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اَلُم َعَلى َأْشَرِف اأَلْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن َوَعَلى آِلِه  اَلُة َوالسَّ ه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوالصَّ اْلَحْمُد لِلَّ
َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن. َأمَّا َبْعُد،

برجاي  كامي  هدايهث  دان  توفيق  دغن  كران    اللَّه  كحضرة  شكور  راس  مغوخفكن  كامي 
كوريكولوم  برفندوكن  يغ  ساتو  تيغكتن  إسالم  فنديديقن  تيك س  بوكو  فنوليسن  مثمفورناكن 
سنتدرد سكوله منغه )ك. س. س. م.(. كاندوغن بوكو اين ترديري درفد ضابوغن انم بيدغ، 
ياءيت القرءان، حديث، عقيدة، فقه، سيرة دان اخالق إسالميه. ايسي كاندوغن دسوسون سدمكين 
روفا اونتوق منخافاي متالمت فنديديقن إسالم ك. س. س. م.، ياءيت ممبينا دان ممبنتوق همبا 
برداسركن  بركترمفيلن  دان  موليا  براخالق  برعمل صالح،  برتقوى،  برعلمو،  يغ  اللَّه  خليفه  دان 
اخوان القرءان دان السنة سرتا مثومبغ كأره منيغكتكن تمدون بغسا دان نضارا سرتا كسجهتراءن 

عالم دمي منخافاي كجاياءن دنيا دان اخيرة.

بوكو اين ممفوثاءي ببراف كأيستيميواءن، ياءيت:
هالمن رغسغن دفرموالءن ستياف بيدغ باضي مغضالقكن موريد برفيكير دان منعقول ضمبرن   

عموم باضي ستياف بيدغ يغ اكن دفالجري.
ايسي فمبالجرن يغ دسوسون دغن فرسمبهن يغ مناريق يغ مغضابوغكن تيك س ، توليسن دان   

ضرافيك يغ برسسواين.
اوبجيكتيف  منخافاي  باضي  ضورو  كفد  فغاجرن  قاعده  خادغن  ممبريكن  يغ  ضورو  نوتا   

فمبالجرن.
خادغن اكتيؤيتي يغ دسليتكن دأنتارا اونيت دالم تاجوق باضي ممبنتو مغوكوهكن فمهمن،   

ممفركاي معلومت، منانمكن نيالي2 مورني دان مرغسغ فميكيرن ارس تيغضي موريد.
ايليمن مرنتس كوريكولوم )EMK( يغ دترفكن باضي مغوكوهكن كماهيرن موريد دالم اوسها   

مناغني خابرن سماس. 
فثندل يغ بربنتوق “كونخي علمو”، “ختوسن ميندا” دان “ضالري كات”.  

تيكنولوضي كود قيو. ار. يغ دسامبوغكن كفد اءوديو، ؤيديو دان معلومت تمبهن يغ بركاءيتن   
دغن ايسي فالجرن. كود قيو. ار. دافت دأيمبس ماللوءي تيليفون فينتر يغ ممفوثاءي افليكاسي 

فمباخ قيو. ار.

سموض بوكو اين دافت دمنفعتكن دغن سباءيق-باءيقث اوليه ورض فنديديق دان موريد. 

فانل فنوليس

ڤندهولوان
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كونخي علمو

ختوسن ميندا

كود قيو. ار. 
معلومت تمبهن يغ بركاءيتن دغن 

كاندوغن فمبالجرن
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هالمن رغسغن ستياف بيدغ
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حياتي القرءان سباضاي عملن،
ممباخاث سنتياس منمبه ايمان،

إخفاء دان إدغام لغكف دألونكن،
تندا تجويد سوده دسمفورناكن.

تيدق خوكوف دغن باخاءن،
ماري كاجي معنا كفهمن،
ستله فهم جاديكن فضغن،

سفنجغ هيدوف جاديكن بكلن.

لكت دميندا سباضاي حفظن،
دالم صالة جاديكن باخاءن،

ايمفين ايبو باف سوده كسمفاين،
ضينراسي صالح صالحة فمغكين كقواتن.

هانوم طيب

1



ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ٱ 
ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 

ڦڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ó

)سورة البقرة، 2 : اية 5 – 1(
 ترجمهن: 

اليف، الم، ميم.  1

كتاب القرءان اين تيدق اد سبارغ شك فداث )داتغث درفد اللَّه  دان   2

تنتغ كسمفورناءنث(، منجادي فتونجوق كفد اورغ يغ برتقوى.
سرتا  صالة  منديريكن  دان  غاءيب  فركارا  كفد  برايمان  يغ  اورغ  ياءيت   3

ممبلنجاكن )مندرماكن( سبهاضين درفد رزقي يغ كامي بريكن كفد مريك.
دان جوض اورغ يغ برايمان كفد )كتاب القرءان( يغ دتورونكن كفدامو   4

)محمد ملسو هيلع هللا ىلص(، دان كتاب يغ دتورونكن سبلوم درفدامو، سرتا مريك يقين 
)دغن سفنوهث( اكن )اداث( هاري اخيرة. 

مريك ايتوله يغ تتف مندافت فتونجوق درفد توهن مريك، دان مريكاله   5

اورغ يغ برجاي.

فردغركن كفد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.  •
بيمبيغ موريد ممباخ اية باخاءن مغيكوت باخاءن ضورو براولغ-اولغ كالي.  •

1.1.1

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1

2

موءمن يغ برتقوى
فالجرن
1

باخ دان حفظ دغن بتول دان برتجويد



اينتيساري اية

تيدق اد سبارغ 
شك فداث

1

فندوان باضي 
اورغ يغ برتقوى

2

القرءان

مينتا موريد مروموسكن اينتيساري اية.  •
نيالي: فليهارا ايمان دان صالة سرتا باثقكن برصدقه.   •

1.1.2

ضولوغن اين 
مندافت فتونجوق 

  درفد اللَّه
دان ترضولوغ 

دالم كالغن اورغ 
يغ برجاي

انتارا كتاب يغ دتورونكن 
اوليه اللَّه  سالءين 

القرءان ترماسوقله توراة، 
زبور دان انجيل.

كونخي علمو

انتارا خيري 
اورغ يغ برتقوى

برايمان كفد فركارا غاءيب

منديريكن صالة

مغينفاقكن هرتا

برايمان كفد كتاب

برايمان كفد هاري اخيرة

3

غکتن 1
م تي

سال
ن إ

ديق
ندي

ڤ



 ٱ ٻ

اكتيؤيتي
باخ دان حفظ.  1

عملكن اية 1 هيغض 5 سورة البقرة سباضاي باخاءن دالم صالة دان ذيكير سلفس صالة.  2

باخ اية 1 هيغض 5 سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد.  1

ثاتاكن تيض اينتيساري اية.  2

سامبوغ باخاءن اية برايكوت:  3

         ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ...  ٿ ٿ ٿ ٿ 

      ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ... ڃ چ چ چ

فنيالين

مينتا موريد ممباخ ستياف اية سباثق 20 كالي.   •
مينتا موريد مغعملكن اية حفظن سباضاي باخاءن دالم صالة دان ذيكير سخارا برادب   •

دان براستقامة.
1.1.3
1.1.4

 ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ

 ڀ ٺ ٺ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ڀ ڀ ڀ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڦڦڦ ڄ

ڃ چ چ چ

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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اينتيساري اية

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  

)سورة البقرة، 2 : اية 201(
ترجمهن:

دان انتارا مريك اد يغ )بردعاء دغن( بركات، “واهاي توهن كامي، بريله   201

كامي كباءيقن ددنيا دان كباءيقن دأخيرة، دان فليهاراله كامي درفد عذاب 
نراك”.

فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.  •
بتولكن كسالهن سبوتن دان باچاءن برداسركن تجويد.  •

مينتا موريد مروموسكن اينتيساري اية.  •

1.2.1
1.2.2

ڃ ڃ ڃ چ چ

دالم اية اين، اللَّه  مثرو همباث اضر بردعاء مموهون 
كبهاضياءن دالم اوروسن دنيا دان اخيرة. انتارا كباءيقن 
ددنيا يغ بوليه دفوهون ترماسوقله كصيحتن يغ باءيق، 
يغ  يغ سليسا، دان كلوارض  بركة، رومه  يغ  رزقي 
بهاضيا. كباءيقن دأخيرة فوال اداله سفرتي ممفراوليه 
كأمفونن دان كريضاءن اللَّه ، ترهيندر درفد سيقسا 

افي نراك، دان مندافت ضنجرن شرض.

5

غکتن 1
م تي

سال
ن إ

ديق
ندي

ڤ

مموهون كبهاضياءن حقيقي
فالجرن
2

باخ دان حفظ دغن بتول دان برتجويد



KBAT

ۆ  ۆ  ۈ

ۅ  ۉ  ۉ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

ې  ې  ې

1.2.3
1.2.4

فنيالين

اكتيؤيتي

باخ كد ايمبسن اية دغن بتول. كمودين، حفظ دان سوسون.  1

كمودين،  اندا.  راكن  دغن  برفاسغن  سخارا  حفظ   2

فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.
سنارايكن ايسي٢ فنتيغ اية يغ تله دڤالجري. بوات دالم   3

بنتوق فتا ميندا.
سمفنا سمبوتن هاري كبسرن إسالم، انجوركن فرتنديغن   4

يغ  خط  البقرة.  201 سورة  اية  برتيماكن  خط  منوليس 
فاليغ خنتيق اكن دجاديكن هياسن ددالم كلس.

باخ اية 201 سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد.  1

فردغركن كفد ضورو باخاءن اية 201 سورة البقرة.  2

ثاتاكن دوا اينتيساري اية 201 سورة البقرة.  3

ثاتاكن دوا خونتوه كبهاضياءن ددنيا دان دوا خونتوه كبهاضياءن دأخيرة يغ بوليه دفوهون   4

كتيك بردعاء. 
جلسكن دوا اوسها يغ بوليه اندا الكوكن اونتوق منخافاي كبهاضياءن ددنيا دان دأخيرة.   5

باضايماناكه دعاء دافت مندكتكن ديري كفد اللَّه ؟  6

انتارا ادب بردعاء ترماسوقله 
دغن  دأخيري  دان  دموالءي 
فوجين ترهادف اللَّه  دان 
. صلوات كفد رسول اللَّه

كونخي علمو

مينتا موريد مغحفظ اية فد كد ايمبسن سخارا التيه توبي دغن بتول دان برتجويد.  •

ضالقكن موريد مغعملكن اية سباضاي باخاءن دالم صالة دان سباضاي دعاء هارين.  •

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  
ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ۈئېئ  ۈئ   ۆئ      ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى  
 ېئ     ېئ ىئىئ   ىئ  ی   یی  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  
مث جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب    مبىب  
  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
)سورة البقرة، 2 : اية 257 – 255(

ترجمهن:
اللَّه ، تياد توهن )يغ برحق دسمبه( مالءينكن دي، يغ تتف هيدوف الضي ككل سالما-الماث   255

منتدبير )سكالين مخلوق( يغ تيدق مغنتوق دان تيدق تيدور. دي مميليقي سضاال يغ اد دالغيت 
دان دبومي. تياد سسيافا يغ دافت ممبريكن شفاعة )فرتولوغن( دسيسيث مالءينكن دغن ايذينث. 
يغ مغتاهوءي اف٢ يغ اد دهادفن دان بالكغ مريك، سدغ مريك تيدق مغتاهوءي سسواتو فون 
درفد )كاندوغن( علمو اللَّه  مالءينكن اف٢ يغ اللَّه  كهندقي )ممبريتاهو كفد مريك(. 
لواسث كرسي اللَّه  )علمو دان ككواساءنث( مليفوتي الغيت دان بومي. دان تياداله منجادي 
كبرتن كفد اللَّه  منجاض سرتا ممليهارا كدوا-دواث. دان دياله يغ مها تيغضي )درجت 

كمولياءنث( الضي مها بسر )ككواساءنث(.

مينتا موريد مغيكوتي باخاءن خونتوه درڤد ايمبسن كود قيو. ار.  •
بتولكن كسالهن سبوتن دان باچاءن برداسركن تجويد.  •

1.3.1
1.3.2

ڃ ڃ ڃ چ چ
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جلسكن مقصود اية دغن مغضوناکن کد ايمبسن.  •
بينخغ دغن موريد تنتغ اينتيساري اية.  •

1.3.2

اينتيساري اية

ثات كبنرن )إسالم( درفد  تله  اضام )إسالم(، كران سسوغضوهث  دالم  فقساءن  اد  تيدق   256

كسستن )كفور(. اوليه ايت، سسيافا يغ تيدق ممفرخاياءي طاغوت، دان دي فوال برايمان 
كفد اللَّه ، مك سسوغضوهث دي تله برفضغ فد سيمفولن )تالي اضام( يغ تضوه يغ تيدق 

اكن فوتوس. دان )ايغتله(، اللَّه  مها مندغر الضي مها مغتاهوءي.

اللَّه  فليندوغ )يغ مغاول دان منولوغ( اورغ يغ برايمان. دي مغلواركن مريك درفد   257

كضلفن )كفور( كفد خهاي )ايمان(. دان اورغ كافير، فنولوغ مريك اياله طاغوت يغ 
مغلواركن مريك درفد خهاي )ايمان( كفد كضلفن )كفور(. مريك ايتوله اهلي نراك، 

مريك ككل ددالمث.

اينتيساري اية
255 – 257

مها سوخي 
اللَّه  درفد 

صيفت ككورغن 
سفرتي مغنتوق 

دان تيدور.

  علمو اللَّه
مليفوتي سضاال 
مخلوق خيفتاءنث.

إسالم اضام يغ 
ممنتيغكن كفهمن

دان كيقينن، بوكن 
اضام فقساءن.

اللَّه  مميمفين 
اورغ يغ برايمان درفد 
ككفورن دان كجاهيلن 

كفد كأيمانن دان 
كعلموان.

شيطان مميمفين اورغ 
كافير كفد ككفورن 

دان كجاهيلن.

اللَّه  مها بركواسا 
دان مها اضوغ، تيدق 

ممرلوكن بنتوان سسيافا 
اونتوق منتدبير عالم يغ 

لواس.

  اللَّه
مغواساءي دان منتدبير 

عالم مغيكوت 
كهندق دان 
كبيجقساناءنث.

1

2

3

4
5

6

7
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 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ

 ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئېئ  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  

  ېئ     ېئ ىئىئ   ىئ  ی   یی

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  

مينتا موريد مغحفظ اية سخارا التيه توبي دغن بتول دان برتجويد.   •
ترغكن قاعده حفظن.  •

1.3.3

باخ دان حفظ اية 255 هيغض 257 سورة البقرة.  1

اكتيؤيتي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

باچ فوتوغن اية دباوه سباثق ليم كالي  5
كالي

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ
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 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

ڀ  ڀ ڀ  ٺ

 ىث  يث  حجمج  

 ٿ  ٹ  ٹٹ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ 

جح  مح  جخ حخ

ٹ  ڤ   ڤ ڤ

1.3.3

 ی  جئ    حئ  مئىئ  

 يب  جت  حت  خت  مت 

يئ  جب  حب    خب  مبىب  

  ىت   يت  جث  مث

مينتا موريد ممباخ براولغ كالي برداسركن سيمبول بينتغ يغ دفافركن فد اية.  •
مينتا موريد مغولغ اية يغ تله دحفظ سهيغض لنخر دان برتجويد.  •

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

 5
كالي

ٻ  پ  پ  پ  پڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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سبوتكن نام اللَّه  يغ تردافت دالم اية 255 هيغض 257 سورة البقرة.  2

جالنكن اكتيؤيتي كومفولن برايكوت:  3

    سدياكن كد برورنا ميره، كونيغ دان بيرو. 
    فيليه كد.

    باخ دان لغكفكن اية مغيكوت ورنا كد ماسيغ٢.

1.3.4

منغكف     هريرة  أبو  كتيك 
منخوري هرتا زكاة،  يغ  شيطان 

شيطان بركات:
ِإَذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة 
اْلُكْرِسىِّ َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اللَّه 
َحتَّى  َشْيَطاٌن  َيْقَرُبَك  َواَل  َحاِفٌظ 

ُتْصِبَح.
ترجمهن:

تيدور  دتمفت  براد  كامو  افابيال 
اكن  كامو  الكرسي،  آية  باخاله 
درفد  فنجاضاءن  مندافت  سنتياس 
اكن  تيدق  شيطان  دان    اللَّه 
مغهمفيري كامو هيغض كفاضي.
  ستله مندغر خريتا أبو هريرة

رسول اللَّه  برسبدا:
َذاَك  َكُذوٌب.  َوُهَو  َصَدَقَك 

َشْيَطاٌن.
)البخاري(

ترجمهن:
كامو  دغن  بنر  برخاكف  دي 
فندوستا.  سأورغ  دي  سدغكن 

ايتوله شيطان.

كونخي علمو

پڀ            پ  پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٱ 
ڀ  ڀ ڀ    ٺ  ٺ    
ٿ                      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ     ڤ

يب   ىب      خب            حب     جب   يئ   ىئ     حئ             جئ     ی  
جث         ىت            مت   خت   جت        

ىث  يث  حجمج      جح      جخ  حخ      

ےۓ     ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ  ڭ  ڭ        ڭ     ۇ                ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    
ائ        ى   ى   ې   ې   ې         ۉ   ۉ   ۅ          
 ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ     ۆئ  ۆئ           ۈئ              ېئ  

  ېئ     ېئ             ىئ     ىئ  ی    ی

ضالقكن موريد مغعملكن اية الكرسي سباضاي باخاءن دالم صالة دان ذيكير.  •

11
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 ہ   ہ  ہ

ېئ     ېئ     ىئىئ 

ٻ  پ  پ

  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  

يئ  جب  حب    خب  مبىب 

 ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  

 ې   ې  ې  ېى 

يب  جت  حت

ٹ  ڤ   ڤ

فنيالين
باخ فوتوغن اية برايكوت دغن بتول دان برتجويد.   1

مها سوخي اللَّه  درفد صيفت ككورغن سفرتي مغنتوق دان تيدور. 

إسالم اضام يغ ممنتيغكن كفهمن دان كيقينن، بوكن اضام فقساءن.

شيطان مميمفين اورغ كافير كفد ككفورن دان كجاهيلن.

كفد  كجاهيلن  دان  ككفورن  درفد  برايمان  يغ  اورغ  مميمفين    اللَّه 
كأيمانن دان كعلموان.

اللَّه  مها بركواس دان مها اضوغ دان تيدق ممرلوكن بنتوان سسيافا
 اونتوق منتدبير عالم يغ لواس.

سبوتكن صيفت٢ اللَّه  يغ تركاندوغ دالم اية الكرسي.   2
باخ دان سامبوغ باخاءن اية برايكوت:  3

     ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ    ...       ىئ  ی   یی 
     ی  جئ    حئ  مئىئ     ... جح  مح  جخ  حخ

      ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ... ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
دغن  برسسواين  يغ  اية  فوتوغن  باخ  البقرة،  سورة   257 هيغض   255 اية  برداسركن   4

فرثاتاءن برايكوت:  

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ڌ     ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ      گ  

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ںں  

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   

ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  

ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  

جت  حت  خت  مت

فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.  •
مينتا موريد مغولغ باخاءن اية سهيغض بتول دان لنخر سخارا برفاسغن.  •

1.4.1

)سورة البقرة، 2 : اية 286 – 284(

ڃ ڃ ڃ چ چ
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ترجمهن: 

رسول اللَّه  تله برايمان كفد اف٢ يغ دتورونكن درفد توهنث، دان جوض اورغ يغ   285

برايمان؛ سمواث برايمان كفد اللَّه ، فارا مالئكة، كتاب٢ دان فارا رسولث. )مريك 
بركات(، “كامي تيدق ممبيذاكن انتارا سأورغ رسول دغن رسول يغ الءين”. مريك 
بركات الضي، “كامي دغر دان كامي طاعة. )كامي مموهون( كأمفوننمو واهاي توهن 

كامي، دان كفدامو جواله تمفت كمبالي”. 

فهاال  مندافت  اوليهث. دي  ترداي  يغ  تيدق ممببني سسأورغ مالءينكن اف٢    اللَّه   286

كباءيقن يغ دأوسهاكن، دان دي جوض منغضوغ دوسا كجاهتن يغ دأوسهاكنث. )مريك 
بردعاء دغن بركات(، “واهاي توهن كامي، جاغنله اغكاو مغمبيل كيرا كسالهن كامي 
جك كامي لوفا اتاو ترساله. واهاي توهن كامي، جاغنله اغكاو ببنكن كأتس كامي ببنن 
يغ برت سباضايمان اغكاو ببني اورغ يغ تردهولو. واهاي توهن كامي، جاغنله فيكولكن 
كفد كامي اف٢ يغ كامي تيدق ترداي مميكولث. دان معافكنله كسالهن كامي، سرتا 
امفونكنله دوسا كامي، دان بريكنله رحمة كفد كامي. اغكاوله فنولوغ كامي. اوليه 

ايت، تولوغله كامي اونتوق منخافاي كمنغن ترهادف قوم يغ كافير.”

سضاال يغ اد دالغيت دان دبومي اداله كفوثاءن اللَّه . جك كامو منظاهيركن اف٢   284

يغ اد دالم هاتيمو اتاو كامو مثمبوثيكنث، نسخاي اللَّه  اكن مغهيتوغ دان مثاتاكنث 
يغ  سسيافا  مثيقسا  دان  دكهندقيث  يغ  سسيافا  مغمفونكن  دي  كمودين  كامو.  كفد 
دكهندقيث )منوروت اوندغ٢ فراتورنث(. دان )ايغتله(، اللَّه  مها بركواس ترهادف 

سضاال سسواتو.

همباث.  كممفوان  قدر  مغيكوت  شريعة  دالم  كريغنن  ممبريكن    اللَّه 
بوليه  نامون  برديري،  كأداءن  دالم  دلقساناكن  واجب  صالة  خونتوهث، 
دالكوكن دالم كأداءن دودوق، مغيريغ دان منلنتغ باضي اورغ يغ ساكيت.

كونخي علمو

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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اينتيساري اية

مينتا موريد ممهمي اينتيساري اية.  •
نيالي: تيغكتكن كواليتي عملن ظاهير دان باطين.  •

1.4.2

افابيال دتورونكن اية 284 سورة 
البقرة، فارا صحابت تراس ببنن 
منيالي    اللَّه  برت كران  يغ 
يغ  دان  يغ ظاهير  سضاال عملن 
مغادو  مريك  اللو  ترسمبوثي، 
مك   . اللَّه  رسول  كفد 
تورونله اية 285 دان 286 سورة 

البقرة.

كونخي علمو
. سضاال يغ اد دالغيت دان دبومي ميليق اللَّه  

اللَّه  مغتاهوءي سضاال عملن ظاهير دان باطين.  
عملن ظاهير اياله عملن يغ دالكوكن اوليه اغضوتا   

بادن سفرتي صالة دان فواسا.
عملن باطين فوال اياله عملن هاتي سفرتي اخالص.  

284

سموا رسول مميليقي عقيدة توحيد يغ سام.  
رسول اللَّه  دان اورغ برايمان يقين دغن رساله   

. توحيد يغ دتورونكن اوليه اللَّه
285

اللَّه  تيدق ممببنكن همباث دغن عملن يغ تيدق   
ممڤو دالکوکن.

ستياف فربواتن ماءنسي اكن دحساب.  
كباءيقن يغ دلقساناكن اكن دبري فهاال.  

كجاهتن فوال اكن دبالس دغن دوسا.  

286

ممباخ اية 285 دان 286 دافت مغهيندركن 
ضوداءن  كبوروقن،  سضاال  درفد  ديري 
ماءنسي.  دان  جين  ضغضوان  شيطان، 
حال اين برداسركن حديث يغ دروايتكن 
  بهاوا رسول اللَّه  اوليه ابن مسعود

برسبدا:
َمْن َقَرَأ ِباْلَيَتْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة ِفي 

َلْيَلٍة َكَفَتاُه
)البخاري دان النسائي(

ترجمهن: 
سسيافا يغ ممباخ دوا اية درفد اخير سورة 
البقرة )اية 285 دان 286( فد مالم هاري، 
مك )كدوا-دوا( اية اين سوده منخوكوفي 
درفد  ديري  مغهيندركن  )اونتوق  باضيث 
سضاال كبوروقن، ضوداءن شيطان، ضغضوان 

جين دان ماءنسي(.
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉېۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ

مب  ىب  يب  جت  حت  خت متمئ  ىئ  يئ   جب  حبخب

  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭھ  ے   ےۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ

ک  گ  گ     گ  گڳڑ  ک  ککژ  ژ  ڑ

اكتيؤيتي

فنيالين

البقرة  سورة   286 هيغض   284 اية  باخ   1

کمودين سيمق باخاءن راكن اندا.
 286 هيغض   285 اية  اينتيساري  ثاتاكن   2

سورة البقرة.

سامبوغ باخاءن اية برايكوت:  3

        ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ ... ک  
                   گ  گ     گ  گڳ

        ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ...  
               جت  حت  خت مت

مينتا موريد مغضوناكن قاعده تسميع دالم كومفولن.   •
ضالقكن موريد مغعملكن اية 284 هيغض 286 سورة البقرة سباضاي باخاءن دالم صالة   •

دان ذيكير سخارا برادب دان استقامة.
1.4.3
1.4.4

باخ دان حفظ.  1

دالم صالة دان ذيكير  باخاءن  البقرة سباضاي عملن،  286 سورة  284 هيغض  اية  باخ   2

سلفس صالة.
بينا فتا ميندا باضي ستياف اينتيساري اية 284 هيغض 286 سورة البقرة.  3

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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دغن  حروف  ساتو  انتارا  ممبيذاكن  يغ  هجائية  حروف  كلوار  تمفت  اياله  حروف  مخرج 
حروف يغ الءين. كيت واجب ممفالجري علمو تنتغ مخرج حروف اضر دافت ممباخ القرءان 

دغن فصيح دان لنخر.

الَجْوف )روغض( 	 4

الَحْلُق )كروغكوغ(  5

مخرج	حروف	دالم	القرءان	تربهاضي	کڤد	ليم،	ياءيت:
الَخيُشوم	)فغكل هيدوغ( 	 1

َفَتْين )دوا بيبير( الشَّ 	 2

اللَِّسان )ليده( 	 3

فمباخاءن القرءان هندقله دالكوكن دغن خرمت، باءيق دان تليتي. كسيلفن فد مخرج اتاو 
صيفت حروف القرءان اكن مغوبه مقصود اية ترسبوت. اوليه ايت، كيت هندقله ممفالجري 

دان مندالمي علمو تجويد اضر كمولياءن القرءان ترفليهارا.

  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
)سورة المزّمل، 73 : اية 4(

 ترجمهن:
دان باخاله القرءان دغن ترتيل.

مغاف فرلو بالجر تجويد؟
حكوم ممباخ القرءان دغن برتجويد فرض عين دان واجب كفد ستياف اومت إسالم. توجوان 

: ممفالجري علمو تجويد اداله اونتوق ممبتولكن باخاءن القرءان. فرمان اللَّه

•  مينتا موريد مثبوت حروف هجائية دغن مخرج يغ بتول.
•  نيالي: براوسها ممبتولكن باخاءن القرءان.

1.5.1

مخرج حروف

حروف هجائية
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ُغنَّة 

اللَِّسان )ليده(
تردافت 18 حروف يغ 
كلوار دري مخرج اين.

وممبولتكن دوا بيبير
بمرافتكن دوا بيبير )قوات(
ممرافتكن دوا بيبير )ريغن(

فمنكن بيبير باوه كضيضي كاخيف اتس

طر
ظ ص

دن
ذ سز

تل
ث

ّنّم

الَخْيُشوم )فغكل هيدوغ(
دري مخرج اين كلوار بوثي دغوغ )ُغنَّة(.

)ّم دان ّن(

1

َفَتْين )دوا بيبير( الشَّ
تردافت امفت حروف يغ كلوار 

دري مخرج اين. )و، ب، م دان ف(

2

3

ي شج
ك
ق

ضض

فغكل دالم
فغكل
تغه

هوجوغ

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ُ-و
ِ-ي 

الَجْوُف )روغض(َ-ا

الَحْلُق )كروغكوغ(

سوارا اونتوق ممنجغكن بوثي 
حروف مد. )ا، و دان ي(

تردافت انم حروف يغ 
كلوار دري مخرج اين. 
)غ، خ، ح، ع، ء دان ه(

سبوت بوثي حروف2 هجائية سفرتي َاْب، َاْت، َاْث دان ستروسث   
دغن مخرج يغ بتول.

اكتيؤيتي

منكن سوارا دفرموالءن حلقوم

خ غ

منكن سوارا هيغض دتغه حلقوم

ع ح

منكن سوارا هيغض فغكل حلقوم )ڤتي سوارا(

ه ء

4

5

فردغركن كفد موريد التيهن مثبوت حروف دغن مخرج يغ بتول مغضوناكن ايمبسن 1.5.1  •
كود قيو. ار.
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لفظ َبْسَمَلة منخرمينكن كأمانن دان فرداماين. سورة 
التوبة ڤوال برخريتا تنتغ ففرغن. سورة اين دتورونكن 

سلفس رسول اللَّه  كمبالي دري فرغ َتُبْوك. 
بضيندا مثرو قوم مسلمين اضر ممرغي قوم مشركين 

دان ممبطلكن فرجنجين داماي دغن مريك.

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
)سورة النحل، 16 : اية 98( 

ترجمهن:
افابيال اغكاو ممباخ القرءان، مك موهونله فرليندوغن اللَّه  درفد شيطان يغ درجم.

ِاْسِتَعاَذة دان َبْسَمَلة

تاهوكه كاون٢، مغاف كيت تيدق دهاروسكن 
ممباخ َبْسَمَلة دأول سورة التوبة؟

مموهون  اكو  برمقصود  اين  اوغكفن   .” “ ڃ ڃ ڃ چ چ  اوغكفن  اياله  ِاْسِتَعاَذة 
فرليندوغن اللَّه  درفد شيطان يغ درجم. حكوم ممباخ ِاْسِتَعاَذة ستياف كالي هندق ممباخ 

 : القرءان اياله سنة. حال اين برداسركن فرمان اللَّه

اوغكفن   .” ٻ  ٻ   ٻ   ٱ     “ اوغكفن  اياله  َبْسَمَلة 
مها  الضي  فموره  مها  يغ    اللَّه  نام  دغن  برمقصود  اين 
مغاسيهني. َبْسَمَلة سنة دباخ فد ستياف اول سورة كخوالي 

سورة التَّْوَبة. 
فد  دباخ  واجب  َبْسَمَلة 
الفاتحة  سورة  فرموالءن 

كتيك دالم صالة.

كونخي علمو

جلسكن کڤد موريد حكوم ممباخ استعاذة دان بسملة.1.5.2  •
مينتا موريد ممبوداياكن فمباخاءن استعاذة سباضاي عملن سبلوم ممباخ القرءان.  •

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ال َشْمِسيَّة

تيدق  تتافي  دتوليس  ل  حروف   
دسبوت

 حروف ل تيدق برباريس
حروف يغ ترلتق سلفس    

ة ) ّ  ( حروف ل دباخ برَشدَّ

ت ث د ذ ر ز س ش ص 
ض ط ظ ل ن

خونتوه:   پ، پ  ڀ 

ال َشْمِسيَّة دان ال َقَمِريَّة

مينتا موريد ممبيذاكن خارا باخاءن انتارا ال َشْمِسيَّة دغن ال َقَمِريَّة.  •
بنتو موريد مغحفظ روموس حروف٢ ال.  •

1.5.3

كاون٢، ماري كيت منخاري جالن باضي ممودهكن 
كيت مغيغتي حروف٢ ال َشْمِسيَّة دان ال َقَمِريَّة.

ال َقَمِريَّة

حروف ل دتوليس دان دسبوت   
حروف ل سنتياس برباريس    

سكون ) ْ  (
حروف يغ ترلتق سلفس    

حروف ل برباريس ) َ  ِ  ُ  (

ء ب ج  ح  خ  ع  غ  ف  
ق ك م  و ي ه

ِطْب ُثمَّ ِصْل َرْحًما َتُفْز ِضْف َذا ِنَعْم
َك َوَخْف َعِقْيَمهَدْع ُسوَء َظنٍّ ُزْر َشِريًفا لِْلِكَرْم    إِْبِغ َحجَّ

خونتوه: ڀ  ٺ  ٺ 

كلواركن ليم خونتوه ال َشْمِسيَّة دان ال َقَمِريَّة يغ تردافت دالم اية 
255 هيغض 257 سورة البقرة.

اكتيؤيتي
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ڳ  ڳ ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں
  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ     

)سورة الضحى، 93 : اية 11 – 9(

َواِجُب الُغنَّة )ّم دان ّن(

ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ  
گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

اكتيؤيتي

َواِجُب الُغنَّة اياله حروف “م” دان “ن” يغ برسبدو )برتشديد(. خارا باخاءن َواِجُب الُغنَّة اداله 
دغن منكن سوارا فد حروف “ّم” دان “ّن” دسرتاءي دغن دغوغ سقدر دوا حركة.

حى دغن  باخ سورة النَّاس دان سورة الضُّ
ممفوكوسكن فركارا برايكوت:

ِاْسِتَعاَذة دان َبْسَمَلة.  
ال َشْمِسيَّة دان ال َقَمِريَّة.     

َواِجُب الُغنَّة.   

)سورة الناس، 114 : اية 6 – 1(

•  فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.
مغاندوغي  يغ  الضحى  سورة  دان  الناس  سورة  اية  فوتوغن  ممباخ  موريد   •  مينتا 

واجب الغنة دان حكوم ال.

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

ó

ڃ ڃ ڃ چ چ

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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َور َفَواِتُح السُّ
فمبوك.  برمقصود  يغ   ” “َفاِتٌح  كليمه  درفد  دأمبيل  يغ  َجَمع  كات  اياله  “َفَواِتُح”  فركاتاءن 
َور” فوال اياله كات جمع يغ براصل درفد كليمه “ُسوَرٌة” يغ برمقصود هيمفونن  فركاتاءن “السُّ
َور برمقصود حروف٢ هجائية يغ ترلتق  اية القرءان دغن نام٢ يغ ترتنتو. اوليه ايت، َفَواِتُح السُّ

، يٰۤس ، الۤۤم دفرموالءن سبهاضين درفد سورة٢ القرءان. سفرتي: ن ۤ

َعُة” )فوتوغن حروف(. َفَواِتُح  اْلُمَقطَّ َور جوض دكنلي سباضاي “اْلُحُروُف  السُّ َفَواِتُح 
َفَواِتُح  باخاءن  خارا  تيض  تردافت  حروف.   14 مغضوناكن  يغ  سورة   29 فد  تردافت  َور  السُّ

َور، ياءيت: السُّ
حركةسبوتنحروفخارا باخاءن

1
دباخ تنفا مد اتاو    

تياد حركةأَِلفاتيدق دفنجغكن

دوا حركةَحا، َيا، َطا، َها، َراح، ي، ط، ه، ردباخ فنجغ دوا حركة2

ن، ق، ص، ع،        دباخ فنجغ انم حركة3
س، ل، ك، م

ُنون، َقاف، َصاد، َعين، 
انم حركةِسين، اَلم، َكاف، ِميم

َور دالم القرءان. مينتا موريد مثنارايكن خونتوه٢ َفَواِتُح السُّ  •
َور دأيكوتي اوليه موريد.  فردغركن باخاءن خونتوه َفَواِتُح السُّ  •

َور يغ دباخ دوا اتاو انم حركة. جلسكن فربيذاءن انتارا َفَواِتُح السُّ  •
1.5.4
1.5.5

=  أَِلْف    +    َلْم    +   مِّيْم ٱ
6تياد حركة

2حركة

حركة
6

حركة

دغوغ

=  كاف  +  ها  +  يا  +  عيْن  +  َصاد
6

حركة
6

حركة
6

حركة
2

حركة
2

حركة
دغوغ

ٱ

خونتوه باخاءن

2

حركة
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تنتوكن خارا سبوتن يغ بتول دان سبوتكن دهادفن كلس.  2

فنيالين

اكتيؤيتي

برداسركن جدوال برايكوت، تنداكن )( فد حكوم تجويد يغ تردافت دالم فوتوغن  اية.  1

ّنّمال َقَمِريَّةال َشْمِسيَّة فوتوغن اية
چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ1

ٻ  ٻ  ٻ  پ2
ٺ   ٺ  ٺ   3
ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ  4

سينَسا~عاَععين ~قاقافَق~س

ٻ

َور دالم القرءان دان باخ دغن بتول. خاري خونتوه َفَواِتُح السُّ  3

سنارايكن مخرج حروف هجائية.  1

جلسكن مقصود ِاْسِتَعاَذة دان َبْسَمَلة سرتا ثاتاكن حكوم ممباخ ِاْسِتَعاَذة دان َبْسَمَلة.  2

ثاتاكن دوا خونتوه اية القرءان يغ مغاندوغي ستياف حكوم برايكوت:  3

   ال َشْمِسيَّة    ال َقَمِريَّة      َواِجُب الُغنَّة.
َور يغ ترديري درفد ساتو، دوا دان تيض حروف. كموكاكن خونتوه َفَواِتُح السُّ  4

َفَواِتُح  جنيس  ليم  تردافت 
ترديري  يغ  ياءيت  َور،  السُّ
تيض،  دوا،  ساتو،  درفد 

امفت اتاو ليم حروف.

كونخي علمو

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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فالجرن
6

ڀ   ڀ   ٻ   پ  پ  پ  پ   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
)سورة الفاتحة، 1 : اية 7 – 1(

باخ، حفظ دان فهمي سورة الفاتحة

ترجمهن:
دغن نام اللَّه  يغ مها فموره الضي مها مغاسيهني.   1

سضاال فوجي ترتنتو باضي اللَّه ، توهن يغ ممليهارا دان منتدبيركن   2

سكالين عالم. 
يغ مها فموره الضي مها مغاسيهني.  3

يغ مغواساءي فمرينتهن هاري فمبالسن )هاري اخيرة(.  4

هاث كفد اغكاو )يا اللَّه( كامي سمبه، دان هاث كفد اغكاو كامي   5

مموهون فرتولوغن.
تونجوقيله كامي جالن يغ لوروس.  6

ياءيت جالن اورغ يغ اغكاو كورنياكن نعمت كفد مريك، بوكن   7

)جالن( اورغ يغ اغكاو موركاءي، دان بوكن فوال )جالن( اورغ يغ 
سست.

 ه سضاال ڤوجي باضي اللَّ

•  فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.
مينتا موريد ممباخ سورة الفاتحة دغن بتول، برتجويد، لنخر دان فصيح.  •

• بيمبيغ موريد منجلسكن ترجمهن سورة الفاتحة مغيكوت فوتوغن اية.
1.6.1
1.6.3
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باخ دان حفظ سورة الفاتحة دغن ممبريكن فرهاتين كفد فركارا برايكوت:  1

        كليمه يغ برسبدو

         مخرج حروف حاء، عين، صاد دان ضاد

ٿٿ ع

ٹڤ ص

ڄ ض

پڀڀ ح

•  فستيكن موريد مغحفظ سورة الفاتحة دغن بتول، برتجويد، لنخر دان فصيح.
• سدياكن سناراي سيمق حكوم تجويد دان سيمق باخاءن موريد سخارا اينديؤيدو.

1.6.1
1.6.2

اكتيؤيتي

خاري نام الءين باضي سورة الفاتحة.  2

ستياف  صالة  دالم  دباخ  واجب  اين  سورة 
هاري. دالم حديث يغ دروايتكن اوليه ُعَباَدة بن 

اِمت  رسول اللَّه  برسبدا: الصَّ
َل َصَلَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب

)متفق عليه(
ترجمهن:

تيدق صح صالة سسيافا يغ تيدق ممباخ سورة 
الفاتحة.

اوليه ايت، كيت واجب ممباخ سورة اين دغن 
بتول، برتجويد، لنخر دان فصيح.

كونخي علمو

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
 ه فوجين هاث كفد اللَّ

باخ دان فهمي

سسواتو  مالكوكن  سوفايا  كيت  مغاجر  َبْسَمَلة  اوخفن 
اياله  فوال  ِه”  لِلَّ “الَحْمُد  اوخفن   . اللَّه  كران  اخالص 
كات2 فوجين يغ دخصوصكن باضي اللَّه   سباضاي توهن 
  يغ منخيفتا دان منتدبير عالم. فوجي-فوجين كفد اللَّه
دالهيركن دغن مثبوت ناما-ناماث سفرتي الرَّْحٰمن دان الرَِّحْيم 
يغ منونجوقكن رحمة دان كاسيه سايغ يغ دليمفهكن كفد 
 همباث. سموا اوخفن اين هندقله دسرتاءي راس خينتا كفد

اللَّه  دان دبوقتيكن دغن مماتوهي سضاال فرينتهث.

  ِه، باثق سوغضوه نعمت كورنياءن اللَّه الَحْمُد لِلَّ
كفد كيت. كيت برتغضوغجواب ممليهارا دان 

مموليهارا فلورا دان فاونا يغ اينده اين.
ِه، كامي منريما راماي فغونجوغ  الَحْمُد لِلَّ
فد ستياف هاري. دهارف سمواث دافت 

منعمتي مادو لبه اين.

ِه، مانيسث مادو لبه اين،  الَحْمُد لِلَّ
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ.بوكن سهاج سدف ماله برخاصيت.

مغوخفكن  مريك  مينتا  مريك، كمودين  دفراوليه  يغ  نعمت  مثنارايكن  موريد  مينتا   •
“الحمد للَّه” باضي ستياف نعمت يغ دسنارايكن.

• ايغتکن موريد سوفايا سنتياس مموالكن سسواتو عملن دغن َبْسَمَلة.

1.6.4
1.6.6
1.6.7

بينخغكن فركارا برايكوت:
براف كاليكه اندا  مغوخفكن   
ِه فد ستياف هاري؟ الَحْمُد لِلَّ

كليمه  مغوخفكن  اندا  بيالكه   
ِه؟ الَحْمُد لِلَّ

اكتيؤيتي
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برايمان كفد هاري اخيرة

ىئ     ېئ      ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ       ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ  
ىئىئ  ی  ی   ی   ی

)سورة غافر، 40 : اية 16(
 ترجمهن:

دغن  ماسيغ2(  قبور  )دري  كلوار  مريك  هاري 
ترسمبوثي  يغ  فون  سسواتو  تياد  ثات.  جلس 
برفرمان(،    اللَّه  ايت  كتيك  )فد   . اللَّه  درفد 
اين؟” هاري  فد  كراجاءن  مغواساءي  يغ   “سيافاكه 
)اللَّه  سنديري منجواب( “كراجاءن اين دكواساءي 

اوليه اللَّه  يغ مها اسا الضي مها ضاضه فركاس”.

اوليه ايت، ستياف كالي كيت ممباخ اية اين كيت هندقله يقين بهاوا سضاال عملن كيت اكن 
دهيتوغ اوليه اللَّه . كيت هندقله براستقامة دالم برعمل دغن اجرن إسالم سوفايا كيت 

سالمت دان بهاضيا ددنيا دان دأخيرة.

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ

باخ شعير برايكوت دغن تليتي 
دان كاءيتكنث دغن فغاجرن اية 4 

سورة الفاتحة:
واهاي تمن دغر فسنن،

هيدوف ددنيا بوكن خيالن،
اد سوروهن اد الرغن،

دأخيرة سان تمفت بالسن.

دسان تياد راج يغ برتختا،
تياد جوض رعيت جالت،
كيت دسان سمواث همبا،
هاث اللَّه  مها بركواس.

اكتيؤيتي

•  مينتا موريد ممبوات سومبغ سارن فريستيوا يغ برالكو فد هاري اخيرة.
•  بيمبيغ موريد ممباخ شعير دان مغاءيتكنث دغن فغاجرن اية 4 سورة الفاتحة.

