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َلُم َعَلى َأْشَرِف اْلَْنِبَياِء َواْلُمْرَسِليَن َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َلُة َوالسَّ اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِميَن َوالصَّ
َأْجَمِعيَن. َأمَّا َبْعُد،

كامي مغوخفكن راس شكور كحضرة اهلل  كران دغن توفيق دان هدايهث كامي برجاي مثمفورناكن 
فنوليسن بوكو تيك س فنديديقن إسالم تيغكتن دوا اين. بوكو اين دتوليس برفندوكن كوريكولوم 
سنتدرد سكوله منغه )ك.س.س.م.(. كاندوغن بوكو اين ترديري درفد انم بيدغ، ياءيت القرءان، 
حديث، عقيدة، فقه، سيرة دان تمدون إسالم سرتا اخالق إسالمية. ايسي كاندوغنث جوض اونتوق 
منخافاي متالمت فنديديقن إسالم ك.س.س.م.، ياءيت ممبينا دان ممبنتوق همبا دان خليفة اهلل يغ 
برعلمو، برتقوى، برعمل صالح، براخالق موليا دان بركترمفيلن برداسركن 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 ممبري ضمبرن عموم باضي ستياف بيدغ يغ اكن   

دفالجري. 
ايسي فمبالجرن يغ دسوسون دغن فرسمبهن يغ مناريق يغ مغضابوغكن تيك س دان  يغ    

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

خادغن اكتيؤيتي دان فنيالين باضي ممبنتو مغوكوهكن فمهمن، ممفركاي معلومت، مثوبوركن    

فميكيرن كرياتيف، منانم نيالي٢ مورني دان مرغسغ فميكيرن ارس تيغضي موريد.
ايليمن مرنتس كوريكولوم (EMK) باضي مغوكوهكن كماهيرن موريد دالم اوسها مناغني خابرن    

سماس.
فثندل يغ بربنتوق “سفيكتروم علمو” دان “عملن”.    

تيكنولوضي  قيو. ار. كود يغ دسامبوغكن كفد اءوديو، ؤيديو اتاو معلومت يغ بركاءيتن دغن ايسي    

فالجرن. 

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

فانل فنوليس

ڤندهولوان ▼

v



فوغسي ڤغضوناءن ايکون

ن دان حفظن
باخاء

 لواسث كواس اهلل

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

كاتاكنله )واهاي محمد(، واهاي توهن يغ ممفوثاءي كواس 
فمرينتهن

ڎ  ڈ    ڈ   ژ

اغكاوله يغ ممبريكن كواس فمرينتهن كفد سسيافا يغ اغكاو 
كهندقي

ژ  ڑ   ڑ  ک

دان اغكاوله يغ منخابوت كواس فمرينتهن درفد سسيافا يغ 
اغكاو كهندقي

ک  ک  ک  گ

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

1.12.1

1.12.1

گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ     ڎ  
گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    
ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ
 )سورة آِل ِعْمَران، 3: اية 26-27(

ڃ ڃ ڃ چ چ

اية 26

9

بيدغ  القرءانڤنديديقن إسالم تيغکتن 2

فالجرن
3

ضورو
نوتا 

تجويد

باخ	دان	كنل	فستي	حكوم	نون	ساكنة	دالم	اية	سرتا	لغكفكن	جدوال	دباوه.	 	.1
اكتيؤيتي

افاكه	مقصود	نون	ساكنة	دان	تنوين؟ 		.1
ثاتاكن	حكوم	تجويد	باضي	كليمه	دباوه:	 		.2

فنيالين

ەئ  ەئ    چ  ڇہ  ہ

ۇئ   ۇئ  ۈئ   ېئ ے  ےی  ی  
  ٹ   ڤ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

ْنَسان،	76:	اية	3-1(ېئ  ېئ  ىئ           ىئ    	)سورة	الإِ

ْمَران،	3:	اية	8( 	)سورة	آلإِ عإِ
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

حروف 	حكوم	نون	ساكنة كليمه

 .3

توليسكن	تيض	كليمه	درفد	اية	دأتس	يغ	مغاندوغي	حكوم	نون	ساكنه	دان	 	
تنوين	سرتا	ثاتاكن	خارا	باخاءنث.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 2

18

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 2

ضورو
نوتا 

عقيدة

منيغكتكن كأيمانن كفد اهلل  كران مثدري كهيبتنث   .1

منخيفتاكن مالئكة.
مغضالقكن سسأورغ سوفايا سنتياس ممفرباثق عمل صالح   .2

كران يقين بهاوا مالئكة منخاتت سضاال عملن باءيق.
اونتوق مالكوكن كبوروقن  راس ضرون  منمبهكن   .3

عملن   سضاال  منخاتت  مالئكة  بهاوا  يقين  كران 
بوروق دان اكن دحساب فد هاري قيامة.

منجاديكن سسأورغ سنتياس بروسفادا كران ستياف   .4

عملن يغ دالكوكن اكن دخاتت اوليه مالئكة.
ممبنتوق فريبادي مسلم يغ سجاتي دغن خارا   .5

مالكوكن سوروهن اهلل  دان منيغضلكن 
الرغنث.

سفيكتروم علمو
فرخاكفن دان فرالكوان 

كيت دخاتت اوليه 
مالئكة دان اكن دحساب 

اوليه اهلل دمحشر كلق.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  

)سورة ۤق، 50: اية 18(
مقصود:

 تيدق اد سبارغ فركاتاءن 
يغ دلفظكن )اتاو فربواتن 
يغ دالكوكن( مالءينكن 

اد دسيسيث مالئكة فغاوس 
يغ سنتياس سديا )منريما 

دان منوليسث(.

حكمه برايمان كفد مالئكة 3.6.5

		مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن كأيمانن كفد مالئكة دغن مالكوكن كباءيقن دان 
منخضه كموغكرن.

3.6.6

عملن
عملكن دعاء

“يا اهلل، بريكنله كتاب عملنكو دتاغن 
كاننكو، دان جاءوهيله اكو درفد منريما 

كتاب عملنكو دغن تاغن كيريكو.
يا أرحم الراحمين.”

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 2

78

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 2

سوبتوفيك

اكتيؤييت

نوتا ضوروفنيالين

KBAT سوءالن

القرءان
بيدغ

)سورة الِقيامة، 75: اية 18–17(
مقصود:

دان  دادامو(،  )دالم  ايت  القرءان  مغومفولكن  بركواس  يغ  كاميله  سسوغضوهث 
منتفكن باخاءنث )فد ليدهمو(. اوليه ايت، افابيال كامي تله مثمفورناكن باخاءنث 

)كفدامو، دغن فرانتاراءن جبريل(، مك باخاله منوروت باخاءنث ايت.

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  

1

1

هالمن رغسغن 
ستياف بيدغ

القرءان
بيدغ

)سورة الِقيامة، 75: اية 18–17(
مقصود:

دان  دادامو(،  )دالم  ايت  القرءان  مغومفولكن  بركواس  يغ  كاميله  سسوغضوهث 
منتفكن باخاءنث )فد ليدهمو(. اوليه ايت، افابيال كامي تله مثمفورناكن باخاءنث 

)كفدامو، دغن فرانتاراءن جبريل(، مك باخاله منوروت باخاءنث ايت.

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  

1

1

نومبور	ستندرد	فمبالجرن
سوسونن	تاجوق	فمبالجرن	دسوسون	

مغيكوت	كسسواين	تاجوق	)تيدق	ترتعلوق	
كفد	سوسونن	دالم	ستندرد	فمبالجرن(

1.10.1

قيو.ار.كود

سفيكرتوم 
علمو

عملن

vi



القرءان
بيدغ

)سورة الِقيامة، 75: اية 18–17(
مقصود:

دان  دادامو(،  )دالم  ايت  القرءان  مغومفولكن  بركواس  يغ  كاميله  سسوغضوهث 
منتفكن باخاءنث )فد ليدهمو(. اوليه ايت، افابيال كامي تله مثمفورناكن باخاءنث 

)كفدامو، دغن فرانتاراءن جبريل(، مك باخاله منوروت باخاءنث ايت.

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  

1

1



ن دان حفظن
باخاء

اهلل  فغورنيا هداية

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
)سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 8(

ڃ ڃ ڃ چ چ

واهاي توهن كامي! جاغنله اغكاو مميسوغكن هاتي كامي
ائ  ەئ  ەئ  وئ 

سسوده اغكاو بريكن فتونجوق )هداية( كفد كامي
وئ  ۇئ   ۇئ 

دان كورنياكنله كفد كامي ليمفه رحمة درفد سيسيمو
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ 

سسوغضوهث اغكاو جواله توهن يغ مها فمبري كورنيا.
ېئ   ىئ  ىئ

1.10.1

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.10.1

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2

2

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
فالجرن
1



ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

سفيكتروم علمو
اية 8 سورة آِل ِعْمَران 
اياله دعاء مأثور )دعاء 
يغ برسومبركن القرءان 

دان حديث( يغ  منجادي 
 . عملن رسول اهلل

اومت إسالم دضالقكن 
اونتوق بردعاء دغن دعاء 
اين. اية اين جوض بوليه 

دباخ دالم صالة.

حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

وئ  ۇئ   ۇئ   2

4  ېئ   ىئ  ىئ

ائ  ەئ  ەئ  وئ 1

ۆئ   ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئېئ   3

1.10.3

رسول اهلل  ممفرباثق باخاءن دعاء اونتوق ممفركوكوهكن 
: كأيمانن سفرتي يغ دروايتكن اوليه أنس

َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك
)الترمذي(

مقصود: 
واهاي توهن يغ ممبولق-باليقكن هاتي، تتفكنله هاتيكو 

اتس اضامامو.

اينتيساري ايةاينتيساري اية
اومت إسالم فرلو بردعاء اضر دتتفكن هاتي دالم هداية.   .1

انتارا دعاء ترسبوت اياله اية 8 سورة آِل ِعْمَران.
اهلل  منضوهكن هاتي موءمن دالم كأيمانن سباضاي   .2

تندا رحمة دان كاسيه سايغث.
اهلل  سوك اونتوق ممبريكن هداية دان رحمة كفد   .3

همباث اضر مريك تروس ككل براد دالم كأيمانن.
اهلل  ممبريكن هداية كفد سسيافا يغ دكهندقيث  .4 

كران هداية ايت ميليقث يغ مطلق.
تياد جامينن سسأورغ ايت اكن ككل براد دالم هداية   .5
اهلل  كران مريك بوليه تركلوار درفد لندسن ايمان.

1.10.2

مينتا موريد مروموسكن اينتيساري اية دالم فتا فميكيرن. 	
بيمبيغ موريد اونتوق مغعملكن اية دالم صالة دان ذيكير سخارا برادب دان براستقامة. 	 1.10.4
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ن دان حفظن
عملنباخاء

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

فردغركن باخاءن حفظن اندا كفد راكن.  .1
اكتيؤيتي

ائ

ۆئ   ۆئ  

  ەئ  ەئ  وئ

  ېئ   ىئ  ىئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  

وئ  ۇئ   ۇئ  

باخ اية 8 سورة آِل ِعْمَران دهادفن ضورو.  .1

فردغركن باخاءن اية حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

هورايكن تيض اينتيساري اية 8 سورة آِل ِعْمَران.  .3

باضايماناكه اندا ممبوداياكن عملن بردعاء دالم   .4

كهيدوفن اندا سباضاي سأورغ موريد؟

فنيالين

برتجويدلنخر	بتولفوتوغن اية
ائ  ەئ  ەئ  وئ 

وئ  ۇئ   ۇئ 
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ 

ېئ   ىئ  ىئ
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت دان بنتغكن ددالم   .3

كلس بركاءيتن هدايه اهلل دالم اية يغ تله دفالجري. 

عملكن دعاء دباوه ستياف 
كالي سلفس صالة.

اْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن.
َلُم َعَلى  َلُة َوالسَّ َوالصَّ

َرُسوِل اهلِل َوَعَلى آِلِه 
َوَصْحِبه َأْجَمِعيَن.

َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت 
ُقُلوَبَنا َعَلى ِدْيِنَك. 

َربََّنا َل ُتِزْغ ُقُلْوَبَنا َبْعَد ِإْذ 
َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك 
َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاب.

َوَصلَّى اهلُل َعَلى َسيِِّدَنا 
ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه  ُمَحمَّ

َوَسلَّم.
َواْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن.
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ن دان حفظن
باخاء

هاث اهلل  يغ مها اسا
باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

اهلل منرغكن )كفد سكالين مخلوقث دغن دليل دان بوقتي(
ٿ   ٿ  

بهاواساث تياد توهن يغ برحق دسمبه مالءينكن دي
    ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  

تياد توهن يغ برحق دسمبه مالءينكن دي
       ڦ   ڄ   ڄ    ڄ 

مها فركاس الضي مها بيجقسان
 ڄ  ڃ  

دان مالئكة سرتا اورغ يغ برعلمو
    ڤ  ڤ  ڤ  

يغ منضقكن كعاديلن
   ڦ  ڦڦ     

  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ
ڄ  ڃ  ڃ

)سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 18(

ڃ ڃ ڃ چ چ

1.11.1

1.11.1
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ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

اهلل  منضسكن كأساءن، كأضوغن دان   .1
كبيجقساناءنث كفد سلوروه مخلوق. 

فارا مالئكة دان اورغ برعلمو مغاكوءي كأساءن،   .2
. كأضوغن دان كبيجقساناءن اهلل

اهلل  منجلسكن بهاوا دياله يغ ممرينته سلوروه   .3 
عالم دغن كعاديلن.

بوقتي دان دليل كأساءن، كأضوغن دان   .4
كبيجقساناءن اهلل  دافت دسقسيكن ماللوءي 

فنخيفتاءن عالم سمستا دان دليل اية۲ القرءان.

اينتيساري اية 1.11.2

حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.11.3

ڤ  ڤ  ڤٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ

   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃڦ  ڦڦ  

1

34

2

سفيكتروم علمو
درفد أبو هريرة  بهاوا 

رسول اهلل  برسبدا:

َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس 
ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اهللُ  َلُه 

َطِريًقا إَلى اْلَجنَِّة...
)مسلم(

مقصود:
سسيافا يغ منمفوه جالن 
اونتوق منخاري علمو، 

مك اهلل اكن ممودهكن 
باضيث جالن كشرض.

مينتا موريد مروموسكن اينتيساري اية دالم فتا فميكيرن. 	
 مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي “Jigsaw Puzzle” اية حفظن.

بيمبيغ موريد اونتوق مغعملكن اية دالم صالة دان ذيكير سخارا برادب دان براستقامة. 	 1.11.4
6
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ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

فردغركن باخاءن حفظن اندا كفد راكن.  .1
اكتيؤيتي

خاري معلومت سبب تورون اية 18 سورة آِل ِعْمَران درفد ببراف كتاب   .3
تفسير ماللوءي اينترنيت دان بنتغكن ددالم كلس.

بوات سناراي سيمق عملن اية 18 سورة آِل ِعْمَران.  .4

برتجويدلنخر	بتولفوتوغن اية
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ

ڤ  ڤ  ڤ
ڦ  ڦڦ  

   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

دخادغكن ضورو مغاداكن فرتنديغن حفظن دالم كومفولن كخيل. 	

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

 ٹ   ٹ   ٹ     ڤٿ   ٿ  ٹ

ڦ  ڦڦ    ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

ڤ  ڤ  ڤ

خونتوه سناراي سيمق عملن اية 18 سورة آِل ِعْمَران

  4
ي 

هار

  3
ي 

هار

  2
ي 

هار

  1
ي 

هار اكتيويتي بيلغن

1 اية سلفس صالة فرض

2 دان ممهمي اينتيساري اية

مغاجركن اية كفد اورغ الءين 3
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ن دان حفظن
باخاء

فنيالين

هورايكن دوا اينتيساري اية.  .4
ترغكن دوا سبب اورغ برعلمو مغاكوءي كأساءن اهلل.  .5

باخ اية 18 سورة آِل ِعْمَران دهادفن ضورو.  .1

فردغركن باخاءن اية حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

سوسون سموال فوتوغن اية القرءان دباوه مغيكوت   .3
ترتيب سفرتي دالم القرءان. اندا دكهندقي منوليس 

نومبور فوتوغن اية سهاج.

فوتوغن ايةبيلغن
ڦ  ڦڦ  1
   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ2
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ3
ڤ  ڤ  ڤ4

كدودوقن يغ بتول
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ن دان حفظن
باخاء

 لواسث كواس اهلل

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

كاتاكنله )واهاي محمد(، واهاي توهن يغ ممفوثاءي كواس 
فمرينتهن

ڎ  ڈ    ڈ   ژ

اغكاوله يغ ممبريكن كواس فمرينتهن كفد سسيافا يغ اغكاو 
كهندقي

ژ  ڑ   ڑ  ک

دان اغكاوله يغ منخابوت كواس فمرينتهن درفد سسيافا يغ 
اغكاو كهندقي

ک  ک  ک  گ

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

1.12.1

1.12.1

گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ     ڎ  
گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    
ۇ   ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ
 )سورة آِل ِعْمَران، 3: اية 26-27(

ڃ ڃ ڃ چ چ

اية 26

9
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ن دان حفظن
باخاء

دان اغكاوله جوض يغ  ممولياكن سسيافا يغ اغكاو كهندقي
گ  گ  گ

دان اغكاوله يغ مغهينا سسيافا يغ اغكاو كهندقي
ڳ   ڳ  ڳڳ

دالم ككواساءن اغكاوله سهاج اداث سضاال كباءيقن
ڱ     ڱڱ

سسوغضوهث اغكاو مها بركواس اتس تياف٢ سسواتو.
ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ

اغكاوله )واهاي توهن( يغ مماسوقكن وقتو مالم كدالم وقتو سياغ
ڻ  ۀ     ۀ  ہ

اغكاوله يغ مماسوقكن وقتو سياغ كدالم وقتو مالم
ہ  ہ   ہ  ھھ

اغكاوله جوض يغ مغلواركن سسواتو يغ هيدوف درفد بندا يغ ماتي
ھ  ھ   ے  ے

اغكاوله يغ مغلواركن بندا يغ ماتي درفد سسواتو يغ هيدوف
ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ

اغكاو جواله يغ ممبريكن رزقي كفد سسيافا يغ اغكاو كهندقي 
دغن تياد هيتوغن حسابث.

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ

اية 27

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

سفيكتروم علمو
 اية 26 دان 27 اين

منجادي بوقتي ككفورن 
دان كسستن فغانوت اضام 

يغ مغاتاكن بهاوا نبي 
عيسى  اياله توهن. 

  واالوفون نبي عيسى
دبري معجزة سفرتي 

بوليه مغهيدوفكن اورغ 
ماتي، بضيندا تيدق ممفو 
 مالكوكنث تنفا كأيذينن

. اهلل
)تفسير القرطبي(

ممبريكن دان منخابوت كواس فمرينتهن.  .1
اهلل  بركواس ممبريكن كواس فمرينتهن كفد   
مغهندقي    اهلل  افابيال  دكهندقي.  يغ  سسيافا 
سسأورغ ايت سباضاي فمرينته، تيدق اد سسيافا 
  فون يغ دافت مغهالغث. بضيتو جوض افابيال اهلل
منخابوت كواس فمرينتهن درفد سسأورغ، مك 

هيلغله كواس فمرينتهنث. 
ممولياكن دان مغهينا ماءنسي.  .2

اهلل  بركواس ممولياكن سسيافا يغ دكهندقيث   
دغن فلباضاي خارا سفرتي دغن هرتا بندا، فغكت، 
  علمو دان كصيحتن. بضيتو جوض افابيال اهلل
هندق مغهينا سسأورغ، اهلل  اكن مناريق باليق 
هرتا، كدودوقن دان كصيحتنث. اوليه ايت، كيت 
. هندقله سنتياس برشكور دان برتقوى كفد اهلل
اهلل  منجاديكن مالم دان سياغ سيليه برضنتي.  .3

اهلل  منجاديكن  سياغ دان مالم سوفايا ماءنسي   
سياغ  سباءيق-باءيقث.  دغن  مغضوناكنث  دافت 
برمشاركت.  دان  رزقي  منخاري  بكرجا  اونتوق 

مالم فوال اونتوق بريحت دان برعبادة.
مغهيدوفكن دان مماتيكن مخلوق.  .4

اد  تيدق  دان  ترباتس  تيدق    اهلل  ككواساءن   
  كواس الءين يغ دافت مغهالغث. خونتوهث اهلل
مغهيدوفكن بايي درفد اير مني. اهلل  اكن مماتيكن 

سسيافا يغ هيدوف افابيال تيبا اجلث.

