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اهلل كفدماريله كيت برتقوى   

ث-ال سوروهناسضملقساناكن   

ث-نال الرغاكن سضيغضلمن  



بيخارا 

ديري ممبنتوق حماسبه "
 "سجاتيمن 



 :سورة احلشر، ايات 

                     

  مغرجكن دغن﴿ اهلل كفد برتقواله براميان، يغ اورغ واهاي“ :برمقصود
 ديري تياف هندقله دان ﴾ث-الرغن منيغضلكن دان ث-سوروهن

 اونتوق ﴾عمالنث درفد﴿ سدياكن تله اي يغ اف ممرهاتيكن دان مليهت
 “﴾ة هاري﴿ ايسوق هاري



 : امام املاوردى منجلسكن

 فنيالين ممبوات ايت سساورغ برمقصود حماسبه"
 سياغ فد دكرجكن تله يغ اف تنتغ هاري مامل فد

 دان دتروسكن اكن مك باءيق سكرياث هاري،
 دان انصا اكن دي مك باءيق تيدق سكرياث

 "منروسكنث اكن تيدق



 :برسبدااهلل     امام الرتمذي مريوايتكن بهاوا رسول  

 

  ديريث تنتغ برحماسبه يغ اورغ اداله بيجق يغ اورغ" :مفهومث
 اونتوق برعمال دان ﴾كلق  فد دحساب سبلوم﴿

  يغ اورغ اداله مله يغ اورغ سداغكن .ماتي سسوده كهيدوفن
 ".اهلل ترهادف اغن-براغن دان ث هاوا مغيكوتي



فكتور كفد ترحاصيلث كسجهرتأن هيدوف  من بركوالييت  
 دان كماجوان سسبواه نضارا

نامون جك تغضوغجواب دأبايكن مك  
كستابيلن نضارا اكن رونتوه دان برمتبه 

 موندور



اوليه ايت، هندقله كيت ساللو برحماسبه كران 
مأنسي ايت سنديري ممفوثاءي باثق 

 كلمهن دان ككوراغن يغ فرلو كفد فريغاتن



منرب مثرو اضر كيت مسوا سنتياس ممبوات 
فنيالين ديري، ممفرباءيقي كلمهن، مرخنغ دان  

دمي منجانا  ﴾رماسير﴿ملقساناكن اصالح 
من سجاتي دان مالهريكن اومت كوالييت 

 ترباءيق



: 

ٰى ُيَغيُِّروْا َما ِبأَنفُِسِهۡمۗۡ  َ ََل ُيَغيُِّر َما ِبَقۡوٍم َحتَّ  إِنَّ ٱَّللَّ

 يغ اف مغوبه تيدق اهلل سسوغضوهث" :برمقصود
 اد يغ اف مغوبه مريك سهيغض قوم سسواتو فد اد
 ".سنديري مريك ديري فد



:  ساتو قاعده يغ مشهور مثاتاكن
كيت جاوه لبيه باثق درفد  كواجيفن"

 ."ماس يغ كيت ميليكي

جوسرتو، ضوناكنله فلواغ دان رواغ يغ اد اونتوق 
ءيده دان  ملقساناكن اوروسن يغ بوليه ممربي 

 .دامل كهيدوفن سيغكت اين



 

 مالكوكن درفد ترلفس تيدق كيت مأنسي، سباضاي•
 مك رزقي، منخاري كتيك كخواين دان كسيالفن
 دفراوليه يغ هرتا ممربسيهكن اكن برزكاتله ماللوءي

 
  درفد مأنسي جيوا مثوخيكن دافت جوض زكاة•

 ككايأن دغن ديري بغض سومبوغ، سفرتي مذمومه
 دميليكي يغ



جوسرتو، ماريله كيت الكسانكن تغضوغجواب  •
برزكاة افابيال خوكوف شرطث ماللوءي فوست 

فوغوتن زكاة جمليس اضام إسالم واليه 
 فرسكوتوان

 
كاوتامأن برزكاة اداله د متفت هرتا يغ دفراوليهي •

ستمفت دافت تروس دسانتوني  سوفاي اصنا
 هيدوف مريك دان ممفرباءيقي تار

 



هندقله كيت سنتياس برحماسبه ترهادف تغضوغجواب  
 سباضاي همبا اهلل، كلوارض، مشاركت دان رعيت

كوالييت ديري مؤمن سجاتي منجادي فكتور كفد  
 ترحاصيلث كسجهرتأن هيدوف دان كماجوان نضارا

زكاة مروفاكن تونتوتن عباده يغ دشريعتكن ك اتس اورغ  
 إسالم دان واجب دلقساناكن افابيال خوكوف شرطث

   اينتيفيت اوتام 



: 

سسيافا يغ برعمال صاحل، درفد لالكي اتاو فرمفوان سداغ دي : "مقصودث
براميان، مك سسوغضوهث كامي اكن مغهيدوفكن دي دغن كهيدوفن يغ  

دان سسوغضوهث كامي اكن ممبالس مريك دغن ممربيكن فاهال يغ لبيه ; باءيق
 ".باءيق درفد اف يغ مريك تله كرجكن











 



 







اِشِدْيَن َساَداِتنَا أَِِب  َواْرَض اللّهُمَّ َعِن اأَلْربََعِة الُْخلََفاِء الرَّ

ِّنَا  َر َوُعثَْماَن َوعَِِلٍّ ْبِن أَِِب َطاِلٍب، َوَعْن أَْزَواجِ نَِبي بَْكٍر َوُُعَ

الُْمَطهََّراِت ِمَن اأَلْدََنِس َوَعْن أَْهِل بَيِْتِه َوقََرابَِتِه َوَسائِِر 

ْينِ  َحابَِة َوالتَّاِبِعْْيَ َوَمْن تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ .  الصَّ

ِتَك  ْْيَ ََي أَْرَحَم َواْرَض َعنَّا ِبَرْْحَ اِْحِ  .الرَّ



 



كباوه دولي يغ مها 
موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان 

 .اضوغ كليما بلس









 