1.6.4
1.6.7

اية 4 سورة الفاتحة منجلسكن بهاوا هاث اللَّه  يغ ممرينته فد هاري اخيرة، ياءيت هاري 
فمبالسن ترهادف عملن ماءنسي سلفس كموسنهن عالم دنيا. هاث اللَّه  بركواس مغحكوم 
 دان ممبالس فربواتن ماءنسي. سضاال عملن ماءنسي اكن دسوءال، دهيتوغ دان دتيمبغ اوليه 
اللَّه . فد هاري ايت تياد سسيافا الضي يغ بركواس. سموا ماءنسي براد دباوه ككواساءن 
اللَّه  يغ مها اسا دان منريما سموا كتنتوان دان حكومن يغ دفوتوسكن اوليه اللَّه . ستله 
تيتين صراط اونتوق كشرض. اورغ موءمن يغ مالكوكن عملن  ايت ماءنسي اكن ماللوءي 
صالح اكن دافت ملفسي تيتين صراط دغن موده ماناكاال اورغ كافير اكن ترجروموس كدالم 

نراك. فركارا اين دجلسكن دالم فرمانث:
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ضولوغن يغ بنر دان مندافت فتونجوق اياله اورغ يغ برايمان دان مغيكوت اجرن إسالم يغ 
دأجر اوليه رسول اللَّه . اورغ يغ دموركاءي اللَّه  فوال اياله فغانوت يهودي ماناكاال اورغ 

:  يغ سست اياله فغانوت نصراني. فرمان اللَّه

 ه مثمبه دان مموهون فرتولوغن هاث كفد اللَّ

اللَّه  مغاجر كيت ارتي “ُعُبوِديَّة” دان “ِاْسِتَعاَنة”. ُعُبوِديَّة برارتي مغخصوصكن فغعبدين 
ديري هاث كفد اللَّه . سضاال عبادة يغ دالكوكن هاث دتوجوكن كفد اللَّه . ِاْسِتَعاَنة فوال 
اياله مموهون هاث كفد اللَّه  اونتوق مندافت كباءيقن دان منولق كبوروقن دنيا دان اخيرة. 

كيت هندقله يقين بهاوا هاث اللَّه  سماتا-مات يغ بركواس ممفركننكن فرمينتاءن همباث.

جالن يغ دريضاءي

اللَّه  مغاجر كيت سوفايا مموهون هداية كجالن يغ بنر. هداية فركارا يغ فاليغ فنتيغ دالم 
كهيدوفن ماءنسي اونتوق منخافاي كبهاضياءن ددنيا دان دأخيرة.

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ٹ   ٹ  ٹ  ڤ
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄ

بينخغكن دغن موريد مقصود ُعُبوِديَّة دان ِاْسِتَعاَنة.  •
بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي منوليس اوغكفن دعاء.  •

توليس اوغكفن دعاء 
اونتوق مموهون فركارا 

برايكوت:
هداية.   

كجاياءن.  
كلوارض بهاضيا.   

اكتيؤيتي

1.6.4
1.6.7

  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ

)سورة األنعام، 6 : اية 153(
ترجمهن:

مك  لوروس،  يغ  إسالم(  )اضام  جالنكو  اينيله  سسوغضوهث  دان 
هندقله كامو مغيكوتث؛ دان جاغنله كامو مغيكوت جالن2 )سالءين 
جالن  دري  كامو  منخراي-برايكن  ايت  جالن2  كران   إسالم(، 

اللَّه ، دمكينله فرينته اللَّه  سوفايا كامو برتقوى.
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KBAT

فغاجرن اية

فنيالين

كيت هندقله مموالكن سسواتو فكرجاءن دغن ممباخ َبْسَمَلة اونتوق مندافت كبركتن.

ِه اونتوق منشكوري نعمت كورنياءنث. كيت هندقله مموجي اللَّه  دغن لفظ الَحْمُد لِلَّ

كيت هندقله ميقيني ضنجرن دان بالسن اللَّه  فد هاري قيامة سباضاي موتيؤاسي 
اونتوق برعمل صالح دان مغهيندري كجاهتن.

كيت دتونتوت اضر بردعاء هاث كفد اللَّه  باضي مغهيندري فربواتن شيريك.

ستياف مسلم هندقله مموهون هداية اللَّه  اضر استقامة برعمل دغن اجرن إسالم.

1

2

3

4

5

ترغكن مقصود فركارا برايكوت:  2

 فوجين هاث كفد اللَّه    
برايمان كفد هاري اخيرة      

ٹ  ٹپ  پ ڄٺ    ٺ ٿ

• بينخغكن دغن موريد تنتغ هوراين فغاجرن اية دان هوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن 
مريك.

1.6.5

ثاتاكن ارتي فركاتاءن برايكوت:  1

مثمبه اللَّه  دان ممينتا فرتولوغن هاث كفداث     
 جالن يغ دريضاءي اللَّه     

سورة الفاتحة ساتو-ساتوث سورة يغ واجب دباخ اوليه ستياف مسلم دالم صالة.   3

هورايكن فندغن اندا تنتغ حكمه دسباليق فنشريعتن اين كفد كهيدوفن اومت إسالم.  

توليس قيصه تنتغ كهيدوفن سأورغ مسلم برداسركن اينتيساري سورة الفاتحة.   1

الكركن فتا ميندا يغ منجلسكن اينتيساري سورة الفاتحة.  2

اكتيؤيتي
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فالجرن
ابليس دان شيطان يغ دورجان7

ترجمهن:

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈۈ ٴۇ 

ۋۋۅ  ۅ ۉ  ۉ  
ې  ې  ې ې 

  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  

ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ      ی  ی 

  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  
يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب

مالئكة،  كفد  برفرمان  كامي  كتيك  )ايغتله(  دان   34

“توندوقله )بريله حرمت( كفد نبي ادم ”. اللو مريك 
سكالين توندوق ممبري حرمت مالءينكن ابليس، دي اغضن 

دان تكبور، دان دي ترضولوغ دالم كالغن اورغ كافير.

تيغضلله   ! ادم  “واهاي  برفرمان،  كامي  دان   35

اغكاو دان ايستريمو دالم شرض، دان ماكنله درفد ماكنن 
سفواس- سوكاءي  بردوا  كامو  يغ  سهاج  اف2  شرض 

فواسث دان جاغنله كامو مغهمفيري فوكوق اين، )جك 
كامو مغهمفيري فوكوق اين( مك كامو اكن ترضولوغ 

دالم كالغن اورغ يغ ظاليم.”

36 ستله ايت، اللو شيطان مغضلينخيركن مريك بردوا 

دري شرض ايت دان مثببكن مريك دكلواركن دري نعمت 
يغ مريك تله براد ددالمث، دان كامي برفرمان، “تورونله 
كامو! سبهاضين كامو منجادي موسوه سبهاضين يغ الءين، 
دان باضي كامو سموا دسدياكن تمڤت كديامن دبومي، 

سرتا منفعت كسنغن هيغض سواتو ماس )ماتي(.” 

37 كمودين نبي ادم  منريما درفد توهنث ببراف كليمه 

)كات2 فغاكوان توبة يغ دعملكنث(، اللو اللَّه  منريما 
توبتث، سسوغضوهث اللَّه ، دياله يغ مها فغمفون )فنريما 

توبة( الضي مها  مغاسيهني. 
)سورة البقرة، 2 : اية 37 – 34( 

1.7.1
1.7.2

•  فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.
• مينتا موريد مغيكوت باخاءن اية دغن بتول دان برتجويد.

• مينتا موريد مثاتاكن ترجمهن اية.

ڃ ڃ ڃ چ چ

باخ اية دان ترجمهنث
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طاعة  يغ    اللَّه  همبا  اياله  مالئكة 
اكن  مريك  فرينتهث.  سضاال  فد 
سوروهن  دان  ارهن  سضاال  مالكوكن 
دغن  مالئكة  هوبوغن   .  اللَّه 
سخارا  فرهمباءن  مروفاكن    اللَّه 
سوروهن  ملغضر  تيدق  مالئكة   مطلق. 
 اللَّه  كران مريك دخيفتا تنفا نفسو
ملقساناكن مريك  كأيغينن.   دان 
سوروهن اللَّه  كران تاكوت اكنث.

درفد  بربيذا  فوال  ابليس  صيفت 
فرالكوان  اول،  فريغكت  فد  مالئكة. 
يغ  مالئكة  فرالكوان  مثروفاءي  ابليس 

 . سنتياس فاتوه برعبادة كفد اللَّه
افابيال  براوبه  سضاال-ضاالث  نامون، 
حرمت  ممبري  توندوق  اغضن  ابليس 
كفد نبي ادم  ستله دفرينتهكن اوليه 
اللَّه . سموا مالئكة توندوق حرمت 
كخوالي ابليس. كأيغكرنث ايت دسببكن 
اوليه صيفت سومبوغ دان تكبور. ابليس 
بربغض دغن اصل كجادينث يغ دراساكنث  

. لبيه باءيق درفد نبي ادم

•  بريكن فنرغن تنتغ كطاعتن مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس.
• مينتا موريد منخاري معلومت لنجوت تنتغ فربيذاءن انتارا مالئكة دغن ابليس.

1.7.3

كطاعتن مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس

باخ دان فهمي

خهاي

تانهادم

افي

دخيفتاكن 
درفد

مالئكة

ابليس
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تيغضل ددالم  ايستريث   دان  ادم  نبي   ممرينتهكن  اللَّه 
شرض اونتوق مراساءي سضاال كنعمتن شرض ترماسوق ماكنن 
دان مينومن. دسمفيغ ايت، اللَّه  مالرغ كدوا-كدواث درفد 

مغهمفيري فوهون الرغن دان مماكن بواهث.

ايستريث   شيطان ممفرداياكن ماءنسي سجق زمان نبي ادم  الضي.  نبي ادم  دان 
دتيفو اوليه ابليس سهيغض مريك دتورونكن كبومي. سجق ايت ابليس دان شيطان تروس 
براوسها مثستكن ماءنسي دغن فلباضاي خارا. انتارا خارا شيطان مثستكن ماءنسي اداله دغن:

 ه فرينته اللَّ

مغهوني دان منعمتي 
ماكنن دالم شرض

 ه الرغن اللَّ

جاغن مغهمفيري 
سجنيس فوهون

 کڤد نبي ادم  ڤرينته دان الرغن اللَّه

ابليس دان شيطان مثستكن ماءنسي

منيمبولكن راس وسواس 
دالم ديري ماءنسي

مغهاسوت ماءنسي سوفايا 
 منيغضلكن سوروهن اللَّه

مغهاسوت ماءنسي سوفايا 
 مالكوكن الرغن اللَّه

منيمبولكن فراساءن رياء 
افابيال برعمل

مغضالقكن عملن سست

•  ترغكن فرينته دان الرغن اللَّه  كفد نبي ادم  دان خارا شيطان مثستكن ماءنسي. 1.7.4
1.7.5

افاكه فغاجرن يغ دافت دفراوليه 
درفد قيصه نبي ادم  دان 

ايستريث ددالم شرض؟

ختوسن ميندا

ابليس اياله جين يغ ايغكر ترهادف 
فرينته اللَّه  اونتوق سوجود 

كفد نبي ادم  دان منجادي 
فميمفين كفد شيطان دالم كالغن 

جين دان ماءنسي. ابليس دان 
شيطان سنتياس براوسها اونتوق 

مثستكن ماءنسي.

كونخي علمو

123

45
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إسالم مغاجر اومتث اونتوق منطاعتي فرينته اللَّه  دان منيغضلكن الرغنث سرتا براوسها 
مغهيندري ضوداءن دان ضغضوان شيطان. خارا اونتوق مغهيندري ضوداءن شيطان مليفوتي 

اسفيك عقيدة، عبادة دان اخالق يغ بوليه دضمبركن سفرتي سباتغ فوكوق يغ بربواه.

خارا مغهيندري ضوداءن شيطان

فغاجرن اية

•  ترغكن خارا مغهيندري ضوداءن شيطان.
•  مينتا موريد مروموسكن فغاجرن اية دان هوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن مريك.

1.7.5
1.7.6

كيت فرلو منخونتوهي مالئكة يغ ممبريكن سفنوه كطاعتن كفد اللَّه   تنفا بنتهن.

كيت هندقله منجاءوهي صيفت سومبوغ دان تكبور كران صيفت اين مروضيكن ديري.

كيت سهاروسث تيدق موده ترفداي دغن ضوداءن شيطان اضر هيدوف سالمت ددنيا 
دان دأخيرة.

توبة  فينتو  كران  دوسا  مالكوكن  افابيال    اللَّه  كفد  برتوبة  سضرا  مستي  كيت 
سنتياس تربوك.

1

2

3

4

مموالكن سسواتو فربواتن 
دغن ِاْسِتَعاَذة، َبْسَمَلة دان دعاء

مغهياس ديري دغن 
اخالق محموده

بواه: اخالق

صالة

فواسا

ممباخ القرءان

صدقه

ذيكير

 ممفرقوات عقيدة كفد اللَّه
اكر: عقيدة

روکون ايمان

ممفرباثق عبادة سنة
داهن: عبادة سنة

منونايكن عبادة واجب

صالة

زكاة

فواسا
حج

باتغ: عبادة واجب
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
)سورة األعراف، 7 : اية 23(

ترجمهن:
واهاي توهن كامي! كامي تله مغانياياءي ديري كامي سنديري. جك اغكاو تيدق 
ممبريكن كأمفونن دان رحمة كفد كامي، نسخاي كامي ترضولوغ دالم كالغن اورغ 

يغ روضي.

اكتيؤيتي
توليس فوتوغن دعاء دباوه مغضوناكن خط رقعة دان تمفلكن اية ترسبوت ددينديغ بيليق   1

اندا. عملكن دعاء ترسبوت ستياف كالي سلفس صالة.

بينا فتا ميندا برداسركن ترجمهن اية 34 هيغض 37 سورة البقرة.  2

بوات  لغکه2 مغهيندري ضوداءن شيطان سخارا بركومفولن دان  اءي-تين ك  فتا  بينا   3

ضالري وال ك )gallery walk( باضي ممبنتغكن حاصيل كرجا كومفولن كفد موريد2 
يغ الءين.

بيمبيغ موريد اونتوق ملقساناكن اكتيؤيتي يغ دخادغكن.  •
•  نيالي: كرياتيؤيتي، كوالبوراتيف دان محاسبه ديري.

1.7.7
1.7.8

فيليه ساتو دوسا بسر يغ فرنه اندا   4

الكوكن. دأتس سهالي كرتس، 
توليس ساتو مونولوض رينتيهن 

مموهون كأمفونن اللَّه  ترهادف 
دوسا ترسبوت. ببراف مونولوض 

ترفيليه اكن دباخاكن دهادفن كلس.
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باخ اية 34 هيغض 37 سورة البقرة دغن بتول، لنخر دان برتجويد:  1

سالين فوتوغن اية برايکوت دان توليس ترجمهنث.  2

ہ    ھ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۅ  ۅ ۉ  ۉ  
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  

حب  خب  مب  ىب   

فنيالين

سنارايكن خونتوه كطاعتن مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس.  3

ترغكن فرينته دان الرغن اللَّه  كفد نبي ادم  دان ايستريث.  4

جلسكن خارا شيطان مثستكن ماءنسي.  5

هورايكن خارا مغهيندري ضوداءن شيطان.  6

هورايكن فغاجرن اية دالم كونتيك س كهيدوفن موريد.  7

شيطان موسوه ماءنسي يغ ڤاليغ ثات تتاڤي ماءنسي ماسيه مغيکوت ججق لغکه شيطان.   8

بينچغکن سبب برالكوث حال اين.

ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہہ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ۓڭ 
ائ   ى   ى   ې    ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  ۋۋۅ  
ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئ      ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب
)سورة البقرة، 2 : اية 37 – 34( 

ڃ ڃ ڃ چ چ
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فالجرن
صبر مغهادڤي دوضاءن كهيدوفن 8

باخ اية دان ترجمهنث

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     

ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ
)سورة البقرة، 2 : اية 156 – 155(

ترجمهن: 
155 كامي فستي اكن مغوجي كامو دغن سديكيت 

كتاكوتن، كالفرن، ككورغن هرتا، كهيلغن جيوا 
دان ككورغن حاصيل بواه-بواهن، سرتا بريكنله 

بريتا ضمبيرا كفد اورغ يغ صبر.

مصيبة  دتيمفا  افابيال  يغ  اورغ  ياءيت   156

َراِجُعون”  إِلَيِه  َوإِنَّا  ِه  لِلَّ “إِنَّا  مغوخفكن  مريك 
كفد  دان    اللَّه  كفوثاءن  كامي  )سسوغضوهث 

اللَّه  جوا كامي كمبالي(.

ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ
دكنلي سباضاي اْسِتْرَجاع.

كتيك  دأوخفكن  اين  اوغكفن 
سفرتي  مصيبة  دتيمفا  سسأورغ 
كسوسهن، كساكيتن دان كماتين.

كونخي علمو

•  فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.
•  مينتا موريد ممباخ اية دغن بتول دان برتجويد.

•  بنتو موريد منجلسكن ايسي2 فنتيغ يغ ترسيرت دالم اية 155 دان 156.

1.8.1
1.8.2

ڃ ڃ ڃ چ چ
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ككورغن حاصيل تانمن 5

بنتوق  دالم  اد  سام  داتغ  بوليه  اوجين  ماءنسي.  كفد  برالكو  يغ  اللَّه  ُسنَُّة  مروفاكن  اوجين 
فرينته دان الرغن، فركارا يغ حالل دان يغ حرام، كصيحتن دان كساكيتن، كميواهن دان 

 : كميسكينن، اتاو هداية دان كسستن. فرمان اللَّه

ُسنَُّة اللَّه: فراتورن دان كتتفن 
اللَّه  كفد سموا مخلوقث.

ضالري کات

فراساءن تاكوت

كماتين اورغ يغ دسايغيكالفرن دان كبولورن

•  مينتا موريد مغموكاكن خونتوه مصيبة يغ فرنه دعالمي اوليه مريك. 1.8.3

باخ دان فهمي

1

24

ه  كفد ماءنسي اوجين اللَّ

...  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب 
 )سورة األنبياء، 21 : اية 35( 

ترجمهن:
... دان كامي اكن مغوجي كامو دغن كبوروقن دان كباءيقن سباضاي خوباءن، دان 

هاث كفد كاميله كامو دكمباليكن.

دغن  همباث  مغوجي    اللَّه  بهاوا  منجلسكن  ترسبوت  اية 
مصيبة دان نعمت اونتوق ممفرليهتكن ضولوغن يغ برشكور 
دان ضولوغن يغ كفور، اتاو ضولوغن يغ برصبر دان ضولوغن 
يغ برفوتوس اسا. دالم اية 155 سورة البقرة،  اللَّه  مثاتاكن 

ببراف خونتوه مصيبة يغ دتيمفاكن كأتس همباث، ياءيت:

كهيلغن هرتا بندا
3
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اللَّه  مغوجي همباث اونتوق منيالي تاهف كأيمانن مريك. سسيافا يغ برصبر اكن ممفراوليه 
فهاال. سيكف اورغ برايمان كتيك برهادفن دغن مصيبة تيدق مغلوه افاته الضي برفوتوس اسا. 

انتارا خارا يغ بوليه دالكوكن كتيك مغهادفي مصيبة ترماسوقله:

محاسبه ديري دان براوسها منيغكتكن عبادة سفرتي صالة سنة، ممباخ القرءان دان برذيكير

 سنتياس تابه دان صبر سرتا مغهارفكن فهاال درفد اللَّه

برباءيق سغك دغن اللَّه  بهاوا ستياف اوجين فستي اد حكمه دسباليقث

  يقين دغن سفنوه هاتي بهاوا مصيبة يغ دهادفي اياله كتنتوان دان تقدير اللَّه

باثقكن بردعاء سباضايمان يغ دأجر اوليه رسول اللَّه ، ياءيت 
ِه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن. اللَُّهمََّ ْأُجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي َوَأْخِلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها. ِإنَّا لِلَّ

)مسلم(
ترجمهن: سسوغضوهث كيت ميليق اللَّه  ، دان سسوغضوهث هاث كفد اللَّه  كيت دكمباليكن. 

يا اللَّه، بريكنله فهاال دالم مصيبهكو اين دان بريكنله ضنتي كفداكو يغ لبيه باءيق درفداث.

مينتا موريد منجلسكن خارا مغهادفي مصيبة منوروت إسالم.  •
موتيؤاسيكن موريد اضر برصبر دان مالزيمي اوغكفن ِاْسِتْرَجاع كتيك دتيمفا مصيبة.  •

1.8.4

1

2

3

4

5

خارا مغهادفي مصيبة

سواميث،  كماتين  فريستيوا  دغن  برهادفن  سوقتو    َسَلَمة  ُأمُّ  قيصه   خونتوهي 
ِه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن” دان مغوخفكن  أبو سلمة . بلياو تله ممباخ دعاء: “إِنَّا لِلَّ
“اللَُّهمَّ ْأُجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي َوَأْخِلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها ”. بركة دعاءث ايت ُأمُّ َسَلَمة  تله 
دفينغ اوليه رسول اللَّه  سلفس تيمفوه عدهث برأخير. ُأمُّ َسَلَمة  فون برستوجو 

منريما فينغن رسول اللَّه  ايت.

كونخي علمو
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anas@gmail.com

ustazah_salwa@yahoo.com

• مينتا موريد منجلسكن حكمه برصبر كتيك دتيمفا مصيبة.
•  فافركن تايغن ؤيديو اتاو كرتن اخبار يغ بركاءيتن دغن ايسي فالجرن.

1.8.5

تعزيه اتس مصيبة رومه ترباكر
السالم عليكم،

ساي مغوخفكن تعزيه اتس مصيبة يغ منيمفا انس سكلوارض دوا هاري يغ لفس. ساي برهارف اضر 
انس سكلوارض برصبر دان سنتياس قوات سماغت اونتوق منروسكن كهيدوفن. يقينله بهاوا سضاال يغ 
برالكو فستي اد حكمه دسباليقث. كتاهوءيله بهاوا سسوغضوهث ماءنسي سنتياس دأوجي دغن كسوسهن 

: دان كسنغن. فرمان اللَّه

تردافت باثق حكمه دسباليق مصيبة دان اوجين يغ منيمفا ماءنسي. انتاراث ترماسوقله: 

مندافت كسجهتراءن 
 دان رحمة اللَّه

ممبيذاكن انتارا موءمن 
دغن كافير

مغوجي تاهف كأيمانن 
ماءنسي

 مندافت فتونجوق
 درفد اللَّه

منيغكتكن كتقواءن دان 
مغغكت درجت ماءنسي

مغهافوسكن دوسا دان 
مندافت فهاال

اوليه ايت، برصبرله دان باثق بردعاء. يقينله بهاوا اللَّه  اكن ممبريكن ضنجرن يغ لبيه بسر. اخير كات، 
ساي مندعاءكن سموض اللَّه  مغورنياكن كباءيقن دان فهاال كفد انس سكلوارض. 

سكيان دهولو درفد ساي. السالم عليكم.

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ         
  )سورة الملك، 67 : اية 2(  

 ترجمهن:
 دياله اللَّه  يغ منجاديكن ماتي دان هيدوف كامو اونتوق مغوجي سيافاكه انتارا كامو يغ لبيه باءيق 

عملث. دي مها بركواس )ممبالس عملن كامو( الضي مها فغمفون )باضي اورغ2 يغ برتوبة(.

حكمه دسباليق اوجين
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•  مينتا موريد مغهورايكن فغاجرن اية دان مغاءيتكنث دغن كهيدوفن مريك.
•  ضالقكن موريد سوفايا سنتياس برصيفت رضا دغن سضاال كتنتوان دالم كهيدوفن.

1.8.6
1.8.7

فغاجرن اية

اومت إسالم هندقله يقين بهاوا ستياف اوجين يغ برالكو فستي اد حكمه دسباليقث. 1

. اورغ يغ برايمان فرلوله مغهادفي مصيبة دغن صبر دان تابه سرتا برتوكل كفد اللَّه 2

كيت سهاروسث تيدق موده برفوتوس اسا افابيال منريما سسواتو اوجين. 3

اورغ يغ برايمان مستي مالزيمي عملن بردعاء كتيك دتيمفا مصيبة. 4

كيت فرلو ميقيني بالسن شرض دان فهاال يغ دجنجيكن اوليه اللَّه  كفد همباث يغ صبر.  5

اورغ موءمن سنتياس براد دالم كباءيقن، ياءيت 
افابيال دتيمفا مصيبة دي برصبر، مك باضيث 

كباءيقن دان افابيال دبري كسنغن دي برشكور 
خارا برشكور كفد اللَّه :مك باضيث جوض كباءيقن.

دغن هاتي – سنتياس برسغك باءيق 
بهاوا  يقين  دان    اللَّه  ترهادف 

سضاال نعمت اداله درفداث.
مموجي  سنتياس   – ليسن   دغن 
برتكبير،  برذيكير،  دغن    اللَّه 

برتحميد دان برتسبيح. 
دغن فربواتن – سنتياس مالكوكن 
كطاعتن كفد اللَّه  سرتا منيغضلكن 
الرغنث، براخالق موليا سرتا سوك 

مالكوكن كباءيقن دالم كهيدوفن.

كونخي علمو

فرنهكه اندا ترفيكير بهاوا تيدق 
سموا يغ اندا بنخي ايت تيدق 
باءيق اونتوق اندا؟ موغكين اد 
سسواتو يغ تيدق اندا سوكاءي 

ايت باءيق اونتوق اندا.

ختوسن ميندا
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ٿ  ٹ  ٹ  

ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

باخ اية  155 هيغض 156 سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد.  1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  2

برداسركن اية 155 هيغض 156 سورة البقرة، ثاتاكن تيض خونتوه مصيبة.  3

جلسكن تيض خارا يغ بوليه دالكوكن سكيراث سسأورغ دتيمفا مصيبة.  4

ترغكن دوا حكمه دسباليق اوجين.  5

ترغكن دوا فغاجرن اية يغ دافت دكاءيتكن دغن كهيدوفن اندا.  6

 7

هورايكن فندافت اندا تنتغ خارا اونتوق مموفوق صيفت صبر كتيك منونتوت علمو.  

ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ   

ڤ   ڤ

جلسكن  اخبار،  كرتن  برداسركن   1

فندافت اندا تنتغ فونخا برالكو مصيبة 
دالم كهيدوفن ماءنسي.

دان  ايبو  كماتين  بارو  اندا  راكن   2

بافاث دالم ساتو كمالغن جالن راي. 
دالكوكن  بوليه  يغ  تيندقن  جلسكن 

اونتوق ممبنتوث مغهادفي اوجين ترسبوت.
برداسركن اية 155 هيغض 156 سورة البقرة، كلواركن كليمه يغ مغاندوغي حكوم   3

تجويد ال َشْمِسيَّة دان ال َقَمِريَّة سرتا َواِجُب الُغنَّة.

اكتيؤيتي

فنيالين

ماءنسي يغ سنتياس برصبر دغن اوجين يغ منيمفا اكن ممفراوليه فهاال 
. يغ بسر درفد اللَّه
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فالجرن
ماكنن حالل الضي باءيق9

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

)سورة البقرة، 2 : اية 168(
ترجمهن:

 واهاي ماءنسي، ماكنله درفد اف٢ يغ تردافت دبومي يغ حالل الضي 
سسوغضوهث  شيطان.  لغكه  ججق  مغيكوت  كامو  جاغنله  دان  باءيق، 

شيطان ايت موسوه كامو يغ ثات.

مثوروه كيت    اللَّه  البقرة،  168 سورة  اية  دالم 
اونتوق ممليهارا   باءيق  ماكن ماكنن يغ حالل دان 

عقل دان بادن درفد كموضرتن. ماكنن يغ حالل 
دان باءيق دافت منجاناكن فميكيرن يغ خردس، 

صيحت.  يغ  بادن  دان  برسيه  يغ   هاتي 
مغيكوت  كيت  مالرغ  جوض    اللَّه 

سنتياس  يغ  شيطان  لغكه  ججق 
مغمبيل  سوفايا  ماءنسي  مغهاسوت 
مالكوكن  دان  حرام  يغ  ماكنن 

فمبذيرن.
•  فردغركن کڤد موريد باخاءن قاريء مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار.

•  مينتا موريد ممباخ اية 168 سورة البقرة دغن بتول دان برتجويد.
•  بينخغكن دغن موريد تنتغ ماكنن حالل الضي باءيق برداسركن ترجمهن اية.

1.9.1
1.9.2

تونتوتن فغمبيلن ماكنن حالل الضي باءيق

ڤيراميد ماکنن

ڃ ڃ ڃ چ چ

باخ اية دان ترجمهنث
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انتاراث ترماسوقله حديث يغ دروايتكن  اين.  القرءان  تردافت حديث يغ منجلسكن تونتوتن 
اوليه أبو هريرة  يغ منجلسكن بهاوا فارا رسول دان اورغ يغ برايمان دتونتوت سوفايا 

مغمبيل ماكنن يغ حالل دان باءيق. دأخير حديث ترسبوت أبو هريرة  بركات:

1.9.3
•  مينتا موريد ممباخ حديث تنتغ تونتوتن مغمبيل ماكنن يغ حالل دان باءيق.

•  هورايكن مقصود حديث دغن ممبريكن فنكنن كفد كفنتيغن  مغمبيل ماكنن يغ 
حالل دان باءيق.

خيري2 ماكنن حالل الضي باءيق

برخاصيت

برسيه

سأيمبغ

مغيكوت كفرلوان

ماكنن يغ باءيق

كونخي علمو
مقصود ماکنن مغيکوت کڤرلوان 
اداله سڤرتي ڤمبهاضين  برايکوت:

سايور

ڤروتين 
صيحت

بيجيرين 
برسرت 
تيغضي

بواه-بواهن

َماِء، َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم،  َفَر َأْشَعَث َأْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه ِإَلى السَّ ...ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السَّ
َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَى ِباْلَحَراِم َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟

)مسلم(
ترجمهن:

جاءوه،  يغ  فرجالنن  دالم  سدغ  يغ  لالكي  سأورغ  تنتغ  مثبوت    اللَّه  رسول  ايت  ...ستله 
توهنكو،  “واهاي  بردعاء،  سمبيل  كالغيت  تاغن  مناده  بردبو  دان  ماساي  كوسوت  بركأداءن 
 واهاي توهنكو”، سدغكن ماكنن، مينومن دان فاكاينث درفد سومبر يغ حرام مك باضايماناكه 

اللَّه  اكن ممفركننكن دعاءث؟

دتونتوت  إسالم  اومت  يغ حالل،  ماكنن  دسمفيغ 
باءيق  يغ  ماكنن  خيري2  باءيق.  يغ  ماكنن  مغمبيل  اضر 

ترماسوقله:
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فد  برضنتوغ  ماكنن  سسواتو  كهاروسن 
اسفيك برايكوت:

برس درفد سومبر يغ حالل ايم يغ دسمبليه

دفراوليه دغن عقد جوال بلي يغ صح

مقصود ماكنن حالل دان ماكنن حرام
ماكنن حالل اياله ماكنن يغ دبنركن اوليه شرع. ماكنن 

حرام فوال اياله ماكنن يغ دالرغ اوليه شرع. كيت 
دالرغ ماكن، منجوال دان ممبلي ماكنن يغ حرام.

راموان ماكنن درفد سومبر يغ حالل.  
خارا ممفروسيس دان مثدياكن ماكنن.   

خارا مندافتكن ماكنن.   

كيت هندقله برهاتي-هاتي مميليه ماكنن اضر ترجامين حالل 
درفد   ماكنن  مميليه  هندقله  فوال  ماكنن  فنجوال  باءيق.  دان 
سومبر يغ ديقيني حالل دان باءيق. انتارا خارا مندافتكن ماكنن 
باءيق ترماسوقله مليهت كاندوغن باهن دان لوضو  حالل دان 

حالل يغ ترتوليس دبوغكوسن اتاو فريميس. 

•  مينتا موريد بربينخغ تنتغ فغرتين ماكنن يغ حالل دان خونتوه ماكنن يغ باءيق.
•  بيمبيغ موريد مثدياكن نوتا فوكيت لوضو حالل لوار نضارا.

1.9.4

نضارا  حالل  لوضو  خاري 
اوليه  دأعتراف  يغ  الءين 
إسالم  كماجوان  جابتن 
نوتا  جاديكنث  دان  مليسيا 

فوكيت.

اكتيؤيتي

روتييوضورتاءيسكريم
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كخردسن ميندا
دبنخي اوليهترضغضو

مشاركت

سنتياس براد دالم 
كلوه كسه

هاتي منجادي
كرس

تيدق مندافت
كمانيسن برعبادة

سوسه ممهمي
علمو يغ

 دفالجري

دعاء تيدق
مستجاب

مندافت فثاكيتكاسر فريبادي

كيت هندقله مغهيندري فغمبيلن ماكنن يغ حرام كران عملن اين اكن ممبريكن كسن بوروق 
كفد كصيحتن روحاني دان جسماني.

عاقبة فغمبيلن ماكنن يغ حرام

•  مينتا موريد ممبوات فربينخغن كومفولن تنتغ عاقبة مغمبيل ماكنن يغ حرام.
•  بيمبيغ موريد منخاري معلومت تنتغ عاقبة ماكن داضيغ خنزير سخارا ساءينتيفيك.

1.9.5

اكن  يغ  مسئله  راملكن 
تيمبول سكيراث اومت إسالم 
دالم  ديري  منخبوركن  تيدق 

ايندوستري فغلوارن ماكنن.

اكتيؤيتي

اندا دان كلوارض ايغين 
ملنخوغ كسبواه نضارا يغ 

سوكر اونتوق مندافتكن ماكنن 
حالل. افاكه فرسدياءن اندا 

باضي ممنوهي كفرلوان ماكنن 
سوقتو منتف دسان؟   

ختوسن ميندا

تردوروغ
مالكوكن كجاهتن

مندافت
كموركاءن دان 
 عذاب اللَّه
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خيري  منخاري  كمودين  حرام  ماكنن  دان  حالل  ماكنن  مثنارايكن  موريد   •  مينتا 
كدوا-دوا جنيس ماكنن ترسبوت.

•  مينتا موريد مثدياكن فوستر برتيماكن “َحاَلاًل َطيِّبًا”.
1.9.6

فربيذاءن خيري ماكنن حالل دغن ماكنن حرام

ماكنن حرامماكنن حالل اسفيك

باهن يغ حرام دماكنباهن يغ حالل دماكن باهن

تيدق دسمبليه مغيكوت حكوم شرعدسمبليه مغيكوت حكوم شرع فروسيس

برخمفور دغن نجيس دان كوتورنبيبس درفد نجيس دان كوتورن كاندوغن

دسيمفن دتمفت يغ برنجيسدسيمفن دتمفت يغ سوخي كبرسيهن

يغ  سسواتو  دان  راخون  مغاندوغي 
مموضرتكن كصيحتن

بيبس درفد راخون دان فركارا 
يغ منججسكن كصيحتن

كصيحتن

دفراوليه دغن خارا يغ حرامدفراوليه دغن خارا يغ صح سومبر

اوليه شرع،  يغ دهاروسكن  سسواتو ماكنن يغ حالل هندقله دفراوليه ماللوءي خارا 
بوكن سخارا  تتافي  فرخوما  منريماث سخارا  اتاو  يغ صح  بلي  ياءيت ماللوءي جوال 
رسواه اتاو فرجودين. كيت هندقله برهاتي-هاتي مميليه ماكنن يغ حالل كران تردافت 
ماكنن يغ براد دفاسرن مغضوناكن لوضو “حالل” فلسو يغ تيدق مندافت فغصحن فيهق 

يغ برتغضوغجواب سفرتي جابتن كماجوان إسالم مليسيا.

كونخي علمو
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KBAT

إسالم  مندافت سيجيل حالل جابتن كماجوان  يغ  ماكنن  فغلوار  سنارايكن شريكت  	 1

مليسيا سرتا جنيس ماكنن يغ دكلواركن.
خاري معلومت تنتغ ماكنن يغ برخاصيت اونتوق فركمبغن ميندا. 	 2

ثاتاكن مقصود فركاتاءن برورنا برايكوت. 	 1

جلسكن كباءيقن فغمبيلن ماكنن يغ حالل دان باءيق. 	 2

ترغكن عاقبة ماكن ماكنن يغ حرام كفد روحاني دان جسماني. 	 3

بيذاكن خيري2 ماكنن يغ حالل دغن ماكنن يغ حرام. 	 4

هورايكن فغاجرن اية 168 سورة البقرة. 	 5

	 6

برداسركن فرثاتاءن دأتس ثاتاكن فندغن اندا تنتغ لغكه اونتوق مغيلقكن مسئله اين.  

ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې  
ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

فغاجرن اية

فنيالين

باءيق  يغ  ممبريكن كسن  ماكنن حالل  كران  يغ حالل  ماكنن  مغمبيل  واجب  كيت  	 1

ترهادف كصيحتن جسماني، كخردسن ميندا دان كجرنيهن هاتي.
اومت	إسالم	فرلو	منجادي	اوسهاون	دالم	بيدغ	ايندوستري	ماكنن	سوفايا	دافت	منجامين	 	 2

كحاللن	دان	كواليتي	ماكنن.
اومت إسالم هندقله فريهاتين ترهادف اسفيك فغلوارن ماكنن يغ منفتي حكوم شرع  	 3

دان مماتوهي فياواين كصيحتن.

•  مينتا موريد مغهورايكن فغاجرن اية دان مغاءيتكنث دغن كهيدوفن مريك.
• ايغتکن موريد اضر سنتياس برهاتي-هاتي مميليه ماکنن.

1.9.7
1.9.8

اكتيؤيتي

لبيه كورغ 48 فراتوس فندودوق دنضارا كيت مغالمي مسئله اوبيسيتي.
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)متفق عليه(

ترجمهن:
درفد عائشة  كاتاث، رسول اللَّه  برسبدا، 
مكة  كوتا  فمبوكاءن  سلفس  الضي  هجره  “تياد 
مالءينكن جهاد دان نية. مك، افابيال اغكاو دمينتا 

اونتوق كلوار برجهاد، مك كلوارله”.

49



تردافت امفت سومبر حكوم دالم إسالم، ياءيت القرءان، حديث، اجماع دان قياس. حديث 
اياله سومبر روجوعن كدوا سلفس القرءان. القرءان دان حديث ساليغ دفرلوكن اوليه اومت 
حديث  سست.  اكن  درفداث  ساتو  اتاو  حديث  دان  القرءان  مغابايكن  يغ  سسياڤا  إسالم. 
لبيه جلس مقصود ايسي كاندوغن  اونتوق ممهمي دغن  اوليه فارا علماء  دجاديكن فندوان 

القرءان. كتاب حديث يغ منجادي روجوعن اوتام، انتاراث ترماسوقله:

اوليه ايت، فنتيغ باضي اومت إسالم اونتوق ممهمي مقصود حديث. مقصود حديث اياله:

ُسَنن أَِبي َداُود َصِحيح ُمْسِلم َصِحيح اْلُبَخاِري

ُسَنن اْبِن َماَجه ُسَنن النََّساِئي َجاِمع التَّْرِمِذي

ُمْسَند َأْحَمد اِرِمي ُسَنن الدَّ أ َماِلك ُمَوطَّ

صيفتفربواتنفرخاكفن فغاكوان اتاو فرستوجوان

بهاس: كات2 اتاو بهارو
ايستيله: سسواتو يغ دسندركن كفد رسول اللَّه  سام اد بربنتوق:

نَُّة اتاو اْلَخَبُر. حديث توروت دكنلي سباضاي السُّ

كونخي علمو
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ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ ِه  اللَّ َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ اْلُبَخاِري:  اإِلَماُم  َقاَل 
َطاُوٍس  َعْن  ُمَجاِهٍد  َعْن  َمْنُصوٌر  َثِني  َقاَل َحدَّ ُسْفَياُن  َثَنا  َسِعيٍد َحدَّ

: ِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
اْسُتْنِفْرُتْم  َوِإَذا  َوِنيٌَّة،  ِجَهاٌد  َوَلِكْن  اْلَفْتِح،  َبْعَد  ِهْجَرَة  اَل 

َفاْنِفُرْوا.
)متفق عليه(

اكتيؤيتي
فرماءينن راديو كارت: 

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.   .1
سأورغ واكيل كومفولن دبري ساتو ترجمهن حديث يغ سسواي دان دمينتا مغيغتيث.   .2

متن حديث ترسبوت كمودين دسمفايكن سچارا ليسن كفد موريد كدوا دالم كومفولن.   .3
موريد كدوا فوال دمينتا مثمفايكنث كفد موريد كتيض دان بضيتوله ستروسث. 

متن حديث يغ دأيغتي اوليه موريد تراخير دالم كومفولن دبنديغكن دغن متن حديث يغ   .4
اصل. برداسركن فربنديغن ترسبوت، موريد ممبنديغكن داي ايغتن مريك دغن داي ايغتن 

فارا فراوي حديث.

• مينتا موريد مغنل ڤستي سند دان متن برداسركن خونتوه.2.1.1
•  نيالي: يقين كفد كبنرن القرءان دان حديث.

كدوا-دوا  ممهمي  اونتوق  َمَتن.  دان  َسَند  ياءيت  فنتيغ،  كومفونن  دوا  ممفوثاءي  حديث 
كومفونن اين، ليهت خونتوه حديث يغ برايكوت:

ايستيله ُمتََّفٌق َعَلْيِه مروجوع 
حديث يغ دسڤاکتي 

اوليه دوا علماء حديث 
يغ تركموك، ياءيت امام 
البخاري دان امام مسلم.

كونخي علمو

َسَند

َمَتن

سندرن بهاس:   
ايستيله:  رغكاين فراوي يغ 
          مثمفايكن سسواتو 

          َمَتن حديث 

مقصود َسَند

سسواتو يغ جلس   بهاس:   
          دان ظاهير

ايستيله: تيك س حديث يغ تردافت 
          سلفس براخيرث َسَند  

مقصود َمَتن
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القرءان تيدق 
مثبوت تنتغ 

فغحرامن امس 
دان سوترا اونتوق 

لالكي

ِه  ِبَسْبٍع، َوَنَهاَنا َعْن َسْبٍع: َنَهاَنا َعْن  َعنِ الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ، َقاَل:  َأَمَرَنا رَ ُسوُل اللَّ
َخاَتِم الذََّهِب، َوُلْبِس الَحِريِر...

)البخاري(
ترجمهن:

البراء بن عازب  بركات بهاوا رسول اللَّه  ممرينتهكن كامي توجوه فركارا 
دان مالرغ كامي درفد توجوه فركارا. بضيندا مالرغ كامي درفد مماكاي خينخين 

امس دان سوترا ...

حديث ممفوثاءي ببراف فرانن سباضاي سومبر حكوم، انتاراث ترماسوقله:
مغواتكن حكوم يغ تردافت دالم القرءان سفرتي كواجيفن برفواسا. 	 1

ممفرينخيكن ايسي كاندوغن القرءان سفرتي خارا ملقساناكن صالة.  2

منجلسكن حكوم يغ تياد دالم القرءان سفرتي فغحرامن امس دان سوترا كفد لالكي.  3

فرانن حديث سباضاي سومبر حكوم

: فرمان اللَّه
ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ...
)سورة البقرة، 2 : اية 185(

ترجمهن:
انق بولن  انتارا كامو مثقسيکن  سسيافا 
رمضان، مك هندقله دي برفواسا ...

: َُّقاَل: َقاَل النبَِّي  َعْن َأِبي ُهَرْيَرة
ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتِه...

)متفق	عليه( ترجمهن:
برسبدا،	 	 اللَّه	 رسول	 بهاوا	 بركات	 	 هريرة	 أبو	
دان	 رمضان(	 بولن	 )انق	 مليهت	 كران	 كامو	 “برفواساله	
بولن	 )انق	 مليهت	 كران	 كامو	 راياله(	 )برهاري	 بربوكاله	

شوال(	...”.

: فرمان اللَّه
ڱ  ڱ...   

)سورة البقرة، 2 : اية 43(
ترجمهن:

 دان ديريكنله كامو اكن صالة ...

ِه : ... َصلُّوا َكَما َرأَْيُتُموِني َثَنا َماِلٌك ، َقاَل َرُسوُل اللَّ َحدَّ
																	)البخاري( 	 	  ُأَصلِّي ...	

ترجمهن:
مالك  بركات بهاوا رسول اللَّه  برسبدا،

“... صالتله كامو سباضايمان كامو مليهت اكو صالة ...”. 

• مينتا موريد منجلسكن فرانن حديث سباضاي سومبر حكوم.2.1.2
•  مينتا موريد منخاري خونتوه الءين دالم اينترنيت باضي ستياف فرانن حديث.
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اسفيك حديث يغ فنتيغ اياله:
فغلسن حديث

مينتا موريد منخاري خونتوه حديث فرخاكفن، فربواتن، فغاكوان دان صيفت يغ الءين    •
درفد بوكو يغ تردافت دفرفوستاكاءن.

