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KATA PENGANTAR  

 

 

 

 

ْوِر َأهُْفس ِ  ََتِْديِْه َوهَُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُُشُ َتْغِفُرْه َووَس ْ َتِعْينُُه َووَس ْ َمُدُه َووَس ْ ِ ََنْ نَّ إلَْحْمَد ّلِِلَّ
ِ
نَ  َوِمْن إ

ِّئَ ِت َأْْعَ ِلنَ ، َمْن ََيِْدِه هللُا فاََل ُمِضلَّ ََلُ َوَمْن يُْضِلْل فاََل  الَّ . َه ِدَي ََلُ َسي
ِ
ََلَ إ
ِ
َأْشَهُد َأْن اَل إ

ًدإ َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ  ِبِه . هللا َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ ٍد َوعَََل أ َِلِ َوََصْ ْ َوََبِرْك عَََل ُمَحمَّ َّهُمَّ َصّلِ َوَسّّلِ َإلل

ََل يَْوِم إلِْقيَاَمةِ 
ِ
ا بَْعدُ . َوَمِن إْهَتَدى ِِبَُدإُه إ َأمَّ  
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Penulisjuga menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar 
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