اينتيساري اية 1.12.2

اية
26

اية
27

مينتا موريد مروموسكن اينتيساري اية دالم فتا فميكيرن. 	
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ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

حفظ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.12.3

ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ

ک  گک  کڑ  ک

اية
26

ھ  ھ   ے  ےہ  ہ   ہ  ھھڻ  ۀ     ۀ  ہ

ۆ     ۆڭ  ۇ  ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ

اية
27

ژ  ڑڈ   ژڎ  ڈ

ڱ     ڱڱڳ   ڳ  ڳڳ گ  گ  گ

بيمبيغ موريد اونتوق مغعملكن اية دالم صالة دان ذيكير سخارا برادب دان  	
براستقامة.

1.12.4
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ضورو
نوتا 

ن دان حفظن
باخاء

اكتيؤيتي

سورة الَبَقَرة، 2: اية 73-72سورة الَبَقَرة، 2: اية 55-56

فردغركن باخاءن حفظن اندا كفد راكن.   .1

كاءيتكن ككواساءن اهلل  دغن قيصه٢ يغ تردافت دالم اية برايكوت:   .3

برتجويدلنخر	بتولفوتوغن اية
ڎ  ڈ    ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

ک  ک  ک  گ
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ

      ڱ     ڱڱ  ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

خاري معلومت دالم اينترنيت دان بنتغكنث ددالم كلس بركاءيتن تندا٢   .4

ككواساءن اهلل  دالم اية يغ تله دفالجري. 

ڻ  ۀ     ۀ  ہ

ھ  ھ   ے  ے

ہ  ہ   ہ  ھھ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ

ڱ     ں  ں      ڻ   ڻ

ڱ     ڱ

گ  گ  گ ڳ   ڳ  ڳڳ

ک  ک  ک  گ

ژ  ڑ   ڑ  ک

ڎ  ڈ    ڈ   ژ

باثقكن بورغ تاهف فغواساءن حفظن موريد. 	
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ن دان حفظن
باخاء

فنيالين

هورايكن دوا اينتيساري اية 26 هيغض 27 سورة آِل ِعْمَران.   .4
5.  هورايكن باضايماناكه اندا بوليه مغعملكن صيفت عاديل افابيال 

اندا دبري فلواغ منجادي فغاوس.
اهلل  ممبريكن كواس فمرينتهن كفد ماءنسي.   .6

 دان  نبي سليمان   ، نبي داود  باءيق سفرتي  يغ ممرينته دغن  ماءنسي  اد 
ذوالقرنين. اد جوض ماءنسي يغ ممرينته دغن اغكوه سفرتي فرعون دان نمرود. 
فرعون دبيناساكن دغن دتغضلمكن كدالم الءوت دان نمرود دبيناساكن دغن ثاموق.

باخ اية 27 - 26 سورة آِل ِعْمَران دهادفن ضورو.   .1
فردغركن باخاءن اية حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

3. سوسون سموال فوتوغن اية القرءان دباوه مغيكوت ترتيب سفرتي 
دالم القرءان. اندا دكهندقي منوليس نومبور فوتوغن اية سهاج.

بينخغكن فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد فثاتاءن اين.  

كدودوقن يغ بتول

فوتوغن ايةبيلغن
ھ  ھ   ے  ے1
ہ  ہ   ہ  ھھ2
ڻ  ۀ     ۀ  ہ3
ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ4
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ5
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ضورو
نوتا 

تجويد

مودهث تجويد

نون ساكنة اياله حروف نون )ن(  يغ تيدق برباريس 
اتاو جوض دكنلي سباضاي نون ماتي.

تنوين اياله باريس دوا، ياءيت باريس دوا دأتس، 
دباوه اتاو دهادفن. سبنرث، تنوين مغلواركن بوثي يغ سام 

دغن نون ماتي.
سفيكتروم علمو

تندا نون 
ساكنه دان 

تنوين

خارا 
باخاءن:

اظهار

ادغام اتاو 
اخفاء
اقالب

تندا نون ساكنة دان 
تنوين دالم مصحف رسم 

عثماني:

حكوم نون ساكنة دان تنوين اونيت 1   1.13.1

مينتا موريد ممبيذاكن تندا نون ساكنة دان تنوين دالم مصحف القرءان منروسي باخاءن مريك. 	

اخفاء
حقيقي

ادغام
مع الغنة

ادغام
اقالببال غنة

اظهار
حلقي

حكوم نون ساكنة 
 دان تنوين

افابيال برتمو 
حروف هجائية

مقصود

15
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ضورو
نوتا 

تجويد

حكوم نون ساكنة دان تنوين

اظهار حلقي

ء هـ ع ح 
غ خ

بوثي نون 
جلس دان ثات

مغضابوغكن بوثي 
نون دغن حروف 
سلفسث سرتا دغوغ

مغضابوغكن بوثي 
نون دغن حروف 
سلفسث تنفا دغوغ

ل ر ي و م ن

ادغام بل غنةادغام مع الغنة

افابيال نون ساكنة دان تنوين برتمو دغن ساله ساتو حروف هجائية:

حكوم

مقصود

حروف

خارا 
باخاءن

ى  ى

ک  گ

ېئ  ېئ
  جئ  حئ

  ائ   ەئ  ەئ

ڎ  ڈ  ڈ

ې   ې

  ڦ  ڄ

ې  ى

  گ    ڳ

ڀ  ڀ
ڳ  ڳ خونتوه

1.13.1

/

		بيمبيغ موريد مثبوت خونتوه اية دغن بتول سفرتي يغ تردافت دالم قيو.ار. كود. 1.13.3
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ضورو
نوتا 

تجويد

منوكركن بوثي نون 
كفد ميم سرتا دغوغ

بوثي نون دباخ سخارا 
سامر انتارا اظهار دغن 

ادغام سرتا دغوغ 

ت ث ج د ذ  
ز س  ش ص  
ض ط ظ ف 

ق ك

ب

اخفاء حقيقياقلب

افابيال نون ساكنة دان تنوين برتمو دغن ساله ساتو حروف هجائية:

  ٹ   ڤ
ڦ   ڦ  

ۆئ  ۈئ     
     ڄ  ڃ

ۀ  ہ
  ڱ  ڱ

  ڈ
ھ  ھ

دغر باخاءن اية ماللوءي 
ايمبسن قيو. ار. كود 

دباوه.

/

		بيمبيغ موريد مغعملكن حكوم تجويد سماس ممباخ القرءان. 1.13.4
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تجويد

باخ دان كنل فستي حكوم نون ساكنة دالم اية سرتا لغكفكن جدوال دباوه.   .1
اكتيؤيتي

افاكه مقصود نون ساكنة دان تنوين؟   .1
ثاتاكن حكوم تجويد باضي كليمه دباوه:    .2

فنيالين

ەئ  ەئ    چ  ڇہ  ہ

ۇئ   ۇئ  ۈئ   ېئ ے  ےی  ی  
  ٹ   ڤ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

 )سورة اِلْنَسان، 76: اية 3-1(ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   

 )سورة آِل ِعْمَران، 3: اية 8(
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

حروف كليمه حكوم نون ساكنة

 .3

توليسكن تيض كليمه درفد اية دأتس يغ مغاندوغي حكوم نون ساكنه دان   
تنوين سرتا ثاتاكن خارا باخاءنث.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

تجويد

حكوم ميم ساكنة اونيت 2   1.13.2

ميم ساكنة  اتاو ميم ماتي اياله حروف ميم يغ تيدق برباريس سام اد باريس اتس، 
باوه اتاو هادفن. 

تردافت تيض حكوم باضي ميم ساكنة افابيال برتمو دغن حروف هجائية، ياءيت:

دغر باخاءن ميم ساكنة 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

مينتا موريد ممبيذاكن خارا باخاءن ميم ساكنة برفندوكن تندا باخاءن دالم مصحف  	
القرءان.

1.13.3

مماسوقكن بوثي مادغام ِمْثَلي
ميم كدالم ميم 

يغ برباريس سرتا 
دغوغ

جئ  حئ
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ب اخفاء
شفوي 

مثمبوثيكن بوثي 
ميم سرتا دغوغ

ڻ   ڻ
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ

اظهار
شفوي 

ء ت ث ج ح خ 
د ذ ر ز س ش ص 
ض ط ظ ع غ ف 
ق ك ل ن و هـ ي

 بوثي ميم
دسبوت دغن 
جلس تنفا دغوغ

چ  چ
ڍ  ڌ

ميم
ساكنة

مقصود

19
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تجويد

باخ دان كنل فستي حكوم ميم ساكنة دالم اية سرتا لغكفكن جدوال دباوه.  .1
اكتيؤيتي

 )سورة اأَلْنَعام، 6: اية 65–64(

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ  

ۈٴۇ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 

خارا باخاءن حروف كليمه حكوم ميم ساكنة

خاري ؤيديو فمبالجرن تنتغ حكوم ميم ماتي دالم اينترنيت. كمودين، كوغسيكنث   .2 
برساما-سام دغن راكن. 

افاكه مقصود ميم ساكنة؟   .1
 . ثاتاكن حكوم باضي ميم ساكنة سرتا    .2

فنيالين

)سورة يۤس، 36: اية 19(
ک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .3

توليسكن تيض كليمه درفد اية دأتس يغ مغاندوغي حكوم ميم ساكنة.    
جلسكن خارا باخاءنث.
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

مانيسث فرساوداراءن

چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  
 )سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 103(

ڃ ڃ ڃ چ چ

دان برفضغ تضوهله كامو سكالين دغن تالي اهلل )اضام إسالم(
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

دان جاغنله كامو برخراي-براي
ڄ  ڃڃ   

دان كنغله نعمت اهلل كفدامو
ڃ  ڃ  چ  چ

كتيك كامو برموسوه-موسوهن )سماس جاهيلية دهولو(
چ  چ ڇ

اللو اهلل مثاتوكن هاتي٢ كامو )سهيغض كامو برساتو فادو دغن 
نعمت إسالم(

ڇ  ڇ   ڇ

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

مينتا موريد ممباخ مقصود اية سخارا برفاسغن. 	

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.14.1

باخ اية دغن بتول دان مقصودث 1.14.2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

برموسوهن.  خزرج  دان  أوس  جاهيلية، سوكو  سماس 
ماللوءي اضام إسالم، رسول اهلل  تله برجاي مثاتوكن 
مريك. فد سواتو ماس، سأورغ يهودي تله ممبغكيتكن 
سهيغض  خزرج  دان  أوس  انتارا  فرموسوهن  كمبالي 
  مريك همفير بربونوهن. نامون دمكين، رسول اهلل
اية  تورونله  ترسبوت. مك  فرموسوهن  مندامايكن  تله 

101 هيغض 103 سورة آِل ِعْمَران.

دمكينله اهلل منجلسكن كفد كامو اية٢ كترغنث
ک  ک  ک  ک  گ

سوفايا كامو مندافت  فتونجوق هدايهث.
گ  گ

ڍ  ڍ  ڌ
مك دغن نعمت اهلل ايت كامو منجادي اورغ إسالم يغ برساودارا

دان كامو دهولو تله براد دتفي جورغ نراك )دسببكن ككفورن 
كامو سماس جاهيلية(

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    

نعمت  )دسببكن  ايت  نراك  درفد  كامو  مثالمتكن  اهلل  اللو 
إسالم جوض(.

ژ  ڑڑ

مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن سبب تورون اية دغن رياليتي كهيدوفن ماس كيني. 	

أسباب النزول )سبب فنورونن اية(  1.14.3

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ن دان كفهمن
باخاء

الُنْعَمان بن َبِشير مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

 مقصود برفضغ دغن تالي اهلل 1.14.4

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   
ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    

)سورة الَبَقَرة،	2: اية 208(
مقصود: 

سضاال  مماتوهي(  )دغن  إسالم  اضام  دالم  كامو  ماسوقله  برايمان!  يغ  اورغ   واهاي 
حكوم-حكومث. جاغن كامو ايكوت ججق لغكه شيطان. سسوغضوهث )شيطان ايت( 

موسوه يغ ثات باضي كامو.

منوروت ابن َمْسُعود، تالي اهلل برمقصود  اضام  إسالم سخارا كسلوروهنث. اوليه ايت، 
برفضغ دغن تالي اهلل برمقصود برفضغ تضوه دغن اجرن إسالم.

: فرمان اهلل

َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِِّهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد. ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى 
َهِر َواْلُحمَّى. َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

)مسلم(
مقصود: 

فراومفاماءن اورغ موءمن دالم ساليغ بركاسيه سايغ، فرساوداراءن، دان برلمه لمبوت اداله 
سأومفام ساتو بادن. افابيال ساله ساتو درفد اغضوتا بادن ساكيت، سلوروه بادن مراساءي 

كساكيتن دان تيدق لينا تيدور.

23
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ن دان كفهمن
باخاء

خارا مغوكوهكن فرساوداراءن 1.14.5

سفيكتروم علمو
ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
)سورة الُحُجَرات، 49: اية 10(

مقصود: 
سبنرث اورغ يغ برايمان ايت اداله برساودارا، مك دامايكنله انتارا 

دوا ساودارا كامو )يغ برتليغكه( ايت. برتقواله كفد اهلل سوفايا كامو 
براوليه رحمة.

فربواتنليسنهاتي

اخلص   

تيدق اد سسواتوكفنتيغن   
مالءينكن منطاعتي فرينته 

اهلل دان رسول.
برسغك باءيق  

   كيت هندقله منجاض 
فراساءن اورغ الءين دغن 

تيدق برسغك بوروق 
كفداث.

اوخفن سالم  

ستياف كالي برسوا   
موك دان هندق برفيسه 

هندقله ممبريكن دان 
منجواب سالم.

برتضور ساف  

برتاث خبر دان برتضور   
ساف افابيال برجومفا.

ممبنتو مريك يغ   

ممرلوكنث
بنتوان اين دافت مرافتكن   

هوبوغن باءيق سسام 
انسان.

منونايكن صالة برجماعه  
ساله ساتو خارا   

مغوكوهكن فرساوداراءن 
سسام إسالم اداله 

دغن منونايكن صالة 
برجماعه.
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ن دان كفهمن
باخاء

اينديؤيدو

مموفوق راس فرساوداراءن دان كاسيه سايغ   
كفد اغضوتا كلوارض دان سسام  ساودارا 

مسلم يغ الءين.
مننترمكن جيوا كران سموا اورغ  ساليغ   

مثايغي.

كلوارض

ممبنتوق كلوارض بهاضيا كران ستياف   
اغضوتا كلوارض ساليغ مغحرمتي. 

مغيرتكن هوبوغن صلة الرحيم دالم كلوارض   
كران تله دديديق دغن ادب دان تاتاسوسيال 

يغ باءيق.

مشاركت 
دان نضارا

ممبنتوق مشاركت يغ برساتو فادو كران   
ساليغ منجاض هاتي دان فراساءن اورغ 

الءين.
ممبنتوق فرفادوان دالم مشاركت كران   

ستياف اينديؤيدو مغيلقكن  فركارا يغ بوليه 
منيمبولكن فربالهن دالم مشاركت.

نضارا امان داماي كران ستياف اغضوتا    
مشاركت سنتياس برديسيفلين دان 

برتغضوغجواب.

حكمه فرساوداراءن دالم إسالم 1.14.6

سفيكتروم علمو
درفد أبو موسى األشعري، 

نبي  برسبدا:
“اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن 

َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا.”   
)متفق عليه(

مقصود: 
سأورغ  موءمن دغن 

موءمن يغ الءين  اومفام 
ساتو باغونن يغ ساليغ 

ممفركوكوه  انتارا ساتو 
سام الءين.

25
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

سباضاي اومت إسالم، كيت هندقله: 
فغاجرن اية 1.14.7

برتغضوغجواب منجاض فرفادوان دالم مشاركت كران 
إسالم مثوروه أومتث برفضغ تضوه دغن اجرن اضام دان 

تيدق برفخه-بله.

منجاض ايميج اومت إسالم دغن سنتياس مالكوكن امر 
معروف دان نهي منكر دالم كهيدوفن.

كمبالي كفد اجرن إسالم افابيال برالكو فرسليسيهن 
كران القرءان دان حديث اداله سباضاي فندوان هيدوف 

دالم سموا اسفيق.

سنتياس بردعاء اضر ككل دالم إسالم ستله منريما هداية.

سنتياس براوسها مغيرتكن فرساوداراءن دالم إسالم كران 
تونتوتن اضام دان منفتي نالوري ماءنسي.

1

2

3

4

5

مينتا موريد مموفوق سماغت فرساوداراءن سسام ماءنسي دالم كهيدوفن مريك. 	
مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن اية دغن كهيدوفن هارين. 	

1.14.8

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ن دان كفهمن
باخاء

اكتيؤيتي

جلسكن فكتور برالكو فرموسوهن انتارا قوم أوس    .2
دغن خزرج سفرتي يغ تردافت دالم أسباب النزول 

ماللوءي خارين دالم اينترنيت.
سخارا بركومفولن، حاصيلكن فوستر برداسركن    .3

تيما برايكوت:
فرساوداراءن دالم إسالم     

 مغوخف دان منجواب سالم افابيال برتمو.  
مغحرمتي يغ توا دان مثايغي يغ مودا.     

بينا فنتون درفد تيما برايكوت:   .4
صلة الرحيم    

كاسيه سايغ      

هرموني     

ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  چ  چ
ڍ  ڍ  ڌ

ڦ

باخ فوتوغن اية برايكوت سخارا بركومفولن دغن    .1
بتول، لنخر دان برتجويد براولغ كالي.                                          

فرفادوان     

فرساوداراءن     
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ن دان كفهمن
باخاء

فنيالين
ثاتاكن مقصود كليمه برايكوت.   .1

ثاتاكن سبب تورون اية 103 سورة آِل ِعْمَران.  .2
جلسكن مقصود برفضغ دغن تالي اهلل.   .3

ترغكن خارا مغوكوهكن فرساوداراءن ماللوءي   .4

هاتي، ليسن دان فربواتن.
ترغكن دوا حكمه فرساوداراءن دالم إسالم.  .5

هورايكن فغاجرن اية دغن مغهوبوغكاءيتكنث دغن   .6
كهيدوفن.

هوبوغن كمشاركتن سماكين رغضغ كران ببراف   .7
فكتور. هورايكن فندافت اندا باضي مغمباليكن 
فرفادوان دالم مشاركت مجموع دتمفت اندا.

ڇ
ڈ ڄ  ڃ

ڦ 
ژ

گ
ڄ

ڇ 
ڌ ڇ
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

 مغهارف كأمفونن اهلل

اية 133

دان سضراله كامو كفد )مغرجاكن عمل يغ باءيق اونتوق 
مندافت( كأمفونن دري توهنمو

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   

دان )مندافت( شرض يغ ليبرث سلواس سضاال الغيت دان 
بومي، يغ دسدياكن باضي اورغ يغ برتقوى.