2.1.3

صيفتفغاكوان اتاو فرستوجوان
ديام نبي  ترهادف سسواتو فربواتن اتاو 

فرخاكفن صحابت تنفا مالرغث
صيفت  دان  كجادين  صيفت  تنتغ  فرخبرن 

 ه كفريبادين رسول اللَّ

ِباْلَبَناِت  أَْلَعُب  َقاَلْت:ُكْنُت   ، َعاِئَشَة  َعْن 
َمِعْي،  َيْلَعْبَن  َصَواِحُب  ِلي  َوَكاَن  النَِّبّي  ِعْنَد 
ِمْنُه،  ْعَن  َيَتَقمَّ َدَخَل  ِإَذا    ه  اللَّ َرُسوُل  َفَكاَن 

َفُيَسرُِّبُهنَّ إَِليَّ َفَيْلَعْبَن َمِعْي.
)البخاري(

ترجمهن:
فاتوغ  انق  برماءين  “اكو  بركات،    عائشة 
  ه  اللَّ رسول  افابيال  راكنكو.  برساما-سام 
برسمبوثي. راكنكو  كرومه،   ماسوق 

سهيغض  مريك  مغلواركن    ه  اللَّ  رسول 
مريك دافت برماءين دغنكو سموال.”

خونتوه صيفت كفريبادين:
َكاَن  َقاَل:   ، الُخْدِريِّ  َسِعيٍد  أَِبي  َعْن 

 
النَِّبيُّ  َأَشدَّ َحَياًء ِمَن الَعْذَراِء ِفي ِخْدِرَها.
)البخاري(

ترجمهن:
بهاوا  بركات    الُخْدِريِّ  َسِعيٍد   أَبو 
ه  لبيه فمالو درفد انق ضاديس  رسول اللَّ

سونتي دبيليقث.

فربواتنفرخاكفن

 سسواتو يغ دأوخفكن اوليه نيب سسواتو يغ دالكوكن اوليه نيب

َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ، َعِن النَِّبّي  َقاَل:...
َوالَحَياُء  ُشْعَبٌة ِمَن اإِليَماِن.

)البخاري(
ترجمهن:

  ه أبو هريرة  بركات بهاوا رسول اللَّ
برسبدا، “...مالو ايت ساتو خابغ درفد ايمان”.

  ه أََنُس ْبُن َماِلٍك  َيُقوُل َكاَن َرُسوُل اللَّ
... َيْسَتْنِجْي ِباْلَماِء.

)البخاري(
ترجمهن:

  ه أنس بن مالك  بركات بهاوا رسول اللَّ
... براستنجاء دغن اءير.

مقصود
خونتوه

مقصود
خونتوه
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فربنديغن انتارا القرءان، حديث ُقْدِسي دغن حديث َنَبِوي

حديث َنَبِويحديث ُقْدِسيالقرءان

ه مقصود ه  دان لفظ معنا دان لفظ درفد اللَّ معنا درفد اللَّ
  ه درفد رسول اللَّ

 معنا دان لفظ درفد 
  ه رسول اللَّ

ضنجرن 
فهاال

مندافت فهاال باضي ستياف 
مندافت فهاال كران ممفالجري دان برعمل دغنثحروف يغ دباخ

تربهاضي كفد صحيح، حسن، ضعيف اتاو موضوعصحيح تنفا كراضوانمرتبت
كفرلوان 
بروضوء

واجب بروضوء افابيال ممضغ 
تيدق واجب بروضوء افابيال ممضغ دان ممباواثدان ممباواث

خونتوه

: ه فرمان اللَّ
ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ...
)سورة المائدة، 5 : اية 38(

ترجمهن: اورغ لالكي 
اتاو فرمفوان يغ منخوري، 

فوتوغله تاغن مريك...

أبو هريرة  بركات بهاوا 
ه  برسبدا،   رسول اللَّ

ه  برفرمان: اللَّ

ِإالَّ  َلُه  اَدَم  اْبِن  َعَمِل  ُكلُّ 
َياَم َفِانَُّه ِلي. الصِّ

)البخاري(
ترجمهن: ستياف عملن بني 

أدم ايت باضيث كخوالي فواسا 
كران فواسا ايت اونتوقكو.

أبو هريرة  بركات بهاوا 
ه  برسبدا: رسول اللَّ

ْيَن ُيْسٌر. ِإنَّ الدِّ
)البخاري(

ترجمهن: سسوغضوهث 
اضام ايت موده.

2.1.4
2.1.5
2.1.6

اندا منريما فسنن ريغكس يغ مغاندوغي حديث 
ماللوءي ميديا سوسيال. باضايماناكه خارا اندا 

ممستيکن کصحيحن حديث ترسبوت؟

اكتيؤيتيختوسن ميندا
بينا فتا اءي-تين ك اونتوق ممبيذاكن 

انتارا القرءان، حديث قدسي دغن 
حديث نبوي.

• مينتا موريد منخاري خونتوه الءين اية القرءان، حديث قدسي دان حديث نبوي درفد 
اينترنيت.
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اكتيؤيتي

12

د
د3

ء
5خ4

ب6ك
اا7

ن8
د9

لغكفكن تكا سيلغ كات دباوه.
    منضق

مرتبتث صحيح تنفا كراضوان.  1

سسواتو يغ دسندركن كفد رسول اللَّه  بربنتوق   2

فرخاكفن، فربواتن، فغاكوان دان صيفت.
اتاو  فربواتن  سسواتو  ترهادف    نبي  ديام   4

فرخاكفن صحابتث تنفا مالرغث.
. سسواتو يغ دالكوكن اوليه نبي  5

   ملينتغ
. دان لفظث درفد رسول اللَّه  حديث ___ معناث درفد اللَّه  3

 . سسواتو يغ دأوخفكن اوليه نبي  4

. حديث ___ معنا دان لفظث درفد رسول اللَّه  6

اورغ يغ مثمفايكن حديث.  7

تيك س حديث يغ تردافت سلفس براخيرث سند.   8

رغكاين فراوي يغ مثمفايكن حديث.  9

فرباثق تكا سيلغ كات اين دان اضيهكن كفد موريد.  •
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
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فنيالين
ثاتاكن مقصود حديث، سند دان متن.  1

هورايكن فرانن حديث سباضاي سومبر حكوم.  2

بنديغ بيذاكن القرءان، حديث قدسي دغن حديث نبوي.  3

تنداكن )( فد كوتق يغ بركناءن.  4

 5

فد فندغن اندا، افاكه كسن سكيراث حال اين تيدق دبندوغ؟  

نص

القرءان
ث 

حدي
قدسي

ث 
حدي

نبوي

فرخاكفن

فربواتن
فغاكوان
ت

صيف

عائشة  بركات:
ُكْنُت أَْلَعُب ِباْلَبَناِت ِعْنَد النَِّبيِّ

سبدا رسول اللَّه ، اللَّه  برفرمان:
َياَم َفإِنَُّه ِلي ُكلُّ َعَمِل اْبِن اَۤدَم َلُه ِإالَّ الصِّ

: فرمان اللَّه
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ...

: سبدا رسول اللَّه
إِنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت

أنس  بركات:
َكاَن َرُسوُل اللَّه  ... َيْسَتْنِجي ِباْلَماِء

أبو سعيد الخدري  بركات:
َكاَن النَِّبيُّ  َأَشدَّ َحَياًء ِمَن الَعْذَراِء ِفي 

ِخْدِرَها

تردافت سضلينتير ضولوغن دالم مشاركت يغ منولق حديث.

فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن سباضاي لمبرن كرجا كفد موريد.  •

KBAT
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  ِه اِب ، َقاَل: َسِمْعُت َرسوَل اللَّ َعْن أميِر اْلُمْؤِمِنيَن أَِبي َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
ِه  َيُقوُل: إِنََّما ْاأَلْعَماُل ِبالنِّيِّاِت، َوإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِلى اللَّ
ِه َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأِو اْمَرَأٍة  َوَرُسوِلِه ، َفِهْجَرُتُه إِلَى اللَّ

َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه إِلَى َما َهاَجَر إَِلْيِه.
)متفق عليه(

ترجمهن:
مندغر  اكو  بركات،    الخطاب بن  عمر  حفص  أبو  المؤمنين   أمير 
دان  نية  براساسكن  عملن  ستياف  “سسوغضوهث  برسبدا،    ه  اللَّ رسول 
سسوغضوهث باضي سسأورغ ايت برداسركن اف2 يغ دنياتكنث. سسيافا يغ 
ه  دان رسولث  ه  دان رسولث، مك هجرهث ايت كفد اللَّ برهجره كران اللَّ
)دتريما دان دبري ضنجرن(، دان سسيافا يغ برهجره كران توجوان كدنياءن يغ 
ايغين دفراوليهث، اي اكن مندافتث اتاو سسيافا يغ برهجره كران وانيتا يغ ايغين 

دنكاحيث، مك هجرهث اكن مندافت اف يغ دنياتكنث”.

بيمبيغ موريد ممباخ حديث دان ترجمهنث دغن بتول.  •
•  مينتا موريد ممهمي ترجمهن حديث.

2.2.1
2.2.2

حديث ترسبوت منجادي اساس دان فرايغتن كفد اومت إسالم بتاف فنتيغث صيفت اخالص 
ه  اكن مندافت ضنجرن  دالم فربواتن. ستياف عملن يغ دلقساناكن دغن اخالص كران اللَّ
ه . عملن يغ دالكوكن كران ايغين منونجوق-نونجوق كفد ماءنسي  يغ بسر دسيسي اللَّ

اكن منجادي سيا2 عبارت هوجن جاتوه كفاسير.  
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تاهوكه موريد2 بهاوا موسوه كفد صيفت اخالص 
اياله صيفت ِرَياء، ُسْمَعة دان ُعُجب.

مينتا موريد مثاتاكن مقصود اخالص.  •
مينتا موريد ممبريكن فندافت تنتغ خارا موجودكن صيفت اخالص دالم ديري.  •

2.2.3

مقصود اخالص

ِرَياء: مالكوكن عملن اونتوق دليهت 
دان دفوجي اوليه اورغ الءين.

عملن  ماءنسي  ممبريتاهو  ُسْمَعة: 
يغ دالكوكنث اونتوق مندافت 

سسواتو ضنجرن.
دان  عملن  دغن  بغض  ُعُجب: 
كلبيهن يغ اد فد ديري سنديري.

ضالري کات

اخالص دري سضي بهاس براصل درفد فركاتاءن “َأْخَلَص” يغ برمقصود برسيه دان سوخي 
درفد كوتورن يغ منخمركن. 

دالكوكن  يغ  باطين  دان  ظاهير  عملن  سموا  اياله  اخالص  فوال  ايستيله   منوروت 
يغ  اورغ  الءين.  يغ  دغن  مثكوتوكنث  تنفا    ه  اللَّ كريضاءن  مغهارفكن   سماتا-مات 
براوسها  دي  سباضايمان  دالكوكنث  يغ  كباءيقن  عملن  مثمبوثيكن  براوسها  اكن  اخالص 

مثمبوثيكن كبوروقنث درفد دكتاهوءي عموم. 

أِم  “ُمَهاِجُر  سباضاي  دكنلي  يغ  لالكي  سأورغ  قيصه 
َقْيس” يغ ايغين ممينغ سأورغ وانيتا )أمُّ قيس(. فرمفوان 
ترسبوت اغضن مغهوينيث كخوالي لالكي ايت  برهجره 
مغهويني  دان  برهجره  ايت  لالكي  اخيرث  كمدينة. 

فرمفوان ترسبوت.

كونخي علمو اكتيؤيتي
اديق اندا سريغ مالكوكن كرجا 

يغ دسوروه اوليه ايبو دالم كأداءن 
ماره. سباضاي انق سولوغ، 

باضايمان اندا دافت ممبنتو اديق 
اندا اضر كرجا يغ دالكوكنث 

دبوات دغن اخالص دان مندافت 
. ه كريضاءن اللَّ
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مغهارفكن ضنجرن فهاال دأخيرة استقامة مالكوكن كباءيقن

تيدق مغهيراوكن كجين ماءنسي
تيدق مغهارفكن فوجين ماءنسي

سنتياس برصبر دالم كسوليتن  ه سنتياس مغهارفكن كريضاءن اللَّ

مينتا موريد منجلسكن خيري2 اورغ يغ اخالص.  • 2.2.4

خيري2 اورغ يغ اخالص

خيري2 اورغ يغ اخالص

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں ... 
)سورة البينة، 98 : اية 5(

ترجمهن:
دغن    اللَّه  مثمبه  سوفايا  مالءينكن  دفرينتهكن  تيدق  مريك 

مغيخالصكن عبادة كفداث...

اورغ يغ بنر2 اخالص اكن مالكوكن سسواتو عملن سماتا-مات اونتوق مندكتكن ديري 
: سرتا مغهارفكن كريضاءنث. فرمان اللَّه  كفد اللَّه

اكتيؤيتي
سيكف سوك مغهيبهكن كباءيقن يغ دالكوكن دميديا سوسيال سماكين 

منولر دالم مشاركت. بينخغكن كباءيقن دان كبوروقنث.

تيدق مغيغتي كباءيقن يغ دالكوكن
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كفنتيغن 
اخالص

مندافت فرليندوغن 
  اللَّه

هيدوف منجادي 
تنغ دان تنترم

ترهيندر درفد 
هاسوتن شيطان

عمل عبادة 
 دتريما اللَّه

دعاءث اكن 
 دمقبولكن اللَّه

دأغكت درجت دان 
 مرتبت اوليه اللَّه

مينتا موريد منجلسكن كفنتيغن برصيفت اخالص دالم كهيدوفن. 	•
ضالقكن موريد سوفايا سنتياس برصيفت اخالص دالم عملن. 	•

2.2.5

اكتيؤيتي

كفنتيغن اخالص

محاسبه ديري – باضايماناكه اندا ملقساناكن عملن يغ برايكوت دغن اخالص؟  1

 2

بينخغكن فندافت اندا بركاءيتن دغن فرثاتاءن ترسبوت.  

    بالجر     منونايكن صالة 
   برصدقه         منولوغ ايبو باف دان ضورو

دالم  اخالص  برصيفت	 اضر  همباث  ممرينتهكن    اللَّه 
مندافت  اكن  اخالص  يغ  اورغ  عبادة.  سسواتو  مالكوكن 
كبهاضياءن ددنيا دان دأخيرة. انتارا كفنتيغن برصيفت	اخالص	

ترماسوقله:

ُفَضْيل	بن	ِعَياض	فرنه	بركات،
اداله  ماءنسي  كران  “برعمل 
شيريك، منيغضلكن عمل كران 
ماناكاال  رياء  اداله  ماءنسي 
مثالمتكن  اكن  فوال  اخالص 

كامو درفد كدوا-دواث”. 

كونخي علمو

اخالص عبارت سأيكور سموت هيتم دأتس باتو يغ هيتم فد وقتو مالم يغ ضلف.
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اوه، اكو بارو سلساي تولوغ خيقضو 
اغكت بوكو! بياساله، بوكنكه اكو  

موريد خونتوه دسكوله اين؟

خيقضو، بوليه ساي بنتو؟

تريما كاسيه، شاكير.

اكتيؤيتي

12

4

باخ ديالوض دباوه دان سنارايكن فغاجرن يغ تردافت دالمث.

مينتا موريد منجلسكن فغاجرن يغ ترسيرت دالم ديالوض.  •
•  مينتا موريد مغاءيتكن كفنتيغن برصيفت اخالص دالم كهيدوفن سأورغ موريد.

نيالي: مغعملكن صيفت اخالص سخارا استقامة.  •
 2.2.6
2.2.7

السالم عليكم، انس.

وعليكم السالم، شاكير. 
كامو دري مان؟ ضمبيرا 

سوغضوه نمفقث.

3
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. دالم ستياف عملن اضر منداڤت کريضاءن اللَّه  اومت إسالم هندقله  برنية كران اللَّه  1

اومت إسالم هندقله  ميقيني بهاوا اللَّه  اكن ممبريكن ضنجرن كفد همباث يغ اخالص.  2

. كيت هندقله مالكوكن عبادة دغن نية يغ اخالص اضر عبادة كيت دتريما اللَّه  3

كيت هندقله منجاءوهي صيفت رياء دان ايغين منونجوق-نونجوق اضر عملن تيدق سيا2.  4

افاكه مقصود اخالص؟  1

توليس مقصود فوتوغن كليمه يغ برورنا   2

دالم فتيقن حديث دهالمن 57.

خاري سفولوه فركاتاءن ترسمبوثي بركاءيتن خيري2 اورغ يغ اخالص.  1

ءبهللاتوكاتص
يصضبجفخعطسدع
قزحرضمنارترك
يظقمتقشءوقمد
نوكتاتكتلاضر
ذتظلءصويكمنا

شةصاكمربصةلض
بيغمتنيمصبمز
ونرتءقالخارب

فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن سباضاي لمبرن كرجا كفد موريد.  •
•  ضالقكن موريد مغعملكن صيفت اخالص سخارا استقامة.

 2.2.3
 2.2.4
 2.2.5
2.2.6

اكتيؤيتي

فنيالين

فغاجرن حديث

سأورغ  كلبيهن سكيراث  دوا  جلسكن   3

موريد مغعملكن صيفت اخالص.
ترغكن تيض فغاجرن حديث سرتا   4

كاءيتكن دغن كهيدوفن موريد.

صبر
 شكور 

نية 
 استقامة 

برمتالمت 
تكون 

 يقين
تاكوت اللَّه 

رضا 
براخالق
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ِه بِن َمْسُعوٍد  َقاَل: َسَأْلُت النَِّبيَّ  َأيُّ اْلَعَمِل  َعْن َعْبِد اللَّ
؟ َقاَل: ِبرُّ  اَلُة َعَلى َوْقِتَها. َقاَل: ُثمَّ َأىُّ ه؟ َقاَل: الصَّ َأَحبُّ ِإَلى اللَّ

ِه. ؟ َقاَل: اْلِجَهاُد ِفى َسِبيِل اللَّ اْلَواِلَدْيِن. َقاَل: ُثمَّ َأىُّ
)متفق عليه(

ترجمهن:
كفد  برتاث  “ساي  بركات،    مسعود  بن  اللَّه   عبد 
رسول اللَّه  عملن ماناكه يغ فاليغ دسوكاءي اوليه اللَّه ؟” 
برتاث    مسعود  ابن  وقتوث.”  فد  “صالة  برسبدا،  بضيندا 
الضي، “افاكه فوال سلفس ايت؟” بضيندا منجواب، “بربقيت 
فوال  “افاكه  برتاث الضي،    مسعود  ابن  باف.”  ايبو  كفد 

”. سلفس ايت؟” بضيندا منجواب، “برجهاد دجالن اللَّه

مغافاكه صالة براد   
دتمفت فرتام دان 

 فاليغ دسوكاءي 
اللَّه ؟

باضايماناكه اندا   
مغوروس ماس اضر 

دافت منونايكن 
صالة فد اول وقتو؟

ختوسن ميندا

مينتا موريد ممباخ حديث دان ترجمهنث.   •
• سومبغ سارن تنتغ عملن يغ فاليغ دسوكاءي اللَّه  يغ دفرينتهكن دالم حديث.

 2.3.1
2.3.2
2.3.3

فاليغ  يغ  عملن  تيض  مثاتاكن    اللَّه  رسول 
دسوكاءي اوليه اللَّه ، ياءيت منونايكن صالة 
فد وقتوث، بربقتي كفد ايبو باف، سرتا برجهاد 
كتيغضين  دمي  ثاوا  دان  هرتا  مغوربانكن  دغن 

اضام إسالم.

دغن  ماءنسي  هوبوغن  كمونخق  اياله  صالة 
كمونخق  باف  ايبو  كفد  بربقتي  دان   ، اللَّه 
مروفاكن  فوال  جهاد  ماءنسي.  سسام  هوبوغن 
اومت  كمولياءن  ممستيكن  دافت  يغ  عملن 

سنتياس ترفليهارا.
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كتيك اومت إسالم دتيندس اتاو نضارا دسرغ اوليه موسوه، منجادي فرض عين كأتس ستياف 
مسلم اونتوق ممفرتاهنكن نضارا دغن هرتا دان جيوا راض. 

مينتا موريد ممباخ فتيقن دان ممبوات اولسن سخارا ريغكس تنتغ مقصود جهاد،   •
حكوم جهاد دان كلبيهن جهاد.

2.3.4
2.3.6

فغرتين جهاد دان كأوتاماءنث

 . جهاد فد سودوت بهاس مغوربانكن ديري دجالن اللَّه
دري سضي ايستيله، جهاد اياله مغضوناكن سلوروه كممفوان 
يغ دميليقي اونتوق منضقكن اضام إسالم دان ممفرتاهنكنث.

حاللكن ماكن مينوم ساي، ايبو. دعاءكن ساي. سموض 
اللَّه  تضوهكن ايمان ساي مغهادفي خابرن دان رينتغن. 

تريما كاسيه ايبو اتس سضاال جاس دان فغوربنن ايبو.
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دالم سواسان امان، منجادي فرض كفاية 
اونتوق  إسالم  اومت  سبهاضين  كفد 
برسياف سياض منجاض كأمانن نضارا 
ككاخاون  موسوه،  فنخروبوهن  درفد 

اتاو فمبرونتقن. 

دأمفونكن دوسا.  
. مندافت رحمة دان كاسيه سايغ اللَّه  

مندافت ضنجرن فهاال برليفت ضندا.  
دأنوضرهكن ماتي شهيد.  

مندافت نعمت دعالم برزخ.  
دماسوقكن كدالم شرض برساما-سام فارا نبي.  

. مندافت درجت يغ تيغضي دسيسي اللَّه  

 ه كلبيهن برجهاد دجالن اللَّ

أبو هريرة  بركات بهاوا رسول اللَّه  برسبدا:
ِإالَّ  ُيْخِرُجُه  اَل  َسِبيِلِه  ِفى  َجاَهَد  ِلَمْن  ُه  اللَّ َتَكفََّل 
ُيْدِخَلُه  ِبَأْن  َكِلَماِتِه  َوَتْصِديُق  َسِبيِلِه  ِفى  اْلِجَهاُد 
اْلَجنََّة َأْو َيْرِجَعُه ِإَلى َمْسَكِنِه الَِّذى َخَرَج ِمْنُه َمَع َما 

َناَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة.
)متفق عليه(                             

ترجمهن:
اللَّه  ممبريكن جامينن باضي سسيافا يغ برجهاد 
كخوالي  رومهث  دري  كلوار  تيدق  دي  دجالنث، 
اونتوق برجواغ دجالنث دان منضقكن كليمهث بهاوا 
  اللَّه  اتاو  شرض،  كدالم  دماسوقكن  اكن  دي 
اتاو  اكن مغمباليكنث كرومهث دغن ممباوا  فهاال 

هرتا رمفسن فرغ )َغِنيَمة(.
اكتيؤيتي

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     
ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ     وئ 
ف اين دالم ترجمهن القرءان. خاري ترجمهن اية 10 هيغض 12 سورة الصَّ
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جنيس٢ جهاد
سلفس مجليس فوروم فردان دسكوله، انس بربينخغ دغن استاذ مالك.

سكيراث نضارا كيت 
امان، باضايماناكه خارا 

كيت برعمل دغن 
حديث نبي يغ مثوروه 
كيت برجهاد، استاذ؟

الفغن جهاد اين لواس، انس. 
جهاد ايت بوكن هاث مننتغ 
موسوه يغ برسنجات سهاج.

اد جهاد علمو دان جهاد 
ايكونومي يغ تيدق كورغ فنتيغث.

بينخغكن خارا  مغفليكاسيكن جهاد دالم كهيدوفن اندا.
اكتيؤيتي

• مينتا موريد منجلسكن جنيس جهاد.
مينتا موريد مالكونكن ديالوض دالم بنتوق سكيتسا.  •

2.3.5

سكارغ كامو بالجر دسكوله. اوليه ايت، بالجرله 
برسوغضوه-سوغضوه دغن نية اخالص اونتوق برعمل 

دان بربقتي كفد اومت إسالم. بالجر دكيرا جهاد علمو.
باضايماناكه جهاد علمو ايت، استاذ؟ 

اومت إسالم واجب 
مغمباليكن زمان 

كضميلغن إسالم دغن 
مغواساءي فلباضاي 

بيدغ علمو.

بتول ايت، استاذ. جاس
علموان إسالم سفرتي امام 

اِفِعي، امام النََّوِوي،  الشَّ
الِبيُروِني، الفاَراِبي دان 

الِكْنِدي تراللو بسر كفد 
اومت إسالم.
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جهاد ايكونومي بوكن سقدر منخاري 
ككاياءن، ماله كيت مستي براوسها اونتوق 
مغواساءي سيستم ايكونومي دان بوكن هاث 

منجادي فغضونا.

انيسه، تاهوكه كامو افاكه  
جهاد اونتوق مندافتكن جهاد ايكونومي؟

ككاياءنكه، استاذه؟

اوه، بارو ساي فهم، استاذه. كاالو بضيتو، 
ساي اكن براوسها برسوغضوه-سوغضوه 

اونتوق منجادي اهلي كورفورت دان مغواساءي 
ايكونومي إسالم. إن شاء اللَّه، استاذه.

مينتا موريد ممبوات كسيمفولن تنتغ مقصود جهاد درفد ديالوض.  •
مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي مثدياكن تيك س ديالوض دان مالكونكنث دهادفن   •

كلس.

2.3.4
2.3.5

سمنتارا ايت، انيسه بربينخغ دغن استاذه سلوى تنتغ فركارا يغ سام.

سدياكن فتا اءي-تين ك تنتغ فركارا 
برايكوت: 

جهاد دالم بيدغ امر معروف دان  نهي موغكر.  
جهاد دالم بيدغ فنديديقن. جهاد دالم بيدغ تيكنولوضي.    

اكتيؤيتي

باضوس عزم دان خيتا2 كامو 
ايت، انيسه. ايغت، دالم 

مغجر خيتا2 جاغن لوفا اكن 
كواجيفن صالة دان بربقتيله 

كفد ايبو باف.

إن شاء اللَّه، استاذه. ساي 
سنتياس منجاض صالة ساي، 
دان تيدق لوفا اونتوق بربقتي 

كفد ايبو باف ساي.

َعْن أَِبي َسِعيٍد  َعِن النَِّبيِّ  َقاَل:
ُدوُق اأَلِميُن َمَع النَِّبيِّيَن  التَّاِجُر الصَّ

َهَداِء. يِقيَن َوالشُّ دِّ َوالصِّ
)الترمذي(

ترجمهن:
أبو سعيد  مروايتكن بهاوا نبي  برسبدا، 
“فنياض يغ بنر دان امانه برساما-سام  دغن 

فارا نبي، اورغ يغ بنر دان فارا شهداء.”

غکنت 1كونخي علمو
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KBAT

مينتا موريد ممبوات فتا بوءيه باضي مغهورايكن فغاجرن حديث.  • 2.3.7

فنيالين

فغاجرن حديث

كيت هندقله مالكوكن عملن يغ دسوكاءي اوليه اللَّه  اونتوق منجادي اومت يغ 
خمرلغ ددنيا دان دأخيرة.

برادب،  يغ  اومت  منجادي  وقتوث سوفايا  فد  منونايكن صالة  واجب  إسالم  اومت 
برديسيفلين دان سنتياس مغهرضاءي ماس.

ستياف مسلم واجب بربقتي كفد ايبو باف اونتوق مندافت كريضاءن اللَّه  دان 
كبهاضياءن هيدوف.

كيت هندقله ممفرتاهنكن نضارا درفد موسوه دان عناصير سوبؤرسيف اضر نضارا امان 
داماي.

اومت إسالم دتونتوت اضر برعمل مغيكوت كأوتاماءن سوفايا دافت ممبريكن كسن يغ 
مكسيموم.

1

2

3

4

5

باخ دان ترجمهكن حديث دغن سمفورناث.  1

جلسكن عملن يغ دفرينته دالم حديث.  2

ثاتاكن فغرتين جهاد دان حكومث.  3

4 جلسكن جنيس جهاد دالم إسالم. 

ترغكن تيض كلبيهن جهاد.   5

ترغكن تيض فغاجرن حديث.  6

سكيراث اندا منجادي جوتاون، باضايماناكه بنتوق جهاد يغ دافت اندا الكوكن؟   7

توليس خريتا فينديق تنتغ سأورغ اوسهاون مسلم يغ برجاي دالم كرجاياث.  1

اكتيؤيتي

َقاَل:    َمْسُعوٍد  بِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن 
َسَأْلُت النَِّبيَّ  َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى 
اَلُة َعَلى َوْقِتَها. َقاَل:  ه؟ َقاَل: الصَّ اللَّ
ُثمَّ  َقاَل:  اْلَواِلَدْيِن.  ِبرُّ  َقاَل:  ؟  َأىُّ ُثمَّ 

ِه. ؟ َقاَل: اْلِجَهاُد ِفى َسِبيِل اللَّ َأىُّ
)متفق عليه(
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: فرمان اللَّه

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  چ  چ   چڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍ  ڍ       
  (سورة األعراف، 7 : اية 180)  

ترجمهن:
موليا)، (يغ  باءيق  يغ  نام2  ممفوثاءي     اللَّه 

مثبوت  دغن  كفداث  (بردعاءله)  سروله  ايت   اوليه 
درفد  برفاليغ  يغ  اورغ2  فوالوكنله  دان  ايت،  نام2 
كبنرن كتيك مغضوناكن ناماث. مريك اكن مندافت 

بالسن دغن اف2 يغ دكرجاكن.
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مقصود إسالم اضام فطره
اضام إسالم سسواي دغن نلوري فطره براضام ماءنسي يغ ايغين مثمبه دان 
بردعاء كفد اللَّه  توهن يغ اسا دان يغ مها بركواس سرتا منجادي 

فليندوغ كفد ماءنسي.
اوليه سبب ايت، ستياف بايي يغ الهير براد دالم كأداءن فطره، ياءيت 
مغاكوءي كبنرن توحيد. نامون، سواسان فمبسرن دان ديديقن ايبو باف 
مثببكنث براوبه كفد اضام الءين. اخيرث دي ترفيسوغ درفد فطره اصل 

كجادين سهيغض منافيكن كوجودن اللَّه  اتاو مثكوتوكنث.

كفرلوان براضام
فطره كجادين ماءنسي مغاكوءي كفرلوان براضام. ماءنسي يغ مغاتاكن 
بهاوا مريك تيدق ممرلوكن اضام سبنرث منافيكن فطره ديري. بوقتي 
براد  ماءنسي  افابيال  ماءنسي.  ديري  فد  ترلتق  اضام  ممرلوكن  ماءنسي 
دالم كسوسهن دان فندريتاءن، مريك فستي اكن سضرا منخاري توهن 
سجاره  بوقتي  ايت،  سالءين  بنتوان.  دان  فرليندوغن  مموهون  اونتوق 

جوض منونجوقكن بهاوا رومه عبادة فستي دبينا دالم ستياف كوتا.

ترغكن مقصود إسالم سباضاي اضام فطره.  •
3.1.1
3.1.2

 إسالم
اضام فطره

اللَّه  توهن يغ سبنر. تياد توهن الءين سالءين اللَّه . اللَّه  منخيفتا سلوروه مخلوق 
دان منتدبير سلوروه عالم. سسواتو يغ الءين سالءين اللَّه ، سفرتي سماغت دان برهاال،  

هاث ريكاءن ماءنسي سماتا-مات. مريك جوض مخلوق اللَّه  سفرتي ماءنسي. 

اللَّه  توهن يغ سبنر
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3.1.2
3.1.3

دليل نقلي إسالم اضام فطره
: فرمان اللَّه

ۉې   ۉ  ۅ   ۅ   ٴۇۋۋ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ 
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

)سورة الروم، 30 : اية 30(
ترجمهن:

اضام  تروس(  )توروتله  كسستن؛  دري  جاءوه  يغ  اضام  كأره  ديريمو  هادفكنله   مك 
سچارا  برسديا  كأداءن  )دالم  ماءنسي  منخيفتاكن    اللَّه  يغ  اضام  ياءيت   ، اللَّه 
  اللَّه  فراوبهن فد خيفتاءن  اد سبارغ  فاتوت  تيدقله  اونتوق منريماث؛  سموالجادي( 

ايت؛ ايتوله اضام يغ بتول لوروس تتافي كباثقن ماءنسي تيدق مغتاهوءي.

تنتغ هاث إسالم اضام يغ بنر دان  ضالقكن موريد اونتوق منخاري معلومت لنجوت   •
سسواي دغن فطره ماءنسي.

هاث إسالم اضام يغ بنر دان سسواي دغن فطره
اللَّه  منخيفتا ماءنسي دان سلوروه عالم. اوليه سبب ايت، دي تاهو فركارا باءيق دان 
ترتنتو  فراتورن  منتفكن  دان عالم. مك، دي  ماءنسي  اوليه  دفرلوكن  يغ  بوروق  فركارا 
سباضاي باتسن دان فندوان يغ فرلو دفاتوهي. نامون، اللَّه  تتف ممبريكن جالن كلوار 

اونتوق ممبنركن كهندق فطره ماءنسي دسالوركن دغن خارا يغ باءيق، انتاراث:
اللَّه  مالرغ برزنا اونتوق منجاض َنَسب كتورونن تتافي ممبنركن فركهوينن.  •

اللَّه  مالرغ رباء اونتوق مغهيندركن فنيندسن تتافي ممبنركن فينجمن، ضاداين دان   •
جوال بلي.

اللَّه  مالرغ مينوم ارق اونتوق منجاض عقل تتافي ممبنركن مينوم فلباضاي مينومن   •
الءين يغ حالل الضي برخاصيت سفرتي جوس.

اللَّه  مالرغ جودي، رسواه دان منخوري تتافي مواجبكن زكاة سرتا مغضالقكن   •
عملن صدقه، هديه، وقف دان انفاق اونتوق ممبنتو اورغ يغ ممرلوكنث.
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اللَّه   ممبوات فغاكوان دالم القرءان بهاوا هاث إسالم اضام يغ بنر دان 
دريضاءي. اللَّه  منجلسكن حال اين ماللوءي فرمانث:

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    
ڌ  ڌڎ ...

)سورة المائدة، 5 : اية 3(
ترجمهن:

فد هاري اين، اكو تله مثمفورناكن باضي كامو اضام كامو دان اكو تله 
منخوكوفكن نعمتكو كفدامو دان اكو تله رضا إسالم  ايت سباضاي 

اضام كامو...

كران سضاال    اللَّه  اضام  دغن  تتف  تيدق  يغ  ماءنسي  روضي  امت 
عملنث تيدق اكن دتريما دأخيرة كلق.حال اين برداسركن فرمانث:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ 

)سورة آل عمران، 3 : اية 85(
ترجمهن:

دان سسيافا يغ منخاري اضام سالءين اضام إسالم مك تيدق اكن دتريما 
درفداث، دان اي فد هاري اخيرة كلق درفد اورغ يغ روضي.

. هورايكن دليل نقلي إسالم اضام يغ بنر دان دريضاءي اوليه اللَّه  •
نيالي: كماءنسياءن دان كروحانين.  •

3.1.3

 ه اضام يغ بنر دان دريضاءي اللَّ
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خيري إسالم سباضاي اضام فطره

  كبنرن إسالم سباضاي اضام فطره يغ بنر دان دريضاءي اوليه اللَّه
دافت دليهت افابيال إسالم سسواي دعملكن اوليه سموا بغسا، فد سموا 
تمفت دان زمان. إسالم ممنوهي سضاال كفرلوان فطره ماءنسي اونتوق 
كبهاضياءن دنيا دان اخيرة. اجرن اين برسومبركن القرءان دان حديث. 
فدومن اين ممستيكن ماءنسي تيدق تركلوار درفد لندسن فطره ماءنسي.

اضام يغ برسومبركن وحي اللَّه ، ياءيت درفد القرءان دان حديث.

َعاَلِميٌَّة
)سجاضت(

َواِقِعيٌَّة
)رياليستيك(

ُشُمولِيٌَّة
)لغكف(

َربَّاِنيٌَّة
)كتوهنن(

ُاْخَرِويٌَّة
)اخيرة(

. هورايكن دليل عقلي إسالم اضام يغ بنر دان دريضاءي اوليه اللَّه  •
• بري فنرغن تنتغ خيري إسالم سباضاي اضام فطره.

3.1.3

انتارا خيري إسالم سباضاي اضام فطره ترماسوقله:

1

2

3

4

5

اضام يغ لغكف دان ممنوهي سموا كفرلوان هيدوف ماءنسي.

اضام يغ سسواي دعملكن دسموا تمفت دان سفنجغ زمان.

اضام يغ سسواي دعملكن اوليه سموا بغسا دان بودايا. 

إسالم بوكن سهاج ممنتيغكن كسجهتراءن جسماني، ماله منجامين 
كسجهتراءن روحاني اونتوق كبهاضياءن دنيا دان اخيرة.
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KBAT

اكتيؤيتي

فنيالين

سخارا بركومفولن، حاصيلكن سبواه بوكو سكراف يغ منجلسكن بوقتي إسالم اضام يغ   1

بنر يغ سسواي دغن فطره ماءنسي. معلومت بوليه دفراوليه درفد المن سساوغ، بوكو2 
سرتا تمو بوال.

خاري معلومت تنتغ اينديؤيدو يغ بارو مملوق إسالم درفد اينترنيت. بنتغكن قيصه   2

كلس. دهادفن  فغيسالمنث 
بغسا ماليو ممفوثاءي عادت واريثن يغ اونيك. اناليسيس عادت واريثن يغ سالري   3

دغن شريعة اضام إسالم يغ فرلو دككلكن دان عادت واريثن يغ تيدق منفتي كهندق 
إسالم. شريعة 

بوات فمرهاتين ترهادف عالم دلوار كلس دان كاءيتكن كجادين عالم يغ دافت اندا   4

. ليهت دغن بوقتي كوجودن اللَّه

ثاتاكن مقصود إسالم اضام فطره.  1

مغافاكه هاث إسالم اضام يغ بنر دان سسواي دغن   2

فطره ماءنسي.
هورايكن دليل نقلي دان دليل عقلي يغ ممبوقتيكن   3

إسالم سباضاي اضام يغ بنر.
إسالم  خيري2  منرغكن  باضي  فميكيرن  فتا  بينا   4

سباضاي اضام فطره.
5

ترغكن حجه اندا اونتوق منولق فرثاتاءن دأتس.  

توهن تيدق ممفو منتدبير عالم برسنديرين. 
اوليه ايت، تيدق موغكين توهن ايت ساتو.

ڤنديديقن إسالم تيغکنت 1

74



فالجرن
عقيدة إسالم14

اخبار اوتوسن فالجر

“إسالم اضاماكو”
 ايديسي : خينتا كفد اللَّه

بلياو سأورغ فمودا يغ تركنل 
دغن واتقث يغ كرس، براني 
تيغضي.  برديسيفلين  دان 
فمودا  سأورغ  بلياو  دهولو 
دعوه  مننتغ  قوات  امت   يغ 
نبي . نامون، خهاي إسالم 
بلياو  جيوا  منمبوسي  تله 

1

3

2

4

. اب فستيكن موريد ممباخ دان مغحياتي قيصه فغيسالمن سيدنا عمر بن الخطَّ  • 3.2.1

باخ دان فهم

سوخي  اية2  مندغر  کتيک 
اوليه  دضلر  بلياو  القرءان. 
سباضاي    رسول  بضيندا 
برمقصود  يغ  “الفاروق” 
دغن  حق  انتارا  “فميسه 
باطل”. بضيتوله هيبتث قيصه 
فمودا يغ مندافت نور إسالم 

اين. إسالم سماكين دحرمتي 
دغن كحاضيرن بلياو. إسالم 
دغن  دمولياكن  سماكين 
فغيسالمن انسان هيبت اين. 
عمر  سيدنا  برنام  يغ  بلياوله 

. بن الخطاب

انس، افاكه يغ كامو فهم درفد 
فتيقن اين؟

بتول، انس. اين قيصه سيدنا عمر بن 
الخطاب  يغ تله منموكن إسالم 

سباضاي عقيدة يغ سبنر.

سأورغ انسان يغ دهولوث مننتغ 
إسالم اخيرث مملوق إسالم، استاذه.

عقيدة؟ بوليه استاذه ترغكن دغن 
لبيه لنجوت تنتغ مقصود "عقيدة"؟
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9

5

7

11

10

6

8

اكتيؤيتي

تنداكن )( فد فرثاتاءن يغ بتول 
دان )✕( فد فرثاتاءن يغ ساله.

اساس عقيدة إسالم اياله فرخاي كفد   .1
روكون ايمان. ) (

القرءان  اياله  سبنر  يغ  عقيدة  سومبر   .2
) ( . دان حديث نبي

القرءان  كاندوغن  ترهادف  فنريماءن   .3
دان حديث هندقله مغيكوت فرايدرن 

ماس. ) (
4. تنفا عقيدة يغ بنر هيدوف كيت تيدق 

اكن بهاضيا دنيا دان اخيرة.) (

دري سضي بهاس، عقيدة برمقصود ايكتن اتاو 
سيمفولن. دري سضي ايستيله فوال، عقيدة 

برمقصود كيقينن دان كأيمانن يغ منتف 
ترهادف روكون ايمان دان فركارا2 غاءيب. 

الحمد للَّه. تفت سكالي 
كات2 كامو، انس. كيت 
جوض فرلو سنتياس بردعاء 

اضر  دتتفكن هاتي دان ايمان 
كيت... إن شاء اللَّه.

بارو ساي فهم، استاذه. كيت سباضاي 
سأورغ همبا اللَّه  واجب برفضغ 

دغن عقيدة يغ بنر برسومبركن القرءان 
. دان حديث نبي محمد

اد عقيدة يغ ساله؟ 
ساي كورغ فهم، استاذه.

كاالو بضيتو، سباضاي اومت 
إسالم، كيت فرلو اد علمو عقيدة 

يغ مندالم برسومبركن القرءان 
دان حديث بتولكه، استاذه؟

موده سهاج اونتوق مغنلي عقيدة يغ ساله.  
سضاال كفرخاياءن دان عملن يغ برخغضه دغن 

القرءان دان حديث ايتوله عقيدة يغ ساله.

انتارا دعاء يغ بوليه دعملكن سوفايا دتتفكن ايمان: 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   
ىئ  ىئ  ىئ                                                                                            )سورة آل عمران، 3 : اية 8(

ترجمهن:
هاتي  فيسوغكن  اغكاو  جاغنله  كامي،  توهن  واهاي 
دان  فتونجوق كفد كامي،  ممبريكن  اغكاو  كامي ستله 
سيسيمو.  دري  رحمة  ليمفهن  كامي  كفد  كورنياكنله 

سسوغضوهث اغكاو جواله يغ مها فمربي كورنيا.

كونخي علمو

3.2.1
مينتا موريد ممباخ ديالوض دان مغلواركن ايسي2 فنتيغ تنتغ مقصود عقيدة.  •

بيمبيغ موريد ممباخ دعاء اضر دتتفكن هاتي دالم ايمان.  •
• نيالي: برشكور دغن نعمت ايمان دان إسالم.

يا انس، كيت واجب منريما سفنوهث اف2 يغ 
 . تركاندوغ دالم القرءان دان حديث نبي
كيت جوض فرلو سنتياس برهاتي-هاتي اضر 

تيدق ترفيسوغ كأره عقيدة يغ ساله.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

)سورة اإلخالص، 112 : اية 1-4(
ترجمهن:

كاتاكنله )واهاي محمد( دياله اللَّه  يغ مها اسا. اللَّه  تمفت برهارف )تمفت 
مموهون سضاال حاجت(. تيدق برانق دان تيدق دفرانقكن. دان تيدق اد سسواتو 

فون يغ ستارا دغنث.

سومبر عقيدة
سومبر اوتام عقيدة إسالم اياله القرءان دان حديث. تردافت باثق اية دالم القرءان يغ منجلسكن 

: عقيدة. فرمان اللَّه

: فغوخفن شهادة سباضاي تونجغ عقيدة توروت دجلسكن دالم سبدا نبي

ُه َوَكَفَر  ِه  َيُقوُل: َمْن َقاَل َل ِإٰلَه ِإلاَّ اللَّ َعْن َأِبي َماِلٍك  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
ِه. ِه َحُرَم َماُلُه َوَدُمُه َوِحَساُبُه َعَلى اللَّ ِبَما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَّ

)مسلم(              
ترجمهن:

يغ   “سسيافا  برسبدا،    اللَّه  رسول  مندغر  اكو  بهاوا  بركات    مالك  أبو 
مغيغكري  دان   ) اللَّه  مالءينكن  توهن  )تياد  اللَّه  إالَّ  إِٰلَه  آل  كليمه  مغوخفكن 
فرعبادتن كفد سالءين اللَّه ، حرامله هرتاث دان دارهث )درفد دأمبيل( دان هاث 

اللَّه  يغ برحق مغحسابث.”  

