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ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث





ممليهارا اضام إسالم درفد سبارغ اخنمن مروفاكن فرينسيف يغ  
 .دشريعتكنفاليغ اوتام دامل مقاصيد شرعية يائيت توجوان إسالم 

منجادي كواجيفن كيت سباضاي مسلم اونتوق ملتقكن كفنتيغن 
  .اضام دمتفت يغ ترتيغضي دان فاليغ اوتام دامل سضاال اوروسن



مليسيا اداله سبواه نضارا يغ منوبتكن  
 .إسالم سباضاي اضام فرسكوتوان

إسالم يغ دعمالكن اداله براسسكن  
برترسكن   اخالقعقيدة، شرعية دان 

 .فضاغن اهلي السنه واجلماعه



دسيسي اهلل  ﴾يغ بنردان ﴿سسوغضوهث اضام : "مقصودث
 ".اياله إسالم



ستياف اينديؤيدو هيدوف دامل كفلباضايان مشاركت تنفا اد 
 .فقسأن كفد فغانوت اضام الين اونتوق مملوق إسالم

مأنسي دفليهارا تنفا سبارغ عنصور ديكرمييناسي كران 
فربيذأن ورنا كوليت، قابيله دان اضام يغ بربيذا سرتا 

 .منجالين كهيدوفن دغن فنوه امان دان هرموني

  سلوروه ك بركمبغ بهكن اخنمن، سبارغ درفد ترفليهارا اّمه 
 .بومي فلوسوك



دمانكه كقواتن اومت 
إسالم اونتوق ممليهارا 

؟ اضام  

كيت مسيت مالكوكن حماسبة 
سجاوه مان كقواتن كيت 
دري سودوت فوليتيك،  
ايكونومي، فنديديقن،  

 دان الين ٢اوندغ



تغضوغجاوب  
 سباضي مسلم

فندكنت يغ برحكمه 
مستيله دتوجنولكن 
  كران منضقكن إسالم

مغاتور سرتاتيضي 
مغيكوت كممفوان 

اونتوق ممليهارا  ٢ماسيغ
 دان ممفرتاهنكن إسالم 



سروله ك جالن توهنمو دغن حكمه دان نصيحت ": مقصودث
 ".فغاجرن يغ باءيق، دان باحسكنله مريك سخارا يغ باءيق



 اّمةكقواتن اوسها مغمباليكن  

ممهمي دان مغعمالكن اجرن إسالم يغ 
 .سبنر برلندسكن القرآن دان السنه

 دان ماليو ٢راج اينستيتوسي ممفركاسكن
  مغوروس دامل ترسبوت اسنتيتوسي أمانه منجالنكن

 دامل ترمكتوب يغ سباضاميان إسالم ملقساناكن دان
 .فرملباضان



 اومت فرفادوان دان فرساودارأن ايكنت مغواتكن
 .مليسيا د إسالم

فغوروسن دان فمليهارأن   ٢ممستيكن سضاال داسر
 .إسالم دلقسانكن سخارا كوليكتيف دان تونتس

 فقه بركاءينت مشاركت كفد جلس يغ كفهمن ممربي
  مليسيا فقه كفد منجوروس يغ ريالييت فقه كنضارأن،

  دان ترسوسون لبيه مساس خابرن مناغين اوسها اضر
 .تراره



 ايليمن يغ ممبنتو دامل ممليهارا إسالم دان ممرتبتكن نضارا 

ستياف اضينسي دان اينديؤيدو دامل مشاركت سوفاي ممربيكن 
كرجاسام اونتوق ممبكلكن معلومت يغ تفت اونتوق  

منيغكتكن كفهمن اهلي مشاركت تنتغ كفنتيغن ستاتيستيك  
 .دامل كهيدوفن

 فمليهارأن داتا دان ستاتيستيك



ملتقكن كفنتيغن اضام د متفت يغ ترأتس دان فاليغ اوتام دامل سضاال 
 .اوروسن

ممفركاس كقواتن دان كساتوان اّمة اضر بروفايا ممليهارا اضام يغ ممباوا  
 .رمحة دان ممايوغي اومت يغ برنأوغ دباوه فمرينتاهن إسالم

ممفرتاهنكن إسالم دامل كراغك فرملباضان مليسيا دان دامل سكوف 
 .٢كممفوان سرتا كاوفايان ماسيغ



 مريك كتيك براميان يغ اورغ اوليه داوخفكن يغ فركاتان سسوغضوهث" :برمقصود يغ
 هاثله مريك، دانتارا حاكيم منجادي سوفاي ث،-رسول سنه دان اهلل كتاب كفد داجق
 ".كجايأن بروليه يغ اورغ ايتله مريك دان ;طاعة كامي دان دغر كامي :بركات مريك





22 



 دان اسا مها يغ اهلل مالءينكن دمسبه يغ توهن تياد بهاوا برسقسي اكو
 كامي نيب دان فغهولو بهاوا برسقسي جوض اكو .ث-باضي سكوتو تياد

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



 نيب دان فغهولو كأتس بركت 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 