پ پ   پ ڀ  ڀ  ڀ   

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.15.1

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ ڀ  ڀ  ڀ  
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٺٺ  ٺٺ    ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ 
ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

ک   کک  گ  گ  گ  گ  
 )سورة آل ِعْمَران،	3: اية 133-136(

ڃ ڃ ڃ چ چ

باخ اية دغن بتول دان مقصودث 1.15.2

مينتا موريد مندغر باخاءن خونتوه دان ممباخ دالم كومفولن دغن بنتوان راكن فمبيمبيغ. 	
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فالجرن
6



ن دان كفهمن
ياءيت اورغ يغ مندرماكن هرتاث فد ماس سنغ دان سوسهباخاء

 ٺٺ    ٺٺ ٿ

 دان اورغ يغ مناهن كمارهنث
ٿ  ٿ

 دان اورغ يغ ممعافكن كسالهن اورغ الءين
  ٿ   ٹ ٹٹ

دان جوض اورغ يغ  افابيال مالكوكن فربواتن كجي
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

دان )ايغتله( اهلل مغاسيهي اورغ يغ بربوات فركارا يغ باءيق.
ٹ ڤ  ڤ  ڤ  

اتاو منظاليمي ديري سنديري
ڦ  ڄ  ڄ

 مريك )سضرا( ايغت كفد اهلل
  ڄ  ڄ

اية 134

اية 135
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ن دان كفهمن
باخاء

اللو مموهون امفون اكن دوسا مريك
ڃ    ڃ

دان سميمغث تيدق اد يغ مغمفونكن دوسا مالءينكن اهلل
ڃ  ڃ  چ  چ  چ

دان يغ دمكين ايتوله سباءيق-باءيق بالسن )باضي( اورغ يغ 
برعمل

  گ  گ  گ  

، بالسنث اياله كأمفونن درفد توهن  اورغ يغ دمكين 
مريك

 ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ

دان شرض يغ مغالير دباوهث ببراف باتغ سوغاي، مريك 
ككل ددالمث

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک

مريك جوض تيدق منروسكن فربواتن كجي يغ تله دالكوكن 
ايت، سدغ مريك مغتاهوءي )اكن كسالهن دان عاقبتث(.

        چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

اية 136
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ن دان كفهمن
باخاء

كيت مستيله سضرا مغيغتي اهلل  دان برتوبة 
دغن مموهون كأمفونن دان رحمة اهلل . كيت 

جوض مستيله برهنتي درفد مالكوكن دوسا 
ترسبوت دان برعزم اونتوق تيدق مغولغيث الضي.

ايه، افاكه يغ فرلو كيت الكوكن 
افابيال مالكوكن دوسا؟

ايه، ترغكن كفد ساي 
تنتغ توبة.

 كيت دتونتوت اونتوق سضرا برتوبة كران كيت
 تيدق مغتاهوءي ساعت  اجل كيت اكن تيبا. 

اهلل  برفرمان:
ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   

ھ  ھ        
)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 34(

مقصود: 
دان باضي ستياف اومت اد تيمفوه )يغ تله دتتفكن(، 

مك افابيال داتغ تيمفوهث، تيدق دافت مريك 
دكمودينكن واالو سساعت فون، دان تيدق دافت 

فوال مريك ددهولوكن.

توبة برمقصود كمبالي منطاعتي اهلل  ستله مالكوكن معصية اتاو دوسا. سأورغ 
يغ مالكوكن دوسا دتونتوت اونتوق سضرا برتوبة. عملن اين مروفاكن خيري اورغ 

يغ برتقوى. اهلل  تله مثدياكن شرض اونتوق اورغ يغ برتقوى.
حياتي دان فهمي

1

2

4

3

كيت جوض هندقله سنتياس منجاءوهكن ديري درفد سبارغ فربواتن 
دوسا دان ممباثقكن عمل صالح اضر ماتي دالم ُحْسُن اْلَخاِتَمة. 

تونتوتن سضرا برتوبة 1.15.3

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء سفيكتروم علمو

  درفد َعِدّي بن َحاتم
بركات بهاوا نبي  برسبدا:

اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة
)متفق عليه(

مقصود: 
 تاكوتله كامو اكن افي نراك 

واالوفون )برصدقه( دغن 
سخبيس تمر.

سفيكتروم علمو
خارا مغوروس كمارهن:

ممباخ ڃ ڃ ڃ   .1
چ چ

مغوبه فوسيسي كفد   .2
يغ لبيه رنده سفرتي 
دودوق اتاو برباريغ

برديام ديري    .3
بروضوء    .4

خيري اورغ يغ برتقوى 1.15.4

مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي “Expert Group” تنتغ خيري اورغ يغ برتقوى سرتا ممبنتغكنث  	
دهادفن كلس.

ساي برعزم اونتوق منجادي اورغ يغ برتقوى دغن 
خارا:

 مموهون كأمفونن
افابيال مالكوكن دوسا سام اد ترهادف اهلل  اتاو 

ماءنسي، ساي سضرا مموهون كأمفونن دان كمعافن 
سرتا ممولغكن حقث. ساي جوض برعزم تيدق اكن 

مغولغي دوسا ايت الضي.

1

 منفقهكن هرتا
ساي استقامة مثومبغكن هرتا سام اد فد وقتو 

سنغ اتاو سوسه. ساي تتف مندرماكنث واالوفون 
هاث سديكيت. تياد السن يغ مغهالغ ساي اونتوق 

 . مالكوكن كطاعتن كفد اهلل

2

 مناهن كمارهن
ساي مميليه اونتوق مناهن ايموسي ماره سدغكن 

ساي بوليه ملفسكن كمارهن ترسبوت. ساي يقين 
بهاوا كقواتن ايموسي اين ددوروغ  صيفت تقوى 

. كفد اهلل

3

 ممعافكن
ساي ممعافكن كسالهن اورغ الءين واالوفون ممفو 
اونتوق ممبالسث. ممعافكن كسالهن اورغ الءين لبيه 
تيغضي كدودوقنث بربنديغ مناهن كمارهن. صيفت 
اين منجاديكن ساي لبيه تنغ كران تياد الضي راس 

بنخي دان دندم دالم هاتي.

4
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ن دان كفهمن
باخاء

برتوبة درفد دوسا اداله واجب. توبة فرلو دالكوكن سخارا 
برسوغضوه-سوغضوه دان ممنوهي شرط- شرطث.

: فرمان اهلل 

برداسركن اية دأتس، شرط توبة:
ايغت كفد اهلل  دغن راس مثسل اتس دوسا يغ    .1

دالكوكن.
. براستغفار مموهون كأمفونن درفد اهلل   .2

برهنتي درفد مالكوكن دوسا دان برعزم اونتوق    .3
تيدق مغولغيث الضي.

جك دوسا بركاءيت دغن اورغ الءين، مك    .4
هندقله ممينتا معاف درفداث، ممولغكن حق اتاو 

هرتاث دان ممينتا سوفايا دحاللكن.

شرط توبة 1.15.5

سفيكتروم علمو
ک  ک  گ      

گ  گ  گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ

)سورة النَِّساء، 4: اية 18(
 مقصود:

دان تيدق اد ضوناث توبة 
ايت كفد اورغ يغ ساللو 

مالكوكن كجاهتن، 
هيغض افابيال سأورغ 

درفد مريك همفير 
ماتي، مك بركاتاله دي 

“سسوغضوهث اكو برتوبة 
سكارغ اين” )سدغ 

توبتث ايت سوده ترلمبت( 
دان )دمكين جوض 

حالث( اورغ يغ ماتي 
سدغ مريك تتف كافير. 

اورغ يغ دمكين كامي 
تله سدياكن باضي مريك 

عذاب سيقسا يغ تيدق 
ترفري ساكيتث.

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

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
)سورة آِل ِعْمَران، 3: اية 135(

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء سفيكتروم علمو

درفد اْبن ُعَمر  بركات 
بهاوا نبي  برسبدا:

َيا َأيَُّها النَّاُس ُتوُبوا ِإَلى اهلِل 
َفِإنِّي َأُتوُب ِفي اْلَيْوِم ِإَلْيِه 

ِماَئَة َمرٍَّة.
)مسلم(

مقصود: 
واهاي ماءنسي برتوبتله كامو 
كفد اهلل، سسوغضوهث اكو 
برتوبة كفد اهلل فد ستياف 

هاري سباثق 100 كالي.

سباضاي اومت إسالم كيت هندقله:
سضرا برتوبة سرتا مالكوكن عمل صالح اضر منجادي 

اورغ يغ برتقوى دان مندافت ضنجرن شرض.

ممبلنجاكن هرتا كجالن اهلل  سفرتي برصدقه سام 
اد كتيك دالم كأداءن سنغ ماهوفون سوسه.

مناهن كمارهن اضر فرضادوهن دافت دأيلقكن.

سنتياس مموهون كأمفونن اهلل  دغن برذيكير دان 
براستغفار سرتا برعزم تيدق مالكوكن دوسا الضي.  

ممعافكن كسالهن اورغ الءين  ترهادف كيت اضر 
هيدوف لبيه هرموني.

1

2

3

4

5

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

) سورة اأَلْعَراف، 7: اية 23(
مقصود: 

مريك  بردوا مرايو “واهاي توهن كامي، كامي تله 
مغانياياءي ديري كامي سنديري، دان كاالو اغكاو تيدق 

مغامفوني كامي دان ممبريكن رحمة كفد كامي، نسخاي 
جاديله كامي درفد اورغ يغ روضي”.

فغاجرن اية 1.15.6

 دعاء نبي ادم  

مينتا موريد بركوغسي فغالمن مريك بركاءيتن دغن ساله ساتو خيري٢ اورغ برتقوى. 	
بيمبيغ موريد منتفكن ساسرن عزم ديري اونتوق مغعملكن صيفت اورغ برتقوى. 	

مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن اية دغن كهيدوفن هارين. 	
1.15.7
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ن دان كفهمن
باخاء

اكتيؤيتي

الونكن ذيكير توبة برساما-سام دغن راكن.   .3

فد بولن رمضان اندا تيدق برفواسا كران ترفغاروه دغن 
راكن. 

اندا ترايغت بهاوا ماكنن يغ اندا بلي دكنتين سكوله بلوم 
دباير.

راكن اندا منجالني التيهن سوكن سكوله سهيغض تيدق 
منونايكن صالة فرض. 

سيافا خفت دي منغ.  .1

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.       

ستياف كومفولن دمينتا مغنل فستي اينتي فاتي   

تونتوتن يغ تردافت دالم سورة يغ تله دفالجري.      
كومفولن دكهندقي ممبوات فمبنتغن دهادفن      

كلس دغن مغضوناكن فرايسين يغ سسواي.  
كومفولن يغ فرتام مثيافكن توضسن دكيرا       

سباضاي فمنغ.  
جلسكن خارا برتوبة باضي سيتواسي برايكوت:   .2

“َأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعِظيَم الَِّذي َل ِإٰلَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ 
اْلَقيُّوُم َوَأُتوُب ِإَلْيِه”

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

بوات سناراي سيمق عملن ديري اونتوق مغعملكن   .4

فركارا برايكوت سهيغض منجادي عملن.
 ملفظكن ذيكير هارين.  استغفار سباثق 100 كالي. 

 ممعافكن كسالهن اورغ الءين.  برصدقه مغيكوت كممفوان. 

اكتيويتي غن
بيل

استغفار سباثق 100 كالي 1

ملفظكن ذيكير هارين 2

برصدقه مغيكوت كممفوان 3

ممعافكن كسالهن اورغ الءين 4

روجوع قيو. ار. كود اونتوق مغتاهوءي قيصه توبة              .5

سأورغ لالكي يغ ممبونوه سراتوس اورغ.
افاكه كسودهن قيصه اين؟ اداكه لالكي                               

ترسبوت دماسوقكن كشرض اتاو نراك؟ مغاف؟  
افاكه يغ دالكوكن اوليه لالكي ترسبوت                                  

افابيال دي سدر اكن دوساث؟  
فد فندافت اندا، مغافاكه راهب ممبري جوافن “تيدق” كفد      

فرتاثاءن لالكي ايت؟  
افاكه نيالي ترفوجي يغ دافت اندا خونتوهي     

درفد قيصه اين؟  
كاءيتكن فغاجرن درفد قيصه اين دغن فغاجرن     

اية يغ دفالجري.  

		باثقكن بورغ سناراي سيمق عملن ديري دان بيمبيغ موريد اونتوق مغيسيث.

ليهت قيصه توبة 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.
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ن دان كفهمن
باخاء

فنيالين
ثاتاكن مقصود كليمه برايكوت:   .1

افاكه حكوم برتوبة افابيال مالكوكن دوسا؟   .2
مغافاكه اومت إسالم دتونتوت اونتوق سضرا برتوبة؟  .3

جلسكن شرط توبة.  .4
سنارايكن خيري اورغ برتقوى يغ تردافت دالم اية    .5

133 هيغض 136 سورة آِل ِعْمَران.

ترغكن كلبيهن فركارا برايكوت:  .6

برصدقه واالوفون هيدوف سوسه اتاو ميسكين.   	

مناهن ماره دان ممعافكن كسالهن اورغ الءين. 		 	

چ  ڇڄ  ڄڃڄ  ڄ

 .7
سوقتو ممبلي ماكنن دكنتين سكوله، ساله 

سأورغ موريد تله ملغضر اندا. ماكنن يغ دبلي 
ترتومفه كباجو اندا.
افاكه تيندقن اندا؟    

مغافاكه اندا برتيندق دمكين؟ 		  
افاكه كسن درفد تيندقن اندا ايت؟ 		 	

افاكه فغاجرن يغ دافت اندا امبيل درفد  		 		

فريستيوا ايت؟  
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ن دان كفهمن
باخاء

  كسنتونن دعوه رسول اهلل

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

مك دغن سبب رحمة )يغ مليمفه-ليمفه( درفد اهلل )كفدامو 
واهاي محمد(

پ  ڀ  ڀ   ڀ

اغكاو تله برسيكف لمه لمبوت كفد مريك )فارا صحابت 
دان فغيكوتمو(

ڀ  ٺٺ

دان كاالوله اغكاو برسيكف كاسر الضي كرس هاتي
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ

تنتوله مريك الري دري كليليغمو
ٿ  ٹ   ٹٹ

باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.16.1

باخ اية دغن بتول دان مقصودث 1.16.2

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  
 )سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 159(

ڃ ڃ ڃ چ چ
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ن دان كفهمن
باخاء

1   لمه لمبوت

رسول اهلل  سأورغ يغ لمه لمبوت. خونتوهث بضيندا 
سنتياس مغضوناكن توتور كات يغ باءيق دان اينتوناسي 
سوارا يغ سسواي واالوفون كتيك براد دفاسر. سالءين 
دغن  ماءنسي  كجاهتن  ممبالس  جوض  بضيندا  ايت، 

كباءيقن.

اوليه ايت، معافكنله مريك )مغناءي كسالهن يغ مريك 
الكوكن ترهادفمو( دان فوهونله امفون باضي مريك

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

سرتا برمشوارتله دغن مريك دالم اوروسن )ففرغن دان 
كدنياءن( ايت

ڤ  ڦ  ڦڦ

كمودين افابيال اغكاو تله برعزم )سسوده برمشوارت اونتوق 
ممبوات سسواتو(، مك برتوكلله كفد اهلل

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ

كران سسوغضوهث اهلل مغاسيهي اورغ يغ برتوكل كفداث
    ڃ  ڃ  ڃ  چ

باخ دان فهمي
 تونتوتن منخونتوهي صيفت2 رسول اهلل 1.16.3

سفيكتروم علمو
لمه لمبوت فرلو دعملكن 
واالوفون كتيك برهادفن 

  دغن موسوه. اهلل
ممرينتهكن نبي موسى 

دان نبي هارون  اضر 
ممبريكن فرايغتن كفد 

فرعون دغن نصيحت يغ 
 لمه لمبوت.

: فرمان اهلل
ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     

ے       ے  ۓ  
)سورة طه، 20: اية 44(

مقصود: 
كمودين هندقله كامو 
بركات كفداث دغن 

كات٢ يغ لمه لمبوت. 
سموض دي برايغت اتاو 

تاكوت.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

2   فمعاف

فمعاف.  سأورغ  مروفاكن  جوض    اهلل  رسول 
خونتوهث، بضيندا ممعافكن فربواتن فندودوق مكة يغ 

فرنه منخاخي دان مغهينا بضيندا.

3   مموهون كأمفونن اونتوق اورغ الءين

رسول اهلل  ساللو مندعاءكن اومتث اضر دأمفوني اوليه 
اهلل  واالوفون مريك فرنه مثاكيتي بضيندا. خونتوهث، 
بضيندا تله ترخدرا دالم فرغ ُأُحد. بضيندا تتف بردعاء 
دروايتكن  اين  حال  قومث.  اونتوق  كأمفونن  مموهون 
اوليه َعْبُد اهلل ْبن َمْسُعود  بهاوا رسول اهلل  بردعاء:

سفيكتروم علمو
عملن مموهون كأمفونن 

اونتوق اورغ الءين مروفاكن 
عملن فارا نبي. خونتوه دعاء 

  فارا نبي يغ دراقم اوليه اهلل
دالم القرءان اياله:

 دعاء نبي موسى  
)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 151(

  دعاء نبي إبراهيم 
 )سورة إِْبَراِهيم، 14:

اية 41 – 35(
 دعاء نبي نوح  

)سورة ُنوح، 71: اية 28(

4   برمشوارت 

يغ  كفوتوسن  اضر  برمشوارت  سنتياس    اهلل  رسول 
ترباءيق دافت دفراوليه. خونتوهث، رسول اهلل  منريما 
فاريت  مغضالي  اونتوق    اْلَفاِرِسي  َسْلَمان  خادغن 

سماس فرغ َخْنَدق. 

َربِّ اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم َل َيْعَلُموَن.
)البخاري(

مقصود:
يا اهلل، امفونكنله قومكو، سسوغضوهث مريك تيدق 

مغتاهوءي.

مينتا موريد منوليس نصيحت تنتغ كلبيهن صيفت فمعاف دان إي-ميلكنث كفد راكن. 	
ايغتكن موريد سوفايا سنتياس مموهون كأمفونن اونتوق ديريث دان اورغ الءين. 	
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

 5   برعزم دان برتوكل كفد اهلل

كتيك  برتوكل  دان  برعزم  سنتياس    اهلل  رسول 
  ملقساناكن سسواتو فكرجاءن. خونتوهث رسول اهلل
برمشوارت  ُأُحد ستله  منوجو كميدن  اونتوق  برتضس 
دغن فارا صحابت. َجاِبر  مروايتكن بهاوا رسول 

اهلل  برسبدا:

اْلَن إِنَُّه َلْيَس ِلَنِبيٍّ ِإَذا َلِبَس َلَْمَتُه َأْن َيَضَعَها َحتَّى ُيَقاِتَل
اِرِمي، حديث صحيح( )الدَّ

مقصود: 
سكارغ، سسوغضوهث تيدق موغكين باضي سأورغ 
نبي افابيال مماكاي باجو فرغث، ممبوكاث كمبالي 

سهيغض دي برفرغ.

فندو موريد ملقساناكن سيموالسي مشوارت. 	
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

سباضاي اومت إسالم، كيت هندقله:

برصيفت لمه لمبوت اضر دافت مناريق اورغ الءين 
مندكتي إسالم.

مموفوق صيفت فمعاف كران صيفت اين دافت 
مغيلقكن فرفخهن.

مموهون كأمفونن اونتوق اورغ الءين سباضايمان 
مريك ماهو ددعاءكن سدمكين. 

برعزم اونتوق ملقساناكن سضاال كفوتوسن مشوارت 
يغ تله دسفاكتي.