مينتا موريد منجلسكن القرءان دان حديث سباضاي سومبر عقيدة.   •
نيالي:  برشكور دان كفاتوهن كفد اضام.  •

3.2.2

كدوا-دوا دليل ترسبوت ممبوقتيكن بهاوا اللَّه  دان رسولث مغاكوءي كبنرن دان كأيستيميواءن 
عقيدة إسالم سباضاي فضغن اوتام ماءنسي. 

ó
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مينتا موريد ممبيذاكن خيري2 عقيدة يغ بنر دغن عقيدة يغ ساله.  • 3.2.3

خيري عقيدة يغ بنر دان ساله
ستياف مسلم واجب براوسها اونتوق ممليهارا عقيدة مريك. هاث دغن مندالمي علمو عقيدة 
كيت دافت مغنل عقيدة يغ بنر دان عقيدة يغ ساله. انتارا خيري عقيدة يغ بنر دان عقيدة يغ 

ساله ترماسوقله:

تردافت باثق اجرن ساله دنضارا اين يغ تله دورتاكن سباضاي اجرن سست. انتاراث 
ترماسوقله اجرن تسليم، قدياني، ضولوغن انتي حديث، اجرن ِملَّة إبراهيم دان شيعة.

كونخي علمو

 منافيكن كأساءن دان ككواساءن اللَّه

مغعملكن كفرخاياءن يغ برتنتغن دغن 
القرءان دان السنة

 منشيريككن اللَّه

مالكوكن عملن، اوفاخارا دان عادت 
استعادت يغ برتنتغن دغن عقيدة إسالم

عقيدة يغ ساله  عقيدة يغ بنر

 فرخاي ترهادف كوجودن، كأساءن 
 دان ككواساءن اللَّه

مغعملكن كفرخاياءن برلندسكن القرءان 
دان السنة

 منتوحيدکن اللَّه

 مالكوكن عملن، اوفاخارا دان 
 عادت استعادت يغ سالري دغن 

عقيدة إسالم

كفرخاياءن

سومبر

باتسن

عملن
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تونجغ كقواتن اومت 
دان نضارا إسالم

فننتو كبهاضياءن ددنيا 
دان دأخيرة

شرط عملن دتريما 
 اللَّه

بينتيغ درفد فركارا 
خرافة دان شيريك

منجادي سبب دان 
 توجوان ماءنسي 

دخيفتاكن

مبنتوق جاتي ديري 
سباضاي مسلم سجاتي

كفنتيغن عقيدة 
دالم كهيدوفن 

مسلم

عقيدة ترس دالم كهيدوفن سأورغ مسلم. تنفا عقيدة كهيدوفن ماءنسي اكن تراومبغ-امبيغ تنفا 
هالوان عبارت كافل يغ هاثوت دتغه الءوتن.

فطره  دغن  برسسواين  يغ  صيفتث  منروسي  تربوقتي  إسالم  كبنرن  فطره.  اضام  إسالم   1

ماءنسي.
سومبر يغ صحيح. القرءان دتورونكن اوليه اللَّه  سباضاي فندوان هيدوف. كبنرن   2

هاري  سهيغض  فثليويغن  درفد  ترفليهارا  تتف  يغ  القرءان  كبنرن  دغن  تربوقتي  إسالم 
قيامة.

مرتبت إسالم يغ تيغضي. إسالم اضام يغ تيغضي كران إسالم داتغ درفد ذات يغ مها   3

تيغضي. كتيغضين إسالم تربوقتي افابيال اضام اين ممفو مغاتسي علمو دان كاجين ماءنسي. 
إسالم جوض مروفاكن فثلساي سموا فرمسئلهن اومت دان فنونجوق جالن يغ ترغ كفد 

ماءنسي يغ براد دالم كضلفن. 

كفنتيغن عقيدة دالم كهيدوفن مسلم

إسالم اضام يغ بنر

مينتا موريد منرغكن كفنتيغن عقيدة دالم هيدوف مسلم.  •
بيمبيغ موريد مغهورايكن حجه بهاوا إسالم اضام يغ بنر.  •

3.2.4
3.2.5
3.2.6

اكتيؤيتي

خاري معلومت 
تمبهن يغ مثوكوغ 

فرثاتاءن “إسالم اضام 
يغ بنر” دان بنتغكنث 

دهادفن كلس.
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خاري معلومت دأينترنيت تنتغ خيري عقيدة يغ برتنتغن دغن إسالم دان هورايكن دالم   1

بنتوق فتا فميكيرن.

اكتيؤيتي

فنيالين

افاكه مقصود عقيدة دري سضي ايستيله؟  1

جلسكن دوا فربيذاءن انتارا عقيدة يغ بنر دغن عقيدة يغ ساله.  2

ترغكن دوا لغكه يغ فرلو دالكوكن اونتوق ممنتفكن عقيدة دالم   3

ديري موريد.

اومت إسالم دمليسيا 
مغعملكن فرينسيف2 

نَّة  عقيدة َاْهُل السُّ
َوالَجَماَعة.

كونخي علمو

راملكن کسن يغ اكن برالكو سكيراث مسئله ترسبوت تيدق دأتسي دغن سضرا.  5

عقيدة يغ منتف اكن ممبنتوق شخصية دان جاتي ديري يغ اوغضول.6  
بوقتيكن كبنرن فرثاتاءن دأتس.  

برداسركن كرتن اخبار اين، جلسكن فندغن اندا مغاف مسئله اين برالكو.  4 KBAT

KBAT

KBAT
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فالجرن
15

اللَّه

مالئكة

رسولكتاب

هاري 
قيامة

قضاء دان 
قدر

روكون ايمان 
اياله برايمان 

كفد...

مقصود ايمان دان روكونث

مينتا موريد مثاتاكن مقصود ايمان دان برسوءال جواب تنتغ روكون ايمان.  • 3.3.1
3.3.2

ايمان دري سضي بهاس اياله ممبنركن ماناكاال دري 
سضي ايستيله ممبنركن دغن هاتي، مغاكو دغن ليسن 
  دان برعمل دغن اغضوتا بادن. برايمان كفد اللَّه
  اللَّه  بهاوا  هاتي  ممبنركن دغن  برمقصود  فوال 
مها فنخيفتا، فميليق دان فنتدبير عالم اين دان هاث 
اللَّه  يغ برحق دسمبه. كيقينن اين دقواتكن دغن 
فغاكوان ليسن دان دسمفورناكن دغن كفاتوهن كفد 

. سوروهن دان الرغن اللَّه
كفد  اساس  مروفاكن    اللَّه  كفد  برايمان 
روكون ايمان يغ الءين. رسول اللَّه  منجلسكن 
روكون ايمان دالم حديث يغ دروايتكن اوليه سيدنا 
سوءالن  منجواب  كتيك    الخطاب  بن   عمر 

جبريل  تنتغ ايمان.

ِه َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر  أن ُتْؤِمَن ِباللَّ
ِه. َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِِه َوَشرِّ

)مسلم(
ترجمهن:

بهاوا كامو برايمان كفد اللَّه ، مالئكة، كتاب2، 
رسول-رسولث دان هاري اخيرة سرتا كامو برايمان 

كفد كتنتوان قدر يغ باءيق دان بوروق.

بركات    اَْلُخدِري  َسِعيد  أَُبو 
بهاوا رسول اللَّه  برسبدا:

َربًّا،  ِه  ِباللَّ َرِضيُت  َقاَل  َمْن 
ٍد َرُسواًل،  َوِباإِلْساَلِم ِديًنا، َوِبُمَحمَّ

َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة.
)أبو داود(

ترجمهن:
سسيافا يغ بركات بهاوا اكو رضا 
إسالم  توهنكو،   سباضاي  اللَّه 
اضاماكو دان محمد  رسولكو  

فستي دي اكن ماسوق شرض.

 برايمان كفد اللَّه
غکنت 1
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 ه برايمان كفد اللَّ
 القرءان مغاجر ماءنسي مليهت دان برفيكير تنتغ خيفتاءن اللَّه . دغن اين مريك دافت منمبه 

: كيقينن ترهادف ككواساءنث. فرمان اللَّه

...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې  ې 

)سورة المائدة، 5 : اية 17(                                                                                          
ترجمهن:

فمرينتهن  كواس  جواله    اللَّه  باضي  ايغتله  ...دان 
كدوا- دأنتارا  اد  يغ  سضاال  سرتا  بومي  دان  الغيت 
 دواث. دي منخيفتا اف2 جوا يغ دكهندقي. دان )ايغتله( 

اللَّه  مها بركواس ترهادف سسواتو.

اللَّه  يغ منخيفتا دان مميليقي عالم اين سفنوهث دان هاث دي يغ بركواس منتدبيرث. سلوروه 
عالم براد دالم ككوساءنث. حال اين بوليه دأومفاماكن دغن سأورغ فريك روبوتيك. دياله 
يغ مميليقي روبوت ريكاءنث دان دياله جوض يغ برحق مغاتور سرتا مغاول روبوت ترسبوت 
 يغ برحق دسمبه دان  بهاوا هاث اللَّه  يقين  اوليه ايت، كيت واجب  مغيكوت كهندقث. 
دطاعتي، دان كفاتوهن كفداث اداله مطلق. اينيله سروان فارا رسول سفرتي يغ دجلسكن اوليه 

اكتيؤيتياللَّه  دالم فرمانث:

تردافت  يغ  نقلي  دليل  برداسركن 
دالم اية 164 سورة البقرة، بينخغكن 
بهاوا  منونجوقكن  يغ  عقلي  دليل 
دان  فميليق  فنخيفتا،  مها    ه  اللَّ

فنتدبير عالم اين.

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دان مغموكاكن دليل عقلي بهاوا اللَّه  يغ مها فنخيفتا،   •
فميليق دان فنتدبير عالم.

بينخغ مقصود برايمان كفد اللَّه  يغ مها فنخيفتا، فميليق دان فنتدبير عالم يغ برحق دسمبه.  •
3.3.3
3.3.4

...  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ. ...
                         )سورة األعراف، 7 : اية 59(

ترجمهن:
توهن  تياد   ، اللَّه  سمبهله  قومكو،  ...واهاي 

باضي كامو سالءينث...

ڤنديديقن إسالم تيغکنت 1
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مغساكن اللَّه  دالم سموا جنيس عبادة  1

ترغكن كسن برايمان كفد اللَّه  دالم شعير يغ دباخ.  •
•  مينتا موريد ممبوات كاجين  بركاءيتن متالمت هيدوف دالم كالغن راكن مريک.

3.3.5
3.3.6
3.3.7

 خيري دان كسن برايمان كفد اللَّه

واهاي تمن يغ برايمان،
اساكن اللَّه سباضاي توهن،

فليهارا عبادة سباضاي عملن،
ايتوله تندا سمفورنا ايمان.

برموال دري عبادة صالة،
هيغض كفد مغلواركن زكاة،

سمواث فرض دان جوض سنة،
هاث اللَّه دقصدكن نية.

كفد اللَّه سرهكن سضاال،
هاث دي ممبري فهاال،

جاغن سسكالي ممبوات دوسا،
جادي همباث ستياف ماس.

ستيا كفداث جاغن درهاك،
توحيدكن دي ستياف كتيك،

هيدوف ماتي هاث اونتوقث،
عملن دتريما سالما-الماث.

اندا دكهندقي منمو رامه راكن 
بوكن إسالم اتاو سسيافا يغ 

دكنلي دالم كالغن راکن سباي 
دسکليليغ اندا. كموكاكن سوءالن 

يغ سسواي برتيماكن “متالمت 
هيدوف”. خونتوه سوءالن 

سفرتي يغ  برايكوت:
دري ماناكه ماءنسي داتغ؟  

كنافاكه ماءنسي براد ددنيا؟  
كماناكه ماءنسي فرضي سلفس   

ماتي؟

اكتيؤيتي
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 تاكوت كفد اللَّه 	 2

مغساكن اللَّه  دغن بردعاء، برتوكل دان برهارف  3

امام	 اوليه	 دروايتكن	 يغ	 بنر	 قيصه	 مندغر	 توان٢	 ...فرنهكه	
ترهادف	 مغمبيل	كسمفتن	 يغ	 فمودا	 تنتغ	سأورغ	 البخاري	
كواغن	 بنتوان	 مموهون	 يغ	 فرمفوانث	 سفوفو	 كسوسهن	
درفداث؟	دي	منشرطكن	سوفايا	سفوفوث	برزنا	دغنث.	افابيال	
“تيدقكه	 بركات،	 دغن	 	 اللَّه  كفد	 مغيغتكنث	 سفوفوث	
منجادي	 ترسبوت	 فمودا	 ؟”	 اللَّه  كفد	 تاكوت	 كامو	
ضمنتر	كتاكوتن	لنتس	منيغضلكن	سفوفوث	برساما-سام	دغن	
كيت	 ديري	 مغاول	 دافت	 يغ	 ايمان	 هيبتث	 بضيتوله	 هرتاث.	

.	اللَّه	كفد	معصية	مالكوكن	درفد

...اورغ	يغ	مغنل	اللَّه		سباضاي	فنخيفتا،	فميليق	دان	فنتدبير	عالم	اين	
اكن	سنتياس	مموهون	كفد	اللَّه		كران	دي	يقين	بهاوا	مخلوق	تيدق	
اضر	 اونتوق	ممبريكن	سسواتو	كفداث.	دي	جوض	مموهون	 بركواس	
دبري	كباءيقن	دان	دجاءوهي	كموضرتن.	افابيال	دي	ايغينكن	كصيحتن،	
كفد	 برهارف	 دان	 برتوكل	 بردعاء،	 فماكنن،	 ممليهارا	 برياضه،	 	دي	
اللَّه .	افابيال	دي	ساكيت،	دي	براختيار	اونتوق	مراوت،	فد	ماس	يغ	
سام	دي	تيدق	لوفا	اونتوق	بردعاء	مموهون	كسمبوهن،	برتوكل	سرتا	

برهارف	كفد	اللَّه	.	هيبتث	اورغ	برايمان.

.	اللَّه	كفد	برايمان	كسن	دان	برايمان	اورغ	خيري	بينخغكن 	•
مينتا	موريد	منوليس	اوغكفن	دعاء	دان	ممباخاث	دهادفن	كلس. 	•

3.3.5
3.3.6

اكتيؤيتي

توليس	اوغكفن	دعاء	مموهون	كقواتن	ايمان.
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ُه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه  َعْن أََنٍس  َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َثَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحَلَوَة اإِليَماِن، َأْن َيُكوَن اللَّ
ِه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفى اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر. ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َل ُيِحبُُّه ِإلَّ لِلَّ ِممَّ
)البخاري(

ترجمهن:
أنس  مثاتاكن بهاوا رسول اللَّه  برسبدا، “سسيافا يغ تردافت فداث تيض فركارا اكن مراساءي 
كمانيسن ايمان. )فرتام( دي منخينتاءي اللَّه  دان رسول اللَّه  مغاتسي سضاال-ضاالث، )كدوا( دي 
تيدق مثايغي سسأورغ مالءينكن كران اللَّه ، )كتيض( دي ممبنخي اونتوق كمبالي كفد ككفورن 

سفرتي دي تيدق سوك دخمفقكن كدالم افي نراک.”

كونخي علمو

 كخينتاءن يغ مطلق كفد اللَّه  4

. دان كسن برايمان كفد اللَّه  بينخغكن خيري2 كخينتاءن يغ مطلق كفد اللَّه  •
. مينتا موريد ملوكيس فتا فلباضاي الير كسن برايمان كفد اللَّه  •

3.3.5
3.3.6
3.3.7

اكن  عالم  فنتدبير  دان  رزقي  فمبري  فنخيفتا،  مها  توهن    اللَّه  بهاوا  ميقيني  يغ  سأورغ 
مغعبديكن ديري كفد اللَّه  دان ملتقكن كخينتاءن يغ مطلق كفد اللَّه . دي منريما اف2 
سهاج فرينته دان كتنتوان اللَّه  دغن سفنوه هاتي، سغضوف برقربان هرتا دان ديري اونتوق 

. ممفرتاهنكن اضام اللَّه

خيري٢ اورغ برايمان

مغساكن اللَّه  دالم عبادة  

  تاكوت كفد اللَّه

مغساكن اللَّه  دالم بردعاء 

 خينتا يغ مطلق كفد اللَّه

 مغعبديكن ديري هاث كفد اللَّه  •
 اخالص دالم مالكوكن عبادة كفد اللَّه  •

منجاءوهي فركارا موغكر  •
برتوبة كفد اللَّه  اتس دوسا يغ دالكوكن  •

 يقين كفد ككواساءن اللَّه  •
 براختيار دان برتوكل كفد اللَّه  •

 طاعة دان فاتوه سضاال فرينته اللَّه  •
 برقربان دمي كتيغضين اضام اللَّه  •

كسن برايمان
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KBAT

KBAT

KBAT

بودايا رسواه دان فخه امانه دافت دبندوغ ماللوءي فمبنتوقن ديري موءمن يغ تاكوت 
. كفد اللَّه

فنيالين

اكتيؤيتي

. 1   ثاتاكن مقصود برايمان كفد اللَّه

2  جلسكن دليل نقلي دان عقلي بهاوا اللَّه  فنخيفتا، فميليق دان فنتدبير عالم يغ برحق 

دسمبه.
. ترغكن خيري2 دان كسن برايمان كفد اللَّه  3

دغن سأورغ  برجومفا  بلياو  مكة.  كوتا  كفيغضير  كلوار    الخطاب  بن  عمر  سيدنا   1

“واهاي  كفداث،  بركات    عمر  سيدنا  توانث.  كمبيغ  منجاض  سدغ  يغ  فغضمباال 
فغضمباال! جوالكن كفد ساي سأيكور كمبيغ ضمباالءنمو.” فغضمباال منجواب، “ساي 
هاثاله سأورغ همبا يغ برتوضس منجاض كمبيغ اين.” سيدنا عمر  مغوجي الضي 
دغن كاتاث، “بريتاهوله توانمو بهاوا كمبيغ ايت تله دماكن اوليه سريضاال!” فغضمباال 
 ايت منجواب، “كاالو بضيتو، دماناكه اللَّه  ؟” افابيال مندغر جوافن فغضمباال ايت، 
سيدنا عمر  مناغيس. كمودين بلياو ممبلي فغضمباال يغ برستاتوس همبا ايت درفد توانث 

دان ممرديكاكنث.
بينخغكن اعتبار يغ دافت دفالجري درفد قيصه اين.  

2

توليس سبواه سلوكا فينديق اونتوق مثوكوغ فرثاتاءن اين.  

  4

هورايكن كثاتاءن اين دغن مغموكاكن خونتوه يغ سسواي.  
  5

هورايكن حجه كامو اونتوق مثوكوغ فرثاتاءن دأتس.  

كأيمانن كفد اللَّه  ممبريكن كسن كفد كهيدوفن سأورغ مسلم.

سأورغ موءمن براس تنغ افابيال مغهادفي مصيبة.

ڤنديديقن إسالم تيغکنت 1
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ُر الَخاِلُق دان الُمَصوِّ
فالجرن
16

ه هاللَّ اللَّ
يغ مها فمورهالرَّْحٰمُن
يغ مها فغاسيهالرَِّحيُم
يغ مها مميليقي سضاال ككواساءناْلَمِلُك

يغ مها سوخياْلُقدُّوُس
َلُم يغ مها سجهتراالسَّ
يغ مها مليمفهكن كأمانناْلُمْؤِمُن

يغ مها مغاولاْلُمَهْيِمُن
يغ مها بركواس دان فركاساْلَعِزيُز
يغ مها فغواساْلَجبَّاُر

يغ مها اليق برصيفت سومبوغاْلُمَتَكبُِّر
يغ مها فنخيفتااْلَخاِلُق
يغ مها فنخيفتا مخلوقاْلَباِرُئ

ُر يغ مها فمبنتوق فلباضاي روفااْلُمَصوِّ
يغ مها فغمفوناْلَغفَّاُر
يغ مها ضاضه فركاساْلَقهَّاُر

يغ مها فمبري كورنيااْلَوهَّاُب

أسماء اللَّه الحسنى
ماءنسي دكنلي دغن نام. اللَّه  جوض دكنلي دغن ناماث. اللَّه  ممفوثاءي 

99 نام سباضايمان يغ تردافت دالم القرءان دان حديث. نام2 اللَّه  اياله:

يغ مها فمبري رزقيالرَّزَّاُق
 يغ مها فمبوك رزقي، رحمة، كباءيقناْلَفتَّاُح
يغ مها مغتاهوءياْلَعِليُم

يغ مها مثمفيتكن رزقياْلَقاِبُض
يغ مها مالفغكن رزقياْلَباِسُط

يغ مها مرندهكن درجت سسأورغاْلَخاِفُض
يغ مها منيغضيكن درجتالرَّاِفُع
يغ مها ممولياكناْلُمِعزُّ
يغ مها مغهينا موسوهاْلُمِذلُّ

ِميُع يغ مها مندغرالسَّ
يغ مها مليهتاْلَبِصيُر
يغ مها مننتوكن حكوماْلَحَكُم
يغ مها عاديلاْلَعْدُل

يغ مها لمبوتاللَِّطيُف
يغ مها مغتاهوءياْلَخِبيُر
يغ مها فثنتون دان فثابراْلَحِليُم
يغ مها اضوغاْلَعِظيُم

•  فردغركن كفد موريد نشيد األسماء الحسنى مغضوناكن ايمبسن كود قيو. ار. 3.4.1
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يغ مها فنوتوف دوسااْلَغُفوُر
ُكوُر يغ مها فمبري ضنجرنالشَّ

يغ مها تيغضياْلَعِليُّ
يغ مها بسراْلَكِبيُر
يغ مها مغاوسياْلَحِفيُظ
يغ مها مثدياكن سضاال كفرلواناْلُمِقيُت
يغ مها مغهيتوغ عملن مخلوقاْلَحِسيُب
يغ مها مميليقي كأضوغناْلَجِليُل
يغ مها فمبرياْلَكِريُم
يغ مها ممرهاتي دغن تليتيالرَِّقيُب
يغ مها ممقبولكن دعاءاْلُمِجيُب
يغ مها ملواسكن رزقياْلَواِسُع
يغ مها بيجقساناْلَحِكيُم
يغ مها منخينتاءي همباثاْلَوُدوُد
يغ مها لواس كمولياءنثاْلَمِجيُد
يغ مها ممبغكيتكن مخلوقاْلَباِعُث
ِهيُد يغ مها مثقسيكن دغن امانهالشَّ
يغ مها بنراْلَحقُّ

يغ مها ممبري جامينناْلَوِكيُل
يغ مها قواتاْلَقِويُّ
يغ مها تضوه كقواتناْلَمِتيُن

يغ مها ممبريكن فرتولوغناْلَوِليُّ
يغ مها ترفوجي دالم سضاال حالاْلَحِميُد

يغ مها فغهيتوغ سسواتواْلُمْحِصي
يغ مها مموالكن فنخيفتاءناْلُمْبِدُئ
يغ مها مغمباليكن خيفتاءناْلُمِعيُد
يغ مها مغهيدوفكناْلُمْحِيي
يغ مها مماتيكناْلُمِميُت

يغ مها هيدوفاْلَحيُّ
يغ مها برديري سنديرياْلَقيُّوُم
يغ مها سمفورنا ككاياءنثاْلَواِجُد
يغ مها سمفورنااْلَماِجُد
يغ مها اسااْلَواِحُد
َمُد يغ مها منجادي تمفت برضنتوغالصَّ
يغ مها بركواس مالكوكن سسواتواْلَقاِدُر
يغ مها مميليقي ككواساءن اضوغاْلُمْقَتِدُر
ُم يغ مها مندهولوكن سسواتواْلُمَقدِّ
ُر يغ مها مغكمودينكن سسواتواْلُمَؤخِّ
يغ مها اول يغ تياد فرموالءناأَلوَُّل
يغ مها اخير يغ تياد كسودهناآلِخُر
اِهُر يغ مها ظاهير كوجودنثالظَّ
يغ مها ترسمبوثي كوجودنثاْلَباِطُن
يغ مها فميليق سضاال سسواتواْلَواِلُي

يغ مها تيغضي ككواساءنثاْلُمَتَعاِلي

يغ مها منجادي سومبر كباءيقناْلَبرُّ
يغ مها فنريما توبةالتَّوَّاُب
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•  مينتا موريد مغالونكن نشيد األسماء الحسنى سهيغض لنخر دان فصيح. 3.4.1

يغ مها فمبالس دغن سيقسااْلُمْنَتِقُم

يغ مها فمعافاْلَعُفوُّ
يغ مها فليمفه كاسيهالرَُّؤوُف

َماِلُك 
اْلُمْلِك

 يغ مها فميليق مطلق سضاال 
كراجاءن

ُذو 
الَجاَلِل 
َواإِلْكَراِم

 يغ مها برحق مميليقي كأضوغن 
دان كمولياءن

يغ مها عاديل دالم مغحكوماْلُمْقِسُط
يغ مها فغهيمفون فد هاري فرهيتوغناْلَجاِمُع

يغ مها تيدق برحاجت كفد مخلوقاْلَغِنيُّ

يغ مها مغاياكن مخلوقاْلُمْغِنيُّ
يغ مها فغهالغ سسواتو يغ دكهندقياْلَماِنُع

ارُّ يغ مها مننتوكن كموضرتنالضَّ
يغ مها فمبري منفعتالنَّاِفُع
يغ مها فميليق دان فمبري خهايالنُّوُر

يغ مها ممبري هداية كفد همباثاْلَهاِدي

 يغ مها فنخيفتا سسواتو يغ اونيكاْلَبِديُع

يغ مها ككل سنتياساْلَباِقي

 يغ مها ككل مواريثي سلفساْلَواِرُث
كموسنهن عالم

يغ مها فمبري فتونجوق كبنرنالرَِّشيُد
ُبوُر يغ مها فثابرالصَّ

ه الحسنى، اومت إسالم فرلو ممفالجري صيفت 20. سالءين اسماء اللَّ
ُوُجوٌد

ِقَدٌم
َبَقاٌء

ُمَخاَلَفُتُه لِْلَحَواِدِث

ِقَياُمُه ِبَنْفِسِه
َوْحَداِنَيٌة

ُقْدَرٌة
ِاَراَدٌة

ِعْلٌم
َحيٌّ

َسْمٌع
َبَصٌر

َكاَلٌم
َقاِدًرا
ُمِريًدا
َعِليًما

َحيًّا
َسِميًعا
َبِصيًرا

ُمَتَكلًِّما

صيفت 20

كونخي علمو

حديث يغ دروايتكن اوليه أبو هريرة  منجلسكن بهاوا رسول اللَّه  برسبدا:

ِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسًما، ِماَئٌة ِإالَّ َواِحًدا، اَل َيْحَفُظَها َأَحٌد ِإالَّ َدَخَل الَجنََّة...            )البخاري( لِلَّ
ترجمهن:

اللَّه  ممفوثاءي 99 نام، 100 كخوالي ساتو. اورغ يغ مغيغتي نام2 اللَّه  فستي اكن ماسوق شرض...
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اللَّه  مها منخيفتا مخلوق دغن فلباضاي روفا دان ايدينتيتي يغ مقصوداللَّه  مها منخيفتا مخلوق درفد تياد كفد اد مغيكوت كهندقث سفرتي يغ تله دتقديركنث دغن سمفورنا.
ترسنديري تنفا برفندوكن سبارغ خونتوه سبلومث.

: فرمان اللَّه
ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  

مب  ىب
(سورة فاطر، 35 : 3)

ترجمهن:
فنخيفتا الءين سالءين  اد  تيدق  تله دكورنياكن كفد كامو،  يغ    اللَّه  نعمت  ماءنسي، كنغكنله   واهاي 
اللَّه ، دي ممبريكن رزقي كفدامو دري الغيت دان بومي. تياد توهن يغ برحق دسمبه مالءينكنث، مك 

مغاف كامو ريال دفاليغكن (درفد مثمبهث)؟ 

دليل نقلي

: فرمان اللَّه
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        

گ  ڳ  
(سورة ال عمران، 3 : اية 6)

ترجمهن:
دياله يغ ممبنتوق روفا كامو دالم رحيم (ايبو كامو) سباضايمان 
مها  يغ  مالءينكنث،  برحق دسمبه)  (يغ  توهن  تياد  يغ دكهندقيث. 

فركاس الضي مها بيجقسان.

  اللَّه  خيفتاءن  فد  دليهت  دافت  الخالق  سباضاي    اللَّه  بوقتي 
القرءان  دالم  دسبوت  ماءنسي  فنخيفتاءن  فروسيس  ماءنسي.  خونتوهث 
سجق زمان رسول اللَّه  دان فروسيس اين دأكوءي بنر اوليه علمو 
افابيال  تربوقتي  الخالق  سباضاي    اللَّه  كهيبتن  مودن.  ساءين س 
خيفتاءن  مننديغي  دافت  يغ  سسواتو  منخيفتا  ممفو  يغ  ماءنسي   تياد 
  بنرله خابرن اللَّه اللَّه  واالوفون مغضوناكن تيكنولوضي مودن. 
اللت  فستي  اللت،  سأيكور  منخيفتا  اونتوق  برساتو  ماءنسي  سوفايا 

جوض تيدق اكن ممفو دخيفتا اوليه مريك. 

دليل عقلي

بوقتي اللَّه  الُمَصوِّر دافت دليهت دغن جلس ماللوءي كفلباضاين 
روفا ماءنسي. روفا لوارن سفرتي واجه، ورنا كوليت، جنتينا دان بغسا 
منجاديكن ستياف اينديؤيدو بربيذا. مات، خف جاري، جنيس داره 
دان دي.عين.أي. )DNA( فوال ممبنتوق ايدينتيتي دالمن اينديؤيدو يغ 
اونيك دان تيدق دافت دتيرو. ماءنسي ممنفعتكن كفلباضاين خيفتاءن 
اللَّه  اين اونتوق منخيفتا تيكنولوضي يغ براوفاي مغنلي ايدينتيتي 
دالمن ماءنسي ماللوءي  فغضوناءن ايمبسن رتينا مات، خف جاري 

.)DNA( .دان فغخمن دي.عين.أي

•  بريكن فنرغن تنتغ مقصود الَخاِلق دان الُمَصوِّر.
بيمبيغ موريد مغموكاكن دليل نقلي دان  دليل عقلي بركاءيتن نام اللَّه  ترسبوت.  •

3.4.2
3.4.3

ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ائ    ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ  
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ         

  (سورة الحشر، 59 : اية 24)  

: سفرتي يغ دجلسكن دالم فرمان اللَّه  ُر اياله دوا نام اللَّه اْلَخاِلُق دان اْلُمَصوِّ

اْلَخاِلُق
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اللَّه  مها منخيفتا مخلوق دغن فلباضاي روفا دان ايدينتيتي يغ مقصوداللَّه  مها منخيفتا مخلوق درفد تياد كفد اد مغيكوت كهندقث سفرتي يغ تله دتقديركنث دغن سمفورنا.
ترسنديري تنفا برفندوكن سبارغ خونتوه سبلومث.

: فرمان اللَّه
ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  

مب  ىب
(سورة فاطر، 35 : 3)

ترجمهن:
فنخيفتا الءين سالءين  اد  تيدق  تله دكورنياكن كفد كامو،  يغ    اللَّه  نعمت  ماءنسي، كنغكنله   واهاي 
اللَّه ، دي ممبريكن رزقي كفدامو دري الغيت دان بومي. تياد توهن يغ برحق دسمبه مالءينكنث، مك 

مغاف كامو ريال دفاليغكن (درفد مثمبهث)؟ 

دليل نقلي

: فرمان اللَّه
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        

گ  ڳ  
(سورة ال عمران، 3 : اية 6)

ترجمهن:
دياله يغ ممبنتوق روفا كامو دالم رحيم (ايبو كامو) سباضايمان 
مها  يغ  مالءينكنث،  برحق دسمبه)  (يغ  توهن  تياد  يغ دكهندقيث. 

فركاس الضي مها بيجقسان.

  اللَّه  خيفتاءن  فد  دليهت  دافت  الخالق  سباضاي    اللَّه  بوقتي 
القرءان  دالم  دسبوت  ماءنسي  فنخيفتاءن  فروسيس  ماءنسي.  خونتوهث 
سجق زمان رسول اللَّه  دان فروسيس اين دأكوءي بنر اوليه علمو 
افابيال  تربوقتي  الخالق  سباضاي    اللَّه  كهيبتن  مودن.  ساءين س 
خيفتاءن  مننديغي  دافت  يغ  سسواتو  منخيفتا  ممفو  يغ  ماءنسي   تياد 
  بنرله خابرن اللَّه اللَّه  واالوفون مغضوناكن تيكنولوضي مودن. 
اللت  فستي  اللت،  سأيكور  منخيفتا  اونتوق  برساتو  ماءنسي  سوفايا 

جوض تيدق اكن ممفو دخيفتا اوليه مريك. 

دليل عقلي

بوقتي اللَّه  الُمَصوِّر دافت دليهت دغن جلس ماللوءي كفلباضاين 
روفا ماءنسي. روفا لوارن سفرتي واجه، ورنا كوليت، جنتينا دان بغسا 
منجاديكن ستياف اينديؤيدو بربيذا. مات، خف جاري، جنيس داره 
دان دي.عين.أي. )DNA( فوال ممبنتوق ايدينتيتي دالمن اينديؤيدو يغ 
اونيك دان تيدق دافت دتيرو. ماءنسي ممنفعتكن كفلباضاين خيفتاءن 
اللَّه  اين اونتوق منخيفتا تيكنولوضي يغ براوفاي مغنلي ايدينتيتي 
دالمن ماءنسي ماللوءي  فغضوناءن ايمبسن رتينا مات، خف جاري 

.)DNA( .دان فغخمن دي.عين.أي

ترجمهن:
دياله اللَّه  يغ مها فنخيفتا، يغ مها فنخيفتا مخلوق، يغ مها فمبنتوق فلباضاي 
دبومي  دان  دالغيت  اد  يغ  سضاال  موليا.  دان  باءيق  يغ  نام2  باضيث  روفا، 

برتسبيح كفداث، دان دياله يغ مها فركاس الضي مها بيجقسان.
ُر اْلُمَصوِّ

غکتن 1
م تي

سال
ن إ

ديق
ندي

ڤ

91



سيدغ جمعة يغ درحمتي اللَّه  سكالين،
  ماءنسي دبري تغضوغجواب بسر اونتوق منتدبير عالم خيفتاءن اللَّه
مغيكوت فندوان يغ دبريكن دالم القرءان دان حديث. اوليه سبب ايت، 
 . ماءنسي برفرانن اونتوق مثليديق دان منروك كعجاءيبن خيفتاءن اللَّه

واالوفون اد يغ لبيه قوات سفرتي ضاجه، اد يغ لبيه فانتس سفرتي 
  هاريماو بينتغ، دان اد يغ لبيه هالوس خيفتاءنث سفرتي كومن، اللَّه
مغورنياكن كفد ماءنسي عقل دان علمو يغ تيدق دبريكن كفد مخلوق 
دان  فثليديق  منجادي  ممفو  ماءنسي  علمو،  دان  عقل  دغن  الءين.  يغ 
برفرانن اونتوق مريك خيفتا سسواتو يغ دافت دمنفعتكن دالم كهيدوفن 
مريك. ماءنسي دافت مريك سسواتو يغ لبيه قوات درفد ضاجه سفرتي 
كريتا كبل، لبيه الجو درفد هاريماو بينتغ سفرتي كافل تربغ، دان ستارا 
كهالوسنث دغن كومن سفرتي تيكنولوضي نانو. دغن عقل دان علمو، 

ماءنسي دأعتراف سباضاي مخلوق اللَّه  يغ ترباءيق.

: فرمان اللَّه
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک   ک  ک     

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ً 
(سورة اإلسراء، 17 : اية 70)

ترجمهن:
 دان كامي  ادم  تله ممولياكن كتورونن  دان سسوغضوهث كامي 
تله ممبري مريك برباضاي-باضاي كندراءن ددارت دان دالءوت دان 
كامي تله ممبريكن رزقي كفد مريك درفد بندا2 يغ باءيق سرتا كامي 
تله ملبيهكن مريك دغن سلبيه-لبيهث مغاتسي باثق مخلوق يغ تله كامي 

خيفتاكن.

•  مينتا موريد لالكي اونتوق ممباخ خطبه جمعة دهادفن كلس.
• نيالي: برشكور دغن كأداءن فيزيكل ديري.

3.4.4

 ه فرانن ماءنسي اونتوق مغوله دان منروك خيفتاءن اللَّ

اكتيؤيتي
كلواركن ايسي فنتيغ 

بركناءن دغن فرانن 
ماءنسي اونتوق مثليديق 

دان منروك خيفتاءن اللَّه 
درفد فتيقن خطبه.
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خونتوه2 ذيكير:
ُسْبَحاَن اللَّه َواْلَحْمُد لِلَّه 

ُه َأْكَبر َواللَّ

كونخي علمو

توان2 يغ دحرمتي،
بربكلكن علمو دان عقل اين جوض، ماءنسي ممفو مثليديق 
دان منروك خيفتاءن اللَّه . مثليديق دان منروك مروفاكن 
مثرتاءي  برساما-سام  فرلو  إسالم  اومت  فرض كفاية. مك، 
برفرانن  فرلو  هاث  بوكن  إسالم  اومت  فثليديقن.  اكتيؤيتي 
سباضاي فمبلي دان فغضونا، سباليقث برساما-سام مثومبغ ايديا 

دان تناض باضي مغحاصيلكن فثليديقن.

  اللَّه  خفتاءن  مغوله  ممفو  ماءنسي  فثليديقن،  ماللوءي 
فلباضاي مسئله يغ دهادفي دالم كهيدوفن.  باضي مثلسايكن 
يغ  بسي  سفرتي    اللَّه  خيفتاءن  ممنفعتكن  ممفو  ماءنسي 
دأوبه منجادي كليف كرتس دان فثغكوت باجو. خيفتاءن اين 

بيارفون كخيل ساءيزث، تتافي بسر منفعت دالم كهيدوفن. 

ماءنسي جوض دافت مغضابوغكن دوا باهن سفرتي بسي 
دان فلستيك اونتوق مغحاصيلكن كندراءن سفرتي كريتا دان 
كافل تربغ. كريتا دافت دضوناكن اونتوق كمسجد ماناكاال 
باضي  كمكة  فرجالنن  تيمفوه  ممفرخفت  ممفو  تربغ  كافل 

منونايكن عبادة حج دان عمرة.

فارا تتامو اللَّه  يغ دكاسيهي،
سالءين ايت، اللَّه  منخيفتا سسواتو يغ تيدق دافت دليهت 
سيلينيوم،  زيغ ك،  كربوهيدرت،  سفرتي  كاسر  مات  دغن 
اونتوق  دمنفعتكن  دافت  اين  باهن2  بسي.  ذات  دان  فولت 
بادن.  توبوه  كخرضسن  سرتا  ايموسي  دان  ميندا  كخردسن 
ماءنسي  كفد  كمودهن  ممبريكن  دافت  ستروسث  اين  حال 

اونتوق منجالنكن عبادة دغن سمفورنا.

. مينتا موريد برذيكير دان بردعاء ستياف كالي مليهت كهيبتن خيفتاءن اللَّه  •
•  نيالي: اينوؤاسي دان تيكنولوضي.

3.4.5
3.4.6
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KBAT

اكتيؤيتي

فنيالين

يغ  عالم  فمندغن  ضمبر  راقم  فوتوضرافي.  فرتنديغن  انجوركن   1

مناريق دسكيتر اندا. كوغسيكن ضمبر ترسبوت دميديا سوسيال 
دان توليس كات٢ يغ ممفو مندوروغ فمباخ برذيكير دان بردعاء 
تتكاال مليهت كأيندهن خيفتاءن اللَّه . ضمبر يغ ترباءيق اكن 

دبريكن هديه.
منعجوبكن  يغ  عالم  كجادين  تنتغ  دوكومنتاري  ؤيديو  تونتون   2

. دأينترنيت سمبيل برذيكير كفد اللَّه
ُر دغن خط كوفي مغضوناكن توليس فركاتاءن اْلَخاِلُق دان اْلُمَصوِّ 	 3

  فرايسين كومفوتر اتاو كرتس ضريد. ڤاميرکن ددالم کلس.

تنداكن )( فد نام اللَّه  ددالم كوتق برايكوت: 	 1

ُر. ترغكن مقصود اْلَخاِلُق دان اْلُمَصوِّ 	 2

ُر. ثاتاكن دليل نقلي دان دليل عقلي باضي اْلَخاِلُق دان اْلُمَصوِّ 	 3

فتيقن  درفد    اللَّه  خيفتاءن  منروك  دان  مغوله  اونتوق  ماءنسي  فرانن  روموسكن  	 4

تيك س خطبه. 
راكن اندا مثاتاكن كراضوانث تنتغ اللَّه  سباضاي فنخيفتا عالم اين. 	 5

هورايكن حجه اندا اونتوق ميقينكن راكن اندا بهاوا اللَّه  فنخيفتا عالم اين.  

التَّوَّاُباْلُمْنَكُراْلُمِجيُب
اْلُمْصَطَفىالنُّوُرالزَُّبوُر
اْلُمْبِدُئاْلِقَياَمُةاْلَواِجُد

فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن سباضاي لمبرن كرجا كفد موريد.  •

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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ُه أكَبر، ماخم مان بوليه  اللَّ
ترفيجق تاهي كوخيغ ني.

ايه، مغافاكه كيت فرلو 
مندي سبلوم صالة جمعة؟

حكوم مندي سبلوم صالة جمعة 
سنة كفد مريك يغ هندق 
منونايكن صالة فرض جمعة.

ْر َقْلِب ِمَن النَِّفاِق  اللَُّهمَّ َطهِّ
ْن َفرِجي ِمَن الَفَواِحش َوَحصِّ

ِه َتَعاَلى َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدِث اْلَْصَغِر لِلَّ
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مقصود عبادة

عبادة مروفاكن فغعبدين ديري همبا سخارا برتروسن كفد فنخيفتاث. عبادة دري سضي بهاس 
برمقصود توندوق دان فاتوه كفد اللَّه . دري سضي ايستيله فوال عبادة اياله سموا فركاتاءن دان 
فربواتن ظاهير اتاو باطين يغ دسوكاءي دان دريضاءي اللَّه . القرءان منجلسكن بهاوا توجوان اوتام 

:  اداله اونتوق برعبادة كفداث. فرمان اللَّه  ماءنسي دخيفتاكن اوليه اللَّه

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 
)سورة الذاريات،51 : اية 56( 

ترجمهن:
دان تيدقله اكو منجاديكن جين دان ماءنسي كخوالي اونتوق برعبادة كفداكو.

عبادة جك دلقساناكن دغن نية يغ اخالص كران منخاري كريضاءن اللَّه  اكن دبري 
ضنجرن فهاال. عبادة تربهاضي كفد دوا كاتضوري، ياءيت عبادة خصوص دان عبادة عموم.

•  مينتا موريد منجلسكن مقصود عبادة سرتا مغاءيتكنث دغن توجوان فنخيفتاءن ماءنسي.
•  برسوءال جواب تنتغ فربيذاءن انتارا عبادة خصوص دغن عبادة عموم.

4.1.1

سموا فربواتن 
هاروس يغ دنياتكن 
ه  اكن  كران اللَّ

مندافت فهاال.

كونخي علمو

جنيس عبادة

عبادة يغ مليفوتي سضاال اسفيك 
كهيدوفن سام اد يغ بركاءيتن دغن 
ماءنسي  سسام  ماءنسي  هوبوغن 
اتاو دغن مخلوق الءين دان تيدق 

برتنتغن دغن شريعة إسالم.
برنياض  مينوم،  ماكن،  خونتوه: 

دان بكرجا

عبادة يغ تله دتتفكن اوليه شريعة 
إسالم دري سضي خارا، روكون 
بوليه  تيدق  سرتا  شرطث  دان 

دأوبه.
زكاة  فواسا،  صالة،  خونتوه: 

دان حج

عبادة عمومعبادة خصوص

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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جنيس2 حكوم

•  مينتا موريد منجلسکن مقصود دان مثنارايکن چونتوه باضي ستياڤ حكوم.
•  ضالقكن موريد مالکوکن ڤرکارا سنة دان منيغضلکن ڤرکارا مکروه سچارا استقامة.

