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ماريله كيت منيغكتكن 
كتقوان كيت كفد اهلل 

 سبحانه وتعاىل

 ملقسناكن فرينتهث





 كصيحنت مينتل

 دمان الكو تيغكه دان اميوسي فميكرين، مسفورنا سجهرتا، كادأن
  منخافأي سهيغض كرجا مالكوكن برفوغسي دافت اينديؤيدو
 .دهارفكن  يغ  متالمت

  انسان سأورغ ممبوليهكن  يغ فيزيكل كصيحنت درفد سباهاضني
 .مسفورنا لبيه دان كومفريهنسيف لبيه يغ كصيحنت تاهف منخافأي



  كادأن دامل فاضي وقتو فد بغكيت  يغ  كامو دانتارا سسيافا" :مفهومث
  هاري فد ماكنن مميليقي سرتا ديريث، فد امان دان بادن توبوه صيحت

 ".دنيا نعمت سضاال دبري دي اوله-سأوله مك ايت،



ددافيت فنيغكنت  يغ  كتارا دامل قدر بونوه ديري دان فثاكيت مينتل  
 .ملهدرفد تاهف كصيحنت مينتل يغ برفوخنا 

  ٢ممليهارا تاهف كصيحنت مينتل يغ  باءيق دان مغنل فسيت ضجاال
 .مسئله كصيحنت مينتل  يغ  ممرلوكن فرهاتني دان راوتن



 فاضي دان فتغ وقتو ستياف فد برايكوت ٢دعا منيغضلكن تيدق اهلل رسول" :مفهومث
  اهلل يا ، دان دنيا اوروسن دامل كصيحنت كسمفورنأن مموهون اكو اهلل يا :يائيت

 دنياكو، اضامكو، اوروسن دامل كصيحنت كسمفورنأن دان كامفونن مموهون اكو
 "...هرتاكو دان كلوارضاكو



مغعمالكن طبيعة هيدوف يغ تله دأتور دغن  باءيق منوروت  
 .  كتتفن دان كهندق شرع

 .منجاض ماكن مينوم سرتا تيغكه الكو  يغ  باءيق

فرمسئلهن فرلو دكوغسي  دغن  فيهق الين سوفاي مسئله 
 .  تيدق منجادي تكنن



منجاض كصيحنت دامل إسالم بوكنله 
سقدر لواران سهاج تتايف ماكنن 

روحاني جوض هاروس 
 .دتيتيقربتكن

كيت فرلو مغيسي روحاني  
دغن مالزميي باخان القرآن،  
ذيكري، صالة سنة دان ساللو 

.بردعا  



باءيقث -سبايقدغن اهلل منشكوري كهيدوفن يغ  دبريكن اوليه كيت 
 .شرعمنوروت كتتفن 

يغ دمسبوت فد بولن اوكتوبر ستياف   هاري كصيحنت مينتل سدونيا 
 .مينتلتاهون يغ برتوجوان ممربي كسدرن تنتغ كفنتيغن ممليهارا كصيحنت 



  اي ترنيالي، تيدق  يغ اهلل انوضره مروفاكن مينتل كصيحنت
 روحاني دان فيزيكل سنتفن دغن دسريام دان دجاض فرلو

 .﴾شريعة مقاصد﴿ شرع تونتوتن منوروت

مغوجي كقواتن ستياف فثاكيت اداله كتنتوان اهلل باضي 
اميان همباث دان اهلل جوا يغ  مثمبوهكن ماللوءي اوسها راوتن سام 

   .مودنسخارا إسالم اتاو خارا اد 

 رمحة ممباوا يغ  ﴾هيدوف خارا﴿ الدين سباضاي إسالم
 سودوت مسوا مراعيكن دان عامل سلوروه كفد

 .كصيحنت ترماسوق كادأن دان كهيدوفن



   دغن  مريك هاتي تنرتام تنغ دان براميان  يغ ٢اورغ" :برمقصود
        هاتي تنرتامله تنغ ايت، اهلل مغيغاتي دغن كتاهويله .اهلل مغيغاتي

 ".مأنسي  
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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 .ث-باضي سكوتو تياد

.مأنسي دان  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 