برتوكل كفد اهلل  كران هاث كفد اهلل  دسرهكن 
حاصيل درفد سضاال اوسها يغ تله دالكوكن.

مغعملكن مشورات دالم اورضانيساسي
اضر كفوتوسن ترباءيق دافت دخافاي.

1

2

3

4

5

6

فغاجرن اية 1.16.4

مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن اية دغن كهيدوفن هارين. 	 1.16.5
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ن دان كفهمن
باخاء

باخ اية 159 سورة آِل ِعْمَران دغن بتول، برتجويد دان لنخر.  .1
ثاتاكن ترجمهن فوتوغن اية برايكوت:  .2

ڤ  ڀ  ٺٺ ٿ  ٿ

ڄ  ڄ  ڄٹ  ڤڤ  ڤ

اكتيؤيتي

فنيالين

.”Gallery Walk“ لقساناكن اكتيؤيتي  .1
  موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.  

النتيق كتوا كومفولن يغ ماهير ممباخ القرءان.   
ستياف كومفولن فرلو مغمبيل كد ايمبسن سخارا      

راوق. باخ فوتوغن اية دان ثاتاكن ترجمهن فوتوغن اية    
ترسبوت.  

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ 

ٿ  ٹ   ٹٹ   

هورايكن دوا فغاجرن اية دان كاءيتكنث دغن كهيدوفن   .3 
اندا سباضاي سأورغ موريد.

سأورغ راكن اندا ساللو مثاكيتي هاتي اورغ سكليليغ.  .4
سباضاي راكن، افاكه تيندقن يغ دافت اندا امبيل اونتوق   

ممبنتو راكن ترسبوت؟
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ن دان كفهمن
باخاء

امانه ترهادف هرتا دان ثاوا

دغر باخاءن اية اين 
ماللوءي ايمبسن

قيو. ار. كود دباوه.

واهاي اورغ يغ برايمان، جاغنله كامو ماكن )ضوناكن( هرتا 
كامو سسام كامو دغن جالن يغ باِطل )ساله(

ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

كخوالي دغن جالن فرنياضاءن يغ دالكوكن سخارا سوك سام 
سوك انتارا كامو

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ

دان جاغنله كامو بربونوه-بونوهن سسام سنديري
ڃ  چ  چچ 

سسوغضوهث اهلل سنتياس مغاسيهني كامو
      چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    

)سورة النَِّساء،	4: اية 29(

ڃ ڃ ڃ چ چ
باخ اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.17.1

باخ اية دغن بتول دان مقصودث 1.17.2
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ن دان كفهمن
باخاء

باخ دان فهمي

سفيكتروم علمو
يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   

جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  
مث  ىث  يث  حج  

)سورة الَجاِثيَة، 45: اية 13(
مقصود: 

دان دي اهلل  ممودهكن 
اونتوق )فاءيده دان 

كضوناءن( كامو، سضاال 
يغ اد دالغيت دان يغ 

اد دبومي )سباضاي 
رحمة فمبرين( درفداث، 
سسوغضوهث سموا ايت 

مغاندوغي تندا۲ )يغ 
ممبوقتيكن ككواساءن دان 

كمورهنث( باضي قوم يغ 
برفيكير.

. هرتا دان ثاوا اداله رحمة درفد اهلل  

. سضاال يغ كيت ميليقي سمواث درفد اهلل  

كيت هندقله مغضوناكنث اونتوق ملقساناكن   

تغضوغجواب كيت سباضاي همبا دان خليفة اهلل 
دموك بومي.

1

هرتا دان ثاوا انتارا فركارا يغ دجاض دالم شريعة   

إسالم.
دان  مغمبيل  فراتورن سفرتي الرغن  منتفكن  إسالم   

مغضوناكن هرتا سخارا باِطل دان الرغن ممبيناساكن 
كمصلحتن  اضر  الءين  اورغ  دان  سنديري  ديري 

ماءنسي ترفليهارا.

2

كفنتيغن ممليهارا دان مغهرضاي هرتا دان ثاوا 1.17.3

سفيكتروم علمو

هرتاكتوروننثاوااضام عقل

ِريَعة(:  توجوان شريعة إسالم )َمَقاِصُد الشَّ
اونتوق منجاض

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

سفيكتروم علمو

)سورة الَبَقَرة ، 2: اية 195(
مقصود: 

دان بربلنجاله )اف 
يغ اد فد كامو( كران 
)منضقكن( اضام اهلل، 

دان جاغن كامو سغاج 
منخمفقكن ديري كامو 

كدالم بهايا كبيناساءن دان 
باءيقيله )دغن سباءيق-
باءيقث سضاال اوسها 
دان( فربواتن كامو، 

كران سسوغضوهث اهلل 
مغاسيهي اورغ يغ براوسها 

ممفرباءيقي عملنث.

إسالم مالرغ كيت مندافت هرتا سخارا باِطل كران:
. ملغضر فرينته اهلل  

. مندافت دوسا دان دموركاءي اهلل  
. مغهيلغكن كبركتن دان رحمة درفد اهلل  

مثببكن برالكوث كظاليمن دان فنيندسن.  

منختوسكن فرضادوهن دان فرموسوهن.  

إسالم مالرغ كيت ممبيناساكن ديري دان اورغ الءين كران:
. ملغضر حق اهلل  

ممباوا كموضرتن كفد ديري دان مشاركت.  
مغضوضت كهرمونني هيدوف.  

خارا يغ باِطل
منخوري، رباء دان رسواه  •

منيفو دالم جوال بلي  •
بوروس دان كدكوت  •

خارا يغ بتول
بربلنجا سخارا برهيمه  •

جوال بلي سخارا جوجور  •
بكرجا  سخارا حالل  •

 فغوروسن هرتا

فربواتن تيدق 
مغهرضاءي ثاوا

ممبونوه ديري سنديري اتاو اورغ الءين.  •
كتاضيهن روكوق دان داده.  •

ممبولي، مريمفيت، ممبواغ بايي.  •

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي “Brain Storming” فربواتن تيدق مغهرضاءي هرتا دان ثاوا. 	

الرغن  مغمبيل دان مغضوناكن هرتا سخارا باِطل 1.17.4

الرغن ممبيناساكن ديري دان اورغ الءين 1.17.5
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ضورو
نوتا 

ن دان كفهمن
باخاء

سباضاي اومت إسالم، كيت هندقله: 
فغاجرن اية 1.17.6

  مغهرضاءي هرتا دغن خارا ممبلنجاكنث كجالن اهلل
سباضاي تندا شكور.

براوسها مندافتكن هرتا دغن خارا يغ حالل دان دريضاءي 
اهلل  سفرتي برنياض دغن جوجور.

مغهرضاءي ثاوا دان ديري دغن منجاض كدوا-دواث 
درفد فركارا يغ مموضرتكن سفرتي روكوق دان داده.

موجودكن هوبوغن باءيق سسام ماءنسي دغن خارا تيدق 
منخدراكن دان تيدق ساليغ ممبونوه.

1

2

3

4

براوسهاله مندافتكن هرتا دغن خارا يغ حالل دان دريضاءي اهلل.

سفيكتروم علمو

درفد الِمْقَدام  بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا: 
َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ 
َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن 

َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِبيَّ اهلِل 
َلُم َكاَن  َداُوَد َعَلْيِه السَّ

َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه.
)البخاري(

مقصود: 
تيدقله سأورغ مماكن 

ماكنن يغ لبيه باءيق درفد 
ماكنن حاصيل اوسهاث 

سنديري. سسوغضوهث نبي 
اهلل داود  ماكن درفد 
حاصيل اوسهاث سنديري.

مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن اية دغن كهيدوفن هارين. 	 1.17.7

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ن دان كفهمن
باخاء

تاريخ : 08/01/2018

هاري اين ساي برشكور كران: ساي دافت 
كسكوله.

ساي منجاض كصيحنت ديري ساي دغن: 
مموتوغ كوكو.

ساي مغضوناكن دوءيت ساي اونتوق:
ممبلي ماكنن دكنتين.

تاريخ :

هاري اين ساي برشكور كران:

ساي منجاض كصيحنت ديري ساي دغن: 

ساي مغضوناكن دوءيت ساي اونتوق: 

دعاء ساي فد هاري اين:

لغكفكن جدوال دغن جوافن يغ سسواي.  .1
 فغوروسن هرتا سخارا باطل

مغضوناكن هرتا كجالن معصية سفرتي   .1
برجودي

 .2

فربواتن يغ مغنخم ثاوا
مغهيسف روكوق  .1 .2

اكتيؤيتي

عملن سايفغاجرن اية

1
مغهرضاءي دان ممليهارا 

هرتا سنديري
برصدقه كتابوغ مسجد  .1

.2

2
مغهرضاءي دان ممليهارا 

هرتا اورغ الءين
ممينتا ايذين اونتوق مغضوناكن بارغ اورغ الءين  .1

.2

3
مغهرضاءي دان ممليهارا 

ثاوا سنديري
ماكن ماكنن يغ حالل دان برخاصيت.  .1

.2

4
مغهرضاءي دان ممليهارا 

ثاوا اورغ الءين
منوتوف مولوت سماس برسين.  .1

.2

توليسكن خاتتن هارين بركاءيتن دغن ديري اندا.  .3

سومبغ سارن خارا مغعملكن فغاجرن اية دالم كهيدوفن.  .2
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ن دان كفهمن
باخاء

فنيالين

ڇ
ڄ

ڤ  ڤ
ڃ چ 

ڦ
ڄ  ڃ

ڦ
چ

هورايكن دوا فغاجرن اية دان كاءيتكنث دغن  .3 
كهيدوفن اندا سباضاي سأورغ موريد.

برداسركن ضمبر، جواب سوءالن برايكوت:   .4
			افاكه ايتيكا فرنياضاءن يغ دتونتوت اوليه إسالم؟  

			جلسكن عاقبة جك فنياض تيدق مغعملكن    
ايتيكا فرنياضاءن.  

اندا تله دالنتيق سباضاي بنداهاري كلس.     .5
باضايماناكه اندا ملقساناكن توضس سوفايا سالرس  

دغن اجرن إسالم؟
برداسركن كفوتوسن فتوى اين، جواب سوءالن برايكوت:  .6

			جلسكن كسن روكوق ترهادف فغعملث؟  
			مغافاكه راماي رماج ترجبق دالم ضجاال روكوق اين؟  

			افاكه كسن جغك فنجغ جك ضجاال اين تروس    
برللواسا؟  

			فد فندغن اندا افاكه هوبوغن انتارا ضجاال روكوق    
دغن كتاضيهن داده؟  

باخ اية 29 سورة النَِّساء دغن بتول، برتجويد دان لنخر.   .1

ثاتاكن ترجمهن كليمه برايكوت:  .2
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حديث
بيدغ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ 
)سورة الحشر،	59 : اية 7(

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ 
)سورة الَحْشر،	59: اية 7(

مقصود:
اف٢ جوا فرينته يغ دباوا اوليه رسول اهلل كفد كامو مك تريماله سرتا عملكن، 

دان اف٢ جوا يغ دالرغ كامو مالكوكنث مك فاتوهيله الرغنث.

2
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ث
حدي

موغكر دخضه هيدوف بركة

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  َيُقوُل: َمْن َرَأى ِمْنُكْم 
َوَذِلَك  َفِبَقْلِبِه،  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْن  َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْن  ِبَيِدِه،  َفْلُيَغيِّْرُه  ُمْنَكًرا، 

َأْضَعُف اْلِيَماِن.
)مسلم( 

سسيافا دالم كالغن كامو مليهت سسواتو كموغكرن
َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا

مك هندقله دي مغوبهث دغن تاغنث
َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه

سكيراث دي تيدق ممفو، مك هندقله دي مغوبهث دغن ليدهث
َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه

سكيراث دي تيدق ممفو، مك هندقله دي مغوبهث دغن هاتيث
َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه

دان )مغوبه دغن هاتي( ايتوله سلمه-لمه ايمان.
َوَذِلَك َأْضَعُف اْلِيَماِن.

سفيكتروم علمو
أبو َسِعيد الُخْدِري اداله 

ساله سأورغ فاكر حديث 
دالم كالغن صحابت. نام 

فنوهث اياله َسِعيد بن َماِلك 
بن ِسَنان. بلياو براصل 

درفد قوم أنصار سوكو 
بني َخْزَرج. بلياو مملوق 

إسالم سجق كخيل. بلياو 
فرنه منجادي ُمفتي دمدينة 
دان وفاة دسان فد تاهون 

74 هجرة.

باخ حديث دغن بتول 2.4.1

باخ فوتوغن حديث دغن بتول دان مقصودث 2.4.2
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ث
حدي

باخ دان فهمي

موغكر فد بهاس اياله فربواتن اتاو فركاتاءن يغ  دأغضف 
بوروق اوليه عقل يغ صيحت. 

فد ايستيله فوال اياله فربواتن اتاو فركاتاءن يغ دتضه 
 . اوليه شرع اتاو يغ ملغضر فرينته اهلل

فربواتن موغكر دافت دخضه دغن ايمان يغ قوات. 
سفرتي  عبادة  عمل  ماللوءي  دتيغكتكن  دافت  ايمان 

صالة يغ خشوع. 
اوليه ايت، كيت هندقله براوسها ملقساناكن عبادة 
واجب دان ممفرباثق عبادة سنة سرتا ممبرسيهكن هاتي 

 . دغن برذيكير كفد اهلل
: فرمان اهلل

سفيكتروم علمو
تيفو داي ابليس

مج  جح   مح  
جخ حخ مخ  جس  

حس  خس  مس
 )سورة ۤص، 38: اية 82-83( 

مقصود: 
ابليس بركات، “دمي 
ككواساءنمو )واهاي 
توهنكو(، اكو اكن 

مثستكن مريك، كخوالي 
همبا-همبامو يغ دبرسيهكن 

درفد سبارغ كدرهاكاءن 
دان فثليويغن.

مقصود كموغكرن 2.4.3

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ْمس، 91: اية 8-10( )سورة الشَّ
مقصود: 

سرتا مغيلهامكنث )اونتوق مغنل( جالن يغ ممباوا كجاهتن 
اورغ  برجاياله  تقوى. سسوغضوهث  يغ ممباوا كفد  دان 
يغ منجاديكن ديريث برسيه )دغن ايمان دان عمل صالح(. 
دان سسوغضوهث همفاله اورغ يغ مغوتوري ديريث )دغن 

ككوتورن معصية(.
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ث
حدي

واجب باضي ستياف مسلم مناغني كموغكرن مغيكوت 
كممفوان ماسيغ٢.

: فرمان اهلل

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

ڄ  ڃ  ڃ  
)سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 110(

 مقصود:
اومت  سباءيق-باءيق  اداله  محمد(  اومت  )واهاي  كامو 
)كران(  ماءنسي  اومت  )فاءيده(  باضي  دالهيركن  يغ 
كامو مثوروه بربوات سضاال فركارا يغ باءيق دان مالرغ 
درفد سضاال فركارا يغ ساله )بوروق دان كجي( سرتا 
كامو فوال برايمان كفد اهلل )دغن سبنر-بنر ايمان( دان 
كاالوله اهلي كتاب )يهودي دان نصراني( ايت برايمان 
منجادي  ايت  )ايمان(  تنتوله  سمستيث(  يغ  )سباضايمان 
باءيق باضي مريك. )تتافي( انتارا مريك اد يغ برايمان، 

دان كباثقن مريك اياله اورغ يغ فاسق.

كموغكرن فرلو دتاغني سخارا  برحكمه، ياءيت مغضوناكن 
فندكتن يغ بتول، سسواي دان بركسن. دغن اين، فالكو اكن 
لبيه موده منريما تضورن دان برسديا منيغضلكن كموغكرن 

ترسبوت.

سفيكتروم علمو
كفنتيغن مميليه كاون يغ 
باءيق سباضايمان فرمان 

:  اهلل
ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  

ی  ی   
)سورة اأَلْنَفال،	8: اية 25(

 مقصود:
دان جاض ديريمو درفد 
سيقساءن يغ تيدق هاث 
منيمفا اورغ٢ يغ ظاليم 

سهاج انتارا كامو سخارا 
خصوص.كتاهوءيله 

بهاوا اهلل ساغت برت 
سيقساءنث.

حكوم مناغني كموغكرن 2.4.4

خارا مناغني كموغكرن 2.4.5

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2

54

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2



ضورو
نوتا 

ث
حدي

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
)سورة النَّْحل،	16: اية 125(

مقصود:
سروله كجالن توهنمو )واهاي محمد( دغن حكمه بيجقسان 
دان نصيحت  فغاجرن يغ باءيق دان بربحثله دغن مريك )يغ 
اغكاو سروكن ايت( دغن خارا  يغ فاليغ باءيق. سسوغضوهث 
توهنمو دياله جوا يغ لبيه مغتاهوءي اكن اورغ يغ مندافت 

هدايه فتونجوق.

:  سفيكتروم علموفرمان اهلل
عملكن دعاء اين دالم 

كهيدوفن هارين:
اللَُّهمَّ َأِرنَا اْلَحقَّ َحقًّا 

َواْرُزْقَنا اتَِّباَعُه، َوَأِرَنا اْلَباِطَل 
َباِطًل َواْرُزْقَنا اْجِتَناَبُه.

مقصود: 
يا اهلل تونجوقي كامي 

بهاوا يغ بنر ايت بنر دان 
رزقيكن كامي اونتوق 

مغيكوتيث. دان تونجوقي 
كامي يغ ساله ايت ساله 

سرتا بريكن كامي كقواتن 
اونتوق منجاءوهيث.

)تفسير ابن كثير(

تاغن
مغوبه دغن كواس يغ اد 
فد سسأورغ  مغيكوت 

كممفوان دان بيدغ كواس 
سفرتي كتوا كلوارض، 

كتوا كلس، فغاوس، كتوا 
مشاركت دان كتوا نضارا.

ليسن
منضور، منصيحتي اتاو 
مالفوركن كموغكرن 

سام اد سخارا ليسن اتاو 
توليسن.

هاتي
ممبنخي دان منجاءوهي 
كموغكرن ترسبوت، 
برعزم اونتوق تيدق 

مالكوكنث دان برهارف 
سرتا بردعاء اضر فالكوث 
دبري هداية اونتوق برتوبة.

خارا مناغني كموغكرن

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي “Gallery walk” خارا مناغني كموغكرن سخارا برحكمه. 	
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ضورو
نوتا 

ث
حدي

دافت منيغكتكن كواليتي ديري ماللوءي نصيحت   .1
دان تضورن.

موجودكن مشاركت يغ هرموني كران برسيكف   .2
فريهاتين .

. نضارا امن سجهترا كران مندافت كريضاءن اهلل  .3

سفيكتروم علمو
درفد قيس بن أبي َحاِزم 

 بركات بهاوا رسول 
اهلل  برسبدا:

اِلَم َفَلْم  ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا الظَّ
َيْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن 

ُهُم اهللُ ِبِعَقاٍب مْنُه َيُعمَّ
   )التِّْرِمِذي دان أبو داود(

مقصود: 
سسوغضوهث افابيال 

ماءنسي مليهت كموغكرن 
تتافي تيدق مغوبهث 

دغن تاغن، همفير٢ اهلل 
منورونكن عذاب كفد 

مريك.

حكمه مناغني كموغكرن 2.4.6

فغاجرن حديث 2.4.7

منخضه كموغكرن دغن 
كواس دان كممفوان يغ 

اد سفرتي مغواتكواساكن 
اوندغ٢ اتاو فراتورن.

مناغني كموغكرن سخارا 
ليسن اتاو توليسن سفرتي 
نصيحت دان تضورن يغ 

ممبينا.