•  بيمبيغ موريد مغاءيتكن ستياف حكوم دغن عملن هارين مريك برسرتا حكمه.

 4.1.2
 4.1.3
4.1.4

مكروه  هاروس،  سنة،  واجب،  ياءيت  جنيس،  ليم  كفد  حكوم  ممبهاضيكن  تله  فقه   علماء 
دان حرام.

كونخي علمو

اتاو  ستياف فربواتن ماءنسي سام اد باءيق 
بوروق اكن دبري ضنجرن دان بالسن يغ 
ه  دالم اية 7  ستيمفل. مقصود فرمان اللَّ
ممبوات  سسيافا   الزَّْلَزَلة، “  8 سورة  دان 
دالم  دليهت  اكن  ذره  سبسر  كباجيقن 
بوكو خاتتن عملث دان سسيافا  ممبوات 
دالم  دليهت  اكن  ذره  سبسر  كجاهتن 

بوكو خاتتن عملث”.

كاون٢، ماري كيت برماءين 
فرماءينن دهالمن ستروسث اونتوق 
لبيه فهم تنتغ حكوم٢ دالم إسالم.

تيدق بردوسا جك 
دالكوكن اتاو دتيغضلكن

هاروس

 مندافت فهاال جك 
دالكوكن دان تيدق بردوسا 

جك دتيغضلكن

سنة

مندافت فهاال جك 
دالكوكن دان بردوسا 

جك دتيغضلكن

واجب

مندافت فهاال جك 
دتيغضلكن دان بردوسا 

جك دالكوكن

حرام
مندافت فهاال جك 

دتيغضلكن دان تيدق بردوسا 
جك دالكوكن

مكروه
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موال

99989796تمت

82 81838485

79 80787776

62 61636465

42 41434445

39 40383736

22 21232425

19 20181716

2 1345 اندا منونايكن 
صالة فرض - 

حكومث واجب. 
تهنيئه !  

ماكن دان 
مينوم - حكومث 

هاروس.

مكروه - مندافت 
فهاال جك دتيغضلكن 

دان تيدق بردوسا 
جك دالكوكن.

سنة - دالكوكن 
مندافت فهاال دان 

دتيغضلكن تيدق 
بردوسا.

برخاكف بوهوغ 
- حكومث حرام. 
جاغن الكوكن! 

ساللو برذيكير 
- حكومث سنة. 
باضوس! هيدوف 

فستي تنغ.

برخوخوق تانم - 
حكومث هاروس.

هاروس - تيدق 
بردوسا جك دالكوكن 

اتاو دتيغضلكن.

منددهكن عورة 
- حكومث حرام. 
جاغن الكوكن! 

مالو...

اندا سدغ منونتوت 
علمو- حكومث 

واجب. تهنيئه! اندا 
بيجق. 

مولوت برباءو 
بوسوق - حكومث 

مكروه. فرضي 
ضوسوق ضيضي!

اندا برفواسا فد بولن 
رمضان - حكومث 
واجب. تهنيئه! اندا 
همبا يغ برتقوى. 

اندا ممباخ اية الكرسي 
سبلوم تيدور - 

حكومث سنة. باضوس!

اندا سوك ممبري 
سالم - حكومث سنة. 

باضوس! اندا فستي 
دسوكاءي راماي.

ماكن باوغ دان فتاي 
سبلوم صالة - حكومث 

مكروه. بوسوق!

برزنا، برجودي دان 
مينوم ارق، تيدق 
سمفت برتوبة - 

حكومث حرام.    

اندا مندي فاضي - 
حكومث   هاروس.

59 60585756
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969594939291

858687888990

767574737271

656667686970

454647484950

363534333231

252627282930

161514131211

5678910 ماكن دان 
مينوم - حكومث 

هاروس.
اندا سريغ برفواسا 

هاري اثنين دان 
خميس - حكومث 

سنة. باضوس! 

واجب - مندافت 
فهاال جك دالكوكن 

دان بردوسا جك 
دتيغضلكن.

اندا سوك برصدقه - 
حكومث سنة. باضوس! 
اندا سأورغ يغ فموره.

حرام - مندافت فهاال 
جك دتيغضلكن دان 

بردوسا جك دالكوكن.

برخاكف بوهوغ 
- حكومث حرام. 
جاغن الكوكن! 

ساللو برذيكير 
- حكومث سنة. 
باضوس! هيدوف 

فستي تنغ.

طاعة ايبو باف - 
حكومث واجب. 

تهنيئه! اندا انق صالح.
برخوخوق تانم - 
حكومث هاروس.

اندا سوك ممبري 
سالم - حكومث سنة. 

باضوس! اندا فستي 
دسوكاءي راماي.

ساللو مليواتكن 
مندي واجب - 

 حكومث 
مكروه.

  اندا ممبلي ماكنن 
دكنتين - حكومث 

هاروس.

ماكن باوغ دان فتاي 
سبلوم صالة - حكومث 

مكروه. بوسوق!

اندا منضور راكن 
يغ مالكوكن دوسا 
- حكومث واجب. 

تهنيئه ! 

فثالهضوناءن  داده 
- حكومث حرام. تيدق 

باءيق اونتوق 
كصيحتن.

بروضوء سمبيل 
 بربوال دغن 

راكن- حكومث 
مكروه. 

565554535251

اندا برياضه 
برساما-سام دغن 

راكن فد وقتو فتغ - 
حكومث هاروس.

منيفو دان منخوري - 
حكومث حرام. جاغن 

الكوكن! ايغتله 
.  ه اللَّ
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افاكه مقصود عبادة؟  1

ثاتاكن مقصود عبادة خصوص دان عبادة عموم برسرتا خونتوه.   2

جلسكن مقصود حكوم برايكوت برسرتا دوا خونتوه باضي ستياف ساتو:  3

  واجب    سنة   هاروس  مكروه  حرام
ثاتاكن حكوم دان السن باضي سيتواسي اين:  4

فاطمه برفواسا فد ستياف هاري اثنين دان خميس. 	  
عزمي بروضوء سمبيل بربوال-بوال دغن راكنث. 		  
حفصه سريغ کلوار رومه تنڤا مماکاي تودوغ. 	  

مريم سوك برماءين بوال جاريغ برساما-سام دغن راكنث فد ستياف فتغ.   
اندا برخادغ اونتوق مثرتاءي الرين 100 ميتر فريغكت سكوله. باضايماناكه خارا اندا   5

ممستيكن فثرتاءن اندا دالم اخارا ترسبوت تيدق مثالهي حكوم إسالم؟

سدياكن ساتو سناراي سيمق فريبادي اونتوق منخاتت عملن هارين اندا.  1

اكتيؤيتي

فنيالين

برداسركن سناراي سيمق يغ دأيسي، كاتضوريكن عبادة خصوص دان عبادة عموم يغ   2

تله دالكوكن. فرسمبهكن جوافن اندا دالم بنتوق فتا فميكيرن. 

سناراي سيمق فريبادي “عملن هارينكو”
حرام مكروه هاروس سنة واجب

فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن سباضاي لمبرن كرجا كفد موريد.  •

KBAT

KBAT
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فالجرن
18

مقصود دان حكوم طهارة

برسوخي اساس كبرسيهن 

طهارة دري سضي بهاس برمقصود سوخي دان برسيه. طهارة دري سضي ايستيله فوال برمقصود 
سوخي دان برسيه درفد حدث دان نجيس. ستياف مسلم يغ ايغين ملقساناكن عبادة صالة دان 
طواف دشرطكن سوخي درفد حدث دان برسيه درفد سبارغ نجيس فد بادن، فاكاين دان 
تمفت عبادة. بضيتو جوض كتيك ممضغ، ممباوا اتاو مثنتوه القرءان سسأورغ ايت دواجبكن 

: سوخي درفد حدث. تونتوتن برسوخي درفد حدث دان نجيس برداسركن فرمان اللَّه

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ
)سورة البقرة، 2 : اية 222(

ترجمهن:
دان  برتوبة  باثق  يغ  اورغ  كفد  سوك    ه  اللَّ سسوغضوهث 

ممبرسيهكن ديري.

•  بينچغکن مقصود طهارة دان حكوم برسوخي برداسركن دليل نقلي.
•  نيالي: منجاض كبرسيهن. 

4.2.1

َطةمندي ُمَتَوسِّ

مغغكت حدث

تيمم

بسر

بروضوء

طهارة

مثوخيكن نجيس

ُمَغلََّظة ُمَخفََّفة

كخيل
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باتو يغ سوخي بوليه دضوناكن اونتوق 
براستنجاء دسمفيغ فغضوناءن اءير. الت الءين 

يغ بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء اياله بندا٢ 
كست سفرتي تيسو، كرتس دان داءون. 

• تونجوقكن باهن موجود )الت برسوخي( دان ترغكن فغضوناءنث سخارا عموم.
• مينتا موريد ممبوات خرتا فوكوق سومبر٢ اءير دان الت برسوخي يغ الءين.

4.2.2

الت برسوخي

باتو اتاو بندا كست

دبو تانه يغ سوخي 
درفد نجيس دضوناكن 
اونتوق برتيمم سباضاي 
ضنتي كفد وضوء دان 

مندي واجب.

تانه

اءير سوغاياءير هوجن اءير مات اءير

اءير امبوناءير الءوت اءير ثلجياءير فريضي

الت يغ دضوناكن اونتوق برسوخي درفد حدث اياله اءير دان دبو تانه. اءير دضوناكن اونتوق 
مندي دان بروضوء ماناكاال دبو تانه دضوناكن اونتوق برتيمم. اءير جوض دضوناكن اونتوق 
براستنجاء دان مثوخيكن سسواتو يغ تركنا نجيس. باتو اتاو بندا٢ كست يغ الءين فوال بوليه 

دضوناكن اونتوق براستنجاء.
اءير مطلق ترديري درفد توجوه سومبر برايكوت:

اءير فاءيف جوض 
دأغضف سباضاي اءير 
مطلق كران اءير اين 

برسومبركن ساتو درفد 
توجوه سومبر اءير.

كونخي علمو

افاكه يغ اكن برالكو سكيراث 
سوغاي٢ دخمري دغن فلباضاي 

كوتورن دان سيسا توكسيد؟ 
بوليهكه كيت براستنجاء 

مغضوناكن اءير يغ كوتور ايت؟

ختوسن ميندا

اءير
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اءير ُمْطَلق1

اءير الت اوتام اونتوق برسوخي. نامون بضيتو، فغضوناءن اءير بربيذا مغيكوت جنيس-جنيسث. 
جنيس٢ اءير اداله سفرتي يغ برايكوت:

جنيس اءير

اءير ُمْسَتْعَمل2
اءير يغ سوخي تتافي تيدق بوليه دضوناكن اونتوق برسوخي. فغرتين

اءير مطلق يغ تله دضوناكن اونتوق برسوخي. صيفت
بركاءيتن  تيدق  يغ  فركارا  اونتوق  دضوناكن  دان  دمينوم  بوليه 

دغن مغغكت حدث اتاو برسوخي.
كضوناءن

اءير يغ سوچي دان بوليه دضوناكن اونتوق برسوخي. فغرتين
اتاو  حدث  مغغكت  اونتوق  دضوناكن  بلوم  يغ  برسيه  اءير    •

برسوخي.
•  اءير يغ تيدق براوبه سام اد باءو، ورنا اتاو راساث دغن سبب 

بندا اسيغ يغ دماسوقكن كدالمث.

صيفت

مندي واجب، بروضوء دان ممباسوه سسواتو يغ تركنا نجيس. كضوناءن

•  ترغكن جنيس٢ اءير دغن مغضوناكن ريفليكا كوله، اءير دان باهن موجود.
• مينتا موريد مثدياكن ڤتا ميندا جنيس٢ اءير سچارا برکومڤولن.

4.2.3

يغ  اءير  اياله  ُمَقيَّد  اءير 
برخمفور دغن سسواتو 

باهن يغ سوخي.

كونخي علمو

اءير كوفي

براوبه ورنا

  اءير فواغي باجو

 براوبه باءو

اءير ضوال

براوبه راس
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بينچغکن حكوم اءير متنجس دان اءير مشمس سرتا فغضوناءنث.  •
مينتا موريد مثدياكن  ريفليكا كوله دغن مغضوناكن كرتس دان ملتقكن اوكورنث.  •

4.2.3

اءير يغ دماسوقي اتاو تركنا نجيس. فغرتين
دوا  سمفاي  تيدق  جوملهث  دان  نجيس  دماسوقي  يغ  اءير    •

كوله واالوفون تيدق مغوبه ورنا، باءو دان راس.
افابيال  راساث  اتاو  باءو  ورنا،  براوبه  يغ  مغالير  تيدق  اءير   •

دماسوقي نجيس واالوفون ملبيهي دوا کوله.

صيفت

تيدق صح برسوخي دغنث دان تيدق بوليه دمينوم. كضوناءن

س4 اءير ُمَتَنجِّ

اءير يغ دسيمفن ددالم بكس لوضم يغ تردده كفد خهاي ماتاهاري 
كخوالي بكس امس دان فيرق .

فغرتين

اقليمث تراللو  يغ  اءير يغ تردده كفد خهاي ماتاهاري دنضري 
فانس.

صيفت

مكروه افابيال دضوناكن كتيك ماسيه فانس. كضوناءن

اءير ُمَشمَّس3

كونخي علمو

قدر دوا كوله )ُقلَّة( مغيكوت تيمبغن تراديسيونل اياله 500 كاتي بغداد برساماءن:

انتارا 192 هيغض 270 ليترليتر
¼1 هستا فادوهستا

 ⅔ 9 هيغض 13 تينتين ميثق تانه 

رسول اللَّه  منجلسكن تنتغ كسوخين اءير دوا كوله واالوفون دماسوقي نجيس 
تتافي تيدق براوبه ورنا، باءو دان راس:

ِإَذا َكاَن اْلَماُء ُقلََّتْيِن َلْم َيْحِمِل اْلَخَبَث
)أبو داود(

ترجمهن:
افابيال اءير منخوكوفي دوا كوله اءير ترسبوت تيدق مغاندوغي كوتورن )نجيس(.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1

104



برسيه

سوخي

فربيذاءن انتارا سوخي دغن برسيه

كفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان فرسكيترن
سنتياس برسياف سديا اونتوق برعبادة  1

ممليهارا كصيحتن دان مغهيندري فثاكيت  2

موجودكن فرسكيترن يغ خريا دان كوندوسيف  3

منجاديكن سواسان تمفت عبادة سنتياس سليسا  4

منيغكتكن مرواه ديري دان المبغ كتمدونن اومت  5

 مندافت كريضاءن دان كاسيه سايغ اللَّه  6

برتاجوق “إسالم  توليس كارغن 
ممنتيغکن کبرسيهن”.

اكتيؤيتي

4.2.4
4.2.5

•  برسيه تتافي تيدق سوخي.
•  تيدق بوليه دضوناكن اونتوق صالة.

•  تيدق برسيه تتافي سوخي.
•  بوليه دضوناكن اونتوق صالة.

ممبريكن  موريد  مينتا  دان  برسيه  دغن  سوخي  انتارا  فربيذاءن  تنتغ  سارن  سومبغ   • 
خونتوه٢ الءين.

فاكاين يغ تركنا نجيس دان 
دباسوه دغن سابون تتافي تيدق 

مغضوناكن اءير مطلق.

كوتورن يغ بوكن نجيس دان بوليه 
دبرسيهكن دغن هاث مغضوناكن 

سافو تاغن اتاو تيسو سهاج.
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KBAT

اءير افاكه يغ بوليه دمينوم تتافي تيدق 
بوليه دضوناكن اونتوق برسوخي؟

سبلدي اءير دماسوقي تاهي 
خيخق، تتافي تيدق مغوبه ورنا، 
باءو دان راس اءير. اداكه هاروس 

انس مغغكت حدث دغنث؟

سأيكور خيخق ماتي ددالم كوله سبواه مسجد. اداكه اندا بوليه بروضوء 
دغن اءير كوله ترسبوت؟

كتيك براد دنضارا سودان، انس 
مغمبيل وضوء دسبواه مسجد يغ 

فانس اءيرث. افاكه حكوم وضوء انس؟

اءير افاكه يغ بوليه منخوخي نجيس؟

اكتيؤيتي

فنيالين
ثاتاكن مقصود طهارة.  1

جلسكن دليل نقلي واجب برسوخي.  2

جلسكن الت يغ هاروس دضوناكن اونتوق برسوخي.  3

سنارايكن سومبر اءير مطلق.  4

ترغكن جنيس اءير برسرتا خونتوه.  5

هورايكن كفنتيغن برسوخي كفد ديري دان فرسكيترن.  6

دالم  براد  سنتياس  ديري  ممستيكن  دافت  اندا  باضايماناكه  موريد،  سأورغ  سباضاي   7

كأداءن بروضوء؟

جواب سوءالن برداسركن كد ايمبسن برايكوت:  1

سدياكن كد ايمبسن دان مينتا موريد منجالنكن اكتيؤيتي سخارا بركومفولن.   •
دان  برادب  كهيدوفن سخارا  دالم  برسوخي  عملن  مغعملكن  دافت  موريد  فستيكن   •

استقامة.
4.2.6
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فالجرن
سوخي درفد نجيس19

لالكي  كانق٢  كنخيغ  اءير  ياءيت  ريغن،  نجيس 
برعمور كورغ دوا تاهون يغ هاث مينوم سوسو ايبو. ُمَخفََّفة

َطة ُمَتَوسِّ

ُمَغلََّظة
کاچوقن  اتاو  خنزير  انجيغ،  ياءيت  برت،  نجيس 
كدوا-دواث سرتا سضاال يغ اد كاءيتن دغنث سفرتي 

تاهي، داره، كوليت، داضيغ، بولو دان الءين٢.

مينتا موريد مثنارايكن خونتوه نجيس يغ بياسا دتموكن دان مثاتاكن جنيس نجيس   •
بركناءن.

4.3.1

َطة دان ُمَغلََّظة مقصود نجيس ُمَخفََّفة، ُمَتَوسِّ

نجيس دري سضي بهاس برمقصود سموا بندا يغ كوتور. دري سضي ايستيله فوال، نجيس 
برمقصود بندا كوتور يغ مثببكن صالة تيدق صح. نجيس تربهاضي كفد تيض جنيس، ياءيت 

َطة دان ُمَغلََّظة. نجيس ُمَخفََّفة، ُمَتَوسِّ

اوبت-اوبتن يغ مغاندوغي الكوهول سباضاي باهن 
سكيراث  دهاروسكن  دان  نجيس  بوكن  فالروت 
الكوهول ترسبوت تيدق دفروسيس سفرتي ارق.

كونخي علمو

اندا ترجومفا سأيكور حيوان كاخوقن انجيغ 
دغن كمبيغ. اداكه حيوان ترسبوت ترماسوق 

دالم كالغن نجيس مغلظة؟ بينخغكن.

اكتيؤيتي

نجيس فرتغهن، سفرتي داره، مونته، نانه، تاهي، نجيس
اءير كنخيغ دان بغكاي.
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موريد  مينتا  دان  نجيس  جنيس  ستياف  مثوخيكن  خارا  ديمونستراسي  اداكن   •
مالكوكنث دغن بتول دان سمفورنا.

4.3.2

هاري اين كيت اكن بالجر خارا 
مثوخيكن ستياف جنيس نجيس.

بواغ نجيس.
باسوه تمفت يغ 

تركنا نجيس دغن  
ساتو کالي باسوهن 

اءير تانه.

سدياكن ساتو نجيس ُمَغلََّظة
بكس اءير تانه 

دان ساتو  بكس 
اءير مطلق.

خارا مثوخيكن نجيس

كونخي علمو

فرودوك براساسكن كوليت سفرتي 
دان  كوليت  كاسوت  تاغن،  بيض 
تالي فيغضغ يغ دبوات درفد كوليت 
مليهت  دغن  دكسن  بوليه  خنزير 
اد فد  بربنتوق سضي تيض يغ  بينتيق 

فرودوك ترسبوت.

ايمبس كود قيو. ار. اين دان فرهاتيكن 
خارا مثوخيكن نجيس مغلظة.

اكتيؤيتي

اءير مطلق اءير تانه
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باءو

راس ورنا

رنجيس اءير فد تمفت يغ 
تركنا نجيس. نجيس ُمَخفََّفة

َطة نجيس ُمَتَوسِّ

بواغ نجيس.

فستيكن هيلغ دان
سوخي درفد:

باسوه تمفت يغ 
تركنا نجيس دغن 
انم کالي باسوهن 

اءير مطلق.

باسوه تمفت يغ 
تركنا نجيس دغن  
ساتو کالي باسوهن 

اءير تانه.

سدياكن ساتو 
بكس اءير تانه 

دان ساتو  بكس 
اءير مطلق.

1 باسوهن اءير تانه + 6 باسوهن اءير مطلق

باسوه تمفت يغ 
تركنا نجيس دغن 

مغاليركن اءير.

ترلبيه  هندقله دخوچيکن  باسوه  ميسين  باسوهن مغضوناکن 
دهولو ڤاکاين برنجيس سبلوم دچمڤورکن دغن ڤاکاين يغ 

تيدق ترکنا نجيس.

كونخي علمو
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ضوسوق كوليت دغن باهن يغ دسدياكن )سامق(.

ماءنسي باثق مغضوناكن كوليت حيوان اونتوق توجوان ترتنتو. خونتوهث، باجو كوليت 
دفاكاي اونتوق ممبنتو ممانسكن بادن كتيك موسيم سجوق. سالءين ايت، كوليت حيوان 
دجاديكن باهن اونتوق ممبوات بيض تاغن، تالي فيغضغ، كاسوت دان دومفيت. سموا 
كوليت حيوان بوليه دمنفعتكن كخوالي كوليت انجيغ دان خنزير. كوليت ترسبوت فرلو 
دسوخيكن سبلوم بوليه دضوناكن. فروسيس مثوخيكن كوليت حيوان دسبوت سباضاي 
فد  يغ ملكت  دان كلمبفن  داضيغ  لندير،  مغهيلغكن سضاال  فروسيس  اياله  سامق. سامق 

كوليت.
خارا مثوخيكن كوليت حيوان اداله سفرتي يغ برايكوت:

تاهي مرفاتيتاوسكوليت دليما

باهن كيميا داءون اكاسيا
بواغ لندير، لمق دان داره يغ ملكت فد كوليت ترسبوت.

بيلس كوليت دغن اءير مطلق.

سدياكن باهن يغ برصيفت مغهاكيس اونتوق مثامق، سفرتي:

خارا مثوخيكن كوليت حيوان

جمور كوليت هيغض كريغ.

منجاكاني

تونجوقكن باهن يغ بوليه دضوناكن اونتوق مثامق.  • 4.3.3
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اكتيؤيتي

راقم تمو بوال برساما-سام دغن ضورو ساءين س اندا. تاجوق تمو بوال اياله “فربيذاءن   1

ببراف  ُمَغلََّظة دري سودوت ساءين س”. خوبا سليديق  دان  َطة  ُمَتَوسِّ ُمَخفََّفة،  نجيس 
فرسوءالن يغ برايكوت:

َطة دان ُمَغلََّظة منوروت كاجين ساءين س؟ افاكه فربيذاءن نجيس ُمَخفََّفة، ُمَتَوسِّ  		
افاكه يغ ممبيذاكن اءير كنخيغ كانق٢ لالكي دغن اءير كنخيغ كانق٢ فرمفوان   		
يغ براوسيا باوه دوا تاهون سدغكن كدوا-دواث هاث مينوم سوسو ايبو؟ مغافاكه 

اءير كنخيغ كانق٢ لالكي سهاج يغ دكيرا سباضاي نجيس مخففة؟
مغافاكه  نجيس مخففة ترحد هاث كفد اءير كنخيغ كانق٢ باوه دوا تاهون؟  		

نبي  مغاجر اومتث سوفايا مغضوناكن تانه سماس مثوخيكن نجيس مغلظة. مغاف؟  		

كلس دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن. ستياف كومفولن دبري تمفت ترتنتو سفرتي   2

سوراو، كلس دان كنتين. ستياف كومفولن فرلو ممستيكن تمفت ترسبوت برسيه درفد 
سبارغ نجيس. جك اد، مريك فرلو ممبرسيهكن نجيس ترسبوت دغن سمفورنا.

•  مينتا موريد ممستيكن سضاال توضسن دلقساناكن دغن سمفورنا.
• نيالي: كأوسهاونن دان فيكا ترهادف كبرسيهن.

4.3.4

فيكيركن فرودوك يغ دافت اندا   3

حاصيلكن درفد كوليت حيوان. 
خريتاكن لغكه٢ اونتوق مغحاصيلكن 

فرودوك ترسبوت. برافاكه هرض 
ترتيغضي يغ ممفو راكن٢ اندا تاوركن 
اونتوق ممبلي دان مميليقي فرودوك 

ترسبوت؟
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فنيالين

َطة دان ُمَغلََّظة. ثاتاكن مقصود نجيس ُمَخفََّفة، ُمَتَوسِّ  1

بركومفولن.  سخارا  ُمَغلََّظة  دان  َطة  ُمَتَوسِّ ُمَخفََّفة،  نجيس  مثوخيكن  خارا  تونجوقكن   2

دغن  دافت دالكوكن  يغ  لغكه  ستياف  باضي  دباوه  سناراي سيمق  فد   )( تنداكن 
سمفورنا.

َطةنجيس ُمَخفََّفة نجيس ُمَغلََّظةنجيس ُمَتَوسِّ

بواغ نجيس.1بواغ نجيس.1بواغ نجيس.1

2
امبيل اءير.

2
امبيل اءير.

2
سدياكن ساتو بكس 

اءير تانه دان ساتو 
بكس اءير مطلق.

3
رنجيس اءير فد 
تمفت يغ تركنا 

نجيس.
3

باسوه تمفت يغ تركنا 
نجيس سهيغض هيلغ  

ورنا، باءو دان راس.
3

باسوه تمفت يغ تركنا 
نجيس دغن ساتو كالي 

باسوهن اءير تانه.

4

باسوه تمفت يغ تركنا 
نجيس دغن انم كالي 

باسوهن اءير مطلق 
سهيغض هيلغ ورنا، 

باءو دان راس.

ترغكن خارا مثوخيكن كوليت حيوان.  3

اندا تله تربلي سهالي باجو سجوق يغ دفربوات درفد كوليت خنزير. افاكه تيندقن اندا   4

ستله مثدري حال ايت؟ 

•  فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن كفد موريد.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

KBAT
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فالجرن
استنجاء سواتو تونتوتن20

استنجاء درفد سضي بهاس برمقصود سالمت درفد فثاكيت. منوروت ايستيله فوال استنجاء 
اياله فربواتن مغهيلغكن نجيس يغ كلوار دري قوبول اتاوفون دوبور. حكوم براستنجاء اداله 

: واجب. حال اين سالرس دغن حديث رسول اللَّه

فغرتين دان حكوم استنجاء

َعْن أََنس بِن َماِلٍك  َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ  ِإَذا َخَرَج ِلَحاَجِتِه 
َأِجيُء أََنا َوُغَلٌم َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء َيْعِني َيْسَتْنِجي ِبِه. 

)البخاري(
ترجمهن:

أنس بن مالك  بركات، جك نبي  كلوار اونتوق 
قضاء حاجت، مك اكو دان بودق سوروهنكو اكن ممباوا 

بكس برايسي اءير اضر بضيندا دافت براستنجاء دغنث.

مينتا موريد مثاتاكن مقصود، حكوم دان دليل نقلي استنجاء.  •
• سومبغ سارن تنتغ الت٢ يغ بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء.

4.4.1

فغضوناءن تيسو باسه 
اونتوق براستنجاء اداله 

تيدق صح كخوالي 
ددهولوءي دغن تيسو 

يغ كريغ. 

كونخي علمو

حديث اين منجلسكن بهاوا استنجاء مروفاكن عملن يغ واجب دلقساناكن. سسيافا يغ 
تيدق براستنجاء دغن سغاج حكومث بردوسا كران دي دأغضف براد دالم ككوتورن، مالهن 

: عبادة يغ دالكوكن سفرتي صالة دان طواف جوض تيدق صح. فرمان اللَّه

               )سورة التوبة، 9 : اية 108(
ترجمهن:

... دان اللَّه  مثوكاءي اورغ٢ يغ برسيه. 

...
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مينتا موريد مثاتاكن الت٢ يغ بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء.  •
جلسكن ببراف الت يغ حرام دضوناكن اونتوق براستنجاء سرتا السنث.  •

4.4.1

الت2 استنجاء
اءير مروفاكن الت يغ ترباءيق اونتوق براستنجاء كران اءير دافت مغهيلغكن روفا، ورنا، باءو 
دان راس نجيس. سالءين ايت، باتو اتاو بندا كست جوض بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء. 

باتوتيسو

اءير مطلق

باتو اتاو بندا2 كست

داءون كريغكاءين كوليت كايو كرتس

الت2 براستنجاء

كرتس اتاو باهن يغ ترتوليس اية القرءان اتاوحديث، نام٢ اللَّه  دان رسول.

بندا يغ دحرمتي سفرتي ماكنن دان تولغ.

بندا يغ بربهاي سفرتي كاخ دان بولوه.

بندا نجيس اتاو بندا يغ تركنا نجيس سفرتي تاهي بيناتغ يغ كريغ.

بندا يغ برنيالي سفرتي امس، فيرق دان سوترا.

1

2

3

4

5

تردافت باهن يغ حرام دضوناكن اونتوق براستنجاء، انتاراث ترماسوقله: 
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كفنتيغن براستنجاء

نبيل، جاغن لوفا براستنجاء.ادوه، ساكيتث فروت!

سومبغ سارن تنتغ كفنتيغن براستنجاء دالم كهيدوفن .  • 4.4.2

برسوخي.  كفنتيغن  تنتغ  برت  مغمبيل  امت  إسالم  شريعة  بهاوا  مغضمبركن  اين  حديث 
ستياف مسلم دتونتوت سوفايا ممبرسيهكن قوبول اتاو دوبورث دغن سمفورنا سلفس ممبواغ 

اءير كخيل اتاو بسر.

َباِن،          َلُيَعذَّ إِنَُّهَما  َأمَّا  َفَقاَل:  َقْبَرْيِن  َعَلى    ِه اْبِن َعبَّاس  َقاَل: َمرَّ َرُسوُل اللَّ َعْن 
َباِن ِفي َكِبير. َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن َيْمِشي ِبالنَِّميَمِة، َوَأمَّا اآلَخُر َفَكاَن اَل َيْسَتِتُر  َوَما ُيَعذَّ

ِمْن َبوِلِه.  
)متفق عليِه(

ترجمهن:
ابن عباس  بركات بهاوا رسول اللَّه  فرنه ماللوءي دوا قبور اللو بضيندا برسبدا، 
اين سدغ دسيقسا، دان مريك بوكنله  قبور  “سسوغضوهث كدوا-دوا اورغ دالم 
دسيقسا كران دوسا بسر. سأورغ درفد مريك دسيقسا كران ساللو مغادو دومبا 

ماناكاال يغ سأورغ الضي تيدق برسيه درفد كنخيغث”.
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ترهيندر درفد 
جغكيتن فثاكيت

مندافت  فهاال

بادن منجادي 
صيحت دان خرضس

ممبريكن كسليساءن كفد 
ديري دان اورغ الءين

   دكاسيهي اللَّه
دان رسولث

عبادة صح دان دافت 
دلقساناكن دغن باءيق 

دان سمفورنا

كفنتيغن 
براستنجاء

خارا براستنجاء

مغضوناكن باتو دان اءير
)فاليغ افضل(

برسيهكن تمفت كلوار 
نجيس دغن تيض بيجي 

باتو اتاو سبيجي باتو 
يغ ممفوثاءي تيض 

فرموكاءن، كمودين 
باسوه دغن اءير مطلق 
سهيغض ديقيني برسيه.

باسوه تمفت كلوار 
نجيس دغن اءير مطلق 
سهيغض ديقيني برسيه.

مغضوناكن باتو اتاو بندا كستمغضوناكن اءير

برسيهكن تمفت كلوار نجيس 
دغن تيض بيجي باتو اتاو 

سبيجي باتو يغ ممڤوثاءي تيض 
ڤرموکاءن اتاو بندا٢ كست 

سهيغض ديقيني برسيه.

تردافت ببراف شرط براستنجاء 
دغن بندا كست، انتاراث:

الت مستي سوخي، برسيه   
دان كريغ

نجيس فد قوبول اتاو دوبور   
بلوم كريغ

نجيس تيدق مليليه كتمفت   
الءين سفرتي فها اتاو بتيس

تياد نجيس الءين يغ ملكت   
دتمفت كلوار نجيس.

كونخي علمو

خاري تيض الت يغ بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء 
دان الكوكن تونجوق چارا دهادفن كلس.

اكتيؤيتي

4.4.2
4.4.3

جلسكن كفنتيغن براستنجاء دالم كهيدوفن.  •
مينتا موريد ملقساناكن توضسن منخاري الت اونتوق براستنجاء.   •

•  مينتا موريد مالكوكن تونجوق خارا براستنجاء مغضوناكن بندا كست دغن بتول.

تردافت تيض خارا يغ بوليه دالكوكن اونتوق براستنجاء:
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ادب قضاء حاجت

تيدق مالكوكن فركارا يغ دالرغ كتيك 
ممبواغ اءير، سڤرتي:

برخاكف سماس ممبواغ اءير   •
ممضغ قوبول اتاو دوبور دغن تاغن    •

كانن

تيدق ممبواغ اءير دتمقت يغ دالرغ سفرتي: 
تمفت برتدوه   •

اللوان اورغ راماي   •
دالم لوبغ تانه   •

دالم اءير تنغ سفرتي تاسيق اتاو كولم رنغ   •

78

 براستنجاء سكورغ
-كورغث  سكالي دان 
سنة دتمبه منجادي دوا 

اتاو تيض كالي

ممبرسيهكن تاندس 
اضر دافت دضوناكن 

اوليه اورغ الءين

ملغكه كلوار دغن كاكي كانن دان ممباخ دعاء: 
ِه الَّذي َأْذَهَب َعنِّي اأَلَذى  “ُغْفَراَنَك اْلَحْمُد لِلَّ

َوَعاَفاِني”
)دغن مغهارفكن كأمفوننمو، سضاال فوجي 

باضي اللَّه  يغ تله مغهيلغكن ڤثاکيت 
درفد بادن دان مثيحتكنكو(

91011

تيدق ممباوا ماسوق 
کتاندس سسواتو يغ 
دمولياكن سفرتي اية 
 القرءان اتاو نام٢ اللَّه

مماكاي سليفر 
دان منوتوف 

كفاال

123

ملغكه ماسوق كدالم 
تاندس دغن كاكي 

كيري 

منجاض عورة هيغض سمفاي 
كتمفت ممبواغ اءير، منخغكوغ 
دان برهاتي-هاتي دغن فرخيقن 

نجيس

تيدق مغهادف قبلة 
)باضي تمفت تيدق 

بردينديغ(

456

افاكه فثاكيت يغ موده مثرغ جك كيت تيدق 
مغعملكن كبرسيهن كتيك ممبواغ اءير؟

ختوسن ميندا

مينتا موريد منرغكن ادب٢ قضاء حاجت.  •
فستيكن موريد دافت مغعملكن استنجاء يغ سمفورنا سخارا استقامة.  •

4.4.4
4.4.5

ممباخ دعاء سبلوم ماسوق كتاندس
“اللَُّهمَّ إِّني َأُعوُذِبَك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث”

)يا اللَّه سسوغضوهث اكو مموهون فرليندوغنمو درفد 
ضغضوان شيطان جنتن دان شيطان بتينا(
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KBAT فرايسين مغاندوغي  يغ  بيمبيت  تيليفون  ممباوا  انس 
القرءان سماس قضاء حاجت.

افاكه مقصود استنجاء؟  1

ترغكن خارا براستنجاء يغ فاليغ افضل.  2

جلسكن تيض كفنتيغن استنجاء دالم كهيدوفن.  3

هورايكن دوا ادب كتيك قضاء حاجت.   4

   5

فنيالين

اكتيؤيتي
لغكفكن تكا سيلغ كات برايكوت.  1

كباوه
تيدق صح عبادة اين جك تيدق    1

براستنجاء دغن بتول.
مكروه دالكوكن كتيك براستنجاء.   2

حكوم براستنجاء.    4

6 براستنجاء دغن باتو دأيكوتي اءير اداله 

لبيه _____ . 

ملينتغ 
الت سالءين اءير يغ بوليه دضوناكن   3

اونتوق براستنجاء.
ممبرسيهكن قوبول دان دوبور دغن   5

الت٢ ترتنتو.
كيت دالرغ مغهادف اتاو   7

ممبالكغكنث كتيك براستنجاء.
الت يغ دحرمتي دان حرام دضوناكن   8

اونتوق براستنجاء.

2

6 5

7

8

4 3

1

جلسكن فندغن اندا.  
اندا دكهندقي ماليري اينترنيت سرتا منخاري معلومت لنجوت تنتغ فندوان براستنجاء   6

يغ بتول باضي لالكي دان فرمفوان. هورايكن حاصيل دافتن دالم بوكو توليس.
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فالجرن
21

مقصود، حكوم دان دليل وضوء

وضوء دان شرط كسمفورناءنث

 انس، سيال باخ كد دليل 
واجب بروضوء درفد القرءان.

•  اداكن سوءال جواب تنتغ مقصود وضوء دان حكوم بروضوء.
•  مينتا موريد مثاتاكن دليل نقلي وضوء.

4.5.1

مقصود وضوء 

حكوم وضوء

برسيه، ايلوق دان برسري

ممباسوه اغضوتا ترتنتو 
برسرتا نية

بهاس

ايستيله

 كتيك منونايكن صالة دان طواف   
 كتيك ممضغ اتاو ممباوا مصحف 

  القرءان 
واجب

 كتيك برحدث كخيل
 کتيک ممباچ القرءان

 کتيک مالءوغکن اذان دان اقامة
سنة

ْيَطاِن الرَِّجيِم ِه مَن الشَّ دليل واجب بروضوء درفد القرءان اياله َأُعوُذ ِباللَّ
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ...
)سورة المائدة، 5 : اية 6(

ترجمهن:
 واهاي اورغ يغ برايمان! افابيال كامو هندق منونايكن صالة، مك باسوهله 
موك دان تاغنمو هيغض كسيكو، سرتا سافوله كفاالمو دان باسوهله كاكي 

هيغض كدوا-دوا بوكو اللي ...

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ

)سورة المائدة، 5 : 6(
ترجمهن:

 واهاي اورغ يغ برايمان! افابيال كامو هندق منونايكن صالة، مك باسوهله موك دان تاغنمو 

هيغض كسيكو، سرتا سافوله كفاالمو دان باسوهله كاكي هيغض كدوا-دوا بوكو اللي.
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ممباخ
 َبْسَمَلة

بركومور-
كومور

ممباسوه دوا 
تاغن هيغض 
فرضلغن تاغن

خارا دان حكوم بركاءيتن دغن وضوء

مثلت جاري تاغنحد موك  

•  مينتا موريد مثنارايكن فركارا روكون دان سنة كتيك بروضوء.
•  مينتا موريد منونجوق خارا بروضوء دالم كومفولن دسوراو سكوله.

4.5.1 
4.5.3
4.5.5

كايو ِسَواك يغ براصل 
درفد فوكوق َاَراك 

اياله سجنيس الت يغ 
فاليغ باءيق دضوناكن 

اونتوق برسوضي.

كونخي علمو

ماس برنية: كتيك اءير تركنا سبهاضين موك.
نية وضوء: مغيغتي توجوان سسواتو فربواتن كتيك 

موال دالكوكن )تمفتث دالم هاتي(:
ِه َتَعاَلى.  َنَوْيُت الُوُضوَء لِلَّ

ترجمهن: سهاج اكو بروضوء كران اللَّه تعالى.
)دسنتكن ممباخ لفظ نية سبلوم اءير تركنا 

سبهاضين موك(

كونخي علمو

روكون وضوء
سنة وضوء

فتونجوق

مغلواركن اءير
 دري هيدوغ 

)ِاْسِتْنثار(

مماسوقكن اءير 
دان مثدوتث 

كدالم هيدوغ 
)ِاْسِتْنَشاق(

ممباسوه موك

نية بروضوء 
كتيك ممباسوه 

موك

عملن سنة سبلوم دان كتيك 
بروضوء:

سبلوم  ضيضي  مغضوسوق   
ترباءيق  يغ  دان  بروضوء 

مغضوناكن كايو سوضي.
ممباسوه دان مثافو اغضوتا    

وضوء تيض كالي.
مغضوسوق كتيك ممباسوه   

اغضوتا وضوء.

واجب ممباسوه سموا بولو 
يغ براد دالم حد موك.
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ملبيهكن كاوسن باسوهن    
موك، تاغن دان كاكي.

مثلت جغضوت دان جمبغ    
يغ تبل باضي لالكي.

مندهولوكن اغضوتا كانن    
درفد اغضوتا كيري.

مثلت جاري تاغن دان    
كاكي.

مثافو سلوروه كفاال.   

ممباخ دعاء

ترتيب ياءيت
مغيكوت 
اوروتن

ممباسوه كاكي 
هيغض كبوكو 

اللي

مثافو 
كدوا-دوا 

تليغا

مثافو كفاال ممباسوه دوا 
تاغن هيغض 

سيكو

ًدا َعْبُدُه  ُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َأْشَهُد َأْن َلِإٰلَه ِإلَّ اللَّ
اِبيَن، َواْجَعْلِني  َوَرُسوُلُه. اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّوَّ
اِلِحيَن. ِريَن، َواْجَعْلِني ِمْن ِعَباِدَك الصَّ ِمَن الُمَتَطهِّ

ترجمهن:
اكو برسقسي بهاوا تياد توهن يغ دسمبه مالءينكن 
اللَّه  دان نبي محمد  همبا دان فسوروهث. 
كالغن  دالم  اكو  جاديكنله  توهنكو،  يا  اللَّه  يا 
اورغ يغ سوك برتوبة، جاديكنله اكو اورغ يغ 
مثوخيكن ديري، دان جاديكنله اكو دالم كالغن 

اورغ يغ صالح.

ترغكن دغن ترفرينخي فركارا روكون دان سنة كتيك بروضوء سرتا حد اغضوتا يغ   •
واجب دان سنة دباسوه اتاو دسافو.

4.5.3
4.5.5

رسول اللَّه  مغمبيل وضوء 
دغن ساتو خوفق )ُمّد( اءير، 
برساماءن دغن 565 ميليليتر. 

كونخي علمو

لقساناكن عملي وضوء.    
بينا سوءالن دان جوافن بركاءيتن    

دغن وضوء اونتوق فروضرم 
ايكسفلوراسي فريغكت سكوله.

اكتيؤيتي

سكورغ-كورغث 
تيض هالي رمبوت.
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َأنَّ    َعْمٍرو  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن 
َوُهَو  ِبَسْعٍد  َمرَّ    ِه  اللَّ َرُسوَل 
َرُف؟  السَّ َهَذا  َما  َفَقاَل:  ُأ  َيَتَوضَّ
َفَقاَل: َأِفى اْلُوُضوِء ِإْسَراٌف؟ َقاَل: 

َنَعْم َوِإْن ُكْنَت َعَلى َنَهٍر َجاٍر.
)ابن ماجه(
عبد اللَّه بن عمرو  بركات بهاوا 
رسول اللَّه   فرنه اللو بردكتن 
دغن َسَعد يغ سدغ بروضوء اللو 
بضيندا برسبدا، “مغاف ممبذير؟” 
لنتس َسَعد برتاث كمبالي، “اداكه 
كتيك بروضوء فون اد فمبذيرن؟” 
“يا،  منجواب،    اللَّه  رسول 
سكاليفون كامو بروضوء دسوغاي 

يغ مغالير”.

كلوار سسواتو 
درفد قوبول اتاو 

دوبور.

تيدور دغن 
خارا تيدق تتف 

فوغضوغ كلنتاي.

هيلغ عقل دغن 
سبب فيتم، مابوق، 
ضيال اتاو ساكيت.

مثنتوه ليغكرن 
دوبور دغن تافق 
تاغن اتاو ڤروت 

جاري.

مثنتوه كمالوان 
ماءنسي دغن تافق 
تاغن اتاو فروت 

جاري.

برسنتوهن كوليت 
انتارا لالكي دغن 

فرمفوان بوكن 
َمْحَرم.

