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 ماريله كيت منيغكتكن كتقوان كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل

ملقسناكن 
  فرينتهث

مندافت رمحة دان 
كربكنت هيدوف د 

دنيا دان د 





واهاي  ﴿دان تيادله كامي مغوتوسكن كامو :"برمقصود 
، مالءينكن اونتوق منجادي رمحة باضي سكالني ﴾حممد

 ".عامل

 :اهلل سبحانه وتعاىل 



كالهرين رسول اهلل مروفاكن انوضره كورنيان اهلل يغ ممربي ارتي 
 يغ بسر دامل سجاره كهيدوفن دان متدون مأنسي

 عقيدة

 شريعة

  



تله ممباوا فروبهن بسر كفد اومت مأنسي دغن مغغكت اهلل رسول  
مرتبت دان كموليان مأنسي درفد كهيدوفن زمان جاهلية يغ 

برتوجنغكن هاوا نفسو، كسسنت دان فثمبهن برهاال كفد عقيدة 
سوخي يغ منتوحيدكن اهلل 



 سساورغ سبلوممو مغوتوس تيدق كامي دان": برمقصود
 بهاوا كفداث وحيكن كامي مالءينكن فون رسول

 برعبادتله ايت، اوليه ;اكو مالءينكن توهن تياد سسوغضوهث
 ."كو-كفد كامو

 :اهلل سبحانه وتعاىل 



 رسول اهلل تله مماسقكن ساتو سيستم كهيدوفن يغ فنوه برمتدون

يغ  مروفاكن ساتو سيستم كهيدوفن يغ 
 مرغكومي سضاال اسفيك كهيدوفن مأنسي 



فد هاري اين اكو تله مسفورناكن اضاممو :"...يغ برمقصود
اونتوقمو، دان تله اكو خوكوفكن نعمتكو باضيمو، دان اكو رضا 

 "...إسالم سباضاي اضاممو

 :اهلل سبحانه وتعاىل 



منجادي كواجيفن كيت سباضاي اورغ يغ براميان اونتوق 
 مغافليكسيكن كسلوروهن هيدوف دباوه نأوغن شريعة إسالم 



ماسوقله كامو ك ! يغ براميان ٢واهاي اورغ: "برمقصود
دامل إسالم سخارا كسلوروهنث دان جاغنله كامو 

سوغضوه، اي موسوه يغ ثات . شيطان ٢ايكوتي لغكه
 "باضي كامو



منديديق اومت مأنسي درفد جاهيل كفد انسان يغ مليا، 
 درفد ظاليم كفد عاديل دان درفد دضيل كفد برتيمبغ راس

مغاجر كيت سوفاي بربودي فكرتي تيغضي دان بركاسيه 
سايغ مثانتوني مشاركت سكليليغ سرتا منولق سبارغ بنتوق 

 ككراسن دان كضانسان



سسوغضوهث تله اد فد ديري رسول اهلل تلدان يغ : "برمقصود
 ﴾كداتاغن﴿باءيق باضي كامو يغ مغهارفكن رمحة اهلل دان 
 ."هاري قيامة سرتا يغ باثق مغيغاتي اهلل

 :اهلل سبحانه وتعاىل 



ريساله رسول اهلل 
تله ممباوا رمحة 

 كفد متدون مأنسي 

ريالييت 
هيدوف 
 دنياوي 

ريالييت 
هيدوف 
 روحانيه



برفضغ تضوه دغن دوا فنيغضالن رسول اهلل يائيت القرآن دان 
 .  ّسنهث يغ منجادي ترس اوتام فندوان اومت إسالم

منرتمجهكن اجرن شرعية القرآن دان سّنة رسول اهلل دامل 
  .فغحياتن كهيدوفن

كيت هندقله مغيكوت دان فاتوه اف سهاج يغ دباوا اوليه رسول 
 اهلل دان منجاوهي سضاال الرغنث تنفا مغابايكن دان ممفرتيكايكنث

 :كسيمفولن 



 :اهلل سبحانه وتعاىل 

اف جوا يغ دباوا اوليه رسول اهلل كفد كامو مك ترمياله : "مقصودث 
.  اي، دان اف جوا يغ دالرغ كامو مالكوكنث مك فاتوهيله الرغنث

سسوغضوهث اهلل امتله برت عذاب ; دان برتقوله كامو كفد اهلل
 ."ث-سيقسا
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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  

 



يغ 

اضوغيغ 
يغ 

 



 



 

 



 



 



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

.فمربيمها 