سباضاي اومت 
إسالم، كيت  

هندقله:

ممبنخيكموغكرن دالم 
هاتي دان براوسها اونتوق 

منجاءوهيث.

سومبغ سارن مغناءي خارا مناغني كموغكرن دغن برحكمه.  
مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن اية دغن كهيدوفن هارين. 	 2.4.8
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ضورو
نوتا 

ث
حدي

تردافت اديق-براديق يغ تيدق 
منونايكن صالة درومه كران 

ليك منونتون فيلم.

تيندقن برحكمهخارا مناغني
تاغن
ليسن
هاتي

موريد تيغكتن تيض ممبولي 
موريد تيغكتن ساتو.

تيندقن برحكمهخارا مناغني
تاغن
ليسن
هاتي

سنارايكن فركارا موغكر يغ سريغ برالكو دتمفت اندا.  .2
بينخغكن فونخا برالكوث كموغكرن ترسبوت.  .3

بينخغكن دان لغكفكن جدوال دباوه برداسركن سيتواسي برايكوت:  .4

“سكواد  مناغني كموغكرن”  .5

فرماءينن كد ايمبسن حديث. سوسون فوتوغن حديث دان مقصودث مغيكوت   .1
توروتن يغ بتول. 

َفِإْن َلْم َيْسَتِطْعَفِإْن َلْم َيْسَتِطْع

َوَذِلَك َأْضَعُف اْلِيَماِن َفْلُيَغيِّْرُهُمْنَكًراَمْن َرَأى ِمْنُكْم

َفِبِلَساِنِه ِبَيِدِهَفِبَقْلِبِه

اكتيؤيتي

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي سخارا بركومفولن. 	

كنل فستي ساتو كموغكرن يغ دالكوكن اوليه موريد سكوله يغ ايغين دخضه. 	

سنارايكن اكتيؤيتي فنخضهن يغ اكن دالكوكن سفرتي تذكرة اتاو باهن ايدرن. 		

لقساناكن اكتيؤيتي ترسبوت سخارا برحكمه دان بيجقسان. 		
بنتغكن الفورن دان فغاجرن يغ دفراوليه درفد اكتيؤيتي اين. 		
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ث
حدي

فنيالين

افاكه مقصود موغكر؟  .2
ثاتاكن دوا خونتوه كموغكرن.  .3

افاكه حكوم منخضه كموغكرن؟  .4

جلسكن خارا مناغني كموغكرن يغ دتونتوت دالم   .5

حديث.
ترغكن دوا حكمه مناغني كموغكرن.  .6

هورايكن دوا فغاجرن حديث.  .7

راملكن افاكه يغ اكن برالكو سكيراث كموغكرن   .8

تيدق دبندوغ.

ثاتاكن ترجمهن كليمه برايكوت:  .1

َفِبِلَساِنِه ُمْنَكًرا

ِبَيِدِهَأْضَعُف اْلِيَماِن

17,303
anak tidak sah 
taraf didaftar 2009

برداسركن كثاتاءن دأتس، هورايكن خارا مناغني   .9

ضجاال ترسبوت.
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ث
حدي

انتارا كدوا-دواث تردافت فركارا شبهة يغ تيدق دكتاهوءي 
اوليه كباثقن ماءنسي

َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت َل َيْعَلُمُهنَّ َكِثير ِمَن النَّاِس

مك سسيافا يغ مغهيندري فركارا شبهة، دي تله ممبرسيهكن 
اضام دان كحرمتنث

ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه َفَمِن اتََّقى الشُّ

سسوغضوهث يغ حالل ايت جلس دان يغ حرام ايت جلس
ِإنَّ اْلَحَلَل َبيِّن َوِإنَّ اْلَحَراَم َبيِّن

باخ حديث دغن بتول 2.5.1

منخاري يغ حالل

اْلَحَلَل  “ِإنَّ  َيُقوُل:    اهلِل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:   ، َبِشيٍر  ْبَن  النُّْعَماِن  َعن 
َفَمِن  النَّاِس،  ِمَن  َكِثير  َيْعَلُمُهنَّ  َل  ُمْشَتِبَهاٌت  َوَبْيَنُهَما  َبيِّن،  اْلَحَراَم  َوِإنَّ  َبيِّن، 
ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم،  ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ اتََّقى الشُّ
َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى، ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأَل 
َوِإنَّ ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه، َأَل َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد 

ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأَل َوِهَي اْلَقْلُب.”
)متفق عليه(

باخ فوتوغن حديث دغن بتول دان مقصودث 2.5.2
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ث
حدي

دان سسيافا يغ ترجروموس كدالم شبهة، مك دي 
ترجروموس كدالم فركارا يغ حرام

ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ

كتاهوءيله! سسوغضوهث باضي ستياف راج ايت مميليقي 
كاوسن الرغن

َأَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى

كتاهوءيله! سسوغضوهث كاوسن الرغن اهلل اياله فركارا يغ 
حرام

َأَل َوِإنَّ ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه

سفرتي فغضمباال يغ مغضمباال بردكتن دغن كاوسن الرغن
َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى

كموغكينن دي اكن ماسوق ككاوسن الرغن ترسبوت
ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه

كتاهوءيله! سسوغضوهث دالم توبوه ايت اد سكتول داضيغ
َأَل َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

ث
حدي

مينتا موريد منخاري خونتوه فركارا حالل، شبهة دان حرام ماللوءي اينترنيت. 	

جك داضيغ ايت روسق، مك روسقله سلوروه توبوه، 
كتاهوءيله بهاوا داضيغ ايت اياله هاتي.

َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأَل َوِهَي اْلَقْلُب

جك داضيغ ايت باءيق، مك باءيقله سلوروه توبوهث
ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه

حالل
سسواتو يغ دبنركن اوليه شرعمقصود

خونتوه
حيوان يغ دسمبليه دغن خارا إسالم 

دان فاكاين يغ منوتوف عورة.

حرام
سسواتو يغ دالرغ اوليه شرعمقصود

خونتوه
ماكن بابي، مينوم ارق دان 

منخوري فاكاين.

شبهة

مقصود
سسواتو يغ تيدق ديقيني حالل اتاو 

حرام

خونتوه
ممبلي فرودوك ماكنن لوار نضارا 
يغ تيدق ممفوثاءي لوضو حالل يغ 

دأعتراف اوليه جاكيم.

مقصود حالل، حرام دان شبهة 2.5.3

باخ دان فهمي
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ضورو
نوتا 

ث
حدي

هاتي مروفاكن فميمفين باضي بادن. افابيال هاتي ترفليهارا، 
مك سلوروه اغضوتا بادن اكن تربيمبيغ اونتوق مالكوكن 
كباءيقن سماتا-مات كران اهلل . سباليقث، افابيال هاتي 
تيدق ترفليهارا، مك اغضوتا بادن موده اونتوق مالكوكن 

 . معصية كفد اهلل

سفيكتروم علمو
  الحسن بن علي

  مروايتكن بهاوا رسول اهلل
برسبدا:

َدْع َما َيِريُبَك إَِلى َما َل َيِريُبَك
)التِّْرِمِذي دان النََّساِئي( 
مقصود: تيغضلكنله فركارا 

يغ مراضوكنمو دان 
)ضنتيكنله دغن( فركارا يغ 

تيدق مراضوكنمو.

كيت دافت

ممليهارا كصيحتن بادن درفد كموضرتن كران منجاءوهي 
ماكنن براخون دان فربواتن يغ مموضرتكن.

منجامين كوارسن عقل درفد مابوق دان ضيال كران تيدق 
مينوم ارق دان مغمبيل داده.

منجاض نصب دان مرواه درفد روسق كران تيدق برزنا دان 
منجاءوهي فربواتن يغ منجوروسكن ديري كفد فربواتن زنا.

منجاض كسوخين دان كمولياءن اضام كران مماتوهي 
. سضاال فرينته دان الرغن اهلل

ممليهارا هرتا درفد سومبر يغ حرام دان دراضوءي اضر 
رزقي سنتياس دبركتي.

مينتا موريد منخاري خونتوه حكمه منجاءوهي فركارا حرام دان شبهة برداسركن َمَقاِصُد  	
ِريَعة. الشَّ

حكمه منجاءوهي فركارا حرام دان شبهة 2.5.4

فرانن هاتي دالم كهيدوفن ماءنسي 2.5.5
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ضورو
نوتا 

ث
حدي سفيكتروم علمو

َسْهل  بركات:
سسيافا يغ ماكن ماكنن 
يغ حرام، مك درهاكاله 
سلوروه توبوهث، سام اد 

سخارا سوكاريال اتاو 
دفقسا، سخارا سدر اتاو 
تيدق. سسيافا يغ ماكن 
ماكنن يغ حالل، مك 
سلوروه توبوهث اكن 

طاعة دان سالري دغن 
كباءيقن.

)امام الغزالي،إحياء علوم الدين(

اورغ يغ ممفوثاءي هاتي يغ برسيه دان هاتي يغ 
روسق دافت دكنلي ماللوءي خيري٢ برايكوت:

هاتي يغ روسق هاتي يغ برسيه اسفيك
كفور دان ايغكر   •
 فرينته اهلل
بركلوه-كسه  •

سنتياس ترتاريق   •
دغن نفسو 

كدنياءن

مماتوهي سضاال   •
 فرينته اهلل

صبر دان تنغ دغن   •
اوجين درفد اهلل 


ضمنتر هاتيث   •

افابيال دسبوتكن 
 نام اهلل

ايمان

تيدق ماهو منريما   •
كبنرن القرءان

سنتياس تغضلم   •
دغن كجاهيلن 

دان كالالين

ممهمي فرايغتن   •
دان فغاجرن يغ 

 دبريكن اوليه
 اهلل

سنتياس براوسها   •
اونتوق ممهمي 

كبنرن

علمو

."Round Table" مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي 	
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ضورو
نوتا 

ث
حدي

سباضاي اومت إسالم، كيت هندقله:
فغاجرن حديث 2.5.6

منخاري يغ حالل كران فربواتن ترسبوت اداله كطاعتن 
 كفد اهلل

1

منجاءوهي يغ حرام كران فربواتن ترسبوت اداله ساتو 
الرغن دان اكن دعذاب دأخيرة كلق

2

براوسها اونتوق منهيندري فربواتن يغ شبهة كران 
فربواتن ترسبوت بوليه ممباوا كفد فربواتن دوسا 3

مينتا موريد مغاءيتكن فغاجرن حديث دغن كهيدوفن هارين. 	 2.5.7

عملن

عملكن دعاء اين:
اللَُّهمَّ اْكِفِني ِبَحَلِلَك َعْن َحَراِمَك، َوَأْغِنِني ِبَفْضِلَك 

ْن ِسَواَك. َعمَّ
)التِّْرِمِذي(

مقصود:
يا اهلل، خوكوفكنله اكو دغن فركارا يغ حالل درفد 
فركارا يغ حرام دان كاياكنله اكو دغن كورنياءنمو، 

بوكن درفد سالءينمو.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ث
حدي

اكتيؤيتي
فيليه كد سخارا راوق. ستياف موريد اكن ممباخ حديث   .1

مغيكوت كد يغ دفراوليه.

ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ  َفَمِن اتََّقى الشُّ
ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي 

ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم،  الشُّ
َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى، 

ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه

2

َأَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأَل َوِإنَّ ِحَمى 
اهلِل َمَحاِرُمُه، َأَل َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، 

ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا 
َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأَل َوِهَي اْلَقْلُب

3

برداسركن حكمه يغ تله دفالجري، توليس نصيحت سخارا   .3
عموم دميديا سوسيال بركناءن دغن ساتو درفد سيتواسي 

برايكوت:
لالكي دان فرمفوان بوكن 
َمْحَرم كلوار برساما-سام

مليفق1 2

مروكوق تيدق منوتوف عورة دغن 3
سمفورنا

4

1

َعن النُّْعَماِن ْبَن َبِشيٍر ، َقاَل: 
َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  َيُقوُل: ِإنَّ 

اْلَحَلَل َبيِّن، َوِإنَّ اْلَحَراَم َبيِّن، َوَبْيَنُهَما 
ُمْشَتِبَهاٌت َل َيْعَلُمُهنَّ َكِثير ِمَن النَّاِس
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ث
حدي

خاري ترجمهن فوتوغن حديث برايكوت:  .1

َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌتَوِإنَّ اْلَحَراَم َبيٌِّنِإنَّ اْلَحَلَل َبيٌِّن

ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه َفَمِن اتََّقى الشُّ
ُبَهاِت َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ

َوَقَع ِفي اْلَحَراِم 
 َأَل َوِإنَّ ِحَمى اهلِل

َمَحاِرُمُه

ثاتاكن مقصود برسرتا خونتوه باضي فركارا برايكوت:  .2
حالل         	حرام           	شبهة 		 	

ترغكن دوا حكمه منجاءوهي فركارا حرام دان شبهة.  .3
ترغكن دوا فرانن هاتي دالم كهيدوفن ماءنسي.  .4

ترغكن دوا فغاجرن حديث دان كاءيتكنث دغن كهيدوفن اندا   .5
سباضاي سأورغ موريد.

6.  اناليسيس سيتواسي دباوه. ثاتاكن تيندقن يغ فرلو اندا امبيل 

افابيال برهادفن دغن سيتواسي برايكوت.
اندا ترجومفا دومفيت دجالن.

اندا ايغين ممبلي ماكنن يغ تياد لوضو حالل يغ دأعتراف اوليه جاكيم.
اندا ترليهت راكن اندا سدغ برماءين ضاجيت ددالم مسجد.

فنيالين
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عقيدة
بيدغ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  
)سورة الَبَقَرة،	2: اية 285(ۀ   ۀ ...

مقصود:
رسول )محمد( برايمان كفد اف٢ يغ دتورونكن كفداث )القرءان( درفد توهنث، دمكين جوض 
اورغ يغ برايمان. سمواث برايمان كفد اهلل، مالئكة-مالئكتث، كتاب-كتابث دان رسول-رسولث...

3
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ضورو
نوتا 

عقيدة

 كقواتن دان ككواساءن اهلل

اهلل مغواساءي سلوروه عالم مليفوتي ماتاهاري، بولن، بينتغ دان خكراواال.   .1

: فرمان اهلل

يغ مننتوكن. بهاس
نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  يغ مها بركواس مننتوكن سسواتو مقصود

فركارا برداسركن كهندق )ارادة( دان علموث. ايستيله

3.5.1

دليل نقلي اهلل برصيفت الَقاِدر 3.5.2

بوقتي اهلل برصيفت الَقاِدر 3.5.3

: فرمان اهلل  .1
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
)سورة اأَلْنَعام، 6: اية 65(

مقصود:
كاتاكنله دياله يغ بركواس اونتوق مغهنتركن كفد كامو عذاب سيقسا )بالء بنخان(، دري سبله 
اتس كامو اتاو باوه كاكي كامو، اتاو اي منجاديكن كامو برسليسيه فندافت دان برفخه بله 
برفواق-فواق. دان اي مراساكن سبهاضين درفد كامو اكن مالكوكن فربواتن ضانس دان كجم 
ترهادف سبهاضين يغ الءين. فرهاتيكنله باضايمان كامي منجلسكن اية كترغن )يغ منونجوقكن 

كبسرن كامي( دغن برباضاي-باضاي خارا سوفايا كامو ممهميث.

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ
)سورة الَعْنَكُبوت، 29: اية 61(

مقصود:
سسوغضوهث جك اغكاو )واهاي محمد( برتاث كفد مريك )يغ مشرك( ايت: سيافاكه يغ 
منخيفتاكن الغيت دان بومي، دان يغ ممودهكن ماتاهاري دان بولن )اونتوق فاءيده مخلوقث( 

سوده تنتو مريك منجواب “اهلل” مك باضايمان مريك ترضامق برفاليغ.

مينتا موريد منخاري معلومت ساءين س بركاءيتن دغن فروسيس كجادين عالم دان بوات  	
فربنديغن. بينخغكن دالم كومفولن.
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ضورو
نوتا 

عقيدة

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ       ڇ  ڇ                                                                                                                     )سورة الَجاِثَية،	45: اية 5(

مقصود:
دان )فد( فرتوكرن مالم دان سياغ سيليه برضنتي دان جوض )فد( رزقي يغ دتورونكن اوليه اهلل دري 
الغيت، اللو اي هيدوفكن دغنث تومبوهن دبومي سسوده ماتي، سرتا )فد( فرايدرن اغين-)سمواث 
اهلل، ككواساءنث، كبيجقساناءنث، سرتا كلواسن  )يغ ممبوقتيكن كأساءن  تندا  مغاندوغي(  ايت 

رحمتث( باضي قوم يغ ماهو مغضوناكن عقل فيكيرن.

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ                                                  )سورة اِلْسَراء، 17: اية 99(

مقصود:
تيدقكه مريك ممرهاتيكن بهاوا اهلل يغ منخيفتاكن الغيت دان بومي، بركواس منخيفتاكن اورغ 
سفرتي مريك )دالم بنتوق يغ بهارو(. سدغكن دي تله فون مننتوكن باضي مريك تيمقوه يغ تيدق 

اد شك فداث. دالم فد ايت، اورغ يغ ظاليم اغضن منريما مالءينكن ككفورن.

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                                            )سورة اِلْسَراء، 17: اية 88(

مقصود:
كاتاكنله )واهاي محمد( سسوغضوهث جك سكالين ماءنسي دان جين برهيمفون دغن توجوان 
هندق ممبوات دان منداتغكن ستنديغ دغن القرءان اين، مريك تيدق اكن دافت ممبوات دان 

منداتغكن يغ ستنديغ دغنث. واالوفون مريك بنتو ممبنتو سسام سنديري.

: اهلل بركواس منوكركن سياغ دان مالم. فرمان اهلل   .2

اهلل بركواس منخيفتا الغيت دان بومي. اهلل بركواس منخيفتا دان مغهنخوركن    .3

: سضاال يغ اد دالغيت دان دبومي. فرمان اهلل

اهلل بركواس مغورنياكن معجزة كفد نبي دان رسول. خونتوهث معجزة تربسر    .4
: اياله القرءان الكريم. فرمان اهلل  كفد رسول اهلل

. مينتا موريد مغاءيتكن كونسيف اهلل برصيفت القادر دغن برتوكل كفد اهلل 	 3.5.4
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عقيدة

: اهلل بركواس مغهيدوفكن سموال اورغ يغ تله ماتي. فرمان اهلل  .6

)سورة الِقَياَمة،	75: اية 40(
ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  

مقصود:
 اداكه )توهن يغ منجاديكن سموا( ايت تيدق بركواس مغهيدوفكن اورغ يغ ماتي؟ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ 
مقصود:

دان كامي تورونكن اءير دري الغيت منوروت سواتو اوكورن؛ اللو كامي جاديكن اءير 
ايت منتڤ دبومي، دان سسوغضوهث كامي بنر٢ بركواس مغهيلغكنث.