مغضوناكن اءير سخارا برلبيه - لبيهن.

فركارا2 مكروه كتيك بروضوء

فركارا2 يغ ممبطلكن وضوء

•  مينتا موريد مثنارايكن فركارا مكروه كتيك بروضوء.
•  ترغكن خارا سنتوهن يغ ممبطلكن وضوء دان خارا يغ تيدق ممبطلكن وضوء.

4.5.3 
4.5.4

ممباسوه اتاو مثافو ملبيهي تيض كالي.

بركومور-كومور دان براستنشاق سخارا برلبيه - لبيهن.

تاغن  ممباسوه  كتيك  كيري  اغضوتا  مندهولوكن 
دان كاكي.

منمفر اءيركموك كتيك ممباسوه موك.

مغلف اغضوتا وضوء سلفس بروضوء.

كونخي علمو

كتيك  برالكو  سريغ  فمبذيرن 
فاءيف. اءير  مغضوناكن  بروضوء 

خادغكن خارا٢ مغيلقكن فمبذيرن 
كتيك بروضوء.

اكتيؤيتي

سيافاكه َمْحَرم يغ بوليه دسنتوه دان 
تيدق ممبطلكن وضوء؟

ختوسن ميندا
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فنموان ساءينتيفيك دالم عملن  بروضوء

تنتغ  درفد المن سساوغ  معلومت  خاري 
كباءيقن  دان  بروضوء  كتيك  سنة  عملن 

دسباليق عملن ترسبوت.

اكتيؤيتي

ترهادف  فوسيتيف  كسن  ممبريكن  بروضوء  عملن  بهاوا  منونجوقكن  ساءينتيفيك  فنموان 
موك  دان  هيدوغ  مولوت،  ممباسوه  اكن  سسأورغ  بروضوء  كتيك  بادن.  توبوه  كصيحتن 
ايفيدرميس  ستيفيلوكوكوس  كومن  ترماسوقله  انتاراث  كومن.  انخمن  كفد  تردده  سريغ   يغ 
)Staphylococcus epidermis(، ستريفتوكوكوس  فيوضينيس )Streptococcus pyogenes( يغ 

سريغ مثرغ كوليت، ستريفتوكوكوس نيومونيا )Streptococcus pneumonia( يغ مثرغ فارو٢ 
درفد  سالمت  دان  برسيه  بادنث  اغضوتا  بروضوء،  سسأورغ  افابيال  فرنفسن.  روغض  ماللوءي 
سرغن كومن دان جغكيتن فثاكيت بربهاي. دالم ماس يغ سام كوليتث منجادي لمبف دان ممفو 

مغاول كستابيلن سوهو بادن. 

تاغن،  بهاضين  فد  براد  فيكا  فاليغ  يغ  ماءنسي  سارف  فوست  مندافتي،  يغ  ترداڤت کاجين 
كاكي دان داهي. فوست سارف ترسبوت اكن سضر افابيال دباسوه دغن اءير. 

•  بينخغ تنتغ كباءيقن وضوء دري اسفيك ساءين س درفد فلباضاي سومبر. 
•  مينتا موريد منخاري نام٢ بكتيريا يغ منجغكيتي تاغن، مولوت دان كاكي ماءنسي.

• ايمبس كود قيو.ار دان خاري معلومت تمبهن بركاءيتن فنموان ساءينتيفيك دالم عملن 
بروضوء.

4.5.2

مولوت

تليغا

هيدوغ
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فثمبور يغ دضوناكن اونتوق بروضوء.

فنيالين

حكمه بروضوء

ثاتاكن مقصود وضوء.  1

هورايكن خارا بروضوء دري اسفيك روكون دان سنة وضوء.  2

ترغكن حكوم بروضوء برداسركن دليل القرءان.  3

انتارا حكمه بروضوء ترماسوقله ممبرسيهكن ديري درفد دوسا.  4

ترغكن بنتوق دوسا يغ سريغ دالكوكن اوليه اغضوتا وضوء.  
 5

ترغكن فندغن اندا تنتغ حال اين.  

ممبرسيهكن اغضوتا 
بادن دان منجرنيهكن 

روحاني.

مغمبيل وضوء درومه 
سبلوم كمسجد منمبه 

كسمفورناءن صالة.

كاوسن باسوهن 
وضوء اكن برخهاي 

فد هاري اخيرة.

منمبه كأيمانن دان 
كيقينن كفد هاري 

اخيرة.

  مندافت كأمفونن اللَّه
دان كلوار دوسا درفد 

باسوهن وضوء.

ممبريكن كتنغن، 
كسضرن دان مغاول 

فراساءن ماره دان تكنن.

  بالل بن رباح
مندافت كأيستيميواءن 
كران سنتياس بروضوء 

دان منونايكن صالة سنة 
سلفس وضوء سهيغض 

رسول اللَّه  مندغر بوثي 
تافق كاسوت بلياو ددالم 

شرض كتيك فريستيوا 
اسراء دان معراج.

كونخي علمو

اكتيؤيتي
لقساناكن عملي وضوء دالم كومفولن دغن مغضوناكن ساتو ليتر اءير.  1

راقمكن خارا بروضوء يغ سمفورنا كمودين موات ناءيق كالمن سساوغ راسمي سكوله   2

دغن بنتوان ضورو.

تله دفركنلكن كفد فغضوناءن  كيني مشاركت إسالم 
فثمبور اونتوق بروضوء.

KBAT
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فالجرن
22

مقصود مندي واجب

مندي واجب ڤثوچي ديري

كأتس  اءير  مغاليركن  اياله  بهاس  منوروت  مندي 
سسواتو. دري سضي ايستيله فوال، مندي برمقصود 
مغاليركن اءير كأتس بادن دغن نية يغ ترتنتو. مندي 
واجب اياله مندي يغ واجب دالكوكن افابيال تردافت 

سبب يغ مواجبكن مندي.

دليل نقلي مندي واجب

ثاتاكن مقصود مندي واجب دان ثاتاکن دليلث.  •
•  نيالي: جاض كبرسيهن جسماني دان روحاني.

4.6.1

الحديث

القرءان

ِإَلى  َطْلَحَة  َأِبي  اْمَرَأُة  ُسَلْيٍم  ُأمُّ  َقاَلْت:َجاَءْت  َأنََّها    اْلُمْؤِمِنيَن ُأمِّ  َسَلَمَة  ُأمِّ  َعْن 
َعَلى  َهْل   ، اْلَحقِّ ِمَن  َيْسَتْحِيي  اَل  َه  اللَّ ِإنَّ  ه،  اللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:    ه  اللَّ َرُسوِل 
ِه : َنَعْم، ِإَذا َرَأِت اْلَماَء.                      اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحَتَلَمْت؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
)متفق عليه(

ترجمهن:
منموءي  أبو طلحة  ايستري  ُسَليم،  أّم  بهاوا  بركات   ،  المؤمنين  أم   أم سلمة، 
ه  تيدق مالو  ه ، سسوغضوهث اللَّ ه  اللو بركات، “واهاي رسول اللَّ رسول اللَّ
فد سسواتو كبنرن. اداكه فرمفوان واجب مندي افابيال دي برميمفي )برستوبوه(؟” 

ه  منجواب، “يا، سكيراث دي مليهت اءير مني.” رسول اللَّ

: ه فرمان اللَّ
ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ...

)سورة المائدة، 5 : اية 6( 
ترجمهن:

دان جك كامو برجنب )برحدث بسر(، مك برسوخيله )دغن مندي واجب(...
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مغحفظ القرءان كتيك   افاكه قاعده اونتوق    
حيض، نفاس دان والده؟ بينخغكن.

اكتيؤيتي

فركارا يغ مواجبكن مندي

الرغن سماس برحدث بسر

مينتا موريد ممبينا فتا فميكيرن يغ منونجوقكن فركارا يغ مواجبكن مندي دان الرغن   •
سماس برحدث بسر.

مينتا موريد منخاري معلومت لنجوت تنتغ فربيذاءن انتارا حيض دغن استحاضة.  •

  4.6.2
4.6.3

فركارا يغ مواجبكن مندي باضي لالكي دان فرمفوان

فركارا يغ مواجبكن مندي باضي فرمفوان

والده

ماتي سالءين 
ماتي شهيد

حيض

ِجماع

نفاس

كلوار مني

الرغن كتيك برحدث بسر باضي لالكي دان فرمفوان

الرغن تمبهن كتيك حيض دان نفاس باضي وانيتا

فواسا فرض 
اتاو فواسا 

سنة
ِجماع

ممباخ، مثنتوه 
دان ممباوا 

مصحف القرءان 

برهنتي اتاو 
دودوق دالم 

مسجد

صالة فرض 
طوافدان سنة

دري  كلوار  يغ  كوتور  داره  ِحْيض: 
فغكل رحيم وانيتا يغ تله بالغ دالم 

كأداءن صيحت فد وقتو ترتنتو.
ِواَلَده: فروسيس كالهيرن انق سام اد 

دغن كلوار داره اتاوفون تيدق.
ِنَفاس: داره يغ كلوار سلفس كالهيرن 
يغ  كضوضورن  سسوده  اتاو  انق 

ثات سبهاضين بنتوق انق.

ضالري کات

فثاكيت  داره  اياله  استحاضة  داره 
يغ كلوار دري فغكل رحيم وانيتا. 
داره اين كلوار فد وقتو سالءين وقتو 
حيض دان نفاس. داره اين بربيذا ورنا 
دان كفكتنث دغن حيض. داره اين 

بوكن فركارا يغ مواجبكن مندي.

كونخي علمو
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لفظ نية مندي واجب:
ِه َتَعاَلى. َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدِث ْاأَلْكَبِر لِلَّ

ترجمهن:
سهاج اكو مغغكت حدث بسر كران اللَّه تعالى.

كونخي علمو

مراتاكن اءير كسلوروه 
اغضوتا بادن،كوليت 

دان رامبوت

2

خارا، روكون دان فركارا سنة كتيك مندي واجب

تونجوق خارا مراتاكن اءير كسلوروه اغضوتا بادن تراوتاماث فد ليفتن بادن.   •
• بيمبيغ موريد مغنل فستي فركارا سنة كتيك مندي واجب.

4.6.4
4.6.5
4.6.6

فتونجوق:
روكون مندي واجب  

فركارا سنة كتيك مندي واجب  

اغضوتا بادن يغ فرلو 
دبريكن  فرهاتين كتيك 

مندي واجب

نية مستي كتيك اءير 
سمفاي كمانا-مان 

اغضوتا بادن

1

ضوسوق بادن برتوروت- 
توروت انتارا باسوهن 

اغضوتاث

باسوه فرضلغن 
تاغن

بروضوء

برسيهكن قوبول دان دوبور دغن 
تاغن كيري سمبيل منخغكوغ

دهولوكن منجيروس اءير 
كأغضوتا بادن سبله كانن

باسوه كفاال )تيض كالي( 
دان سلت رامبوت

سمفورناكن باسوهن فد 
ليفتن بادن

12

برسيهكن تاغن دغن 
اءير

3

456

78

رامبوت

تليغا

كاكي

لوبغ فوست

خله كلغكغ

تاغنتاغن

كوليت فروت

كتياق
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َلُم َعَلى  َلُة َوالسَّ ه َربِّ اْلَعاَلِميَن، َوالصَّ ِه َوَبَرَكاُتُه. اْلَحْمُد لِلَّ َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ
َأْشَرِف اْلَْنِبَياِء َواْلُمْرَسِليَن َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن، َوَبْعُد،

موريد2 يغ درحمتي اللَّه  سكالين، ساي فرخاي بهاوا سبهاضين درفد كامو تله 
بالغ. جك كامو تله بالغ، فستي كامو برفغالمن ملقساناكن عبادة مندي واجب، سام 

اد كران كلوار مني اتاوفون حيض. فرسوءالنث اياله مغافاكه كامو فرلو مندي واجب؟

عملن  دان    اللَّه  سوروهن  كران  دلقساناكن  يغ  عبادة  اياله  واجب  مندي 
اوليه  فهاال  ضنجرن  دبري  اكن  ملقساناكنث  يغ  سسيافا  مك،   . اللَّه  رسول   سنة 
اللَّه . دغن مندي واجب، سضاال عبادة الءين يغ دحرامكن كتيك برحدث بسر بوليه 

دلقساناكن سموال.

سالءين ايت، دغن مندي واجب، كسضرن بادن يغ لسو دان فنت دافت دكمباليكن. 
مندي واجب جوض دافت مغهيلغكن باءو فلوه دان داره. عملن اين دافت ممبرسيهكن 

بادن درفد كوتورن دان كومن يغ بوليه ممباوا فثاكيت.  

منجاض  دان  ممبرسيهكن  دافت  مندي  فوال،  جنازه  باضي  واجب  مندي  حكمه 
عاءيب مريك دغن مغهيلغكن باءو، نجيس سرتا سبارغ كوتورن تراخير يغ اد فد بادنث 

سبلوم دكبوميكن. 

مندي واجب دغن سمفورنا.  ملقساناكن  بالجر خارا  فرلو  موريد2   اخير كات، 
اللَّه  تيدق مواجبكن مندي اونتوق مثوسهكن كيت تتافي اللَّه  مواجبكن مندي 
كران دي ايغين ممبرسيهكن دان مثمفورناكن نعمتث كفد فارا همباث. مك براونتوغله 

اورغ يغ مندي دغن سمفورنا. موض اللَّه  مرحمتي كيت سموا. امين.

حكمه مندي واجب

بيمبيغ موريد مروموسكن حكمه مندي واجب درفد ايسي تذكرة.  •
مينتا موريد منخاري حكمه الءين باضي مندي واجب دالم اينترنيت.  •

4.6.7
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مندي سنة

مينتا موريد مثاتاكن وقتو يغ دسنهكن مندي.  •
مينتا موريد مثنارايكن مندي سنة يغ بوليه دعملكن سخارا بركاال.  •

4.6.8
4.6.9

سنة  مندي  خونتوه  انتارا  ترتنتو.  توجوان  اونتوق  دضالقكن  يغ  عملن  مروفاكن  سنة  مندي 
ترماسوقله:

اندا مثرتاءي سواتو اكتيؤيتي فد هاري 
جمعة. اكتيؤيتي ترسبوت تامت 

كتيك همفير وقتو ظهر. اندا ترضسا-
ضسا اونتوق برسياف كمسجد 

باضي منونايكن صالة جمعة. افاكه 
كأوتاماءن اندا؟ فولغ كرومه اونتوق 

مندي سنة اتاو تروس كمسجد؟

ختوسن ميندا

هاري راي

عيد الفطريهاري جمعة

عيد األضحى

بولن

ماتاهاري

سبلوم احرام

سبلوم بروقوف

سبلوم ملونتر 
جمرة

سبلوم ماسوق 
مكة اتاو مدينة

سبلوم صالة 
مينتا هوجن

سبلوم صالة 
ضرهان

سلفس مندي 
جنازه

بركاءيتن دغن 
عبادة حج

سلفس ماسوق 
إسالم

سمبوه درفد 
ضيال اتاو فيتم
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KBAT

ثاتاكن مقصود مندي واجب.  1

توليس دليل نقلي مندي واجب.  2

جلسكن فركارا يغ مواجبكن مندي.  3

سنارايكن الرغن سماس برحدث بسر دالم بنتوق فتا فميكيرن.   4

ترغكن روكون مندي واجب.  5

سنارايكن فركارا سنة كتيك مندي واجب.  6

ترغكن حكمه مندي واجب.  7

ثاتاكن خونتوه2 مندي سنة.  8

9

باضايماناكه اندا دافت ممبنتو انيسه مثلسايكن مسئلهث؟   
ثاتاكن لغكه2 اونتوق ملقساناكن مندي واجب يغ بتول.  10

اكتيؤيتي

فنيالين

درفد  ساتو  باضي  واجب  مندي  تنتغ  بوكو سكراف  سبواه  بركومفولن، حاصيلكن  سخارا 
سيتواسي برايكوت:

اورغ يغ ماتي عاقبة كمالغن دان بركخاي توبوه بادنث.  
اورغ يغ ماتي كران ساكيت ايد س.  
اورغ يغ ماتي رنتوغ دالم كباكرن.  

سكومفولن ماءنسي يغ ماتي دهمفف باغونن دان برخمفور توبوه بادنث.  
اغضوتا بادن يغ دفوتوغ كران سسواتو فثاكيت.  

انيسه داتغ كسكوله دالم كأداءن حيض. حيضن برهنتي فد فوكول 9.00 فاضي. 
فد هاري ترسبوت، سكوله منجالنكن اكتيؤيتي كوكوريكولوم. اين برمعنا، انيسه 
هاث دبنركن باليق فد فوكول 5.00 فتغ، سدغكن انيسه فرلو مندي واجب اونتوق 

ممبوليهكنث صالة فرض ظهر دان عصر.
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اية القرءان اين دسوكوغ اوليه حديث نبي  يغ دروايتكن اوليه عبد اللَّه بن عمر  بهاوا 
رسول اللَّه  برسبدا: 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
)سورة البقرة، 2 : اية 43(

ترجمهن:
ديريكنله صالة، تونايكنله زكاة، دان ركوعله )برجماعة( برساما-سام دغن اورغ2 

يغ ركوع )صالة(.

فالجرن
23

مقصود صالة 

صالة مرخو كجاياءن

4.7.1
4.7.2

•  مينتا موريد منجلسكن مقصود صالة دان دليل نقلي كواجيفن صالة.
•  مينتا موريد منخاري معلومت تنتغ كفرضوان صالة دالم فريستيوا اسراء دان معراج.

•  الونكن نشيد “سفوهون كايو” برساما-سام دغن موريد سخارا براماي-راماي.

صالة اياله تياغ اضام إسالم يغ منجادي فغهوبوغ انتارا همبا دغن فنخيفتاث. صالة مروفاكن 
عبادة يغ فاليغ اول دشريعتكن دان عملن يغ موال2 اكن دهيتوغ فد هاري اخيرة. مقصود 

صالة دري سضي بهاس دان ايستيله اياله:  

صالة موال دفرضوكن فد مالم اسراء دان معراج، ياءيت دوا تاهون سبلوم هجره. عبادة اين 
 : مروفاكن تونتوتن فرض عين كفد ستياف ُمَكلَّف برداسركن فرمان اللَّه

بهاس: دعاء
ايستيله: فربواتن دان فركاتاءن ترتنتو يغ دموالءي دغن تكبيرة اإلحرام دان دأخيري دغن سالم. 

ِة،  الاَ ِإقاَاِم الصَّ ِه، واَ ًدا راَُسوُل اللَّ ماَّ هاَاداَِة أاَْن لاَ إِٰلَه ِإلَّ اللَّه، واَأاَنَّ ُمحاَ لاَى َخْمٍس شاَ ُم عاَ ُبِنياَ اْلِْسالاَ
ْوِم َرَمَضاَن .                  )متفق عليه( جِّ اْلباَْيِت، واَصاَ اِة، واَحاَ إِيتاَاِء الزَّكاَ واَ

ترجمهن:
إسالم تربينا اتس ليم فركارا، ياءيت برسقسي بهاوا تياد توهن يغ اليق دسمبه مالءينكن 
اللَّه  دان نبي محمد  فسوروه اللَّه، منديريكن صالة، مغلواركن زكاة، مغرجاكن 

حج دبيت اللَّه، دان برفواسا فد بولن رمضان.
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4.7.4
4.7.8

شرط واجب دان شرط صح صالة 

إسالم

 شرط
واجب صالة

بالغ

سوخي درفد حيض دان 
نفاس باضي فرمفوان برعقل

سوخي درفد نجيس فد 
بادن، فاكاين دان تمفت

مغهادف قبلة سوخي درفد حدث 
كخيل دان بسر

منوتوف عورةيقين ماسوق وقتو

 شرط
صح صالة

مينتا موريد مثاتاكن شرط واجب دان شرط صح صالة.  •
كموكاكن سيتواسي تنتغ فركارا يغ ممبطلكن صالة دان مينتا موريد ممبوات اولسن.  •

فركارا يغ ممبطلكن صالة

برحدث سبلوم سالم يغ فرتام.  1

برخاكف دغن سغاج واالوفون   2

سديكيت.
منيغضلكن ساتو درفد روكون صالة.  3

هيلغ ايغتن كران ضيال، فيتم اتاو مابوق.  4

تركنا نجيس فد فاكاين، بادن اتاو   5

تمفت صالة.
فرضرقن اغضوتا بسر سفرتي كفاال،   6

بادن، تاغن دان كاكي سباثق تيض 
كالي برتوروت-توروت.

برديهيم، كتاوا، مناغيس قوات، مغرغ   7

اتاو مغهمبوس دغن مولوت  كساكيتن 
اتاو هيدوغ  جك ظاهير دوا حروف 

اتاو ساتو حروف يغ دافت دفهمي. 
ماكن اتاو مينوم.  8

مرتد.  9

برفاليغ دادا درفد اره قبلة.  10

تربوك عورة دغن سغاج.  11

اتاو  صالة  ممبرهنتيكن  اونتوق  برنية   12

براوبه نية.

صالة سسأورغ بطل افابيال برالكو ساتو درفد فركارا يغ برايكوت دالم صالة:
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ِه اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

4.7.6

جلسكن كفد موريد كونسيف نية يغ بتول فرلو مغاندوغي َقَصد، َتَعرُّض دان َتَعيُّن.  •
• مينتا موريد منجلسكن دان منونجوق خارا ستياف روكون دالم صالة مغيكوت ترتيب.

•  مينتا موريد منونتون ؤيديو عملي صالة درفد ايمبسن كود قيو. ار. كمودين جواب 
سوءالن يغ دكموكاكن. 

واجب برنية دالم هاتي   روكون قلبي  

واجب دلفظكن دغن سوارا،   روكون قولي  
سقدر ددغر تليغا سنديري، بوكن    

دالم هاتي  

سموا فربواتن دالم صالة يغ   	 روكون فعلي	
واجب دالكوكن  

تردافت 13 روكون صالة يغ واجب دتونايكن. 
صالة بطل دان تيدق صح جك روكون دتيغضلكن 

اتاو دتونايكن تيدق مغيكوت ترتيب.

ترتيب
نية

برديري
 باضي يغ ممفو

تكبيرة 
اإلحرام

 ممباخ 
سورة الفاتحة

ركوع	سرتا	
طمأنينة

اعتدال	سرتا	
طمأنينة

سجود	سرتا	
طمأنينة

دودوق	انتارا
	دوا	سجود	سرتا	

طمأنينة

دودوق	
كتيك

	ممباخ	تحية	
اخير

ممباخ	تحية	
اخير

برصلوات	
			نبي	كفد
دالم	تحية	
اخير

ممبري سالم 
يغ فرتام

رودا روكون صالة

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12
13

روكون صالة 

ُه َأْكَبُر اللَّ
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  دودوق تحية اول 
  ممباخ تحية اول

  صلوات كفد نبي محمد  سلفس تحية اول
  صلوات كفد كلوارض نبي محمد  سلفس تحية اخير

  ممباخ دعاء قنوت ڤد وقتو صبح
  برديري کتيک ممباخ دعاء قنوت

  صلوات كفد نبي محمد  دان كلوارض بكيندا 
كتيك ممباخ دعاء قنوت

•  مينتا موريد منجلسكن فربيذاءن انتارا سنة ابعاض دغن سنة هيئات.

•  مينتا موريد ملفظكن باخاءن كتيك سجود سهوي براماي-راماي.
4.7.7

مغغكت تاغن كتيك تكبيرة اإلحرام،   
ركوع، اعتدال دان باغون دري تحية اول

ملتقكن تاغن كانن دأتس بالكغ تاغن كيري   
كتيك برديري

مليهت تمفت سجود  
ممباخ دعاء افتتاح       

ممباخ ِاْسِتَعاَذة سبلوم ممباخ سورة الفاتحة  
مثبوت “آمين” سلفس ممباخ سورة الفاتحة   

ممباخ سخارا قوات ) َجَهر( دان سخارا    
فرالهن )ِسّر( فد تمفت2 ترتنتو

ملفظكن تكبير كتيك برفينده دري ساتو   
روكون كساتو روكون يغ الءين 

ممباخ مان2 اية القرءان    
ممباخ تسبيح كتيك ركوع دان سجود  

ملتقكن كدوا-دوا تاغن دأتس فها كتيك    
دودوق تحية اول دان اخير

دودوق َتَورُّك كتيك تحية اخير دان دودوق   
اِْفِتَراش فد تمفت سالءينث
ممباخ صلوات إِْبَراِهْيِمَية  

برفاليغ ككانن كتيك ممبري سالم فرتام  
ممبري سالم كدوا   

سنة هيئات

سجود سهوي دالكوكن اونتوق منمفوغ ككورغن دالم 
صالة يغ برالكو سام اد سخارا سغاج اتاو ترلوفا.

باخاءن كتيك سجود سهوي: ُسْبَحاَن َمْن َل َيَناُم َوَل َيْسُهو.
ترجمهن: مها سوخي اللَّه  يغ تيدق تيدور دان تيدق لوفا.

كونخي علمو

كونخي علموسنة ابعاض

دودوق
اِْفِتَراش

دودوق
َتَورُّك

تاهوكه اندا فربيذاءن انتارا سنة هيئات 
دغن سنة ابعاض؟

سنة هيئات: فربواتن سنة يغ جك 
دتيغضلكن تيدق فرلو سجود سهوي.

سنة ابعاض: فربواتن سنة يغ جك 
دتيغضلكن تيدق ممبطلكن صالة، 

تتافي سنة دضنتي دغن سجود سهوي 
سبلوم ممبري سالم.
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اورغ يغ منيغضلكن صالة بردوسا بسر. انتارا عاقبة منيغضلكن صالة ترماسوقله:
:  منجادي فغهوني نراك برداسرکن فرمان اللَّه  1

مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  
)سورة المدثر، 74 : اية 42-43(

ترجمهن:
افاكه يغ مثببكن كامو ماسوق نراك سقر؟ مريك منجواب، “كران كامي دهولو اورغ2 يغ 

منيغضلكن صالة”.
بوليه منجادي كافير جك منولق كفرضوان صالة.  2

َعْن أَِبى ُسْفَياَن  َقاَل: َسِمْعُت َجاِبًرا  َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبىَّ  َيُقوُل: ِإنَّ َبْيَن الرَُّجِل َوَبْيَن 
اَلِة. ْرِك َواْلُكْفِر َتْرَك الصَّ الشِّ

)مسلم( 
ترجمهن:

  بركات بهاوا دي مندغر رسول اللَّه  دي فرنه مندغر جابر ، منوروت أبو سفيان
برسبدا، “)فربيذاءن( انتارا سسأورغ ايت دغن شيريك دان كفور اداله منيغضلكن صالة”.

عاقبة منيغضلكن صالة

حكمه صالة

حكمه صالة دالم 
موءمن كهيدوفن 

فناور ستريس دان 
تكنن فراساءن مفراوليه فهاال دان 

منيغضيكن درجت
 مالهيركن مشاركت 

يغ هرموني

منخضه فربواتن كجي 
دان موغكر

هيدوف سالمت، دبركتي، 
 دان دكاسيهي اللَّه

ممبنتوق ديسيفلين 
ديري دان اخالق موليا

ممبريكن كبهاضياءن 
هيدوف دان كتنغن جيوا

مثمبوهكن فثاكيت 
 دغن ايذين اللَّه

•  مينتا موريد منرغكن عاقبة منيغضلكن صالة برسرتا دليل نقلي. 
•  مينتا موريد مغاءيتكن حكمه صالة دالم كهيدوفن مريك.

4.7.3
4.7.9
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س

 

كلبيهن صالة دري سودوت ساءين
فرضرقن  ستياف  فد  بهاوا  ممبوقتيكن  تله  ساءينتيفيك  كاجين 
صالة تردافت فلباضاي كلبيهن سرتا منفعت كفد فسيكولوضي 

دان كصيحتن ماءنسي.

كتيك برديري،      
تكبيرة اإلحرام دان قيام

بوليه ملوروسكن تولغ بالكغ  
ممبسركن روغض دادا دان منجادي   

ساتو التيهن فرنفسن 
ملنخركن فرضرقن سندي سرتا دافت   
)artritis( مغيلقكن فثاكيت ارتريتيس

كتيك ركوع، اعتدال 
دان طمأنينة

مغيلقكن ريسيكو فثاكيت تولغ بالكغ  
ترافي اونتوق مراوت دان مغورغكن ساكيت فيغضغ  

ممبريكن كتنغن دان منيغكتكن كوسفاداءن  

ممبيغكوقكن جاري كاكي 
كتيك سجود، دودوق 

اِْفِتَراش دان دودوق َتَورُّك 

منيغكتكن فدر فمباكرن لمق دالم بادن  
ملنخركن فغاليرن داره كجنتوغ  

مرندهكن ريسيكو فثاكيت جنتوغ  

كتيك سجود )سسواي 
دغن تاريقن ضراؤيتي(

منيغكتكن فغاليرن داره دان اوكسيضن كأوتق  
قدر دثوتن جنتوغ دان تكنن داره لبيه رنده دان باءيق  

فارو2 دافت بركمبغ دغن باءيق دان دافت مغيلقكن توبركولوسيس   
)tuberkulosis(

منيغكتكن فنومفوان دان داي ايغتن سهيغض اوتق منجادي لبيه خردس  
فروسيس فرايدرن داره منجادي لنخر دان سمفورنا  

ساعت يغ فاليغ همڤير باضي 
سأورغ همبا كتيك برهادفن 

دغن توهنث اداله كتيك 
سجود. اوليه ايت، باثقكنله 

بردعاء كتيك سجود.

كونخي علمو

•  مينتا موريد ممبوات فربنديغن انتارا كلبيهن صالة منوروت القرءان دان حديث دغن 
كلبيهن صالة منوروت ساءين س.

مينتا موريد منرغكن كلبيهن صالة دري اسفيك كصيحتن.  •
4.7.10

دوا هوجوغ جاري 
كدوا-دوا كاكي

7
اغضوتا 
سجود

دوا تافق تاغن

داهي

دوا لوتوت
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محاسبه ديري – ايوه صالة   1

• ايسي سناراي سيمق عملي صالة موريد. 
• فستيكن موريد ملقساناكن روكون قولي دان روكون فعلي دغن سمفورنا.

مينتا موريد منونتون ؤيديو درفد ايمبسن كود قيو. ار دان الكوكن اكتيؤيتي يغ دكهندقي.  •
4.7.11

اكتيؤيتي

معاذ بن جبل  بركات بهاوا رسول اللَّه  برسبدا،
اَلُة َوِذْرَوُة َسَناِمِه  “َرْأُس اْلَْمِر اْلِْساَلُم َوَعُموُدُه الصَّ

اْلِجَهاُد”
)الترمذي، ابن ماجه دان أحمد(

ترجمهن:
اساس سضاال اوروسن اياله إسالم، تياغث صالة دان 

فونخقث جهاد.

كونخي علمو

تونجوق خارا صالة سخارا برفاسغن    
مليفوتي فركارا سنة دان روكون.   

مينتا بنتوان راكن2 يغ ماهير باضي ممبنتو   
ملقساناكن عملي صالة دغن سمفورنا.

تونتون راقمن فرالكوان صالة يغ دتايغكن. 	
سومبغ سارن فرالكوان صالة يغ بتول دان يغ ساله. 	

باءيقي صالة برداسركن فنرغن ضورو. 	

محاسبه ديري – ميكرو صالة   2

 اد كاجين مندافتي بهاوا تردافت كاءيتن 
انتارا وقتو صالة فرض دغن فغاروه 

هورمون دان كصيحتن توبوه ماءنسي.

ترهادف  وقتو2 صالة  كلبيهن  تنتغ  دالمن سساوغ  اتاو  دفرفوستاكاءن  كاجين  بوات   3

كهيدوفن ماءنسي. 
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ماكنن، مينومن دان 
فاكاين درفد سومبر يغ 

حرام
باثق مميكيركن
 فركارا كدنياءن

تيدق منجاض ادب
 كتيك بروضوء

صالة فد وقتو ماكنن 
ترهيدغ، كتيك الفر اتاو 

مغنتوق

باثق مالكوكن دوسا 
دان معصية

تيدق ممهمي مقصود 
باچاءن دالم صالة

صالة دالم كاداءن 
ترضسا-ضسا

فغهالغ خشوع
دالم صالة

• مينتا موريد منجلسكن مقصود خشوع دالم صالة دان كفنتيغنث دالم كهيدوفن.
•  سومبغ سارن فركارا يغ مغهالغ خشوع دالم صالة.

4.7.12
4.7.14

خشوع دالم صالة دان كفنتيغنث
خشوع مروفاكن كونخي اوتام عبادة صالة. سسأورغ يغ خشوع دالم صالتث اكن مندافت 

كجاياءن دان كبهاضياءن هيدوف ددنيا دان دأخيرة. 

خشوع 
دري سضي بهاس: 
سثف، توندوق دان 

مرنده ديري
دافت

منخافاي 
كجاياءن دان 

كبهاضياءن

فغهالغ درفد 
مالكوكن 
كموغكرن

جامينن صالة 
 ه دتريما اللَّ
مندافت 
فغمفونن
  ه اللَّ

ممبنتوق
 داي فوكوس ترهادف 

توجوان هيدوف

دافت
مراساءي نعمت 
منونايكن صالة

ممبريكن 
كقواتن روحاني

دافت مراساءي 
كمانيسن ايمان

 كفنتيغن
خشوع دالم

 صالة
خشوع

 دري سضي ايستيله فوال اياله 
ه  دغن  منومفوكن هاتي دهادفن اللَّ

منتفكن اغضوتا، ممهمي سرتا  مغحياتي 
ستياف فركاتاءن دان فربواتن يغ 
دالكوكن دري اول هيغض اخير 

صالة
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4.7.13
• التيه موريد ممهمي مقصود باخاءن دالم صالة سفرتي سورة الفاتحة اونتوق مندافتكن 

خشوع.
• جلسكن  فرانن هاتي، عقل دان اغضوتا کتيک صالة اونتوق مندافتكن خشوع.

خارا مندافتكن خشوع دالم صالة
اونتوق مندافتكن صالة يغ خشوع، لغكه2 برايكوت فرلو دالكوكن:  

سبلوم منونايكن صالة
منونايكن صالة فد اول وقتو  •

مثمفورناكن وضوء دغن منجاض سنة دان   •
ادب-ادبث

مندهولوكن صالة سنة رواتب   •
منجاءوهكن تمفت صالة درفد سضاال   •

ضغضوان

فرانن عقل فيكيرن کتيک صالة
ممهمي دان مغحياتي مقصود باخاءن   •

دالم صالة
تيدق مميكيركن حال2 كدنياءن  •

فرانن اغضوتا کتيک صالة
مات مليهت تمفت سجود كتيك   •

برديري
تيدق برفاليغ، منجليغ اتاو مالكوكن   •
فرضرقن يغ بوكن درفد فربواتن صالة

فرانن هاتي کتيک صالة
يقين بهاوا اللَّه  مغتاهوءي فرالكوان كيت  •
  مراساكن سأوله-اوله كيت مليهت اللَّه  •

اتاو اللَّه  مليهت كيت
مغحاضيركن راس ضرون ترهادف كهيبتن   • 

 اللَّه
مغغضف صالة يغ دتونايكن سباضاي صالة يغ   •

تراخير

كالسيفيكاسيكن فكتور لوارن دان فكتور  دالمن يغ مغهالغ خشوع كتيك صالة.  
سيتواسي  مغاتسي  باضايمان  بينچغکن  تيليفون بردريغ کتيک سدغ صالة.  

اكتيؤيتي
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فنيالين

كاتضوريكن فركارا يغ برايكوت سام اد روكون، سنة هيئات، اتاو سنة ابعاض.  1

ثاتاكن صح اتاو تيدق صح باضي مسئله يغ برايكوت:  2

عبد الرحيم تيدق مغغكت تاغن كتيك تكبيرة اإلحرام.    
عمران منونايكن صالة ظهر تنفا ممباخ دعاء افتتاح.   

حفصه منونايكن صالة فرض صبح تتافي تيدق يقين ماسوق وقتو.   
يوسف ممبري سالم يغ فرتام تنفا مماليغكن موكاث ككانن.   

ساره منونايكن صالة دغن منوتوف عورة تتاقي تيدق مماكاي تلكوغ.   

كاتضوري فركارا كاتضوري فركارا كاتضوري فركارا
ممباخ تحية 

اول
9 اعتدال 5 نية 1

دودوق تحية 
اخير

10 ممباخ دعاء 
قنوت

6 ممباخ 
الفاتحة

2

برصلوات كفد 
نبي  دالم 

تحية اخير

11 سجود 7 ممباخ 
سورة

3

ممبري سالم 
يغ كدوا

12 ممباخ تسبيح 
كتيك سجود

8 ركوع 4

اكتيؤيتي

فرباثق هالمن اين اونتوق توجوان اكتيؤيتي موريد.  •

افاكه مقصود صالة دري سضي بهاس دان ايستيله؟  1

جلسكن دوا حكمه صالة دان دوا عاقبة منيغضلكن صالة دالم كهيدوفن موريد.  2

عبادة صالة ممفو منيغكتكن تاهف كصيحتن ماءنسي.3  
جلسكن بنتوق2 فرالكوان صالة دان كسنث ترهادف سسواتو فثاكيت.  

كموكاكن فندافت اندا مغاف ماءنسي سوكر خشوع كتيك صالة.  4

خادغكن تيض خارا اونتوق خشوع دالم صالة.  5

برداسركن كرتن اخبار اين، بينخغكن فونخا مسئله يغ دفافركن.  6
KBAT
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نبي محمد رسول فيليهن،
ممباوا رحمة درفد توهن،

خونتوهي نبي سوري تالدن،
ايكوت اجرن سفنجغ زمان.

هيدوف برديكاري اخالق ترفوجي،
كرجاي دخاري تيغضي مرواه ديري،

يقين اوسها ممبينا ديري،
برجاي دنياوي جوض اخروي.

وجه برسري اخالق ترفوجي،
مرنده ديري ستياف هاري،
امانه دبري دتوناي جنجي،

موره رزقي  هيدوف دبركتي.

بيجق بستاري خكف ترفري،
خدمت دبري اومت دكاسيهي،

سغكيتا دجاءوهي سجهترا الضي،
فمباغونن روحاني اساس َمَدِني.

اسراء دان معراج انوضره توهن،
باضي مليهت ارتي كبسرن،

فغالمن لواس خره ماس دفن،
باضي منمفوه سضاال كسوليتن.

هجره دان جهاد جغكاو سمفادن،
برسام صحابت بينا كتمدونن،

ستياف ماس دافت ضنجرن،
منجادي نبي ككاسيه توهن.
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•  خريتاكن روايت هيدوف نبي محمد  برموال دري كالهيرن بضيندا.
. ه • نيالي: خينتا كفد رسول اللَّ

5.1.1
5.1.6

ه بن عبد المطلب بن هاشمنام محمد بن عبد اللَّ
أحمد، الَماِحي، الحاِشر، الَعاِقبنام الءين

األمينضلرن
تاريخ دان

تمفت الهير
12 ربيع األول، تاهون ضاجه

دمکة
أَُبو الَقاِسِمُكِنَية
آمنة بنت َوْهٍبايبو

ْعِديَّةايبو سوسوان ُثَوْيَبُة اأَلْسَلِميَُّة، َحِليَمُة السَّ
ْيماء، ُأمُّ أَْيَمنفغاسوه الشَّ

ايستري

َخِديَجة بنت ُخوَِْيِلد 
َسْوَده بنت َزْمَعة

َعاِئَشة بنت أَُبو َبْكر 
َحْفَصة بنت ُعَمر 

َزْيَنب بنت ُخَزْيَمة 
ُجَوْيِريَّة بنت الحاِرث

َزْيَنب بنت َجْحٍش
ُأمُّ َسَلَمة بنت أَُبو ُأَميَّة 

َصِفيَّة بنت ُحَيى 
ُأمُّ َحِبيَبة بنت أبو ُسفيان 

َمْيُموَنة بنت الَحاِرث
 َماِرَيُة الِقْبِطيَّة

ه، إبراهيم، زينب، ُرَقيَّة،          انق القاِسم، عبد اللَّ
ُأمُّ ُكْلُثوم دان فاطمة  

تاريخ دان 
12 ربيع األول تاهون 11 هجرة دمدينةتمفت وفاة

كالب
ُقَصي

عبد مناف
هاشم

عبد المطلب

ه عبد اللَّ

ُزْهَرة

عبد مناف

وهب

آمنة

 سلسيله كتورونن سبله باف دان ايبو نبي محمد

 نبي محمد

: صيفت فيزيكل نبي محمد

ه  مميليقي روفا فارس يغ  اللَّ رسول 

امت تمفن، سدرهان تيغضي دان بربادن 

دان  مايغ  ايكل  بضيندا  رمبوت  تضف. 

سنتياس كليهتن برميثق. سنتياس كليهتن 

خريا دان سيضق. مات هيتم بضيندا هيتم 

فكت دان بولو مات بضيندا لنتيق. فارا 

فارس  روفا  منخريتاكن  يغ  صحابت 

بضيندا فستي بركات، “اكو تيدق فرنه 

دغن  ستنديغ  يغ  الءين  اورغ  مليهت 
”. كتمفنن نبي محمد

ُكِنَية اياله فغضيلن كفد سسأورغ دسمفيغ نام اتاو 
ضلرن، دغن ملتقكن “أبو” باضي لالكي دان “ ُأمُّ ” 

باضي فرمفوان دأول سسواتو نام.

ضالري کات
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نبي محمد  دديديق اوليه اللَّه  دغن كهيدوفن يغ منخابر سباضاي فرسدياءن اونتوق 
دالنتيق منجادي رسول يغ اضوغ. اعتبار

سلوروه كهيدوفن نبي محمد  منجادي خونتوه تالدن كفد اومت إسالم. تردافت ببراف 
فريستيوا فنتيغ دالم سيره نبي محمد  يغ فرلو كيت حياتي دان خونتوهي. انتاراث ترماسوقله:

كرونولوضي فريستيوا فنتيغ سبلوم نبي محمد  دالنتيق منجادي رسول اياله:

 فريستيوا فنتيغ دالم كهيدوفن نبي محمد

خريتاكن قيصه كهيدوفن نبي محمد  برموال دري كالهيرن هيغض برعمور 20 تاهون.  •
. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

فريستيوا تيمفوه عمور
بضيندا دفليهارا اوليه حليمة السعدية دفركامفوغن َبِنْي َسَعْد يغ جاءوه 

درفد عنصور نيضاتيف. 2 تاهون سلفس 
كالهيرن

دادا بضيندا دبده اوليه مالئكة جبريل. 4 � 2 تاهون

نبي محمد  تيغضل برساما-سام دغن ايبو بضيندا. كتيك برعمور 
6 تاهون، بضيندا دباوا مالوت قبور باف بضيندا دمدينة. ايبو بضيندا 

منيغضل دأبواء دالم فرجالنن فولغ كمكة.
2 تاهون 6 � 4 تاهون

هيغض  المطلب،  عبد  بضيندا،  داتوق  اوليه  دفليهارا    محمد  نبي 
داتوق بضيندا منيغضل دنيا. سلفس ايت، نبي محمد  تيغضل فوال 

دغن باف ساودارا بضيندا، أَُبو َطاِلب.
2 تاهون 8 � 6 تاهون

نبي محمد  مغيكوت أَُبو َطاِلب، كشام. دفرتغهن جالن أَُبو َطاِلب 
مندافت نصيحت درفد ُبَحْيَرا الرَّاِهب كتيك دباندر ُبْصَرى،  سمفادن 
شام سوفايا ممباوا فولغ نبي محمد  كمكة كران بيمبغ دبونوه اوليه 

اورغ يهودي.
12 تاهون

ِحْلُف  مثقسيكن  بضيندا  ساودارا  باف٢  دغن  برساما-سام  بضيندا 
دالم  ترانياي  يغ  اورغ  ممبيال  اونتوق  فرجنجين  ياءيت  الُفُضوِل، 

فرنياضاءن. 20 تاهون
سوسوان  ساودارا  دغن  برساما-سام  كمبيغ  مغضمباال  بضيندا 

دفركامفوغن بني سعد كمودين دمكة.

