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ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث



فرسكيرتن لستاري مشاركت هرموني



بومي، سرتا  ٢يغ منجاديكن كامو دري باهندياله : مقصودث
 .ممعموركنثمغهندقي كامو 



منشكوري دان مغهرضأي ستياف انوضره كورنيأن  
 نعمت اهلل

سنتياس منجاض دان ممنفعتكنث سبائيق موغكني 
 تنفا مالكوكن سبارغ كروسقن

ممبوات تيندقن هندقله دامل كونتيك س مغعبديكن   
 ديري كفد اهلل

توضس سباضي 



فمباغونن 
فرسكيرتن 

 فنمفنت مأنسي

كهالوسن 
 بودي فكرتي
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 فيزيكل

  مينتل
 سفرييتوال

ممباغونكن نضارا سإميبغ 
منخافأي كجايأن، 

كخمرلغن، كامانن دان  
كمعمورن هيدوف د 

 .دنيا دان 
 



 فثديان هونيمرغكومي برداي يغ فرسكيرتن موجودكن
   .دخافاي موده دان لغكف يغ عوام كموداهن

 اسفيك كفد دبريكن توروت فمباغونن كاوتامأن
 هيدوف دافت مشاركت سوفاي فرسكيرتن كسالمنت

 .داماي دان امان دغن



مغمبيل فغاجرن درفد فريستيوا يغ اللو سباضاي ايليمن فنتيغ 
 دامل ستياف فراخنن

  

  لوبغ د ﴾دسغت تيدق اتاو﴿ جاتوه تيدق براميان يغ اورغ" :
 كالي دوا سام يغ



مشاركت دنيا كيين موالي بيمبغ دغن فروبهن اقليم دنيا دان ايسو فمانسن  
 ضلوبل

فلباضاي بنخان دان كروسقن فرسكيرتن يغ برالكو د سلوروه فستيث، 
 .سنديريدنيا اداله دسببكن اوليه كراكوسن دان كخواين مأنسي ايت 



 دغن الوت د دان دارت د بنخان باال دان كروسقن برباضاي تيمبول تله" :مقصودث
 هندق اهلل كران ﴾دمكني يغ تيمبولث﴿ ;مأنسي تاغن اوليه دالكوكن تله يغ اف سبب

 سوفاي الكوكن، تله مريك يغ بوروق فربواتن بالسن دري سباهاضني مريك مراساكن
 ."﴾برتوبة دان ﴿ كمبالي مريك



فراخنغن يغ تلييت كاره موجودكن فمباغونن فرسكيرتن لستاري مروفاكن  
ساتو لغكه بركسن اونتوق ممليهارا كستابيلن ايكوسيستم دان كسجهرتأن  

 .سرتا كسالمنت كهيدوفن

  ٢كروهانيان دان فغحياتن نيالي ٢فمباغونن انسان يغ ممفرتيمبغكن 
 .مورني دامل سبارغ بنتوق دان تيندقن فمباغونن



 مميكول واجب اهلل  منجادي دأمانهكن يغ مأنسي
 .باءيقث-سبايق اين عامل ممعموركن تغضوغجواب

 :فرتام

 فنوه دغن دلقسانكن دان دراخنغ مستيله فمباغونن فروجيك سضاال
 .اسفيك مسوا كريا مغمبيل دغن تلييت

 :كدوا

 مليبتكن تونتس دان سإميبغ سخارا دلقسانكن فرلو فمباغونن
 .انسان فمباغونن دان فيزيكل فمباغونن

 :كتيض



سسوغضوهث كامي تله منتفكن كامو د بومي، دان كامي دان : مقصودث
 .برشكورجاديكن اونتوق كامو فدث فغهيدوفن، تتايف امتله سديكيت كامو 
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 دان اسا مها يغ اهلل مالءينكن دمسبه يغ توهن تياد بهاوا برسقسي اكو
 كامي نيب دان فغهولو بهاوا برسقسي جوض اكو .باضيث سكوتو تياد

.مأنسي دان  سضاال فغهولو رسولث دان همبا اداله (ص) حممد



 نيب دان فغهولو كأتس بركة دان سجهرتا صلوات، بريله اهلل، يا
.بضيندا صحابة فارا سرتا كلوارض قوم ،(ص) حممد كامي









 







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

فمربيمها سسوغضوهث اغكاوله 