)سورة الُموْءِمُنون، 23: اية 18(

: منورونكن هوجن دغن سوكتن يغ ترتنتو. فرمان اهلل   .5

فنيالين
ثاتاكن مقصود القادر.  .1

ثاتاكن دليل نقلي بركاءيتن دغن القادر.  .2

هورايكن تيض بوقتي اهلل برصيفت القادر.  .3

كيت فرلو برايمان دان برعمل صالح دالم كهيدوفن.  .4

كموكاكن حجه اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  

اكتيؤيتي
كاءيتكن صيفت القادر دغن ساءين س.  .1

بينخغكن كسن ممفرخاياءي القادر باضي اهلل دالم كهيدوفن دان توليس كارغن يغ   .2
برتاجوق “قيصه  هيدوفكو” برداسركن دافتن درفد فربينخغن ترسبوت.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

عقيدة

يغ قوات، يغ ضاضه. بهاس
نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  يغ مها قوات دان ممفوثاءي كقواتن مقصود

يغ سمفورنا. ايستيله

الَقِويُّ اونيت 2  
باخ دان فهمي 3.5.1

حب    جب   يئ  ىئ   مئ   حئ     جئ   ی  ی  
خب مب  ىب   يب  جت  حت  خت

)سورة الرُّوم،	30: اية 41(
مقصود:

تيمبول برباضاي-باضاي كروسقن دان بالء بنخان ددارت 
دمكين( يغ  )تيمبولث  ماءنسي،  فربواتن  عاقبة  دالءوت  دان 

بالسن  درفد  سبهاضين  مريك  مراساكن  هندق  اهلل  كران 
فربواتن بوروق يغ دالكوكن سوفايا مريك كمبالي )انصاف 

دان توبة(.

القوي مروفاكن صيفت كسمفورناءن اهلل  يغ واجب 
دأيماني. اهلل  مميليقي كقواتن يغ سمفورنا يغ تيدق دافت 
دتنديغي اوليه  مان٢ كواس. كممفوان اهلل  سخارا مطلق 
مغيكوت كهندقث تنفا هالغن. اهلل  ممفو ممبنتو سسيافا 

يغ ممبنتو اضاماث دان مغعذابكن سسيافا يغ ايغكر. 
: فرمان اهلل 

اهلل برصيفت الَقِويُّ

سفيكتروم علمو
دليل عقل

ستياف سسواتو اد 
فنخيفتاث. عالم سمستا 
يغ لواس اين سوده تنتو 

ممفوثاءي فنخيفتاث. 
فنخيفتا ايت مستيله يغ مها 

قوات دان مها بركواس 
كران عالم  سمستا اين 
لواس دان كومفليك س.

بيمبيغ موريد مغهورايكن صيفت القوي باضي اهلل  دالم فينومينا عالم. 	
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عقيدة

دليل نقلي اهلل برصيفت الَقِويُّ 3.5.2

: فرمان اهلل  .1

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ         ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

)سورة اأَلْنَفال،	8: اية 52(
مقصود:

)كاداءن اورغ كافير ايت( ساماله سفرتي كاداءن فرعون دان قومث سرتا اورغ يغ تردهولو 
درفد مريك. مريك كفور )ايغكر( اكن اية اهلل، اللو اهلل مثيقسا مريك دسببكن دوسا 

مريك. سسوغضوهث اهلل مها قوات الضي امت برت سيقساث.

: درفد أبو ُموَسى اأَلْشَعِري  حديث رسول اهلل  .2

َأَل َأُدلَُّك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة. ُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل،  َقاَل: َل َحْوَل َوَل 
ُقوََّة ِإلَّ ِباهلِل.                 )متفق عليه(

مقصود:
اداكه كامو ماهو اكو تونجوقكن فركاتاءن درفد خزانه شرض؟ جوابكو: تونجوقكنله  رسول 
اهلل . سبدا رسول اهلل  )اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباهلِل( تيدق اد داي دان اوفاي )كقواتن( 

مالءينكن اهلل.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

عقيدة اهلل  بركواس مغعذابكن سسيافا يغ مالكوكن دوسا دغن عذاب يغ ساغت فديه.  .2
: فرمان اهلل    

اهلل بركواس ممبري رزقي كفد سسيافا سهاج يغ براوسها منخاري مغيكوت خارا يغ بتول.  .1
: فرمان اهلل    

بوقتي اهلل برصيفت الَقِويُّ 3.5.3

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ
وَرى،	42: اية 19( )سورة الشُّ

مقصود:
اي  همباث،  كفد  كاسيهنث(  بلس  دان  كباءيقن  مليمفه  )سرتا  تدبيرث  لمبوت  مها  اهلل 
ممبريكن رزقي كفد سسيافا يغ دكهندقيث )منوروت اتورن يغ دتتفكن(. دياله يغ مها 

قوات الضي مها كواس.

  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ          ۇ  ۆ

ۆ  ۈ

)سورة َغاِفر،	40: اية 22(
مقصود:

كبيناساءن مريك يغ دمكين اداله كران مريك سنتياس دداتغي اوليه رسول يغ دأوتوسكن 
كفد مريك دغن ممباوا كترغن )حكوم دان معجزة( يغ جلس، مك مريك كفور. اللو 

اهلل مثيقسا مريك، سسوغضوهث اهلل يغ مها قوات الضي امت برت عذاب سيقساث.

. مينتا موريد مغاءيتكن كونسيف اهلل برصيفت القوي دغن برتوكل كفد اهلل 	 3.5.4
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عقيدة

خاري فركاتاءن ترسمبوثي دان بينا ايات دغن   .1
مغضوناكن فركاتاءن ترسبوت. 

اكتيؤيتي

صنتاوقكها
بثضغقغخلب
لوغمطلقلظ
سحاساوكاط
خاوةيلثدذ

القوي
مطلق

اهلل
كقواتن
كواس

برجاي  يغ  كورفورت  توكوه  هيدوف  قيصه  خاري   .2
دمليسيا. كاءيتكن قيصه هيدوفث مريك دغن اهلل  يغ 

برصيفت القوي.
 . كاجي قيصه قوم نبي نوح، نبي صالح دان نبي لوط  .3
. كاءيتكن قيصه مريك دغن صيفت القوي باضي اهلل

فنيالين
ثاتاكن مقصود القوي.  .1

ثاتاكن دليل نقلي بركاءيتن دغن القوي.  .2

هورايكن فينومينا عالم دان كاءيتكنث دغن صيفت   .3
. القوي اهلل

 .4  ستياف اورغ إسالم واجب برايمان بهاوا اهلل
ممفوثاءي كقواتن يغ مطلق دان تيدق ممفو دتنديغي 

اوليه سسيافا.
     ترغكن حجه اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
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عقيدة

كطاعتن مالئكة

سفيكتروم علمو
ابن َمْسُعود  مروايتكن 

بهاوا:
َأنَّ النَِّبيَّ  َرَأى ِجْبِريَل 

َلُه ِستُِّماَئِة َجَناٍح
)متفق عليه(

مقصود:
سسوغضوهث نبي  مليهت 

جبريل اد 600 سايف.

برايمان كفد مالئكة برمقصود يقين بهاوا مالئكة مروفاكن 
مخلوق اهلل  يغ دجاديكن درفد خهاي. مريك سنتياس 

منطاعتي فرينته اهلل  دان تيدق فرنه ملغضر الرغنث.

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ...

)سورة الَبَقَرة،	2: اية 177(
مقصود: 

بوكنكه فركارا كباجيقن ايت هاث كامو مغهادفكن موك 
كفيهق تيمور دان بارت، تتافي كباجيقن ايت برايمانث 

سسأورغ كفد اهلل، هاري اخيرة، مالئكة، دان كتاب...

مقصود برايمان كفد مالئكة 3.6.1

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد مالئكة 3.6.2

: فرمان اهلل  .1

َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَمَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْلَيْوِم اْلَِخِر، 
)مسلم( ِه.            َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

مقصود:
هندقله كامو برايمان كفد اهلل، مالئكة، كتاب، فارا رسول 
دان هاري اخيرة دان برايمان دغن كتنتوان اهلل يغ باءيق دان يغ 

بوروق.

  اِب سبدا رسول اهلل  يغ دروايتكن اوليه ُعَمر بن الَخطَّ  .2
كتيك بضيندا دتاث اوليه مالئكة جبريل  تنتغ ايمان:
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عقيدة

توضسمالئكة

مثمفايكن وحي كفد فارا رسولِجْبِريل

مغوروس رزقي، منورونكن هوجن دان ِميَكاِئيل
منومبوهكن تانمن

منيوف سغكاكاال ِاْسَراِفيل
َمَلُك اْلَموت 

منخابوت ثاوا سموا مخلوق يغ برثاوا)ِعْزَراِئيل(

منخاتت عملن باءيق ماءنسيَرِقيب

منخاتت عملن جاهت ماءنسيَعِتيد
ُمْنَكر دان 

مثوءال اورغ يغ تله منيغضل دنيا َنِكير

منجاض شرضِرْضَوان

منجاض نراكَماِلك

سفيكتروم علمو
دليل مالئكة ممبيسيقكن 
كباءيقن كهاتي ماءنسي:

درفد ُأَماَمة اْلَباِهِلّي، 
رسول اهلل  برسبدا:
ِإنَّ اهلَل َوَمَلِئَكَتُه َوَأْهَل 

َمَواِت َوْاَلَرِضيَن َحتَّى  السَّ
النَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها َوَحتَّى 

اْلُحوَت َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم 
النَّاِس اْلَخْيَر.    )التِّرِمِذي(

مقصود:
سسوغضوهث اهلل ، فارا 
مالئكة، فندودوق الغيت 

دان بومي، سهيغض 
سموت دالم سارغ دان 

ايكن سمواث مغاجق 
ماءنسي كأره كباءيقن.

نام دان توضس مالئكة 3.6.3

توضس الءين مالئكة

منغضوغ 
عرش

برتسبيح 
 كفد اهلل

ممبيسيقكن 
كباءيقن 
كهاتي 
ماءنسي

مندعاءكن 
كسجهتراءن دان 
كأمفونن كفد 

 اورغ إسالم
يغ طاعة

مغهمفركن 
سايف كفد 
اورغ يغ 

منونتوت علمو

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

عقيدة

فربيذاءن انتارا مالئكة دغن ماءنسي ترماسوقله:

ماءنسياسفيكمالئكة

دخيفتا درفد 
خهاي 

فيزيكل

دخيفتا درفد تانه 
 )نبي ادم ( دان

اءير مني
برجنتينا تيدق برجنتينا 
تنفا سايفمميليقي سايف

تيدق برنفسو

صيفت

برنفسو سفرتي 
كهوين

تيدق ماكن دان 
ماكن دان مينوم مينوم

تيدق ماتي هيغض 
ماتي قيامة

سنتياس طاعة 

تغضوغجواب

اد يغ طاعة دان 
اد يغ ايغكر كفد 
 فرينته اهلل

منجالنكن 
تغضوغجواب تنفا 

بالسن فهاال

مندافت فهاال دان 
دوسا باضي ستياف 

تيندقن

فربيذاءن انتارا مالئكة دغن ماءنسي 3.6.4

.”Three stray one stay“ بيمبيغ موريد اونتوق منجالنكن اكتيؤيتي 	

سفيكتروم علمو
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     

)سورة الَتْحِريم،	66: اية 6(
مقصود:

واهاي اورغ يغ برايمان! 
فليهاراله ديري كامو دان 
كلوارض كامو درفد افي 

نراك يغ باهن باكرث 
ماءنسي دان باتو. نراك 
ايت دجاض دان دكاول 

اوليه مالئكة يغ كرس كاسر 
)اليننث(، مريك تيدق 

مندرهاك كفد اهلل  دالم 
سضاال يغ دفرينته كفداث. 

مريك فوال تتف مالكوكن 
سضاال يغ دفرينتهكن.
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ضورو
نوتا 

عقيدة

منيغكتكن كأيمانن كفد اهلل  كران مثدري كهيبتنث   .1

منخيفتاكن مالئكة.
مغضالقكن سسأورغ سوفايا سنتياس ممفرباثق عمل صالح   .2

كران يقين بهاوا مالئكة منخاتت سضاال عملن باءيق.
اونتوق مالكوكن كبوروقن  راس ضرون  منمبهكن   .3

عملن   سضاال  منخاتت  مالئكة  بهاوا  يقين  كران 
بوروق دان اكن دحساب فد هاري قيامة.

منجاديكن سسأورغ سنتياس بروسفادا كران ستياف   .4

عملن يغ دالكوكن اكن دخاتت اوليه مالئكة.
ممبنتوق فريبادي مسلم يغ سجاتي دغن خارا   .5

مالكوكن سوروهن اهلل  دان منيغضلكن 
الرغنث.

سفيكتروم علمو
فرخاكفن دان فرالكوان 

كيت دخاتت اوليه 
مالئكة دان اكن دحساب 

اوليه اهلل دمحشر كلق.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  

)سورة ۤق، 50: اية 18(
مقصود:

 تيدق اد سبارغ فركاتاءن 
يغ دلفظكن )اتاو فربواتن 
يغ دالكوكن( مالءينكن 

اد دسيسيث مالئكة فغاوس 
يغ سنتياس سديا )منريما 

دان منوليسث(.

حكمه برايمان كفد مالئكة 3.6.5

		مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن كأيمانن كفد مالئكة دغن مالكوكن كباءيقن دان 
منخضه كموغكرن.

3.6.6

عملن
عملكن دعاء

“يا اهلل، بريكنله كتاب عملنكو دتاغن 
كاننكو، دان جاءوهيله اكو درفد منريما 

كتاب عملنكو دغن تاغن كيريكو.
يا أرحم الراحمين.”

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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عقيدة

1

23

5

4

5

ملينتغ
مغوروسكن رزقي.  .1

منجاض شرض.  .2
منخاتت عملن باءيق   .4

يغ دالكوكن اوليه 
ماءنسي.

منجاض نراك.  .5

كباوه
مثوءال اورغ يغ تله   .1

منيغضل دنيا.
منيوف سغكاكاال.  .3

مثمفايكن وحي كفد   .5
فارا رسول.

اكتيؤيتي

سخارا بركومفولن، توليس فركارا برايكوت:  .2

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد مالئكة.    

نام٢ دان توضس مالئكة.    

بوات فربيذاءن انتارا ماءنسي دغن مالئكة   .3

مغضوناكن فتا فميكيرن يغ سسواي.

تكا سيلغ كات نام مالئكة  .1
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عقيدة

فنيالين
ثاتاكن مقصود برايمان كفد مالئكة.  .1

ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد مالئكة.  .2

ثاتاكن نام٢ مالئكة دان توضسث.  .3

ترغكن فربيذاءن انتارا مالئكة دغن ماءنسي.  .4

هورايكن حكمه برايمان كفد مالئكة دان       .5

هوبوغكاءيتكنث دغن كهيدوفن.
برايمان كفد مالئكة دافت مغاول اندا مغضوناكن  

تيليفون فينتر دغن بيجق.
 .6

هورايكن حجه اندا مغناءي فثاتاءن دأتس.      
اورغ يغ برايمان كفد مالئكة تاكوت مالكوكن  

كجاهتن.
 .7

فربواتن  برالكو  ماسيه  كنافاكه  اندا،  فندافت  فد     
بولي  ضجاال  سفرتي  موريد  كالغن  دالم  نيضاتيف 

دسكوله؟ 

سفيكتروم علمو
فرمان اهلل  يغ منرغكن 

تنتغ مالئكة:
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ
)سورة التَّْكِوير، 81: اية 20-21(

مقصود: 
يغ قوات ضاضه، يغ 
بركدودوقن تيغضي 

دسيسي اهلل يغ ممفوثاءي 
عرش يغ دطاعتي دسان 

)دالم كالغن مالئكة، 
الضي يغ دفرخاياءي(.
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ضورو
نوتا 

عقيدة

   برمقصود يقين بهاوا اهلل  برايمان كفد كتاب اهلل
  منورونكن كتاب دان ُصُحف كفد فارا نبي دان رسول

سباضاي فندوان هيدوف ماءنسي. 
 . اومت إسالم واجب برايمان دغن كتاب اهلل

  : فرمان اهلل

بهاسرسول يغ منريمانام كتاببيلغن
ِسْرَياِنينبي داود َزُبور1
ِعْبَراِنينبي موسى َتْوَراة2
ِعْبَراِنينبي عيسى إِْنِجيل3
عربنبي محمد القرءان4

)سورة النَِّساء،	4: اية 136(

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ...

مقصود:  
واهاي اورغ يغ برايمان! تتفكنله ايمان كامو كفد اهلل دان رسولث، دان كفد كتاب القرءان 
يغ تله دتورونكن كفد رسول )محمد(، دان جوض كفد كتاب )وحي( يغ تله دتورونكن 

دهولو درفد ايت ... 

 مقصود برايمان كفد كتاب اهلل 3.7.1

نام٢ كتاب دان فنريماث 3.7.2

مينتا موريد منخاري دليل القرءان بركاءيتن دغن فنورونن سموا كتاب دان رسول يغ  	
منريماث.

 فندوان درفد اهلل
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ضورو
نوتا 

عقيدة

ُصُحف اياله كالم اهلل يغ مغاندوغي حكوم داسر، كات٢ حكمه دان فغاجرن كفد 
ماءنسي. 

اورغ إسالم واجب مغاكوءي بهاوا صحف دتورونكن اوليه اهلل  كفد فارا 
                                                                                                           . نبي دان رسول

:  فرمان اهلل

منوروت اإلمام اْبُن َكِثير، نبي يغ منريما صحف اداله سفرتي يغ برايكوت:
بيلغن صحفنبي 

 10 نبي موسى

 10 نبي إبراهيم

 30 نبي إدريس

 50 نبي ِشيث

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  
 )سورة اأَلْعَلى،	87: اية 18-19(

مقصود:
سسوغضوهث )كترغن يغ دثاتاكن( اين اد )دسبوتكن( ددالم كتاب تردهولو. )ياءيت(كتاب 

نبي إبراهيم دان موسى.

	مينتا موريد مثاتاكن فغرتين صحف دان فنريماث.

ُصُحف دان فنريما 3.7.3
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ضورو
نوتا 

عقيدة

: 3. القرءان منسخكن كتاب2 تردهولو. فرمان اهلل

ترفليهارا سهيغض قيامة. اهلل  منجامين اكن منجاض دان ممليهارا كسوخين   .2

: القرءان، فرمان اهلل

...  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ...        
)سورة الَماِئَدة،	5:	اية	3(  مقصود:
تله اكو خوكوفكن  تله اكو سمفورناكن باضي كامو اضام كامو دان  اين،  ...فد هاري 

نعمتكو كفد كامو. تله اكو رضا اكن إسالم ايت سباضاي اضام كامو...

مينتا موريد منخاري معلومت تمبهن تنتغ كأيستيميواءن القرءان دان ممبنتغكنث. 	

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ                                             )سورة الِحْجر،	15: اية 9(
مقصود:

سسوغضوهث كاميله يغ منورونكن القرءان دان كامي يغ ممليهارا دان منجاضاث.

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  کک  ...          )سورة الَماِئَدة،	5: اية 48(

مقصود:
دان كامي تورونكن كفدامو )واهاي محمد( كتاب )القرءان( دغن ممباوا كبنرن، اونتوق 
مغصحكن بنرث كتاب سوخي يغ تله اد دهادفنث دان اونتوق ممليهارا سرتا مغاوسيث. مك 
جالنكنله حكوم انتارا مريك )اهل كتاب( ايت دغن اف يغ تله دتورونكن اوليه اهلل )كفدامو(.

كاندوغن القرءان لغكف دان منخاكوفي سلوروه اسفيك كهيدوفن ماءنسي ددنيا   .1

دان دأخيرة سفرتي عقيدة، شريعة دان اخالق.
: فرمان اهلل    

كأيستيميواءن القرءان بربنديغ كتاب سماوي يغ الءين 3.7.4
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ضورو
نوتا 

عقيدة

: فرمان اهلل . سباضاي بوقتي كرسولن نبي محمد  .2

: فرمان اهلل . سباضاي معجزة كفد رسول اهلل  .3

مينتا موريد منخاري معلومت تمبهن ماللوءي اينترنيت تنتغ توجوان القرءان دتورونكن. 	