سبلوم كرسولن

5.1.1
5.1.2
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اعتبار
      : صيفت كمولياءن يغ فرلو دخونتوهي درفد فريستيوا اين اياله نبي محمد

منونايكن امانه  
ممفوثاءي كرجاي  

مندافت كفرخاياءن مشاركت  
منجالنكن كرجا دغن ماهير دان بيجقسان   

اعتبار
انتارا اخالق موليا نبي محمد  يغ مناريق فرهاتين سيدتنا خديجة  ترماسوقله:

جوجور  
منجاض ادب دان باتس فرضاءولن  

مغحرمتي كلوارض  

برداضغ كشام
كوتا  دلوار  فرنياضاءن  دالم  بركخيمفوغ    محمد  نبي  تاهون،   25 برعمور  كتيك 
وانيتا  سأورغ   ، خديجة  سيدتنا  دغن  نياض  براوروس  بضيندا  المكرمة.  مكة 
ه  ممباوا بارغ داضغن سيدتنا   قريش يغ ساغت برهرتا دان برهاتي موليا. رسول اللَّ
 . كشام دغن دبنتو اوليه َمْيَسَرة، سأورغ فكرجا لالكي سيدتنا خديجة  خديجة
 سماس براد دشام، نبي محمد  منجالنكن فرنياضاءن دغن فنوه جوجور دان امانه. اخيرث
 نبي محمد  ممباوا فولغ كأونتوغن يغ لوماين بركة كتكونن دان كماهيرن بضيندا.

25
تاهون

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

خريتاكن فريستيوا فرنياضاءن نبي محمد  دشام دان فركهوينن بضيندا.  •
. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

 بركهوين دغن سيدتنا خديجة

سكمباليث نبي محمد  فد كالي كدوا دري شام، سيدتنا خديجة  مغمبيل 
كفوتوسن اونتوق بركهوين دغن نبي محمد . فغالمن بلياو براوروسن دغن 
نبي محمد  دان كمولياءن اخالق يغ دخريتاكن اوليه َمْيَسَرة سوده خوكوف 
منجاديكن هاتيث ترفيكت دغن نبي محمد . سيدتنا خديجة  مغهانتر 
ساله سأورغ كاون رافتث،  َنِفيسة بنت ُمَنبِّه اونتوق مثاتاكن حسرت ترسبوت 
كفد نبي محمد . نبي محمد  منريما حسرت موليا ترسبوت دان ممينغ 
سيدتنا خديجة  ماللوءي باف ساوداراث َعْمُرو بن َأَسد. حاصيل فركهوينن 

دغن سيدتنا خديجة  نبي محمد  دكورنياءي انم اورغ انق.

25
تاهون

كونخي علمو
سأورغ الضي انق نبي 

محمد  يغ برنام 
إبراهيم  اياله حاصيل 

فركوغسين هيدوف 
بضيندا  دغن َماِرَيُة 

اْلِقْبِطيَّة.
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نبي محمد  مغهمفركن ِرَداء )سليندغ( بضيندا كمودين ملتقكن حجر األسود دتغه-
تغهث. بضيندا ممينتا كتوا٢ قبيله ممضغ هوجوغ رداء ترسبوت دان ممباواث براماي-
راماي كفنجورو كعبة. اللو بضيندا مغمبيل حجر األسود دان ملتقكنث دتمفت اصل. 

مجليس ترسبوت برجالن دغن لنخر دان سموا يغ حاضير برفواس هاتي.

يغ  سأورغ  الَمْخُزوِمي،  ُأَميَّة  أبو  اخيرث 
دحرمتي دالم كالغن قبيله عرب مغاجوكن 
مريك  سوارا.  سبولت  دتريما  يغ  خادغن 
يغ  فرتام  اورغ  كفوتوسن  منريما  برسديا 
ماسوق كفينتو َبِني َشْيَبة كتيك ايت. دغن 
مماسوقيث  يغ  فرتام  اورغ    اللَّه  تقدير 
اياله نبي محمد . سموا يغ  مليهت نبي 
محمد  ماسوق كمسجد بركات “دياله 
الَصاِدق اأَلِمْين )اورغ يغ بنر الضي امانه(”.

•  خريتاكن فريستيوا فلتقن حجر األسود دغن مغضوناكن ريفليكا حجر األسود دان باهن 
موجود.

. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

بوات سيموالسي فلتقن حجر األسود دغن 
مغضوناكن رداء دان ريفليكا حجر األسود.

اكتيؤيتي

فريستيوا فلتقن حجر األسود

تاهون،   35 برعمور    محمد  نبي  كتيك 
مرونتوهكن  سهيغض  بسر  بنجير  دلندا  مكة 
اونتوق  برفاكت  عرب  قبيله  كعبة.  دينديغ 
توروت    محمد  نبي  كعبة.  فوليه  ممباءيق 
ممبنتو دالم فمبيناءن ترسبوت. افابيال تيبا ماس 
اونتوق ملتقكن سموال حجر األسود دفنجورو 
كعبة، برالكو فربوتن انتارا كتوا قبيله سهيغض 

همفير برالكو فرتومفهن داره.

35
تاهون

اعتبار

 : فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد قيصه اين اياله نبي محمد
برصيفت تواضع   

توروت سرتا دالم اكتيؤيتي كمشاركتن  
منريما امانه دغن فنوه تغضوغجواب  

مثلسايكن مسئله مشاركت دغن بيجقسان  
مندامايكن كهيدوفن مشاركت  
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40منريما وحي فرتام 
تاهون

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

• خريتاكن فريستيوا نبي محمد   منريما وحي فرتام دان مثمفايكن دعوه.
. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد •

سلفس كرسولن

بضيندا  ايت  تاهون. كتيك   40 برعمور  بضيندا  برموال كتيك    نبي محمد  ايرا كرسولن 
درفد  اومت  مثالمتكن  مميكيركن خارا  دان  برعبادة  اونتوق  برسنديرين دضوا حراء  سوك 
 . كسستن جاهيلية. فد سواتو هاري دالم بولن رمضان، بضيندا دداتغي مالئكة جبريل
ستياف  ممباخ.  بضيندا  مثوروه  دان  كالي  تيض    محمد  نبي  ارت  مملوق    جبريل 
اخيرث  ممباخ”.  تاهو  تيدق  منجواب، “ساي  بضيندا  ممباخ،  بضيندا  مثوروه  جبريل   كالي 

جبريل  مغاجر نبي محمد  وحي فرتام:

ه  اونتوق مثمفايكن دعوه،  ستله نبي محمد  منريما فرينته اللَّ
بضيندا منجالنكن توضس دعوه دغن ضيضيه دان صبر. دعوه  يغ 
دسمفايكن اوليه بضيندا مندافت سمبوتن درفد مشاركت عرب 
تراوتام همبا عبدي دان ضولوغن يغ لمه. نامون بضيتو، اد جوض 

. يغ مننتغ دعوه نبي محمد

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
ک  ک  ک  ک   گ  گ  

)سورة العلق، 96 : اية 1-5(
ترجمهن:

باخاله )واهاي محمد( دغن نام توهنمو يغ منخيفتا )سكالين مخلوق(. دي منخيفتا ماءنسي 
درفد سضومفل داره بكو. باخاله، دان توهنمو يغ مها فموره. يغ مغاجر ماءنسي ماللوءي 

فينا دان توليسن. دي مغاجر ماءنسي اف٢ يغ تيدق دكتاهوءي.

كونخي علمو
دان  برايمان  يغ  فرتام  اورغ 

مثوكوغ دعوه بضيندا اياله:
ايستري بضيندا، سيدتنا    

 خديجة
صحابت قريب بضيندا،   
 سيدنا أبو بكر

سفوفو بضيندا يغ ماسيه   
كخيل، سيدنا علي بن 

 أبو طالب

اعتبار

      : فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد قيصه اين اياله نبي محمد
تيدق سوك دغن كسستن مشاركت  

ه  اونتوق مموهون فتونجوق برعبادة دان برمناجات كفد اللَّ  
منونايكن امانه اونتوق مثمفايكن دعوه  

برصبر دان استقامة مثمفايكن دعوه  
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   اسراء دان معراج

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

خريتاكن فريستيوا اسراء دان معراج.  •
. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

اعتبار

فريستيوا اسراء دان معراج ممبريكن 
: اعتبار بهاوا نبي محمد

روح  دغن  معراج  اسراء  منجالني     
دان جسد. 

اجرن  ممباوا  يغ  تراخير  رسول    
رسول  فارا  اجرن  سفرتي  توحيد 

سبلوم بضيندا.  
سخارا  صالة  كفرضوان  منريما    
تروس درفد اللَّه  سباضاي عبادة 

يغ فاليغ اوتام دالم إسالم.
كتيك    اللَّه  فرتولوغن  مندافت    

مثمفايكن كبنرن.

نبي محمد  دباوا فد وقتو 
مالم دري َمْسِجِد الَحَرام دمكة 

كَمْسِجِد اأَلْقَصى دفلسطين. 

سبلوم  كمكة  تورون  بضيندا 
صبح دان منخريتاكن فغالمن 

بضيندا كفد فندودوق مكة.

دالم فرجالنن، بضيندا 
دتونجوقكن دغن فلباضاي 

ضمبرن يغ اكن برالكو كفد 
اومت بضيندا.

  بضيندا مغهادف اللَّه 
دان منريما كفرضوان صالة 

ليم وقتو.

بضيندا منجادي امام صالة كفد 
فارا نبي دمسجد األقصى.

بضيندا دباوا معراج مرنتس 
توجوه الفيسن الغيت 

سهيغض كِسْدَرُة الُمْنَتَهى.

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّه  َأنَّ َرُسوَل اللَّه  َقاَل: 
ُه  َبْتِنى ُقَرْيٌش ُقْمُت ِفى اْلِحْجِر َفَجَلى اللَّ ا َكذَّ َلمَّ

ِلى َبْيَت اْلَمْقِدِس َفَطِفْقُت ُأْخِبُرُهْم َعْن آَياِتِه 
َوَأَنا َأْنُظُر ِإَلْيِه.

)متفق عليه(
ترجمهن:

رسول  بهاوا  مروايتكن    اللَّه  عبد  بن   جابر 
اللَّه  برسبدا: افابيال اورغ قريش مندوستاكنكو، 
  اللَّه  اللو  إسماعيل  دحجر  برديري  اكو 
لنتس اكو  المقدس.  ممفرليهتكن كفداكو بيت 
منخريتاكن كفد مريك صيفت٢ بيت المقدس 

سمبيل مليهت كفداث.

باف  ايت،  دسمفيغ   . محمد  نبي  دعوه  ممفرتاهنكن  ستيا  سنتياس    خديجة  سيدتنا 
ساودارا نبي، أبو طالب ممبيال نبي محمد  واالوفون بلياو تيدق مملوق إسالم. كماتين 
مريك بردوا مثببكن نبي محمد  بردوكاخيتا. كدوكاءن نبي محمد  اين تراوبت افابيال 
يغ  معراج.  دان  اسراء  فريستيوا  دالم    اللَّه  كبسرن  تندا٢  مثقسيكن  مغمبارا  دباوا  بضيندا 

برايكوت اياله كرونولوضي ريغكس فريستيوا اسراء دان معراج:

51
تاهون

غکتن 1
م تي

سال
ن إ

ديق
ندي

ڤ

147



اورغ كافير مكة برتيندق مغهالغ دعوه نبي محمد  دغن فلباضاي خارا. تردافت دالم كالغن 
ه  اونتوق برهجره  صحابت يغ دسيقسا دان دبونوه. اخيرث نبي محمد  مندافت فرينته اللَّ
سلفس  تاهون   13 برالكو  اين  فريستيوا  )َيْثِرب(.  كمدينة  صحابت  فارا  دغن  برساما-سام 
مغهاروغي  ترسبوت  فرينته  مثاهوت    محمد  نبي  دعوه،  كفنتيغن  دمي  بضيندا.  كرسولن 
فلباضاي هالغن اونتوق برهجره كمدينة برساما-سام دغن سيدنا أبو بكر الصديق . دغن 
بضيندا  ايت،  سبلوم  دغن سالمت.  كمدينة  تيبا  برجاي  اخيرث  مريك  رافي،   يغ  فرانخغن 

سيغضه دُقَباء دان ممبينا مسجد يغ فرتام دسان.
برترسكن  يغ  فمرينتهن  ممبينا    نبي محمد  دمدينة 
ممفرساوداراكن  َنَبِوي،  َمْسِجد  ممبينا  بضيندا  وحي. 
ُمَهاِجِرين دغن اَْنَصار، دان مغضوبل فياضم مدينة سباضاي 

اساس فمبنتوقن نضارا. 
محمد  نبي  اوغضول،  يغ  تمدون  ممبنتوق  دالم 
كأمانن  مغضوضت  خوبا  يغ  موسوه  تنتغن  مغهادفي   
مهاجرين  قوم  دغن  برساما-سام    محمد  نبي  مدينة. 
دغن  موسوه  درفد سرغن  مدينة  ممفرتاهنكن  انصار  دان 
 سماغت جواغ يغ هيبت. انتارا ففرغن يغ دفيمفين اوليه 
نبي محمد  ترماسوقله ففرغن َبْدر، ُاُحد، َخْيَبر، فمبوكاءن 

مكة دان ُحَنْين.

خاري معلومت سخارا 
بركومفولن بركاءيتن دغن 

ففرغن يغ دفيمفين اوليه 
نبي محمد  دان بنتغكن 
دغن مغضوناكن خرتا الير.

اكتيؤيتي

. ايمبس كمبالي فريستيوا هجرة دان فمبنتوقن نضارا إسالم يغ دالكوكن اوليه نبي محمد  •
. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

كونخي علمو

: ففرغن فد زمان نبي محمد
َغزَوة: فاسوقن تنترا إسالم يغ    

دفيمفين سنديري اوليه نبي 
محمد  ) 28 ففرغن(.

َسِريَّة: فاسوقن تنترا إسالم    
يغ تيدق دسرتاءي اوليه نبي 

محمد  دان بضيندا مالنتيق 
سأورغ كتوا )امير( اونتوق 
مميمفين ففرغن )54 ففرغن(
جومله سموا ففرغن اياله 82.   

اعتبار

فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد فريستيوا هجره دان كفيمفينن 
نبي محمد  ترماسوقله:

. سغضوف برقربان دمي منضقكن اضام اللَّه  نبي محمد   
بضيندا مثمفايكن إسالم دغن سمفورنا دان فنوه امانه.   
بضيندا ممبنتوق فمرينتهن يغ عاديل برترسكن وحي.    

نضارا إسالم مدينة منجادي موديل نضارا إسالم ترباءيق.   

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

53   هجره كمدينة دان فمبنتوقن نضارا إسالم
تاهون
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اعتبار
  اللَّه  اوليه  دأوتوسكن    محمد  نبي   

اونتوق مميمفين ماءنسي كجالن يغ بنر.
فرجواغن  دغن  دفنوهي  بضيندا  كهيدوفن   

دان فغوربانن دمي كتيغضين اضام إسالم. 
دان  سأيمبغ  يغ  تمدون  ممبنتوق  بضيندا   
كخمرلغن  اساس  منجادي  يغ  سمفورنا 

تمدون هاري اين. 
دغن  بودي  ترهوتغ  امت  ماءنسي  اومت   
تولوق  اد  تيدق  يغ    محمد  نبي  جاس 

بنديغ.

 . ستياف مسلم واجب منخينتاءي نبي محمد
انتارا تندا خينتا كفد بضيندا  ترماسوقله:

مغيكوتي سنة نبي محمد ، مماتوهي فرينته   
دان منجاءوهي الرغن بضيندا

  سنتياس مريندوءي بضيندا نبي محمد  
ممولياكن دان برتواضع افابيال مندغر نام نبي   

محمد  دغن برصلوات كأتس بضيندا
اد  يغ  )اورغ  الَبْيت  َاْهُل  منخينتاءي   
فارا  دان  بضيندا(  دغن  كلوارض  فرتالين 
 صحابت )اورغ برايمان يغ سمفت برتمو 

) نبي محمد

كونخي علمو

ستله سمفورنا منجالنكن توضس سباضاي رسول، 
األول،  ربيع   12 اثنين  هاري  ضحى  وقتو  فد 
 ، عائشة  سيدتنا  درومه  هجرة،    11  تاهون 
نبي محمد  دجمفوت كمبالي منموءي فنخيفتاث. 
  ككاسيه اللَّه  بريتا دوك كوفاتن نبي محمد
  اين مغضمفركن فندودوق مدينة. جسد نبي محمد

. يغ موليا دمقامكن درومه سيدتنا عائشة

تراللو باثق سومبغن نبي محمد  كفد تمدون إسالم. 
انتاراث ترماسوقله:

ممبينا مشاركت برساتو فادو ممفرتاهنكن نضارا  
منجاديكن مسجد سباضاي فوست فمرينتهن دان   

فوست كمشاركتن دسمفيغ تمفت عبادة
ممبنتوق اومت يغ فاتوه دان سغضوف برقربان دمي   

كسوخين إسالم
دان  تراوغضول  نضارا  سباضاي  مدينة  منجاديكن   
منجادي خونتوه تمدون يغ ضميلغ سهيغض دكنلي 
سباضاي “المِديَنة الُمَنوََّرة” يغ برارتي كوتا برخهاي

توليس اوخفن فوجي-فوجين دان    
. مثاتاكن كخينتاءن كفد نبي محمد
  الونكن صلوات كفد نبي  محمد   

براماي-راماي.

اكتيؤيتي

جلسكن سومبغن نبي محمد  ترهادف فمبنتوقن تمدون إسالم دان فريستيوا كوفاتن   •
بضيندا. 

. بينخغكن اعتبار درفد روايت هيدوف، فريستيوا فنتيغ دان اخالق نبي محمد  •

مقام رسول اللَّه  دمدينة المنورة

  جاس نبي محمد  تياد تولوق بنديغ

 63   كوفاتن رسول اللَّه
تاهون
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. اداله انتارا بوقتي كخينتاءن كيت كفد نبي محمد  برصلوات كفد نبي محمد

. ثاتاكن بيوداتا نبي محمد  1

. جلسكن فريستيوا فنتيغ سبلوم دان سلفس كرسولن نبي محمد  2

. دالم فريستيوا سبلوم كرسولن نبي محمد  ترغكن اخالق رسول اللَّه   3

. هورايكن اعتبار درفد فريستيوا اسراء دان معراج دان هجره نبي محمد   4

5  باضايماناكه اندا منخونتوهي اخالق نبي محمد  سكيراث اندا دالنتيق سباضاي سأورغ 

فميمفين دسكوله؟

. اوجي ميندا اندا دغن فرماءينن دباوه سمبيل برصلوات كفد نبي محمد

ٍد الّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َنِبيَِّنا َوَمْواَلَنا ُمَحمَّ
 َوَعَلى ٰاِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن.

اكتيؤيتي

فنيالين

خارا فرماءينن:
فيليه كد )ترترا فداث نومبور دان ورنا يغ بربيذا(  •

• برداسركن نومبور دان ورنا يغ تردافت فد كد فيليهن، الكوكن اكتيؤيتي يغ دمينتا فد فافن فرماءينن.

53 35 2540

نشيداعتبارفريستيوا

63

63 35 5353 4063

51

اندا  كهيدوفن  دالم    محمد  نبي  كفد  اندا  كخينتاءن  ممبوقتيكن  اندا  باضايماناكه    6

سالءين اوخفن صلوات؟ KBAT
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ايرا مشاركت جاهيلية
فالجرن
25

مقصود جاهيلية

•  فافركن ضمبر سيتواسي مكة يغ سنتياس براوبه سجق زمان جاهيلية دان ضمبر2 يغ 
منونجوقكن فراوبهن2 فيزيكل بيناءن دمسجد الحرام. مينتا موريد برفيكير تنتغ فراوبهن 

سالءين فراوبهن ترسبوت.

•  فافركن ضمبر سيتواسي مكة يغ سنتياس براوبه سجق درفد زمان جاهيلية )ايلوستراسي 
فلوكيس( دان ضمبر2 يغ منونجوقكن فراوبهن2 فيزيكل دان بيناءن دمسجد الحرام. 

مينتا موريد برفيكير تنتغ فراوبهن سالءين فراوبهن ترسبوت.

5.2.1

اتاو جاهيل.  جاهيلية براصل درفد فركاتاءن عرب “َجَهَل” يغ برمقصود تيدق تاهو، بودوه 
: فركاتاءن جاهيلية اين دضوناكن دالم القرءان ماللوءي فرمان اللَّه

ايت  كتيك  عرب  مشاركت  كجاهيلن 
بوكن برمقصود مريك تيدق برعلمو. مريك 
برقصيده.  دان  برشعير  كهيبتن  دغن  تركنل 
نامون بضيتو، مريك جاهيل عقيدة دان اخالق.

جاهيل عقيدة

نبي  دان  إبراهيم  نبي  اجرن  مغانوت  مريك 
إسماعيل  تتافي منخمفورادوقكنث دغن 

فثمبهن برهاال، عملن سيحير دان خرافة.

جاهيل اخالق

بوروق  فريالكو  مالكوكن  باثق  مريك 
همبا،  دان  فرمفوان  منيندس  سفرتي سوك 

برجودي سرتا مينوم ارق.

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ...
)سورة األحزاب، 33 : اية 33(

ترجمهن:
جاغنله  دان  كامو  درومه  تيغضل  كامو  هندقله  دان 
كامو منددهكن ديري سفرتي يغ دالكوكن اوليه اورغ 

جاهيلية فد زمان دهولو...
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فد موالث، ماجوريتي مشاركت عرب براضام دغن 
اضام حنيف. اضام حنيف اياله اضام يغ دباوا اوليه 
نبي إبراهيم دان نبي إسماعيل . اضام اين اضام 
دافت  بوقتيث  إسالم.  اضام  سفرتي  سام  سماوي، 
دليهت فد چيري٢ كفرخاياءن اضام حنيف يغ سام 

دغن إسالم، سفرتي:
فرخاي كفد اللَّه ، توهن يغ ساتو   

هيدوف  دان  كبغكيتن  هاري  كفد  فرخاي    
سسوده ماتي

فرخاي كفد دوسا دان فهاال   
اجرن اضام حنيف يغ دتروسكن عملنث دالم 
شريعة إسالم سفرتي عبادة قربان، عبادة حج دان 

عمرة.

َعاِمر  بن  َعْمُرو  اوليه  دفركنلكن  موال  اين  اضام 
اجرن  منموكن  دي  ُخَزاَعة.  فميمفين  ُلَحْي،  بن 
ترسبوت دري نضري شام اللو ممباوا برهاال برنام 
“ُهَبل” كمكة دان ملتقكنث ددالم كعبة. كمودين، 
سوفايا  مكة  فندودوق  سلوروه  ممرينتهكن  دي 
مثمبه برهاال ترسبوت. اضام اين دخمفورادوقكن 
دغن اضام حنيف سهيغض مونخول سباضاي اضام 

. يغ منشيريككن اللَّه
كفد  دسيبركن  اين  برهاال  فثمبهن  اضام 
اورغ عرب كتيك موسيم حج. كتيك  سلوروه 
مكة برجاي دبوك اوليه نبي محمد ، اد سباثق 
360 برهاال دسكيتر كعبة. كسمواث دموسنهكن 

اوليه بضيندا دان فارا صحابت.

اضام حنيف

اضام فثمبه برهاال

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نبي محمد  دري سضي عقيدة

•  جلسكن كأداءن مشاركت عرب سبلوم كرسولن نبي محمد  دري سضي عقيدة.
•  مينتا موريد منخاري معلومت تنتغ ساتو اضام كمودين منرغكنث دهادفن كلس.

5.2.2

  مشاركت عرب سبلوم كرسولن نبي محمد
مغانوت باثق اضام دان اجرن، انتاراث:

اضام يهودي اياله اضام سماوي يغ دأوبه سواي 
درفد اجرن نبي موسى  مغيكوت كأيغينن 
دان  نبي  فارا  ممفتنه  باثق  مريك  فغانوتث.  فارا 
دري  داتغ  مريك   . نبي محمد  اجرن  منولق 

فلسطين كنضارا عرب.

اياله اضام سماوي يغ دأوبه سواي  اضام نصراني 
كأيغينن  مغيكوت    عيسى  نبي  اجرن  درفد 
  عيسى  نبي  ممڤرچاياءي  مريك  فغانوتث. 
سباضاي انق توهن. مريك داتغ دري حبشة دان 
روم. ابرهة، راج نصراني ممبينا تمفت عبادة بهارو 
دمكة،  كعبة  فوفوالريتي  مثاءيغي  اونتوق  ديمن 
نامون ضاضل دغن فرتولوغن اللَّه . قيصه اين 

تله دفافركن دالم سورة الفيل.

مجوسي اياله كفرخاياءن يغ دأنوتي اوليه ضولوغن 
فثمبه افي. فد مالم كالهيرن رسول اللَّه ، افي يغ 
دسمبه اوليه فغانوت مجوسي دفرسي تله فادم. افي 
ترسبوت تيدق فرنه فادم سالما 1000 تاهون سبلوم 

. كالهيرن رسول اللَّه

بندا  ستياف  بهاوا  كفرخاياءن  اياله  انيميسمى 
ممفوثاءي روح دان سماغت. اوليه ايت، فغانوت 
ماتاهاري،  سفرتي  عالم  مثمبه  اين  كفرخاياءن 

بينتغ دان فوكوق.

اضام يهودي

اضام نصراني

كفرخاياءن مجوسي

كفرخاياءن انيميسمى
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جلسكن كأداءن مشاركت عرب سبلوم كرسولن نبي محمد  دري سكي اخالق.  •
ترغكن سبب رسول اللَّه  دأوتوسكن كفد مشاركت جاهيلية.  •

5.2.3
5.2.4

رسول اللَّه  دأوتوسكن كفد مشاركت جاهيلية كران ببراف سبب، ياءيت:
مشاركت جاهيلية ممفوثاءي نيالي نيضاتيف سفرتي سوك برجودي، برزنا، مينوم ارق   1

سرتا مرندهكن مرتبت وانيتا. سالءين ايت، مريك جوض سوك مغعملكن خرافة دالم 
بنر. بضيندا  كهيدوفن. رسول اللَّه  داتغ ممباوا اجرن يغ ممندو مريك كجالن يغ 
دأوتوسكن اونتوق مثمفورناكن اخالق. مشاركت عرب جاهيلية لبيه موده دلنتور كران 
  مريك بوتا حروف. حال اين سخارا تيدق لغسوغ منجادي بوقتي كرسولن نبي محمد
كران بضيندا تيدق فرنه ممباخ اتاو ممفالجري كتاب اضام سماوي دان اجرن اضام فوربا.
سمننجوغ عرب ترلتق دأنتارا امفت كواس بسر دنيا فد وقتو ايت، ياءيت روم، فرسي،   2

ضريك دان اينديا. كدودوقن يغ ستراتيضيك اين منجاديكن إسالم موده ترسيبر كسلوروه 
تمدون دنيا دان فلباضاي بغسا كتيك ايت.

فغوتوسن رسول اللَّه  كفد مشاركت جاهيلية

  سبب الءين رسول اللَّه
دأوتوسكن كفد مشاركت 

عرب اياله:
اداث كعبة يغ   

دكونجوغي اونتوق 
توجوان عبادة

كأيستيميواءن بهاس   
دان بودايا عرب

كونخي علمو

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نبي محمد  دري سضي اخالق

مشاركت عرب جاهيلية تركنل دغن فريالكو بوروق. نامون، مريك جوض ممفوثاءي فريالكو 
يغ باءيق. فريالكو باءيق ترسبوت دأعتراف سباضاي اخالق محموده دالم إسالم. يغ برايكوت 

مروفاكن اخالق بوروق دان اخالق باءيق يغ دعملكن اوليه مشاركت عرب جاهيلية.
اخالق باءيقاخالق بوروق

منفتي جنجيبرجودي دان مينوم ارق
براني، قوات دان فانتغ مثره كالهفنزناءن دان فالخورن برللواسا

منجاض كبرسيهن مولوت دان كوكومغعملكن بيضامي
تيدق مغهويني مريك يغ اد فرتالين دارهفواريثن هرتا هاث فد لالكي

مغحرمتي تتاموممبونوه انق فرمفوان
طاعة كفد فميمفينمغعملكن تنوغ نصيب

مغحرمتي بولن حرامبرفرغ كران فركارا يغ كخيل
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اكتيؤيتي

ثاتاكن مقصود جاهيلية.  1

جلسكن كأداءن عقيدة دان اخالق مشاركت عرب   2

. سبلوم كرسولن نبي محمد
ترغكن سبب رسول اللَّه  دأوتوسكن كفد مشاركت جاهيلية.   3

هورايكن فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد نيالي نيضاتيف مشاركت عرب جاهيلية.   4

سباضاي موريد، افاكه تيندقن يغ دافت اندا الكوكن اونتوق مغهيندري فغاروه جاهيلية    5

مودن؟

انجوركن فوروم ددالم كلس اندا برتاجوق جاهيلية مودن. ايسي كاندوغن فوروم اداله   1

تنتغ:
فربنديغن انتارا نيالي يغ اد فد مشاركت جاهيلية دغن بودايا يغ دعملكن اوليه   

مشاركت مودن فد هاري اين
خارا براستقامة دغن نيالي فوسيتيف دان خارا مغهيندري نيالي نيضاتيف  

بوات خارين معلومت تنتغ اساس كفرخاياءن اضام يهودي دان نصراني يغ بربيذا درفد   2

إسالم.
اوليه  دعملكن  يغ  بوروق  اخالق  دان  باءيق  اخالق  تنتغ  اندا  كامفوغ  امام  بوال  تمو   3

مشاركت ماليو إسالم. خاري جوافن باضي فرسوءالن برايكوت:
ماليو  مشاركت  عملن  باءيق  اخالق  افاكه   
إسالم فد ماس دهولو يغ تيدق الضي دعملكن 

كيني؟ كناف؟
افاكه اخالق بوروق عملن مشاركت ماليو   
إسالم فد ماس دهولو يغ تيدق الضي دعملكن 
كيني؟ باضايماناكه اخالق بوروق ترسبوت 

برجاي دبندوغ؟

فنيالين

تمدون إسالم بركمبغ كران:
ايمان يغ تيغضي  

بودايا عمل صالح  
كتيغضين علمو دان حكمه  

ح( يغ  فراوبهن )ِاْصالاَ  
سسواي دغن زمان
جهاد ممفرتاهنكن   

كتمدونن درفد سرغن 
موسوه

كونخي علمو

KBAT
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LAUT MERAH

ARAB SAUDI

PARSISYRIA

ARMENIA

BULGARIA

MESIR

SEPANYOL

LAUT ARAB

LAUT HITAM

LAUT CASPIAN

LAUT MEDITERRANEAN

ايمفاير إسالم  فد زمان خلفاء الراشدين

   ايمفاير إسالم فد زمان رسول اللَّه

•  بيمبيغ موريد مثاتاكن نام2 خلفاء الراشدين مغيكوت سوسونن.
•  مينتا موريد مروجوع اينسيكلوفيديا سيره بركاءيتن دغن خلفاء الراشدين.

5.3.1

خلفاء الراشدين اياله ضلرن يغ دبريكن كفد امفت اورغ صحابت  رسول اللَّه  يغ ممضغ 
جاوتن فمرينته كراجاءن إسالم سلفس كوفاتن بضيندا رسول اللَّه . مريك اياله: 

(11 � 13H / 632 � 634H)  1 خليفه  أبو بكر الصديق

(13 � 23H / 634 � 644H)  اب 2 خليفه عمر بن الخطَّ

(23 � 35H / 644 � 656H)  3 خليفه عثمان بن عفَّان

(35 � 40H / 656 � 661H)  4 خليفه علي بن أبو طالب

كفيمفينن  دان  ضاضسن  مثامبوغ  اونتوق  ترفيليه  يغ  ضولوغن  مروفاكن  الراشدين   خلفاء 
اللَّه  رسول  دغن  بردمفيغ  سنتياس  ترماسوقله  مريك  كأيستيميواءن  انتارا   . اللَّه  رسول 
فمرينتهن  بضيندا. خورق  دغن  قرابة  هوبوغن  ممفوثاءي  بضيندا سالءين  هيدوف   سوقتو 
درفد  دواريثي  يغ  ُشوَرى  منيتيقبرتكن كونسيف  نَّة سرتا  السُّ دان  القرءان  برلندسكن  رسول اللَّه . فمرينتهن مريك يغ برفوست دمدينة مغمبيل ماس سالما لبيه كورغ 29 تاهون.  مريك 
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اب بن ُنَفيل بن عبد الُعزَّى  نام فنوه: عمر بن الَخطَّ  •
ة تمفت دالهيركن: دمكَّ  •

تاهون الهير: تاهون 584 م، 13 تاهون سلفس    •
 كالهيرن رسول اللَّه

كتورونن: بني َعِدي، قريش   •
نام ايبو: َحْنَتَمة بنت َهاِشم   •

ضلرن: “الفاروق” )فميسه انتارا حق دغن باطل(   •
منيغضل دنيا فد تاهون 23 هجرة كتيك براوسيا    • 

63  تاهون عاقبة دتيكم اوليه أبو ُلْؤُلَؤة َفيُروز 

الفارسي )همبا كفد المغيرة بن ُشعبة(. بلياو 
 دمقامكن دسيسي سيدنا أبو بكر

 خليفه كدواعمر بن الخطاب

نام فنوه: علي بن أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم    •
بن عبد مناف

ة تمفت دالهيركن: دمكَّ  •
تاهون الهير: تاهون 599 م   •
كتورونن: بني هاشم، قريش  •

نام ايبو: فاطمة بنت َاْسَعد  •
ضلرن: “أبو ُتَراب” )باف سي تانه(  •

سوقتو كخيل بلياو دأمبيل سباضاي انق اغكت   • 
 اوليه نبي

  بركهوين دغن فاطمة الزَّْهَراء، فوتري رسول اللَّه  •
شهيد كران دتيكم اوليه عبدالرحمن بن ُملَجم فد مالم    •

17 رمضان تاهون 40 هجرة

بيوداتا دان روايت هيدوف خلفاء الراشدين

نام فنوه: عبد اللَّه بن ُعثمان بن َعاِمر بن عمرو بن   •
َكَعب بن َسعِد بن َتْيِم بن ُمرَّة بن كعب

ة تمفت دالهيركن: دمكَّ  •
تاهون الهير: تاهون 572 م، دوا تاهون سلفس   •

. كالهيرن رسول اللَّه
كتورونن: بني َتْيِم ، قريش  •

نام ايبو: اُمُّ اْلَخير َسْلَمى بنت َصخر  •
ضلرن: “َعِتيق” )بيبس درفد افي نراك( دان   •

دِّيق” )اورغ يغ فاليغ بنر دالم كاتا-كاتاث(   “الصِّ
منيغضل دنيا فد تاهون 13 هجرة كتيك براوسيا   • 
 63  تاهون. بلياو دمقامكن دسيسي رسول اللَّه

 خليفه فرتامأبو بكر الصّديق

نام فنوه: ُعثمان بن َعفَّان بن أبو اْلَعاص بن   •
ُأَميَّة بن عبد َشمٍس بن عبد مناف بن ُقَصي بن 

ِكالب بن ُمرَّة بن كعب
ة تمفت دالهيركن: دمكَّ  •

تاهون الهير: تاهون 576 م    •
كتورونن: بني ُأَميَّة، قريش  •
نام ايبو: َأْرَوى بنت ُكَريز   •

ضلرن: “ذو النُّوَرين” )يغ مميليقي دوا خهاي   •
 كران بلياو بركهوين دغن دوا فوتري 

رسول اللَّه ، ياءيت ُرَقيَّة دان ُامُّ ُكْلُثوم(
منيغضل دنيا فد تاهون 35 هجرة فد اوسيا   • 
80 تاهون كران دبونوه اوليه فمبرونتق دان 

دمقامكن دڤرقبورن اْلَبقيع

 خليفه كتيضعثمان بن عفَّان
 خليفه كأمفتعلي بن أبو طالب

ترغكن روايت هيدوف خلفاء الراشدين.  •
•  مينتا موريد منجلسكن صيفت اوتام ستياف خلفاء الراشدين دالم بنتوق فتا ميندا.

5.3.1
5.3.2
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سأورغ صحابت  يغ ساغت فموره. خونتوهث بلياو ممبلي   •
دان ممرديكاكن ستياف همبا يغ دسيقسا  سفرتي بالل بن 

َرَباح دان َعَمار بن َياِسير. صيفت بلياو يغ فموره اين تله 
مندافت فوجين رسول اللَّه  دغن سبدا بضيندا :“ساي 
تيدق تاهو، اداكه ماسيه اد اورغ يغ ملبيهي أبو بكر دري 

سضي كمورهن هاتي”.
سأورغ يغ براني. كبرانين بلياو دافت دليهت كتيك بلياو   •

ساللو ممبيال رسول اللَّه  يغ خوبا دبونوه اوليه قوم 
بضيندا سماس دمكة.

سأورغ هرتاون يغ درماون دان باثق ممبلنجاكن هرتاث   •
. كجالن اللَّه

سأورغ  يغ خينتا اكن كبنرن سرتا ممفوثاءي سماغت   •
ستياكاون يغ تيغضي.

سأورغ  يغ لمبوت هاتيث دان موده مناغيس تراوتام كتيك   •
ممباخ القرءان.

 خليفه فرتامأبو بكر الصّديق

تركنل سباضاي سأورغ يغ ساغت فمالو دان لمه   •
لمبوت سهيغض رسول اللَّه  فرنه برسبدا كفد فارا 

صحابت: “تيدقكه اغكاو مالو كفد لالكي يغ مالئكة 
سنديري مالو كفداث؟”

تركنل دغن صيفت درماون دان فموره. بوقتيث بلياو   •
باثق مندرما اونتوق فرغ تبوك، ممبلي فريضي َرْوَمه 
اونتوق كضوناءن اومت إسالم، مندرما 1000 ايكور 

اونتا دغن مواتن كفد اومت إسالم يغ سوسه.
سوك ممبنتو اورغ2 يغ براد دالم كسوسهن خصوصث   •

كفد قوم كلوارض دان سانق ساودارا تردكت.

 خليفه كتيضعثمان بن عفَّان

صيفت2 فريبادي خلفاء الراشدين
ستياف خليفه ممفوثاءي خيري دان صيفت2 يغ فنوه كمولياءن. كفريبادين مريك همفير سام 
انتارا ساتو دغن يغ الءين، نامون تيدق تربنديغ اوليه ماءنسي بياسا. كأمفت-امفت خليفه تله 

. دجنجيكن شرض اوليه رسول اللَّه

مروفاكن فغليما فرغ يغ براني دان ضاضه فركاس.  •
خونتوهث دالم فرغ َخْنَدْق بلياو تله برالون   
ساتو الون ساتو دغن فهالون قريش يغ لبيه 

برفغالمن، ياءيت َعمُرو ْبُن ِوْد اْلَعاِمري دان برجاي 
منيواسكنث.

فنداي برفيداتو، هندل برماءين فدغ، ممانه دان   •
منوغضغ كودا.

فنداي منوليس دان ممباخ سهيغض بلياو دالنتيق   •
منجادي ساله سأورغ فنوليس وحي.

ساغت فينتر دان ماهير دالم بيدغ فرائض،   •
القرءان، حكوم2 شرع، بهاس دان سسترا سرتا 

قوات داي ايغتن سهيغض ممفو مغحفظ سلوروه 
القرءان.

 خليفه كأمفتعلي بن أبو طالب

سأورغ يغ برفرواتقن كرس، سوك برادو كقواتن   •
دان ساغت خكف منوغضغ كودا.

سأورغ صحابت يغ ساغت براني. خونتوهث بلياو   •
برهجره فد وقتو سياغ دان سخارا ترغ-ترغن.

مميليقي كخردسن يغ لوار بياسا، سهيغض باثق   •
 . فندافت بلياو يغ برتفتن دغن فرمان اللَّه

سأورغ يغ برفغتاهوان تيغضي سرتا خوكوف   •
اضاماث.

 خليفه كدواعمر بن الخطاب
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•  مينتا موريد منرغكن سومبغن خلفاء الراشدين دالم بنتوق فتا ميندا.
• بربينجغ دغن موريد تنتغ سومبغن مريك كفد نضارا.

5.3.3

سومبغن خلفاء الراشدين
 سومبغن خليفه أبو بكر الصديق

 سومبغن خليفه عمر بن الخطاب

نضري شام  زيد كسمفادن  بن  ُاَساَمة  فاسوقن  مغهانتر    اللَّه  منروسكن خيتا2 رسول    
.)Byzantine( اونتوق ممرغي كراجاءن روم تيمور فوليتيك

اضام

  ممرغي ضولوغن يغ اغضن ممباير زكاة، ضولوغن يغ مرتد دان نبي فلسو. خليفه أبو بكر   
تله ممبنتوق 11 فاسوقن اغكتن فرغ اونتوق مغهادفي قوم مرتد يغ ممبرونتق دسرات فلوسوق 

تانه عرب.
ستله تمت فرغ َيَماَمه، باثق تنترا إسالم ماتي شهيد ترماسوقله فارا فغحفظ القرءان. اتس    
نصيحت سيدنا عمر بن الخطاب ، خليفه أبو بكر  تله مغارهكن زيد بن ثابت سوفايا 
مغتواءي اوسها مغهيمفونكن القرءان يغ ترتوليس فد باتو، كوليت حيوان، داءون دان حفظن 
 ، فارا حافظ. سالينن اية القرءان يغ دهيمفونكن ايت كمودين دسيمفن اوليه خليفه أبو بكر
.) دان حفصة )ايستري نبي محمد  سيدنا عثمان بن عفان ، سيدنا عمر بن الخطاب

خلفاء  كراجاءن  كأمسن  زمان  سباضاي  دأغضف  الخطاب  بن  عمر  خليفه  فمرينتهن  ماس  جغك 
الراشدين كران باثق فمبهاروان دان فراوبهن تله دالكوكن. زمان فمرينتهن بلياو جوض مروفاكن 

زمان فلواسن واليه إسالم.
كتنتراءن ايكونومي سوسيال فوليتيك

مغمس كيني   
اغكتن تنترا 

ممبري   
ضاجي كفد 
ضابنور دان 

تنترا يغ 
برجواغ

منوبوهكن بيت المال  
ممفركنلكن فلباضاي   

جنيس خوكاي 
سفرتي ِجْزَية دان 

َخَراْج
ممبينا تروسن دان   

تالي اءير اونتوق 
مغاءيري كاوسن 

فرتانين

منتفكن واغ سارا   
هيدوف كفد رعيت 
برداسركن كأوتاماءن 
دان فرجواغن مريك

مغاساسكن تقويم   
إسالم 

ممفركنلكن اوندغ2   
فنتدبيرن تانه

منوبوهكن مجلس   
شورى 

ممبهاضيكن جاجهن   
إسالم كفد ببراف واليه 
دان دتدبير اوليه ضابنور
منوبوهكن جابتن تنترا،   

جابتن فوليس، جابتن 
فرخوكاين دان جابتن 

فربنداهاراءن نضارا
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مينتا موريد منرغكن سومبغن خلفاء الراشدين دالم بنتوق فتا ميندا.   •
مينتا موريد مثنارايكن نيالي فرجواغن يغ دافت دخونتوهي درفد ستياف خليفه.  •

5.3.3

خليفه عثمان بن عفان  تله مغضاريسكن ببراف فوليسي بهارو فمرينتهن بلياو. ببراف فراوبهن يغ 
دالكوكن مليبتكن كباجيقن رعيت، فوليتيك، ايكونومي، كتنتراءن دان فمبهاروان دري سودوت اضام.

 سومبغن خليفه عثمان بن عفان

براوسها منيغكتكن فندافتن رعيت دغن ممبري فلواغ فكرجاءن سوسيال  

فوليتيك

اضام

كتنتراءن

ممفركنلكن سيستم فروتوكول دالم فنتدبيرن  
مغوكوهكن فرانن بيت المال اونتوق ممبياياءي   

فمباغونن نضارا

مغوكوهكن فرتاهنن نضارا دغن ممبينا اغكتن تنترا   
الءوت باضي ممبسمي فمبرونتقن دان فنعلوقن  

ممبنتوق جاوتنكواس اونتوق مثالين سموال اية القرءان يغ دكنلي سباضاي “ُمْصَحف   
ُعْثماني” 

ممفركنلكن اذان كدوا فد هاري جمعة دان مغمبيل زكاة برداسركن نيالي مات واغ  
ممبلي تانه اونتوق ممبسركن مسجد نبوي  

توليسن القرءان تنفا باريس فد  
زمان سيدنا عثمان

كأمفت-امفت خليفه اين تله منونجوقكن خورق كفميمفينن يغ برتغضوغجواب. مريك 
برجواغ اونتوق كمصلحتن دان كسجهتراءن هيدوف رعيت جالت.

