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  (1000ميزان ،  :باندونج)،  القرآنية تحرير المظلومين تعدد األديانيبرالية ل فريد ،, يساكإ
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 (1002يوجياكارتا ، مكتبة الطالب ، )، صهيدة

  قاموس الفلسفة جيد ،

  1002مايو  2 .، رقم ، نشرة الحرية الخامسة "التعدد األديانتقديم معنى  "جالل الدين ،  ,ةمحر 
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, PT.Elek Komputindo,)جاكرتا, باقة من الزهور عن النبي محمد ص.مروني أستراد,

 21(, ص. 1010

مجلة وفكر اإلسالمية اإلسالمية ، )، " التعدد األدياناإلسالم وفهم  "حميد فهمي ،  ,زركاسي

 (1002نوفمبر -سبتمبر 2 .العدد

 (RQiS  ،1002 :باندونج)، القرآن ، التأويل والسلطة نصر حامد أبو ، ,زيد

 مكتبة الطالب،  :يوجياكارتا األنظمة الميتافيزيقية الغربية من أرسطو إلى ديريدا جوكو ،, سيسوانتو

 (1002  ,جاكرتاKompas ) األجنبية باإلندونيسية, Uptake كلمات , Baduahشبيبة 

 IAIN Sunanمركز أبحاث  :باندونغ) , العلوم حسب الغزالي ابستمولوجيا ,مختار  ,شليحين

Gunung Jati,1888) 

سيرامبي  :جاكرتا) دراسة مقارنة للتوحيد والثالوث :إله الطمأنينة ، ال قلق بوروانتو عبد ، ,الغفار

،1002)  

، eLSAQ Pressيوجياكارتا ، )، موضوعات مثيرة للجدل :هيرمينوتيكا القرآن فهر الدين ، ,فايز

1002) 

القاموس اإلندونيسي  ، (P&K)فريق صياغة القاموس التابع لمركز تطوير اللغة وتطويرها  

  (8991باالي بوستاكا ،  :جاكرتا)، الكبير

 سيمون   داجوت  http://www.homepagefaridesack.com " فريدإيساك profile " في 

 (1008نموذج،  :يوجياكارتا) ، والتأويل فلسفة السيميائية كيالن ،

 (1882غراميديا ،  :جاكرتا) قاموس الفلسفة لورينس باجوس ،

http://www.homepagefaridesack.com/
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غروس وبنيامين  .في جورج ب" مقدمة  أهل الكتاب  خبراء الكتابحوار بين  "وليش ، خنور  ,ماجد

 :باندونج ,Santi Indraمترجم ) حوار :ثالثة أديان إله واحد هوبارد ، محرر ، .ج

Mizan  ،1889) 

 8,  8991 المترجمين للطبري

 .http//www.tempo.co.id/ساك في يمقابلة مع فريد إ 

عتبار ا "بارامادينا ،نزار الدين عمر، :جاكرتا دراسة تأويلية :فهم لغة الدين ،كومار الدين , هدايت

 1 .جاكرتا ، المجلد)،  PSQ،  في مجلة دراسات القرآن" التأويالت مثل تفسير منهج

    (1002، يناير 1، رقم 

مؤسسة نوانسا  :باندونج) نفسي اجتماعي وعلم الوجود خطاب تحليلي ، هوارد ، هيرمينوتيكا ،

 (100سينديكيا ، 

 ( Interfidei  ،1882يوكياكرتا) حوار حول النقد والهوية الدينية عبد الرحمن وآخرون ، ,وحيد

انظر  .يسوع المسيح هو طريق الخالص للمسيحيين ، وساناتا دارما للهندوس ، والدارما للبوذيين 

 (1001كومباس ،  :جاكرتا)نور لكاك الالهوت الشامل سوكيدي ،
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تولونج أجونج في مفتاح الهودى بالمدينة ولد       
شهر مايو سنة ألف وتسعة مائة و سبعة و  12تاريخ 

تسعون. التدين األسالم واألن هو غير متزوج, عنونها في 
 تولونج أجونج.كرغرجو, بويولعو, القرية 

كان يتعلم في روضة األطفال ثم واصل دراسته في 
, التالي 0282كرغرجو وتخرج سنة ية المدرسة االبتدائ

واصل دراسته في المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية 
, بعد االن واصل 0282تخرج سنة تولونج أجونج 

 8دراسته في المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية 
تدريس في  , ثم االن0282تخرج سنة تولونج أجونج 

الدين و األدب و أصول اللغة العربية وآدابها، كلية  قسم
 .الجامعة  االسالمية الحكومية تولونج أجونج، الدعوة