توجوان القرءان دتورونكن 3.7.5

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                                                            )سورة اِلْسَراء،	17: اية 88(

مقصود:
برهيمفون دغن  دان جين  ماءنسي  )واهاي محمد( سسوغضوهث جك سكالين  كاتاكنله 
توجوان هندق ممبوات دان منداتغكن سبنديغ دغن القرءان اين، مريك تيدق اكن دافت 

ممبوات دان منداتغكن يغ سبنديغ دغنث. واالوفون مريك بنتو-ممبنتو سسام سنديري.

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ                                                                                          )سورة الَرْعد،	13: اية 43(

مقصود:
دان اورغ كافير ايت بركات، “اغكاو بوكنله سأورغ رسول )درفد اهلل(.” كاتاكنله: 
)كفد مريك( خوكوفله اهلل منجادي سقسي انتاراكو دغن كامو. دان جوض دسقسيكن 

اوليه اورغ يغ اد فغتاهوان مغناءي كتاب اهلل.

: سباضاي فتونجوق كفد اورغ يغ برتقوى. فرمان اهلل  .1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ                            )سورة الَبَقَرة، 2:	اية 1-2( 
مقصود:

اليف، الم، ميم. كتاب القرءان اين، تيدق اد سبارغ كراضوان )شك(  فداث )تنتغ داتغث درفد 
اهلل دان تنتغ سمفورناث(، اي فوال منجادي فتونجوق باضي اورغ يغ برتقوى.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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عقيدة

فروسيس كجادين ماءنسي  .1

فنموان ساءين س دالم القرءان 3.7.6

ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

)سورة الُموْءِمُنون،	23:	اية	14( 
مقصود:

كمودين كامي خيفتاكن سفرما ايت منجادي سضومفل داره بكو. اللو كامي خيفتاكن 
داره بكو ايت منجادي سكتول داضيغ، كمودين كامي خيفتاكن داضيغ ايت منجادي ببراف 
تولغ. كمودين كامي بالوت تولغ ايت دغن داضيغ. ستله سمفورنا كجادين ايت، كامي 
بنتوق دي منجادي مخلوق يغ الءين صيفت كأداءنث. مك ثاتاله كلبيهن دان كتيغضين اهلل 

سباءيق-باءيق فنخيفتا.

ُنْطَفة )سفرما(

ِعَظام َلْحًما )تولغ 
يغ دبالوتي داضيغ(

ِعَظام )تولغ (

1

َعَلَقة )سضومفل داره( 2

ُمْضَغة )سكتول داضيغ( 3

4

5

جانين يغ دتيوف روح 6

بايي 7
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ضورو
نوتا 

عقيدة

كوليت ماءنسي  .2
فنموان ساءين س مندافتي بهاوا ميديوم فغهانتر راس 

ساكيت ترلتق فد كوليت ماءنسي. كثاتاءن اين برتفتن 
دغن اية القرءان.
: فرمان اهلل

بيمبيغ موريد منخاري فنموان ساءين س يغ برتفتن دغن القرءان سالءين خونتوه يغ دبريكن. 	

ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   
)سورة النَِّساء،	4: اية 56(

مقصود: 
)كترغن( اية  ايغكر كفد  كفور  يغ  اورغ  سسوغضوهث 

كامي، كامي اكن ممباكر مريك دالم افي نراك. ستياف 
كالي كوليت مريك ماسق هاغوس،كامي ضنتيكن اونتوق 
دافت مراساكن  يغ الءين سوفايا مريك  مريك كوليت 
كواس  مها  اداله  اهلل  )ايغتله(  دان  ايت.  سغسارا  عذاب 

الضي مها بيجقسان.

توجوان اهلل مغضنتيكن كوليت يغ ترباكر دغن كوليت بارو 
سوفايا فغهوني نراك مراساكن عذاب سخارا برتروسن.

منوروت ساءين س، فروسيس مغضنتيكن كوليت الما 
 ،)metosis( دغن كوليت يغ بهارو دسبوت سباضاي ميتوسيس
يأيت فروسيس فرتومبوهن كوليت يغ بهارو سلفس كوليت 

سديا اد روسق.
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ضورو
نوتا 

عقيدة

دافت منجاض جيوا، كتورونن دان هرتا كران القرءان   .1

مالرغ فربواتن يغ مروسقكن سفرتي ممبونوه. 
دافت منيغكتكن كيقينن كفد اهلل  دان كرسولن   .2

  كران القرءان منجلسكن بهاوا اهلل  نبي محمد
مغوتوسكن نبي سباضاي رحمت كسلوروه عالم.

دافت ممبنتوق مشاركت يغ برفريبادي موليا كران   .3
القرءان مغاجر ماءنسي فركارا يغ ممباوا كباءيقن دان 

مالرغ مالكوكن فركارا يغ ممباوا كبوروقن.
مرافتكن هوبوغن فرساوداراءن سسام إسالم دان   .4

منجاض هوبوغن باءيق دغن بوكن إسالم.
دافت منيغكتكن ايكونومي نضارا كران القرءان   .5

مغضالقكن ماءنسي بكرجا منخاري رزقي يغ حالل.
نضارا امان دان ماجو كران القرءان مثرو ماءنسي   .6

مالكوكن فربواتن يغ معروف دان منجاءوهي فربواتن 
يغ موغكر.

حكمه برايمان كفد القرءان 3.7.7

مينتا موريد مغهوبوغكاءيتكن فغحياتن ترهادف القرءان دغن كهيدوفن موريد. 	 3.7.8

سفيكتروم علمو
فرمان اهلل  يغ مغاءيتكن 

القرءان دغن كهيدوفن 
سهارين ماءنسي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       
ڀ   پ   پ  پ   پ  
ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  ڀڀ 

ٺ   ٿٿ...
)سورة الُحُجَرات، 49: اية 12(

مقصود: 
واهاي اورغ يغ برايمان! 

جاءوهيله كباثقن درفد 
سغكاءن كران سبهاضين 
درفد سغكاءن ايت اياله 
دوسا. دان جاغنله كامو 
منخاري كسالهن اورغ، 
دان جاغنله سستغه كامو 

مغومفت اكن سستغهث يغ 
الءين...
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عقيدة

ثاتاكن مقصود برايمان كفد كتاب اهلل.  .1

سنارايكن امفت كتاب يغ دتورونكن دان رسول يغ منريماث سرتا بهاس يغ   .2

دضوناكن دالم كتاب٢ ترسبوت.
ثاتاكن فغرتين ُصُحف دان نبي يغ منريماث.  .3

جلسكن فربيذاءن انتارا كتاب دغن ُصُحف.  .4

جلسكن دوا كأيستيميواءن القرءان يغ دتورونكن اوليه اهلل  كفد ماءنسي.  .5

6. جلسكن توجوان القرءان دتورونكن.

7. هورايكن دوا حكمه برايمان دغن القرءان.

فنموان ساءين س كيني تله مغصحكن ايسي كاندوغن القرءان.  .8

    ترغكن خونتوه فنموان ساءين س يغ مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
فندوان ماءنسي  اونتوق  القرءان  تله منورونكن  فثايغ  برصيفت مها  يغ    اهلل 

منجالنكن كهيدوفن.
 .9

    راملكن فركارا يغ اكن ترجادي كفد ماءنسي جك اهلل تيدق منورونكن كتاب كفد 
فارا رسول.

فنيالين

اكتيؤيتي
سخارا بركومفولن، خاري دوا خونتوه درفد   .1

القرءان سباضاي فندوان دالم كهيدوفن ماءنسي. 
كوغسيكن برساما-سام دغن راكن.

خاري معلومت ماللوءي اينترنيت بركاءيتن   .2

دغن اية القرءان يغ مثرو سوفايا منروك عالم 
سفرتي مغكاجي تنتغ اونتا، الغيت دان بومي.

تنداكن سناراي سيمق عملن هارين اندا.  .3
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فقـه
بيدغ

مقصود:
فد حال مريك تيدق دفرينتهكن مالءينكن سوفايا مثمبه اهلل دغن مغاخالصكن 
عبادة كفداث، الضي تتف تضوه اتس توحيد، دان سوفايا مريك منديريكن صالة 

سرتا ممبري زكاة دان يغ دمكين ايتوله اضام يغ بنر. 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
)سورة الَبيَِّنة، 98: اية 5(ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

4
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فقـه

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ڻ    

)سورة الَبَقَرة،	2: اية 43(
مقصود:

ركوعله  دان  زكاة،  كلواركنله  دان  ديريكنله صالة  دان 
كامو سموا )برجماعه( برساما-سام دغن اورغ يغ ركوع.

مقصود

براصل درفد فركاتاءن َجَمَع يغ برمقصود بهاس
بركومفول

ايستيله
صالة مأموم برساما-سام دغن صالة امام 
دغن سكورغ-كورغث سأورغ امام دان 

سأورغ مأموم مغيكوت شرط٢ ترتنتو.

حكوم
سنة مؤكدةباضي اينديؤيدو

فرض كفايةباضي كومونيتي مشاركت  

منوروت اإلمام الُقْرُطِبي، مقصود ركوعله كامو 
برساما-سام دغن اورغ يغ ركوع اياله صالتله كامو 

سخارا برجماعه.

: فرمان اهلل

مقصود دان حكوم صالة برجماعه 4.8.1

سفيكتروم علمو
ُبَرْيَدة مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا:

َلِم  اِئيَن ِفي الظُّ ِر اْلمـَشَّ َبشِّ
ِإَلى اْلَمَساِجِد ِبالنُّوِر التَّامِّ  

َيْوَم اْلِقَياَمِة
)أبو داود دان التِّْرِمِذي(

مقصود:
بريكن بريتا ضمبيرا كفد 

اورغ يغ برجالن دالم 
كضلفن كتيك كمسجد 
دغن خهاي يغ سمفورنا 

فد هاري  قيامة.

دليل صالة برجماعه 4.8.1

صالة برجماعه فغيكت هاتي
ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

فقـه

مك  امام،  شرط  منخوكوفي  يغ  جماعه  اهلي  لبيه  اتاو  اورغ  دوا  تردافت  افابيال 
كأوتاماءن فميليهن امام اداله سفرتي يغ برايكوت:

فميمفين  .1

امام يغ دالنتيق اوليه   .2

فمرينته
توان رومه  .3

لبيه عاليم دان برفغتاهوان  .4

لبيه فصيح باخاءن القرءان  .5

لبيه ورع دان صالح  .6

لبيه باءيق اخالقث  .7

لبيه برسيه بادنث دان   .8

كمس فاكاينث
لبيه مردو سواراث  .9

تله بركهوين  .10

لبيه توا  .11

خيري كأوتاماءن اورغ يغ دفيليه سباضاي امام

سفيكتروم علمو
سباءيق-باءيق صالة برجماعه 
اياله مندافت تكبيرة االحرام 

برساما-سام دغن امام. 
انتارا كلبيهن مندافت تكبيرة 

االحرام برساما-سام دغن 
امام سالما 40 هاري سخارا 

برجماعه مندافت جامينن 
كسالمتن درفد افي نراك 

دان كسالمتن درفد صيفت 
نفاق.

)مفهوم حديث رواية التِّْرِمِذي(

َصَلُة اْلَجَماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصَلِة الَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة                   )متفق عليه(
مقصود:

صالة برجماعه لبيه افضل درفد صالة برسنديرين دغن كلبيهن 27 درجة.

اْبُن ُعَمر  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

شرط منجادي امام 4.8.2

مينتا موريد ممبينا فتا فميكيرن يغ سسواي باضي مغكاتضوريكن خيري كأوتاماءن اورغ  	
يغ دفيليه سباضاي امام.

امام بوليه ممباخ   

الفاتحة دغن باخاءن 
يغ بتول.

امام لالكي باضي سموا مأموم. امام   

فرمفوان فوال هاث بوليه جك سموا 
مأموم فرمفوان.

مأموم ميقيني   

صحث صالة 
امام.

123
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ضورو
نوتا 

فقـه

سكومفولن مأموم لالكي سهاج

امام فرمفوان دان تيض اتاو لبيه مأموم 
فرمفوان

امام فرمفوان دان دوا مأموم فرمفوان

امام دان سأورغ مأموم يغ سام جنتينا

كدودوقن امام دان مأموم 4.8.3

1

3

5

2

امام دان مأموم بربيذا جنتينا
4

سكومفولن مأموم لالكي دان سأورغ 
مأموم فرمفوان

6

بيمبيغ موريد مثوسون كدودوقن امام دان مأموم دالم فلباضاي سيتواسي. 	
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ضورو
نوتا 

فقـه

شرط صالة برجماعه 4.8.4

مينتا موريد ممبوات سيموالسي كدودوقن امام دان مأموم سخارا بركومفولن. 	

سكومفولن مأموم لالكي دان سكومفولن مأموم 
فرمفوان

8

سأورغ مأموم لالكي دان سكومفولن مأموم 
فرمفوان

7

شرط صالة برجماعه

مأموم 
برنية 

مغيكوت 
امام

مأموم 
مغتاهوءي 
فرضرقن 

امام

كدودوقن مأموم 
دبالكغ امام، ياءيت 
توميت مأموم مستي 
دبالكغ توميت امام.

فرضرقن مأموم 
مغيكوت سموا 
روكون فعلي 
امام سلفس 
سمفورنا 

فرضرقن امام.

جارق دأنتارا صف 
تراخير ددالم مسجد 

دغن صف فرتام 
دلوار مسجد تيدق 
بوليه ملبيهي 150 
ميتر )300 هستا(.
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ضورو
نوتا 

فقـه

مأموم موافق
سورة 1 ممباخ  سمفت  يغ  مأموم  اياله 

الفاتحة دغن سمفورنا برساما-سام دغن 
امام سبلوم امام ركوع فد ركعة فرتام.

مأموم موافق هندقله مثمفورناكن ركعة 2
برساما-سام دغن امام.

مأموم مسبوق
سورة 1 ممباخ  سمفت  تيدق  يغ  مأموم 

الفاتحة دغن سمفورنا برساما-سام دغن 
امام سبلوم امام ركوع فد ركعة فرتام.

طمأنينة 2 دان  ركوع  سمفت  جك 
برساما-سام دغن امام، مأموم مندافت 

ركعة ترسبوت.

سمفورناكن 3 هندقله  مسبوق  مأموم 
ركعة يغ ترتيغضل سلفس امام ممبري 

سالم.

سفيكتروم علمو
مأموم تيدق بوليه ترتيغضل 

تيض روكون يغ فنجغ، 
ياءيت ركوع دان دوا 

سجود. جك ترتيغضل، 
مأموم فرلو تروس 

مغيكوت فرضرقن امام دان 
مغضنتيكن ركعة ترسبوت 
سلفس امام ممبري سالم.

		مينتا موريد لالكي ممبوات جدوال توضسن سباضاي امام دان مؤاذين دسكوله.

مأموم موافق دان مأموم مسبوق 4.8.5
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ضورو
نوتا 

فقـه

تيدق ترضسا-ضسا مندافتكن ركعة برساما-سام امام.   .1

برديري تضق، برنية، تكبيرةاالحرام دان طمأنينة سرتا    .2

تروس مغيكوت فرضرقن امام.
تيدق ممبري سالم برساما-سام دغن امام، سباليقث    .3

برديري سلفس امام ممبري سالم اونتوق مثمفورناكن 
ركعة يغ ترتيغضل. 

مثمفورناكن سضاال روكون صالة سهيغض سالم.   .4

صالة سخارا برجماعه دافت:
مالهيركن مشاركت يغ برديسيفلين دان فاتوه كفد  	

ارهن فميمفين كران مالزيمكن ديري مغيكوت سضاال 
فرضرقن امام.

مثاتوكن هاتي اومت إسالم كران سنتياس صالة دالم  	

صف يغ تراتور.
مالتيه ديري منجادي فميمفين يغ بركواليتي كران  	

مغيكوت كيفية صالة برجماعه يغ بتول.
بربنديغ  27 كالي ضندا  ضنجرن فهاال دغن كلبيهن  	

صالة برسنديرين.
منجاديكن توبوه بادن لبيه سضر دان برتناض كران  	

صالة برجماعه مثايمبغكن خس ايليكتريك فوسيتيف 
دان نيضاتيف دالم بادن. 

كيفية صالة باضي مأموم مسبوق 4.8.6

حكمه صالة برجماعه 4.8.7

		مينتا موريد مالكوكن عملي صالة مأموم موافق دان مأموم مسبوق.
		بيمبيغ موريد منونايكن صالة سخارا برجماعه دغن برادب دان براستقامة.

.”Hot Seat“ بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		

4.8.8

4.8.9

ليهت كليبهن صالة 
برجماعه ماللوءي 

ايمبسن  قيو. ار. كود.

سفيكتروم علمو
ادب صالة برجماعه

فاكاي فاكاين يغ   
برسيه دان تيدق برباءو

فاكاي فاكاين يغ تيدق   
برخورق

فنوهكن صف دهادفن   
ترلبيه دهولو

رافتكن دان لوروسكن   
صف

برتنغ دان تيدق بركلوه   
كسه كتيك صالة
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ضورو
نوتا 

فقـه

فنيالين
ثاتاكن مقصود صالة برجماعه.  .1

ثاتاكن حكوم سرتا دليل كواجيفن صالة برجماعه.  .2
جلسكن دوا شرط منجادي امام.  .3

4. جلسكن خيري كأوتاماءن اورغ يغ دفيليه سباضاي امام.

جلسكن تيض شرط صالة برجماعه.  .5

بيذاكن مأموم موافق دغن مأموم مسبوق.  .6

جلسكن كيفية صالة باضي مأموم مسبوق يغ براد دالم   .7

سيتواسي برايكوت:
مأموم مالكوكن تكبيرةاالحرام كتيك امام ركوع. 		 	

مأموم سمفت ركوع تتافي تيدق سمفت  		 		

طمأنينة.  
فمبنتوقن  دغن  برجماعه  دوا حكمه صالة  كاءيتكن   .8

ديسيفلين ديري.
  .9

   افاكه يغ فرلو دالكوكن اوليه امير؟ هورايكن.

اكتيؤيتي

		فندو امام يغ دفرتغضوغجوابكن اونتوق ملقساناكن عملي ذيكير سماس عملي صالة.

لقساناكن سيموالسي كدودوقن امام دان مأموم.  .1

بينخغكن كسن صالة برجماعه سخارا بركومفولن   .2

دان بنتغكنث دهادفن كلس.
انتارا  فربيذاءن  خريتاكن  اندا،  فغالمن  برداسركن   .3

صالة برجماعه دغن صالة برسنديرين. 

عملن
انتارا ذيكير سلفس صالة 

ترماسوقله:
َأْسَتْغِفُر اهلَل اْلَعِظيم 		 

)3 كالي(
اَلُم  اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ 		

اَلُم َتَباَرْكَت  َوِمْنَك السَّ
َيا َذا اْلَجاَلِل َواِلْكَراِم

الفاتحة 		

اية الكرسي 		

تسبيح )33 كالي(،  		

تحميد )33 كالي( 
دان تكبير )33 كالي(

اَل إِٰلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل  		

َشِريَك َلُه َلُه الُمْلُك 
َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى 

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
توتوف ذيكير دغن باخاءن دعاء.

سالءين ايت، المأثورات 
جوض دضالقكن اونتوق دباخ 

ستياف فاضي دان فتغ.

يغ  صف  برجماعه، نامون  اونتوق صالة  داتغ  امير 
تراخير تله فنوه دغن اهلي جماعه.
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فقـه

صالة جمعة واده كساتوان

دليل صالة جمعة 4.9.1

براصل درفد فركاتاءن اْلُجُمَعُة اتاو اْلُجْمَعُة يغ برمقصود فرهيمفونن 
)سضاال كباءيقن(. بهاس

صالة 
صالة دوا ركعة سخارا برجماعه فد هاري جمعة دالم وقتو ظهر يغ جمعة

ددهولوءي اوليه دوا خطبة برسرتا دغن روكون دان شرط ترتنتو. صالة 
اين مغضنتيكن صالة ظهر.