 سومبغن خليفه علي بن أبو طالب

سباءيق منجادي خليفه، سيدنا علي بن أبو طالب  تله برهادفن دغن کريسيس دالمن نضارا 
سهيغض منججسکن تومڤوان كفد ڤمباغونن نضارا. نامون، بلياو تله مالکوکن ببراف تيندقن:

براوسها مغكلكن كستابيلن دان كهرمونين نضارا سوسيال  

ممبينا مركز تنترا دفرسي دان دسمفادن سيريا كتنتراءن  
منروسكن كوتيفن ِجْزَية ايكونومي  
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KBAT

فغاجرن

اكتيؤيتي

اومت إسالم هندقله منخونتوهي سماغت فرجواغن  دان صيفت موليا فارا صحابت  اضر   1

. دريضاءي اللَّه
اومت إسالم فرلو برسيكف براني منضقكن كبنرن دان مغهافوسكن كباطلن يغ مثستكن.  2

اومت إسالم فرلو سغضوف برقربان تناض، هرتا دان ثاوا اونتوق كفنتيغن اضام.  3

كيت فرلوله منطاعتي دان مغهرضاءي سومبغن فميمفين إسالم يغ باثق برجاس.  4

سكيراث ساي منجادي فميمفين فد سواتو هاري ننتي:

عزم ساي اياله:       

ساي جوض تيدق اكن:

سدياكن بوكو سكراف تنتغ “خلفاء الراشدين ُقْدَوْهكو”.  1

لغكفكن “كد عزم” سفرتي يغ برايكوت:  2

•  مينتا موريد مغهورايكن فغاجرن درفد فرجواغن خلفاء الراشدين.
•  فستيكن موريد ملقساناكن توضسن يغ دبري دغن سباءيق موغكين.

5.3.4
5.3.5

فنيالين
بينا جدوال روايت هيدوف كأمفت-امفت خليفه يغ مغاندوغي نام فنوه، تاريخ الهير،   1

تمفت الهير، ضلرن، جاوتن دان صيفت فريبادي.
جلسكن دوا سومبغن ستياف خلفاء الراشدين.  2

جلسكن تيض فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد قيصه خلفاء الراشدين.  3

باضايماناكه اندا دافت منخونتوهي صيفت ترسبوت اونتوق منجادي موريد يغ خمرلغ ددنيا   
دان دأخيرة؟

“فارا خلفاء الراشدين ممفوثاءي صيفت كبرانين دان كصبرن يغ امت تيغضي.” 4
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اخالق تربهاضي كفد دوا بهاضين، ياءيت اخالق محموده دان اخالق مذمومه.

فركاتاءن اخالق براصل درفد فركاتاءن “ُخُلٌق” يغ برمقصود بودي فكرتي، واتق، كالكوان دان 
طبيعة. دري سضي ايستيله، اخالق اياله صيفت يغ ترتانم دالم جيوا يغ مندوروغ الهيرث سسواتو 

فربواتن دغن موده تنفا فرتيمبغن دان فميكيرن يغ مندالم.

 اخالق محموده دان اخالق مذمومه

جلسكن مقصود اخالق، اخالق محموده دان اخالق مذمومه.  •
مينتا موريد مثنارايكن خونتوه دان بربينخغ تنتغ بهاضين اخالق.  •

6.1.1
6.1.2
6.1.4

اخالق مذمومه اخالق محموده

مقصود

صيفت دان تيغكه 
الكو كجي يغ 

تردافت فد ديري 
سسأورغ يغ برالونن 

دغن نيالي دان 
فراكوان شرع. 

صيفت دان تيغكه 
الكو ترفوجي يغ 
تردافت فد ديري 

سسأورغ يغ برتفتن 
دغن نيالي دان 
فراكوان شرع. 

 ه اخالق كفد اللَّ

خونتوه

رياء، فوتوس اسا، 
سغك بوروق دان 

الالي.

شكور، صبر، رضا، 
توكل، ذيكير دان 

قناعه.

اخالق دغن ماءنسي

سومبوغ، ممندغ 
هينا ترهادف اورغ 

الءين، كاسر، ممفتنه، 
خيانت دان بخيل.

تواضع، مغحرمتي 
اورغ الءين، فغاسيه، 

دان فموره.

سنارايكن خونتوه اخالق 
محموده مغيكوت 

فمبهاضين يغ برايكوت:
 اخالق كفد اللَّه  
اخالق دغن ماءنسي  
اخالق دغن حيوان  

اخالق دغن عالم سكيتر  

اكتيؤيتي
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ثاتاكن كلبيهن براخالق محموده برداسركن دليل نقلي.6.1.3  •
بيمبيغ موريد اونتوق منوليس قيصه فريبادي اينديؤيدو يغ دكنلي.  •

كلبيهن براخالق

توليس قيصه بركاءيتن دغن 
اخالق اينديؤيدو يغ اندا 

كنلي دان ممبريكن كسن 
دالم هيدوف اندا.

اكتيؤيتي

اورغ يغ براخالق محموده مندافت كدودوقن يغ تيغضي دان موليا دسيسي اللَّه . كمولياءن 
اين دجلسكن اوليه رسول اللَّه  دالم حديث2 يغ برايكوت:

ْرَداِء َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َما ِمْن َشْيٍء َأْثَقُل ِفى اْلِميَزاِن  َعْن َأِبي الدَّ
ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق.

ترجمهن: )أبو داود(
اد  “تيدق  برسبدا،    اللَّه  رسول  بهاوا  مروايتكن    الدرداء  أبو 
سسواتو يغ لبيه برت دالم تيمبغن )دأخيرة( درفد كأيلوقن اخالق”.

َأَحاِسَنُكْم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َمْجِلًسا  ِمنِّى  َوَأْقَرِبُكْم  ِإَلىَّ  َأَحبُِّكْم  ِمْن  ِإنَّ 
َأْخاَلًقا.

)الترمذي(                                                     
ترجمهن:

سسوغضوهث اورغ يغ فاليغ اكو خينتاءي دالم كالغن كامو دان فاليغ 
دكت كدودوقنث دغنكو فد هاري اخيرة اياله اورغ يغ فاليغ باءيق 

اخالقث.

  أنس بن مالك
بركات، “اكو برخدمت 

دغن نبي  سالما 
سفولوه تاهون. بضيندا 

تيدق فرنه بركات 
كفداكو، ‘اوه! كناف 

كامو بوات بضيني؟’ 
دان تيدق فرنه بركات 

‘كناف كامو تيدق بوات 
بضيني؟’”

)مسلم(

ختوسن ميندا : ِه َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
 َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا. 

)أبو داود(
ترجمهن:

أبو هريرة  مثاتاكن بهاوا رسول اللَّه  برسبدا، “اورغ موءمن يغ 
فاليغ سمفورنا ايمانث اياله اورغ يغ فاليغ باءيق اخالقث”.

: برسبدا الضي سباضايمان يغ دروايتكن اوليه جابر  رسول اللَّه
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مندافت كاسيه 
سايغ اللَّه  دان 
سنتياس دبركتي

موجودكن 
كهيدوفن يغ امان دان 

هرموني
منيغكتكن كواليتي 

مودل انسان يغ امت 
دفرلوكن دالم ممبينا 

كماجوان دان كتمدونن 
يغ تيغضي

سنتياس براد دالم 
 فمليهاراءن اللَّه

مندافت 
شفاعة دان رحمة 
اللَّه  فد هاري 

اخيرة

 ممبنتوق هوبوغن 
 يغ باءيق انتارا همبا 
 دغن اللَّه

موجودكن 
كستابيلن فوليتيك 
دان كأمانن نضارا

توجوان ممليهارا اخالق

6.1.5

بينخغكن كفنتيغن اخالق محموده 
ترهادف اينديؤيدو دان مشاركت.

اكتيؤيتي

مينتا موريد ممبينخغكن توجوان ممليهارا اخالق دغن مغموكاكن ببراف فرسوءالن.  •
مينتا موريد ممبينخغكن حكمه براخالق دغن اخالق محموده.  •

توجوان ممليهارا 
اخالق
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واهاي انقكو يغ ترخينتا، ايغتله فسنن ايه اين،
براخالقله دغن اخالق يغ موليا. هياسيله ديريمو دغن اخالق محموده دان فليهاراله ديريمو درفد 
اخالق مذمومه. سسوغضوهث اخالق يغ بوروق مرونتوهكن مرواه ديريمو دان منجاديكن كامو 

هينا دسيسي اللَّه   دان فندغن ماءنسي.

واهاي انقكو، 
بيناله فريباديمو دان جاءوهيله صيفت مذمومه. ايغتله بهاوا صيفت سومبوغ دان بوغكق منجاديكن 

. كامو دبنخي ماءنسي. صيفت رياء فوال منجاديكن كامو دموركاءي اللَّه

واهاي انقكو،
جاغن سكالي-كالي كامو برسيكف بيادب ترهادف ضورومو. برسوفنله دغن ضورو كران عملن 

اين كونخي كبركتن علمو يغ اغكاو فالجري.

واهاي انقكو،
 هياسيله ديريمو دغن صيفت امانه، صبر دان برتغضوغجواب. دغن اين فستي كامو دحرمتي، 
دسايغي دان دخونتوهي سرتا دافت مميمفين اورغ كجالن يغ بنر. ايغتله فسنن اين واهاي انقكو.

ايهمو،
حاج زكي الدين  

12 ربيع األول 1437 هجرة

ايمفليكاسي تيدق ممليهارا اخالق

ممليهارا  تيدق  ايمفليكاسي  تنتغ  ميندا  فتا  ممبوات  دان  تيك س  ممباخ  موريد  مينتا   •
اخالق.

6.1.6
6.1.7

نام رسول اللَّه  اياله محمد دان أحمد يغ برمقصود يغ ترفوجي دان 
ساغت ترفوجي. اللَّه  مناماكن رسولث محمد دان أحمد سسواي 

دغن اخالق بضيندا يغ ترفوجي دان برتفتن دغن القرءان.

كونخي علمو

ثاتاكن ايمفليكاسي تيدق ممليهارا 
اخالق برداسركن إي- ميل اين 

دالم بنتوق فتا ميندا.

اكتيؤيتي

Zakiuddin bin Yahya
Anas bin Zakiuddin

Pesanan Ayah
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ملينتغ

الءين دلوار الءين ددالم.  1

اخالق ترفوجي منيغضلكن ____ يغ ترفوجي.   4

منضق
كراناث ابليس برموسوهن دغن   1

نبي آدم  سهيغض قيامة.   
فناور سضاال سغكيتا.   2

صيفت اوتام فارا نبي.   3

ا

ا

ه

س د

م ن

ك

فنيالين

لغكفكن تكا سيلغ كات اين.

ثاتاكن مقصود اخالق دري سضي بهاس دان ايستيله.  1

جلسكن تيض فربيذاءن انتارا اخالق محموده دغن اخالق مذمومه برسرتا خونتوه.   2

ثاتاكن دليل نقلي تنتغ كلبيهن براخالق موليا.   3

ترغكن توجوان ممليهارا اخالق موليا.   4

هورايكن ايمفليكاسي تيدق ممليهارا اخالق دالم كهيدوفن.  5

 6

اكتيؤيتي

سواسان كهيدوفن متاخير اين امت منخابر دان دفنوهي دغن فلباضاي 
ضجاال سوسيال.

باضايماناكه خارا اونتوق منجادي اورغ يغ استقامة برعمل دغن اخالق محموده؟  

2

1

4

3

KBAT
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ستياف سسواتو يغ 
دفرتغضوغجوابكن دالم اوروسن 

هرتا بندا، كحرمتن دان 
كرهسياءن.

فالجرن
امانه توغضق كسجهتراءن28

توناي جنجي بهاس

ايستيله

: فرمان اللَّه
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       

ې  ې  ې  ېى
)سورة النساء، 4 : اية 58 (

ترجمهن:
سسوغضوهث اللَّه  مثوروه كامو سوفايا منونايكن سضاال امانه كفد اهلي 
ماءنسي،  انتارا  حكوم  مموتوسكن  كامو  افابيال  دان  منريماث،  برحق   يغ 

)اللَّه ( مثوروه كامو مغحكوم سخارا عاديل.

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة : َأنَّ َرُسْوَل اللَّه  َقاَل:
َأدِّ اأَلَماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنَك َواَل َتُخْن َمْن َخاَنَك.

)الترمذي دان أبو داود(
ترجمهن:

أبو هريرة  منخريتاكن بهاوا رسول اللَّه  برسبدا، “تونايكنله امانه كفد 
اورغ يغ ممبري كامو امانه دان جاغن خيانت كفد اورغ يغ معخيانتيمو”.

مقصود امانه

دليل نقلي

سومبغ سارن تنتغ كفهمن موريد تنتغ مقصود امانه.  •
مينتا موريد منخاري دليل امانه دالم اينترنيت دان ممباخاث دهادفن كلس.  •

6.2.1
6.2.2
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فغوروسن باءيق دان لنخر

فغوروسن يغ برسيه درفد سبارغ رسواه دان فنيفوان اكن منجيمتكن كوس فنتدبيرن. فرخدمتن 
دافت دبريكن دغن لبيه باءيق، خكف دان سمفورنا. كواليتي دان فرودوكتيؤيتي نضارا جوض 

اكن منيغكت.

دفرخاياءي دان دسنغي

ديري  فد  دليهت  دافت  اين  حال  راماي.  كفرخاياءن  مندافت  موده  امانه  يغ   اورغ 
 رسول اللَّه  يغ ساغت دفرخاياءي دان دسنغي اوليه مشاركت عرب جاهيلية سجق سبلوم 
برهرض  بارغ  مغامانهكن  تتف  مريك  برايمان،  تيدق  مريك  سكاليفون  بضيندا.  كرسولن 

اونتوق دسيمفن اوليه بضيندا.

تندا اورغ برايمان

تيدق سمفورنا ايمان سسأورغ يغ تيدق ممليهارا امانه. اورغ يغ معخيانتي امانه ترضولوغ دالم 
. كالغن اورغ منافق. اورغ منافق دجنجيكن سيقسا عذاب نراك جهنم اوليه اللَّه

موده ملينتس تيتين الصراط

اورغ يغ منجاض امانه ممفو ملينتس تيتين الصراط دغن لنخرث تنفا سبارغ هالغن.

•  مينتا موريد منخاري معلومت لنجوت تنتغ كفنتيغن امانه درفد قيصه دالم القرءان 
دان بركوغسي دافتنث دالم ميديا سوسيال.

6.2.3

كفنتيغن صيفت امانه

سورة يوسف، 12 : اية 54 سورة النمل، 27 : اية 39 سورة القصص، 28 : اية 26

فهمي قيصه درفد اية دأتس دان كاءيتكنث دغن كفنتيغن امانه.

اكتيؤيتي
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ايمفليكاسي تيدق امانه  خارا مغعملكن 
صيفت امانه

امانه ترهادف ديري

منججسكن  ايمان  •
 تيدق دريضاءي اللَّه  •

هيلغ كفرخاياءن اورغ راماي  •

مماتوهي سوروهن دان   •
 الرغن اللَّه

ممليهارا فنمفيلن ديري  •
برديسيفلين دان مماتوهي   •

فراتورن
برسوغضوه-سوغضوه دان   •

راجين

امانه ترهادف كلوارض

منجادي انق درهاك  •
منخمركن نام باءيق كلوارض  •

هوبوغن ككلوارضاءن   •
منجادي رغضغ

مالهيركن انق يغ تيدق مغنغ   •
بودي ايبو باف

دبنخي اوليه اديق-براديق  •

طاعة كفد ايبو باف  •
برتغضوغجواب ترهادف   •

امانه كلوارض
مثايغي اديق-براديق  •

ممستيكن اديق-براديق   •
ملقساناكن سضاال فرينته 

اللَّه  دغن سمفورنا

امانه ترهادف مشاركت

مشاركت تيدق هرموني  •
كسليساءن عوام ترضغضو  •

مغحرمتي جيرن، ضورو،   •
راكن دان مشاركت 

سكليليغ
مثرتاءي فروضرم   •

كمشاركتن

ترسبوت  امانه  خارا  دان  دتريماث  فرنه  يغ  امانه  بنتوق  منخريتاكن  موريد  مينتا   •
دسمفورناكن سرتا ايمفليكاسي جك امانه ترسبوت تيدق دتونايكن.

6.2.4
6.2.5

خارا مغعملكن صيفت امانه دان ايمفليكاسي تيدق امانه
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اكتيؤيتي

•  فرباثق هالمن اين اونتوق دأضيهكن كفد موريد.
مننداكنث  سالءين  راكن  دان  باف  ايبو  كفد  سيمق  سناراي  ممبريكن  موريد  مينتا    •

سنديري اونتوق منيالي صيفت امانهث.
6.2.6

سدياكن سناراي سيمق اونتوق دنيالي اوليه ايبو باف، راكن دان ديري اندا. اناليسيس   1

دافتن اونتوق محاسبه صيفت امانه اندا.
تيدق سمفورنا سفاروه سمفورنا سمفورنا فركارا

امانه ترهادف ديري
 مماتوهي سوروهن دان الرغن اللَّه

ممليهارا فنمفيلن ديري
برديسيفلين دان مماتوهي فراتورن
برسوغضوه-سوغضوه دان راجين

امانه ترهادف كلوارض
طاعة كفد ايبو باف

برتغضوغجواب ترهادف امانه 
كلوارض

مثايغي اديق-براديق
ممستيكن اديق-براديق ملقساناكن 
سضاال فرينته اللَّه  دغن سمفورنا

امانه ترهادف مشاركت
مغحرمتي جيرن، ضورو، راكن دان 

مشاركت سكليليغ
مثرتاءي فروضرم كمشاركتن

افاكه تيندقن يغ فاتوت اندا الكوكن جك برهادفن دغن سيتواسي برايكوت؟ مغافاكه   2

اندا بربوات بضيتو؟
راكن باءيق اندا منخريتاكن رهسياث كفد اندا. دي ممينتا اندا سوفايا تيدق منخريتاكن   

رهسياث ايت كفد راكن يغ الءين.
ايبو اندا ممينتا اندا سوفايا فولغ تروس كرومه افابيال سلساي كلس تمبهن تتافي راكن   

اندا مغاجق اندا منمنيث ككداي بوكو.
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سدياكن دادو دان بيدق. لقساناكن فرماءينن اين سفرتي دم اولر.   3

فماءين يغ ضاضل ملغكفكن ايات ترسبوت دغن باءيق فرلو براوندور تيض فيتق.

دغن مغضوناكن فافن فرماءينن يغ سام، لغكفكن ايات يغ برايكوت:
اكن  اين  ...، مك حال  منجالنكن توضس سباضاي  امانه كتيك  تيدق  “جك ساي 

ممبريكن كسن يغ بوروق، ياءيت ....”
خونتوهث: جك ساي تيدق امانه كتيك منجالنكن توضس سباضاي دوكتور، مك حال 
اين اكن ممبريكن كسن يغ بوروق، ياءيت فساكيت تيدق مندافت راوتن يغ سفاتوتث.

منجالنكن  اكن  “ساي  ايات  لغكفكن 
 ... سأورغ  سباضاي  امانه  دغن  توضس 

دغن خارا ...”

توضس  منجالنكن  اكن  ساي  خونتوهث: 
دغن  ضورو  سأورغ  سباضاي  امانه  دغن 
خارا منفتي وقتو فغاجرن دان فمبالجرن.

25
اندا امانه!

24
فمندو

23
جوروتيكنيك

22
جوروكاميرا

21
امام

16
جوروالتيه بوال

17
فنوليس بوكو

18
كتوا كامفوغ

19
اكاءونتن

20
نالين

15
فضوام

14
فنوريه ضته

13
كاءونسلور

12
فنياض بواه

11
دوكتور

6
جوروترا

7
ورتاون 

8
واكيل رعيت

9
فضاواي بغ ك

10
عسكر

5
فكرجا بوروه

4
حاكيم

3
فغاول كسالمتن

2
جوروواغ

1
ضورو

موال
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فنيالين
ثاتاكن مقصود امانه.  1

ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن برصيفت امانه.  2

جلسكن كفنتيغن صيفت امانه.  3

ترغكن دوا خارا مغعملكن امانه دان هورايكن ايمفليكاسي تيدق امانه ترهادف  4

ديري.  
كلوارض.  
مشاركت.  

افاكه فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد قيصه عمر بن عبد العزيز اين؟  5

عمر بن عبد العزيز اياله خليفه يغ اضوغ دان تركنل دغن صيفت 
امانه. بلياو ممفوثاءي دوا باتغ ليلين دفجابتث. ساتو باتغ ليلين دبلي 
دغن مغضوناكن دوءيتث سنديري دان دضوناكن اونتوق كضوناءن 
فريبادي سفرتي مغوروسكن ديري دان كلوارض. ساتو باتغ ليلين 
الضي دبلي دغن مغضوناكن دوءيت كراجاءن دان دضوناكن هاث 

اونتوق اوروسن راسمي فنتدبيرن كراجاءن.

فد ساتو هاري، بلياو دداتغي انقث. انقث ممبريتاهو بهاوا دي 
داتغ اونتوق اوروسن فريبادي. لنتس عمر بن عبد العزيز سضرا 
ممادمكن افي ليلين يغ دبلي دغن دوءيت كراجاءن اللو مثاالكن 

افي ليلين يغ دبلي دغن دوءيتث سنديري.
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متالمت اوتام كهيدوفن ماءنسي اياله كأيمانن كفد اللَّه  دسمفيغ مالكوكن عملن2 صالح. 
عملن يغ دداسري دغن علمو مروفاكن شرط دتريما اللَّه . اومت إسالم دالرغ مالكوكن 
اتاو مغاتاكن سسواتو تنفا علمو. اوليه ايت، كيت دواجبكن مندالمي علمو فغتاهوان سباضاي 
تله  إسالم  اومت  فنتيغ  اضيندا  سباضاي  علمو  منونتوت  كواجيفن  كجاهيلن.  كفد  اوبت 

دجلسكن دالم حديث برايكوت:

: ِه َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َطَلُب الِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم 

)ابن ماجه(

ترجمهن:
برسبدا،    اللَّه  رسول  بركات،    مالك  بن  أنس 
إسالم”. اورغ  علمو واجب كفد ستياف   “منونتوت 

•  سومبغ سارن تنتغ كواجيفن منونتوت علمو دان دليلث.
• ترغكن كفد موريد كفنتيغن علمو دالم كهيدوفن ماءنسي

6.3.1

فرض  اومت إسالم دواجبكن ممفالجري علمو 
عين سفرتي توحيد، فقه دان اخالق سباضاي اساس 
شريعة.  برلندسكن  كهيدوفن  منجالني  اونتوق 
ساءين س،  سفرتي  كفاية  فرض  علمو  ايت،  سالءين 
ايكونومي دان كدوكتورن واجب دفالجري اونتوق 
 ممبينا كقواتن دان ممليهارا مصلحت اومت إسالم. 
دكواساءي سخارا  فرلو  اين  علمو  كدوا-دوا جنيس 
سأيمبغ دمي كسجهتراءن اومت دان كضميلغن إسالم.
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ادب منونتوت علمو

فرلوله مغعملكن  اونتوق مندافتكن علمو، كيت  يغ مثولوه كهيدوفن.  علمو عبارت خهاي 
ادب-ادبث اضر علمو يغ دفراوليه دبركتي دسمفيغ دافت مالهيركن علموان يغ براخالق موليا 

سرتا مغعملكن علموث دغن سمفورنا.

ادب منونتوت علمو

برعمل دغن علمو 
يغ دفالجري

تيدق مالو برتاث

 نية منونتوت 
علمو اخالص كران 
 اللَّه

راجين براوسها، 
بردعاء دان برتوّكل 

  كفد اللَّه

مغيسي ماس الفغ 
دغن فركارا برفاءيده

منجاءوهي معصية 
دان كموغكرن

مموهون دعاء دان 
 كريضاءن درفد 

ايبو باف

ممولياكن دان 
مغحرمتي ضورو

•  مينتا موريد منجلسكن ادب2 منونتوت علمو.
•  فستيكن موريد سنتياس مغعملكن دعاء سبلوم مموالكن فمبالجرن.

6.3.2

اكتيؤيتي
حياتي قيصه نبي موسى دان نبي 

َخِضر  دالم اية 66 هيغض 82 
سورة الكهف يغ بركاءيتن دغن ادب 

منونتوت علمو كمودين بنتغكن 
حاصيل فربينخغن دهادفن كلس.

دعاء سبلوم مموالكن فمبالجرن:
َاللَُّهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا ُفُتوَح اْلَعاِرِفيَن َواْرُزْقَنا َفْهَم النَِّبيِّـيَن 
ِبيَن ِبَرْحَمِتَك َيآ َأْرَحَم الرَّاِحِميَن َوِإْلَهاَم اْلَماَلِئَكِة الُمَقرَّ

ترجمهن:
يا اللَّه، بوكاكنله ڤينتو هاتي کامي سباضايمان اورغ يغ 
عاريف، کورنياکنله کڤد کامي کفهمن نبي2 دان الهام 
ڤارا مالئکة يغ همڤير دغنمو، دغن رحمتمو واهاي توهن 

يغ مها ڤموره الضي مها ڤثايغ.

كونخي علمو
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كفنتيغن برادب كتيك منونتوت علمو

6.3.3
•  مينتا موريد منرغكن كفنتيغن برادب كتيك منونتوت علمو دالم بنتوق فتا فميكيرن.

•  مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن كفنتيغن برادب كتيك منونتوت علمو دغن كهيدوفن 
مريك.

وعليكم السالم، كامو ايغين برتاث تنتغ اف، انس؟ 

اوه، ايت موده سهاج، انس. عبارت كات ففاته بوات 
باءيق دبالس باءيق. سكيراث كامو منونتوت علمو دغن 
برادب، مك سوده فستي كامو اكن مندافت ضنجرن 

كباءيقن سرتا ممفراوليه باثق منفعت.  

ساي سدغ مثدياكن تيك س شرحن اضام بركاءيتن 
دغن ادب2 منونتوت علمو دان كلبيهنث.

بوليهكه استاذ جلسكن سربا سديكيت تنتغ 
كفنتيغن برادب كتيك منونتوت علمو؟

انتارا كفنتيغنث ترماسوقله مندافت ضنجرن فهاال ماناكاال 
علمو يغ دفالجري مندافت كبركتن. سالءين ايت، 

كامو اكن منخافاي كجاياءن دالم هيدوف سرتا موده 
مالكوكن كباءيقن دان كطاعتن. هيدوف كامو منجادي 

تنغ دان مشاركت جوض اكن ممندغ تيغضي ترهادف 
كامو.

السالم عليكم استاذ، معاف ساي اد 
سواتو كمشكيلن دان ايغين برتاث..  

الحمد للَّه، ساي سوده فهم، استاذ. تريما 
كاسيه باثق2 استاذ اتس فنرغن ترسبوت. 

كونخي علمو

امام الشافعي فرنه برفسن،
علمو تيدق اكن دافت دفراوليه 

كخوالي دغن انم فركارا:
َكاُء )خردس(  الذَّ  .1

الِحْرُص )كأيغينن يغ   .2
تيغضي(

اإلْجِتهاُد )برسوغضوه-  .3
سوغضوه(

4.  الُبْلَغُة )كواغن يغ 
خوكوف(

5.  ُصْحَبُة اأُلستاذ  )بردمفيغ 
دغن ضورو(

6.  ُطْوُل الزََّماِن )تيمفوه يغ 
فنجغ(
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موده ترفغاروه دغن 
عنصور2 نيضاتيف

علمو يغ دفالجري 
تيدق ممباوا كباءيقن 

كفد ديري 

دفندغ هينا اوليه 
ضورو دان راكن

بردوسا دان مندافت 
 كموركاءن اللَّه

علمو يغ دفالجري 
تيدق مندافت 
 كبركتن اللَّه

سوسه مغيغتي دان
مغيكوتي اجرن 

ضورو

عاقبة تيدق 
برادب كتيك 
منونتوت علمو

سيتواسي 2سيتواسي 1

عاقبة تيدق برادب كتيك منونتوت علمو

6.3.4
•  مينتا موريد منرغكن عاقبة تيدق برادب كتيك منونتوت علمو دالم بنتوق ڤتا اي-تين ك.

•  مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن عاقبة تيدق برادب كتيك منونتوت علمو دغن كهيدوفن 
مريك.

سسأورغ موريد يغ تيدق برادب كتيك منونتوت علمو فستي اكن ممفراوليه كسن بوروق. 
انتاراث ترماسوقله:

اكتيؤيتي

برداسركن دوا ضمبر سيتواسي اين، جلسكن فندافت اندا تنتغ كسن يغ اكن 
دتريما اوليه موريد دالم سيتواسي 1 دان موريد دالم سيتواسي 2.
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مغاتسي  برعلمو  يغ  اورغ  درجت  منيغضيكن    اللَّه 
دليهت  دافت  اين  حال  برهرتا.  يغ  اورغ  كدودوقن 
)فميمفين  راج  منجادي  دالنتيق  يغ  َطاُلوت  قيصه  دالم  
علموث  كتيغضين  دان  توبوه  كقواتن  كران  إسراءيل(  بني 

واالوفون دي سأورغ يغ ميسكين. 
اورغ يغ برعلمو )علماء( منجادي فواريث فارا نبي دان 
علموث  دغن  برعمل  يغ  اورغ  كباءيقن.  كجالن  فميمفين 
اكن منجادي خونتوه تالدن دالم مشاركت. اورغ برعلمو 
يغ مثمفايكن علموث اونتوق كباءيقن اكن ددعاءكن اوليه 
سموا مخلوق دالغيت دان دبومي دان دفرموده باضيث جالن 
منخاري  نية  دغن  رومه  دري  كلوار  يغ  اورغ  كشرض. 

. علمو عبارت برجهاد دجالن اللَّه

كلبيهن اورغ يغ برعلمو

6.3.5
6.3.6

•  مينتا موريد مغهورايكن كلبيهن اورغ يغ برعلمو دان كلبيهن منونتوت علمو.
•  خريتاكن قيصه تالدن بركاءيتن دغن كلبيهن علمو دالم كهيدوفن. 
نيالي: برادب كتيك منونتوت علمو دان سنتياس منخينتاءي علمو.  •

إسالم تله مالهيركن باثق 
توكوه علموان يغ تركنل. 

انتاراث ترماسوقله:

1. امام أَُبو َحِنيَفة، امام 
اِفِعي دان  َماِلك، امام الشَّ

امام َأحَمد - فقه
2. اْبُن ِسَنا - فراوبتن

3. الَخَواِرْزِمي - ماتماتيك
4. الَفاَراِبي - فلسفه

5. َجاِبر بُن َحيَّان - كيميا

اكتيؤيتي

توليس تيض كات2 حكمت 
بركاءيتن دغن كلبيهن علمو دان 

تمفلكنث دكلس اندا.

كونخي علمو

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
)سورة المجادلة، 58 : اية 11(

ترجمهن:
اللَّه  مغغكت درجت اورغ2 برايمان دان اورغ يغ برعلمو 

انتارا كامو ببراف درجت.
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KBAT

تيغكه الكو يغ تيدق برادب 
كتيك منونتوت علمو

تيغكه الكو يغ برادب 
كتيك منونتوت علمو

اكتيؤيتي

فنيالين

حاضيري كليه دتمفت ماسيغ2 اتاو دغر خرامه اضام ماللوءي راديو اتاو تيليؤيشن   1

كمودين بوات خاتتن تنتغ تاجوق دان ايسي كليه يغ دسمفايكن.
بينخغكن عاقبة جك مشاركت هيدوف دالم كجاهيلن. سدياكن تيك س فيداتو   2

برداسركن توفيك اين دان فرسمبهكنث دهادفن كلس.

ثاتاكن خونتوه تيغكه الكو يغ برادب دان تيدق برادب كتيك منونتوت علمو.  1

مغافاكه إسالم مواجبكن اومتث منونتوت علمو؟ كموكاكن فندافت اندا.  2

ترغكن دوا كلبيهن اورغ برعلمو دان اورغ يغ منونتوت علمو.  3

جلسكن تيض ادب منونتوت علمو.  4

ترغكن تيض عاقبة سكيراث موريد تيدق برادب كتيك منونتوت علمو.  5

كتيغضين علمو تيدق منجامين سسأورغ منجادي انسان يغ خمرلغ ددنيا 6 
اتاو دأخيرة.

ماسيه  تتافي  برعلمو  يغ  خندكياون  ضولوغن  تردافت  مغافاكه  اندا  فندافت  جلسكن   
مالکوکن جنايه سفرتي رسواه، سكيم خفت كاي، جنايه سيبردان فغوبهن واغ حرام.

KBAT
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فالجرن
30

مقصود منجاض مرواه ديري

مرواه ديري خرمين فريبادي

مرواه براصل درفد فركاتاءن ُمُروَءٌة دالم  بهاس عرب يغ برمقصود كأيلوقن فريبادي. مقصود 
منجاض مرواه اياله اوسها ممليهارا ديري درفد مالكوكن الرغن اللَّه  دان فركارا يغ بوليه 

منخمركن كحرمتن ديري، كلوارض دان مشاركت.

6.4.1
6.4.2
6.4.3

كدوا-دوا دليل دأتس منجلسكن بهاوا مسلم يغ برمرواه اياله اورغ  يغ ممفوثاءي اخالق يغ 
باءيق،  منجاض فرضاءولن دغن اورغ الءين، ممفوثاءي كفريبادين يغ موليا دان دسنغي اوليه 

مشاركت. 

َه ُيِحبُّ َمَعاِلَي اأُلُموِر َوَيْكَرُه َسْفَساَفَها.  ِإنَّ اللَّ
 )الطبراني(

ترجمهن:
فركارا  ممبنخي  موليا سرتا  دان  تيغضي  برنيالي  يغ  فركارا   سوك كفد  اللَّه   سسوغضوهث 

يغ كجي.

  كواجيفن منجاض مرواه اين دسبوتكن  اوليه حديث يغ دروايتكن اوليه سيدنا الحسن بن علي 
بهاوا رسول اللَّه  برسبدا:

• مينتا موريد مثاتاكن مقصود منجاض مرواه ديري.
•بربينخغ دغن موريد تنتغ كواجيفن منجاض مرواه ديري سرتا دليل نقلي.

َكَرُم اْلُمْؤِمِن َتْقَواُه َوِديُنُه َحَسُبُه َوُمُروَءُتُه ُخُلُقُه.
)مالك( ترجمهن:

كمولياءن سأورغ موءمن ترلتق فد كتقواءنث، اضام فد نيالي ديري دان مرواه فد اخالق.

اين دسوكوغ اوليه سيدنا عمر بن الخطاب   ماللوءي كاتا-كاتاث:

كواجيفن منجاض مرواه ديري
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فنجاضاءن مرواه ديري مليفوتي تيض اسفيك اوتام، ياءيت فنمفيلن برفاكاين، كسوفنن دالم 
يغ  اداله سفرتي  ترسبوت  اسفيك  تيض  باضي  فندوان  تيغكه الكو.  دان كأيلوقن  فرخاكفن 

برايكوت:

 منوتوف عورة 
 كمس دان برسيه

 تيدق منخولوق مات
 تيدق مغاندوغي المبغ، ضمبر دان 

توليسن يغ دالرغ دالم إسالم
 سسواي دغن تاتاسوسيال 

مشاركت ستمفت
 تيدق مثروفاءي فاكاين اضام الءين
 تيدق مثروفاءي فاكاين جنتينا يغ 

بربيذا

فندوان فاكاين يغ برمرواه فاكاين يغ كمس دان برسيه 
منيغكتكن مرواه ديري.

فاكاين منوتوف عورة 
فاكاين يغ برمرواه.

خارا منجاض مرواه ديري

•  سومبغ سارن تنتغ خارا منجاض مرواه ديري دري اسفيك فاكاين.

•  ترغكن باتس عورة لالكي دان عورة فرمفوان دغن لبيه ترفرينخي.
6.4.4
6.4.7

ِه  اْلُمَتَشبِِّهيَن ِمَن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اللَّ
َجاِل. َجاِل ِبالنَِّساِء َواْلُمَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء ِبالرِّ الرِّ

)البخاري(
ترجمهن:

ابن عباس  بركات بهاوا رسول اللَّه  ملعنة لالكي يغ 
مثروفاءي وانيتا دان وانيتا يغ مثروفاءي لالكي.

اكتيؤيتيكونخي علمو

بينخغكن فركارا برايكوت دالم 
كومفولن:

فرمفوان مماكاي تودوغ    

تتافي مماكاي باجو برلغن 
فينديق.

لالكي مماكاي فاكاين يغ    

منمفقكن فوست.
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مغعملكن بودايا برجابت تاغن دغن َمْحَرم  		

ممينتا ايذين سمبيل منوندوقكن بادن افابيال  		

اللو دهادفن اورغ يغ لبيه توا
منظاهيركن فراساءن بلس كاسيهن كفد  		

اورغ يغ لبيه مودا
مماتوهي ادب دان اوندغ٢ دجالن راي 		

منولوغ اورغ يغ ممرلوكن، خونتوهث اورغ  		

بوتا، اورغ كورغ اوفاي، اورغ فقير دان 
ميسكين

مغضوناكن هرتا عوام دغن برتغضوغجواب 		

تيدق منظاليمي حيوان 		

منجاض كبرسيهن عالم سكيتر 		

مغضوناكن ميديا سوسيال دغن برهيمه 		

منجاض باتس فرضاءولن انتارا لالكي دغن  		

فرمفوان

فندوان تيغكه الكو يغ برمرواه

سدياكن اوغكفن ديالوض برايكوت دان 
سيموالسيكنث:

اوخفن تريما كاسيه كفد ضورو سمفنا    . 1

هاري ضورو.
2.  اوخفن تهنيئه كفد كاون سكلس اتس 

كجاياءن دالم ففريقساءن.
3.  ديالوض دمسجد دغن اورغ يغ لبيه توا.

اكتيؤيتي

6.4.4
6.4.7

فرخاكفن يغ سوفن دان تيدق  		

كتراللوان
اينتوناسي دان نادا سوارا يغ  		

سسواي دغن سواسان دان اورغ 
يغ مندغر

برمانيس موك كتيك برخاكف 		

برخاكف فركارا يغ برفاءيده   		

ممغضيل اورغ الءين دغن فغضيلن  		

يغ دسوكاءي
مغهيندري فربواتن برخاكف  		

بوهوغ، مغومفت، مغادو دومبا، 
ممفتنه دان بركاتا-كات لوخه

تيدق مموغكيري جنجي  
مغوخفكن سالم كتيك برتمو دان  		

برفيسه
ممبوداياكن اوخفن تريما كاسيه 		

فندوان فرخاكفن يغ برمرواه

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي مثدياكن اوغكفن ديالوض.   •
مينتا موريد منرغكن خارا منجاض مرواه ديري دري اسفيك فرخاكفن دان تيغكه الكو.  •

• نصيحتي موريد سوفايا منجاض فرخاكفن دان تيغكه الكو.
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ساي اوخفكن سالمت برخوتي. جاضاله مرواه 
ديري كامو سباضاي موريد مسلم. ايغتله فسنن 
رسول اللَّه  كفد كيت  دالم حديث بضيندا.

  النَِّبيِّ  َعِن    اْلُخْدِرىِّ  َسِعيٍد  َأِبى  َعْن 
َفَقاُلوا:  ُرَقاِت.  الطُّ َعَلى  َواْلُجُلوَس  ِإيَّاُكْم  َقاَل: 

ُث ِفيَها. َقاَل:   َما َلَنا ُبدٌّ. ِإنََّما ِهَى َمَجاِلُسَنا َنَتَحدَّ
َحقََّها.  ِريَق  الطَّ َفَأْعُطوا  اْلَمَجاِلَس  ِإالَّ  َأَبْيُتْم  َفِإَذا 
ِريِق؟ َقاَل: َغضُّ اْلَبَصِر َوَكفُّ  َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّ
َعِن  َوَنْهٌى  ِباْلَمْعُروِف  َوَأْمٌر  اَلِم  السَّ َوَردُّ  اأَلَذى 

اْلُمْنَكِر.    

)البخاري(
ترجمهن:

  بركات بهاوا رسول اللَّه  أبو سعيد الخدري
جالن.”  دتفي  دودوق  كامو  “جاغنله  برسبدا، 
مريك بركات، “كامي تيدق دافت مغيلقث كران 
  اللَّه  رسول  بربوال.”  كامي  تمفت  دسيتو 
برسبدا، “سكيراث كامو ترفقسا دودوق دسيتو 
مك تونايكنله حق جالن.” مريك برتاث، “افاكه 
“منوندوقكن  منجواب،  بضيندا  جالن؟”  حق 
فندغن، مناهن ديري درفد مثاكيتي اورغ الءين، 
دان  كباءيقن  ممبوات  مثوروه  سالم،  منجواب 

منخضه كموغكرن.”

 : ِه َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُه  َمْن ُصِنَع إَِلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اللَّ

َخْيًرا َفَقْد أَْبَلَغ ِفى الثََّناِء.

)الترمذي(

ترجمهن:
  مروايتكن بهاوا رسول اللَّه  أسامة بن زيد
برسبدا، “سسيافا يغ دفرالكوكن دغن كباءيقن 
مالكوكن  يغ  اورغ  كفد  مغوخفكن  دي  اللو 
)سموض  َخْيًرا  ُه  اللَّ َجَزاَك  ترسبوت  كباءيقن 
كفدامو(  ترباءيق  يغ  بالسن  ممبريكن    اللَّه 
سسوغضوهث دي تله مغوغكفكن اوخفن تريما 

كاسيه )فوجين( يغ ترباءيق.”

مينتا موريد مثدياكن فتا بوءيه تنتغ تيغكه الكو برمرواه برداسركن مقصود حديث.   • 6.4.4
6.4.7

خونتوه تيغكه الكو برمرواه
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مرواه، اوه مرواه، 
ماري كيت منجاض مرواه،

تيغضل دوسا كجر فهاال،
ننتي كيت دسايغي اللَّه.

توتوف عورة جاض مرواه،
جاغن كيت بوات جنايه،

ديري سوسه كلوارض سوسه،
اورغ راماي بركلوه كسه.

توتور كات بودي بهاس،
كاالو دجاض سموا سجهترا،

برامه مسرا انتارا بغسا،
سالما-الما كأمانن دراس.

تيغكه الكو هاروس دجاض،
كاالو تيدق فورق فرندا،

سلوروه دنيا مغجي كيت،
عالمت كيت مندافت فتاك.

افاته الضي دأخيرة سان،
تيدق تاهن دغن نراك،

مينتا جاءوه درفد سيقسا،
جاض مرواه سالما-الماث.

•  مينتا موريد ممبوات فرسمبهن ديكير بارت.
•  مينتا موريد مغاناليسيس ايسي فنتيغ عاقبة تيدق منجاض مرواه دان حكمه منجاض مرواه.

6.4.5
6.4.6
6.4.7

عاقبه تيدق منجاض مرواه دان حكمه منجاض مرواه

برداسركن ليريك ديكير بارت يغ دسدياكن:
فرسمبهكن ديكير بارت دغن ايراما الضو “واو بولن”    

اتاو الضو الءين يغ برسسواين.
سنارايكن عاقبة تيدق منجاض مرواه دان حكمه   

منجاض مرواه ترهادف ديري، كلوارض دان 
مشاركت يغ تردافت دالم ليريك ديكير بارت.

اكتيؤيتي

غکتن 1
م تي

سال
ن إ

ديق
ندي

ڤ
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KBAT

اكتيؤيتي

فنيالين

فرهاتيكن سيتواسي برايكوت دان نصيحتي مريك يغ براد دالم سيتواسي ترسبوت.

ثاتاكن مقصود منجاض مرواه ديري.  1

ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن منجاض مرواه ديري.  2

ترغكن خارا منجاض مرواه ديري دري اسفيك:  3

   فاكاين    فرخاكفن       تيغكه الكو
ترغكن عاقبة تيدق منجاض مرواه ديري.  4

هورايكن حكمه منجاض مرواه ديري.  5

مزلن بربوال دغن داتوقث ماللوءي تيليفون، دي بركات كفد داتوقث:  6

هورايكن فندغن اندا برداسركن فربوالن مزلن دغن داتوقث دالم كونتيك س منجاض   
مرواه ديري.

بيالكه داتوق هندق ممبريكن هديه اونتوق ساي؟ ساي بلوم فرنه مندافت 
اف2 هديه درفد داتوق.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 1
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