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ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث



بيخارا 



ن َذَكر ٍ۬ َوُأنََثٰ َوَجَعلۡنَـُُٰكۡ  ُّہَا ٱلنَّاُس ِإَّنَّ َخلَۡقنَـُُٰك مِّ َٰٓأي يَـٰ

ِ أَتۡقَٰٮُُكۡ ۚ  اْ ۚ ِإنَّ أَۡڪَرَمُُكۡ ِعنَد ٱَّللَّ َل ِلتََعاَرفُوٰٓ
ِٕ
ٰٓٮ ُشُعوً۬بٍ۬ َوقَبَا

َ عَِلمٌي   َخِبٌيٍ۬ ِإنَّ ٱَّللَّ



 كامو منخيفتاكن تله كامي سسوغضوهث !مأنسي اومت واهاي" :مقصودث
 برباضاي كامو منجاديكن تله كامي دان فرمفوان، دان لالكي كالغن دري
  انتارا مسرا برامه دان﴿ كنلن-بركنل كامو سوفاي فواق، برسوكو دان بغسا
 يغ اورغ اياله اهلل سيسي د كامو مليا-مسوليا سسوغضوهث .﴾الين سام ساتو
 .﴾بغساث اتاو كتورونن لبيه يغ بوكن﴿ كامو، انتارا د ث-تقوى لبيه

  دان كادأن اكن﴿ فغتاهوانث مندامل مها الضي مغتاهوي، مها اهلل سسوغضوهث
 ".﴾كامو عمالن



فربيذأن فندافت دان كبيبسن فميكرينتيدق مموسوهي إسالم   

إسالم مغضالقكن اومتث اضر ممكسيمومكن كاوفايان 
دان برسيكف برفيكري اونتوق  اهلل عقل كورنيان

كريتيس دامل مناغين سسواتو فركارا برفندوكن علمو 
 .دان فكتا يغ صحيح



  ممبوات اونتوق تولوغن-برتولوغ كامو هندقله دان :مقصودث
  فد تولوغن-برتولوغ كامو جاغنله دان برتقوى، دان كباجيكن
 .فنخروبوهن دان ﴾معصية﴿ دوسا مالكوكن



 دامل كونتيك س نضارا مليسيا سباضاي سبواه نضارا دميوكراسي

دان تيدق  دميوكراسي مغاجر كيت سوفاي برسيكف "
مغحرميت -تعصوب كفد فنداغن سنديري، برالفغ دادا، حرمت

دان سنتياس ممبوك رواغ فربينخغن دان فرديبنت اضر سواتو 
 ".كفوتوسن اتاو كتتفن ترباءيق دافت دأمبيل

امحد الريسوني 



كونرتك سوسيال سلوروه رعيت منجادي فرملباضأن فرسكوتوان 
 مليسيا

دحرميت اوليه سضنف الفيسن مشاركت دان دامل ماس يغ سام 
توروت ساليغ مثنتوني كفلباضاين يغ سديا وجود سالرس دغن 

 .ضاضسن رمحة للعاملني



ستياف درفد كيت 
فرلو فاتوه دغن 

دان  ٢اوندغ
 فراتورن سديا اد

مسوا قوم دافت 
مغعمالكن اضام دان 

سرتا  ٢بوديا ماسيغ
دافت مثاتوفدوكن 

 .اومة



مثنتوني كفلباضاين ترماسوق جوض 
مثنتوني ضولوغن اورغ كورغ 

 ﴾OKU﴿اوفاي 

مروفاكن  (OKU)ضولوغن 
سباهاضني درفد مشاركت دان 

مريك برحق اونتوق منعميت حق 
 اساسي سفرتي اورغ الين



ممليهارا دان ممفرتاهنكن كهرمونيان   ٢برسام
 .نضارا

 منروسكن كيت اونتوق كقواتن منجادي كفلباضاين
 دغن سإيريغ سايغ كاسيه مساغت دغن كهيدوفن
 للعاملني رمحة ضاضسن



  ٨:املمتحنهسورة 



  ٩:املمتحنهسورة 



 برالكو دان باءيق بربوات درفد كامو مالرغ تيدق اهلل" :مقصودث
 تيدق دان اضاممو، كران كامو ممرغي تيدق يغ ٢اورغ كفد عاديل

 اهلل سسوغضوهث ;كامو هالمن كمفوغ دري كامو مغلواركن
 كامو مالرغ هاثله اهلل سسوغضوهث .عاديل برالكو يغ اورغ مغاسيحي

 ،﴾كامو﴿ اضام كران كامو ممرغي يغ٢ اورغ رافت متن منجاديكن درفد
 اورغ﴿ ممبنتو مريك سرتا هالمنمو، كمفوغ دري كامو مغلواركن دان
 مريك منجاديكن يغ سسيافا ﴾ايغتله﴿ دان .كامو مغوسري اونتوق ﴾الين
 ."ظاليم يغ ٢اورغ ايتله مريك مك رافت، متن
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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

 







 

 



 








