاوسن

 بوليه تيدق مريك سهيغض اير تالض دان فرتانني تانه كهيلغن مريك
 تامن برخوخوق الضي



وينغث -دان فراتورن انتارابغسا يغ دالكوكن دغن سوينغ ٢فلغضارن اوندغ 
 اوليه إسرائيل

مغناكن كفوغن دان سكنت ايكونومي 
دغن منوتوف مسوا  مثلوروه كاتس 

اللوان اودارا، الوت دان جالن دارت 
. سجق تاهون   

كريسيس ماكنن، 
اوبنت دان -اوبت

باهن  ٢الين
كفرلوان اساس يغ 

 امت فاره،



 اونتوق مالءينكن  اونتوق ﴾برعزم﴿ دضالقكن تيدق" :مفهومث
  مسجد﴿ الرسول مسجد احلرام، مسجد يائيت مسجد، كتيض بركوجنوغ

 ."األقصى مسجد دان ﴾نبوي

 .  اوتام اومت إسالم ٢ك مسجدبركوجنوغ ضالقن 



إسالم سباضاي اضام رمحه امت ممنتيغكن ايكنت فرساودارأن دان 
واالوفون تياد فرتالني داره، هوبوغن فرساودارأن . كاسيه سايغ

إسالم .﴾إسالم﴿ايت امت قوات افابيال دايكت دغن ايكنت اضام 
مالرغ كراس سبارغ بنتوق كظاليمن دان ممبياركن مسلم يغ الين 

 دظاليمي



منونتوت اومت إسالم اضر توروت ممبيال دان ممبنتو رعيت 
 .٢مغيكوت كممفوان ماسيغ 

مغينصايف اكن كسن فرفخاهن دان كفرلوان سضرا دامل 
 .مثاتوفدوكن اّمة 

دباوا كموك فغاديلن اضر دحكوم  ممستيكن فنجنايه فراغ 
 .سواجرث

  اينتيفيت 





 اهلل: "مقصودث 

  دامل صاحل برعمال دان براميان يغ اورغ منجنجيكن اهلل" : مقصودث
  د كواس ممضغ يغ  مريك منجاديكن اكن اي بهاوا كامو، كالغن
  اكن اي دان ;مريك سبلوم يغ اورغ منجاديكن اي سباضاميان بومي،

  دان ;مريك اونتوق ث- تله يغ ﴾إسالم﴿ مريك اضام مغواتكن
  مغاملي مريك ستله كامانن مريك باضي مغضنتيكن اكن جوض اي

 "موسوه اخنمن دري كتكوتان

 ﴾ ايات : النور سورة﴿
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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  

 









 





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

.فمربيمها سسوغضوهث اغكاوله 






