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MOTTO

ََيَأَيَهَاَاَلَذَيَنََأَمَنَوَاَلََتأَكَلَوَاَأَمَوَلَكَمََبَيَنَكَمََبَلَبَطَلََإَلََأَنََتَكَوَنََتَجَارَةََعَن
}٩٢{.َتَرَاضََمَنَكَمََوَلََتَقَتَلَوَاَأَنَفَسَكَمََإَنََاللَهََكَاَنََبَكَمََرَحَيَمَا
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu,saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
peniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang
kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ 29).1

1

Al-qur’anul karim, kudus: menara kudus, 2005, hal: 84

KATA PENGANTAR

بِسِمِِاللهِِالِ َّرح َمنِال َِّرحِيِم
علَ ْي ِه َونَعُ ْوذُ بِالل ِه ِم ْن
َ ال َح ْم ُد للَّ ِه نَحْ َم ُدهُ َونَ ْست َ ِع ْينُهُ َونَ ْست َ ْغ ِف ُرهُ َونُؤْ ِم ُن بِ ِه َوت ََو َّك ُل
ُ
،ُِي لَه
ْ ُض َّل لَهُ َو َم ْن ي
ِ سيِا َء
ِ  ِم ْن َي ْه ِد ِه اْللهُ فَ ََل ُم،ت أ َ ْع َما ِلنَا
َ ش ُر ْور ا َ ْنفُ ِسنَا َو
َ ض ِل ْلهُ فَ ََل هَاد
ْ ق ِل َي
علَي ْال ِدي ِْن
ُ ع ْب ُدهُ َو ُر
َ ُظ ِه َره
َ َوأ َ ْش َه ُد أ َ َّن ُم َح َّمدًا
َ  ا َ ْر،ُس ْولُه
ْ سلَهُ ِب ْال ُه َد
ِ ى َو ِدي ِْن ْال َح
علَي
َّ ص ََلة ُ َو ْال
ِ أ َ ْش َرف ْاْل َ ْن ِب َي
َّ و ْال،
َ س ََل ُم
َ س ِي َدنَا َو َم ْو ََلنَا ُم َح َّم ٍد َو
َ ، َس ِليْن
َ اء َو ْال ُم ْر
َ ع َلى ُك ِل ِه
. َصحْ ِبه أَجْ َم ِعيْن
َ ا ِل ِه ِو
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