ايستيله

: فرمان اهلل  .1

َطاِرق بن ِشَهاب   مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:  .2

صالة جمعة اونيت 1  
مقصود دان دليل صالة جمعة 4.9.1

)سورة الُجُمَعة، 62: اية 9(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ...

مقصود: 
واهاي اورغ يغ برايمان! افابيال دسرو اونتوق مغرجاكن صالة فد هاري جمعة، مك 
سضراله كامو فرضي )كمسجد( اونتوق مغيغتي اهلل )دغن مغرجاكن صالة جمعة( دان 

تيغضلكنله جوال بلي )فد ساعت ايت(...

، َأْو َمِريٌض                        اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإلَّ َأْرَبَعًة: َعْبٌد َمْمُلوٌك، َأِو اْمَرأٌَة، َأْو َصِبيٌّ
)أبو داود( مقصود: 

اوليه ستياف مسلم سخارا برجماعه  )صالة( جمعة تغضوغجواب يغ واجب )دتونايكن( 
كخوالي امفت )ضولوغن(: همبا بغ دميليقي، فرمفوان، كانق٢ دان اورغ ساكيت.
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ضورو
نوتا 

فقـه

مستوطين اياله اورغ يغ تيغضل تتف دسسواتو 
واجب صالة جمعة.تمفت.

مسافير اياله اورغ يغ سدغ دالم فرجالنن دغن 
جارق ملبيهي دوا مرحلة. دوا مرحلة برساماءن 

دغن 81 كيلوميتر )الفقه المنهجي(

واجب صالة جمعة جك 
مموالكن  فرجالنن سلفس وقتو 

صبح هاري جمعة. 

مقيم اياله اورغ يغ منتف دساتو تمفت لبيه درفد 
واجب صالة جمعة جك مندغر اذان.تيض هاري تيدق ترماسوق هاري فرجالننث.

دديريكن دمسجد.  .1
بيلغن جماعه سكورغ-كورغث 40 اورغ يغ برمستوطين ترماسوق امام.  .2

دديريكن دالم وقتو ظهر.  .3
هاث ساتو صالة جمعة باضي ساتو تمفت.  .4

دديريكن سخارا برجماعه.  .5
ددهولوءي دغن دوا خطبة.  .6

مينتا موريد بينا فتا فميكيرن باضي شرط واجب دان شرط صح صالة جمعة. 	

حكوم صالة جمعة 4.9.1

شرط واجب صالة جمعة 4.9.2

شرط صح صالة جمعة 4.9.3

مقصود مستوطين، مقيم دان مسافير برسرتا حكوم منونايكن صالة جمعة 4.9.4

فرض عين باضي ستياف لالكي مسلم يغ ُمَكلَّف

إسالم، بوكن كافير  .1
بالغ، بوكن كانق٢  .2
برعقل، بوكن ضيال  .3

مرديك، بوكن همبا  .4

لالكي، بوكن فرمفوان   .5

صيحت   .6

مستوطين، بوكن مسافير. صالة جمعة ككل واجب   .7
باضي مقيم يغ مندغر اذان.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فقـه

حكمه صالة جمعة 4.9.5

فنيالين
ثاتاكن مقصود، حكوم دان دليل صالة جمعة.  .1

جلسكن دوا شرط واجب دان دوا شرط صح صالة   .2
جمعة.

جلسكن مقصود مستوطين، مقيم دان مسافير برسرتا   .3
حكوم مريك منونايكن صالة جمعة.

هورايكن دوا حكمه صالة جمعة دان كاءيتكنث دغن   .4
كهيدوفن.

حكمه
صالة جمعة

ملقساناكن ساله 
ساتو اجرن إسالم، 
ياءيت صالة جمعة.

منظاهيركن شعار 
إسالم فد هاري 
كبسرنث ياءيت 
هاري جمعة.

ساليغ مغنلي دان
مرافتكن اخوه انتارا

اومت إسالم.

مثاتوكن
فندغن اومت إسالم سرتا 
مغاءيتكن ايسو سماس يغ 
برالكو دالم مشاركت دان 

نضارا ماللوءي خطبة
صالة جمعة.

مالتيه اومت إسالم 
سوفايا برساتو.

1

25

34

99

بيدغ  فقـه



ضورو
نوتا 

فقـه

اوخفن يغ دسمفايكن اوليه خطيب سبلوم صالة 
جمعة يغ مغاندوغي نصيحت، فرايغتن دان فغاجرن 

مغيكوت شرط ترتنتو.
مقصود

واجب دان ترماسوق دالم شرط صح  جمعة. حكوم

خطبة جمعة اونيت 2  
مقصود دان حكوم خطبة جمعة 4.9.6

شرط خطبة جمعة 4.9.7

مينتا موريد مغارغ ساتو تيك س خطبة يغ لغكف روكونث سخارا بركومفولن. 	

خطيب برديري جك ممفو دان   .1
دودوق دأنتارا دوا خطبة.

خطبة دسمفايكن سبلوم صالة   .2
جمعة.

روكون خطبة دسمفايكن دالم   .3
بهاس عرب.

خطيب سوخي درفد حدث دان   .4
نجيس سرتا منوتوف عورة.

برتوروت-توروت انتارا   .1
روكون خطبة، خطبة فرتام 

دغن خطبة كدوا سرتا خطبة 
كدوا دغن صالة.

روكون خطبة ددغر اوليه 40   .2
جماعه )مستوطين( يغ واجب 

صالة جمعة.

خطيب

خطبة

شرط 
خطبة 
جمعة

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فقـه
تيك س خطبة جاكيم 

بوليه دموات تورون 
ماللوءي ايمبسن قيو.

ار.كود دباوه.

مموجي اهلل ، سكورغ-كورغث اْلَحْمُد هلِلِ.  .1
برصلوات كأتس رسول اهلل  سكورغ-كورغث   .2

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّد.
ممبري نصيحت سوفايا برتقوى.  .3

ممباخ ساتو اية القرءان فد ساتو درفد دوا خطبة.  .4
بردعاء اونتوق اورغ إسالم فد خطبة كدوا          .5

سكورغ-كورغث  اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت.

خطيب
برخطبة دأتس ميمبر. 	

دودوق دأتس ميمبر سبلوم مثمفايكن خطبة. 	

اتاو  ككانن  منوليه  تنفا  كهادفن  واجهث  مغهادفكن  	

ككيري.
ممبري سالم ستله ناءيق كأتس ميمبر.  

مغواتكن سوارا اضر خطبة ددغر اوليه لبيه درفد 40   
جماعه )مستوطين(.

ممينديقكن كدوا-دوا خطبة. خطبة كدوا لبيه فينديق   

درفد خطبة فرتام.
ممضغ توغكت دغن تاغن كيري.  

مأموم
مندغر خطبة يغ دسمفايكن اوليه خطيب. 	

ملقساناكن صالة سنة سخارا ريغكس جك  	

خطيب سدغ برخطبة.

روكون خطبة 4.9.8

سنة خطبة جمعة 4.9.9

فقـه
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ضورو
نوتا 

فقـه

مموتوغ كوكو دان ميساي  .1
منخابوت بولو كتياق  .2
مغضونتيغ بولو اري٢  .3

مندي سنة  .4
مماكاي فاكاين ترباءيق سرتا    .5

برواغي-واغين

برسضرا كمسجد  .6
منونايكن صالة تحية المسجد، صالة سنة قبلية   .7

دان بعدية
ممباثقكن برصلوات كأتس رسول اهلل  دان   .8

بردعاء
ممباخ سورة الَكْهِف  .9

ادب مندغر خطبة 4.9.10

عملن سنة هاري جمعة 4.9.12

ِإَذا ُقْلَت ِلَصاِحِبَك: َأْنِصْت، َيْوَم اْلُجُمَعِة، َواْلَِماُم َيْخُطُب، َفَقْد َلَغْوَت.                       
)متفق عليه) مقصود: 

“افابيال كامو بركات كفد صحابتمو، “ديامله” فد هاري جمعة كتيك امام سدغ برخطبة، 
مك سيا-سياله )فهاال جمعتمو(.

برداسركن حديث دأتس، ادب٢ كتيك مندغر خطبة ترماسوقله:
ممبريكن فوكوس كفد ايسي كاندوغن خطبة.   .1

ديام دان تيدق برخاكف-خاكف.    .2

حكوم برخاكف كتيك خطبة سدغ دسمفايكن اداله مكروه دان بوليه مغهيلغكن   
فهاال جمعة.

تيدق تيدور.   .3
سكيراث راس مغنتوق، هندقله برفينده كتمفت يغ الءين دغن شرط تيدق ملغكه   

اورغ الءين.
تيدق مالكوكن فربواتن سيا٢ خونتوهث مغضوناكن سبارغ ضاجيت سفرتي تيليفون   .4

بيمبيت.

أبو ُهَرْيَرة  بركات بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

•		مينتا موريد منخاتت عملن سنة هاري جمعة يغ فرنه دالكوكن. 4.9.13
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ضورو
نوتا 

فقـه

.”Role Play“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي  •

اْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن

اَلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل َوَعَلى آِلِه  اَلُة َوالسَّ َوالصَّ
َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن،

َأمَّا َبْعُد: َفَيا ِعَباَد اهلِل، اتَُّقوا اهلَل

سيدغ جمعة يغ درحمتي اهلل سكالين،

ماريله كيت مناده تاغن اونتوق بردعاء 
. مموهون كأمفونن درفد اهلل

اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت 
َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت اأَلْحَياء ِمْنُهم 

َعاِء. َواأَلْمَواِت، إِنََّك َسِميُع الدُّ

َأُقوُل َقْوِلي ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهلَل اْلَعِظيَم ِلي 
َوَلُكْم.

اْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن

اَلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل َوَعَلى آِلِه  اَلُة َوالسَّ َوالصَّ
َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن،

َأمَّا َبْعُد: َفَيا ِعَباَد اهلِل، اتَُّقوا اهلَل

سيدغ جمعة يغ درحمتي اهلل سكالين،

برساتوله كيت اتس داسر توحيد. دغن 
ايت، كيت اكن سالمت درفد انخمن 

  موسوه٢ إسالم سفرتيمان اهلل
مثالمتكن نبي لوط  دان فغيكوتث.

اهلل  برفرمان:

ڱ  ڱ  ڱ  ں 
َعَراء، 26: اية 170( )سورة الشُّ

مقصود:
مك كامي سالمتكن دي دان كلوارضاث 

سرتا سموا فغيكوتث.

َباَرَك اهلُل ِلي َوَلُكْم. َأُقوُل َقْوِلي ٰهَذا 
َوَأْسَتْغِفُر اهلَل اْلَعِظيَم ِلي َوَلُكْم.

خطبة كدواخطبة فرتام

خونتوه خطبة جمعة  4.9.11
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فقـه

سفيكتروم علمو
َأُوس بن َأُوس  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

َيْوَم  َأيَّاِمُكْم  َأْفَضِل  ِمْن  ِإنَّ 
اْلُجُمَعِة، َفَأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن 
َلِة ِفيِه، َفِإنَّ َصَلَتُكْم  الصَّ

َمْعُروَضٌة َعَليَّ 
)أبو داود، النََّساِئي دان ابن ماجه(

مقصود:
سسوغضوهث انتارا هاري 

يغ موليا اياله هاري 
جمعة. اوليه ايت، باثقكنله 
صلوات كفداكو فد هاري 

ايت كران سسوغضوهث 
صلوات كامو دبنتغكن 

كفداكو.

فنيالين
ثاتاكن مقصود خطبة جمعة دان حكومث.  .1

جلسكن:  .2
 شرط خطبة جمعة.  

 روكون خطبة جمعة.  
سنارايكن تيض سنة خطبة جمعة باضي خطيب.  .3

ترغكن ادب مندغر خطبة جمعة.  .4
ثاتاكن عملن سنة هاري جمعة.  .5

جماعه فد هاري اين سريغ مغضوناكن ضاجيت  
كتيك مندغر خطبة.

 .6

   

   مغافاكه كأداءن اين سريغ برالكو؟ هورايكن.

اكتيؤيتي
توليس تيك س خطبة ريغكس يغ سمفورنا روكون   .1
سخارا بركومفولن. جاديكن خونتوه تيك س خطبة  

جاكيم سباضاي فندوان. باخاكنث دهادفن كلس.
2.   بوات سيموالسي خطبة سخارا بركومفولن.

موريد درفد كومفولن الءين فرلو منخاتت روكون   .3
دان فركارا سنة خطبة يغ دلقساناكن.

بوات ريك بنتوق فوستر ادب مندغر خطبة سخارا   .4
دسيبركن كمسجد  اكن  ترباءيق  فوستر  برفاسغن. 

بردكتن.
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فقـه

تيمم دغن دبو سوخي

مالكوكن سسواتو دغن توجوان بهاس

تيمم
 مثافو دبو تانه يغ سوخي كموك
دان دوا تاغن دغن خارا ترتنتو 

برسرتا نية باضي مغضنتيكن وضوء 
اتاو مندي واجب.

ايستيله

مقصود تيمم 4.10.1

)سورة الَماِئَدة، 5: اية 6(  

...     ٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ...

مقصود:
... دان جك كامو ساكيت )تيدق بوليه كنا اءير(، اتاو دالم 
فرجالنن، اتاو ساله سأورغ درفد كامو داتغ دري تمفت 
تيدق  كامو  فرمفوان، سدغ  مثنتوه  كامو  اتاو  اءير،  بواغ 
مندافت اءير )اونتوق وضوء دان مندي(، مك هندقله كامو 
برتيمم دغن تانه )دبو( يغ برسيه، سافوله موك كامو دان 

كدوا-دوا بله تاغن كامو دغن تانه )دبو( ايت ...

دليل نقلي تيمم 4.10.1

: فرمان اهلل
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فقـه

سبب دهاروسكن تيمم 4.10.2

شرط تيمم 4.10.3

تياد اءير اتاو تيدق خوكوف كران كفرلوان 
الءين سفرتي اونتوق دماكن دان دمينوم.

تيدق دافت مغضوناكن اءير كران فثاكيت 
اتاو ساكيت سفرتي ملخور دان الءين٢.

سجوق يغ بوليه مموضرتكن كصيحتن.

اءير براد دتمفت يغ تراللو جاءوه.

سبب 
دهاروسكن 

تيمم

1

4

2
3

تله ماسوق
وقتو صالة

خاري اءير 
سلفس ماسوق 

وقتو صالة

مغهيلغكن 
نجيس ترلبيه 

دهولو

مغضوناكن دبو تانه يغ 
تيدق برخمفور دغن 

باهن الءين سفرتي تفوغ 
اتاو كافور

تنتوكن اره قبلة 
سبلوم برتيمم

شرط 
تيمم

1

2

34

5
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ضورو
نوتا 

فقـه

ممباخ َبْسَمَلة.   .1

مرغضغكن جاري تاغن كتيك منفوق دبو تانه.  .2

منيفيسكن دبو دغن مالضا-الضاكن كدوا-دوا تاغن.  .3

مندهولوكن سبله اتس موك.  .4

ملبيهكن سديكيت سافوان دري سمفادن موك.   .5

مندهولوكن تاغن سبله كانن.  .6

ملبيهكن سديكيت سافوان هيغض فرتغهن لغن.   .7

برتوروت-توروت انتارا سافوان موك دغن تاغن.  .8

بردعاء.  .9

روكون تيمم 4.10.4

سنة تيمم 4.10.5

مينتا موريد ممبينا فتا فميكيرن تنتغ سنة تيمم. 	

1

2

3

4

نية
مثافو دبو

تانه كموك

مثافو دبو 
تانه كتاغن

ترتيب
روكون تيمم
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ضورو
نوتا 

فقـه

مرغضغكن جاري تاغن 
كتيك منفوق دبو تانه ممباخ َبْسَمَلة

ترتيب

بردعاء دغن دعاء سلفس وضوء/ تيمم:
ًدا َعْبُدُه  َأْشَهُد َأْن َل ِإٰلَه ِإلَّ اهللُ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

اِبيَن، َواْجَعْلِني ِمَن  َوَرُسوُلُه، اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّوَّ
اِلِحيَن. ِريَن، َواْجَعْلِني ِمْن ِعَباِدَك الصَّ اْلُمَتَطهِّ

مقصود:
اكو برسقسي بهاوا تياد توهن يغ دسمبه مالءينكن 
اهلل، دان نبي محمد همبا دان فسوروهث. يا اهلل يا 

توهنكو، جاديكنله اكو دالم كالغن اورغ يغ سوك 
برتوبة، جاديكنله اكو اورغ يغ مثوخيكن ديري، 
دان جاديكنله اكو دالم كالغن همبامو يغ صالح.

نية دالم هاتي

سفيكتروم علمو
شرط دبو يغ بوليه 

دضوناكن اونتوق تيمم:
تانه يغ بردبو دان    

بوكن ابو
سوخي دان تيدق    

برنجيس
تيدق ُمْسَتْعَمل   

تيدق برخمفور دغن    
باهن الءين.

تونتون ؤيديو ديمونستراسي تيمم 
ماللوءي ايمبسن قيو. ار. كود.

مينتا موريد منونتون ؤيديو تيمم ماللوءي ايمبسن قيو. ار. كود. 	
دالم  اوليه راكن  دفرهاتيكن  ترتيب سمبيل  تيمم مغيكوت  ملقساناكن عملي  مينتا موريد  	

كومفولن.

خارا برتيمم 4.10.8

4

1

لفظ نية:
َلِة هلِلِ َتَعاَلى َم ِلْسِتَباَحِة َفْرِض الصَّ َنَوْيُت التََّيمُّ

مقصود:
اونتوق مغهاروسكن  برتيمم  سهاج اكو 

صالة فرض كران اهلل تعالى.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فقـه

سناراي سيمق عملي تيمم
مرغضغكن جاري تاغن كتيك منفوق 9ممباخ بسملة1

دبو تانه
منيفيسكن دبو دغن مالضا-الضاكن 10نية ددالم هاتي2

كدوا-دوا بله تاغن
مثافو دبو تانه كتاغن11لفظ نية 3
مندهولوكن تاغن سبله كانن12مرغضغكن جاري تاغن كتيك منفوق دبو تانه4
منيفيسكن دبو دغن مالضا-الضاكن كدوا-دوا 5

بله تاغن
ملبيهكن سديكيت سافوان هيغض 13

فرتغهن لغن
برتوروت-توروت انتارا سافوان موك 14مثافو دبو تانه كموك6

دغن تاغن
بردعاء دغن دعاء سلفس وضوء/ تيمم15مندهولوكن سبله اتس موك7
ترتيب16ملبيهكن سديكيت سافوان دري سمفادن موك8

فتونجوق:
 روكون تيمم   سنة تيمم

منيفيسكن دبو دغن 
 مالضا-الضاكن

كدوا-دوا بله تاغن

برتوروت-توروت 
انتارا سافوان موك

دغن تاغن

منيفيسكن دبو دغن 
 مالضا-الضاكن

كدوا-دوا بله تاغن

مرغضغكن جاري تاغن 
كتيك منفوق دبو تانه

مثافو دبو تانه كموك

مندهولوكن سبله اتس موك

مندهولوكن  تاغن سبله كانن

مثافو دبو تانه كتاغن

ملبيهكن سديكيت سافوان 
دري سمفادن موك

ملبيهكن سديكيت سافوان 
هيغض فرتغهن لغن

2

3
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ضورو
نوتا 

فقـه

منجاض كسوخين دان كمولياءن اضام كران ملقساناكن 
صالة دالم اف٢ جوا كأداءن.

مغهيندري سبارغ بنتوق كموضرتن فد اغضوتا بادن كران 
مغضوناكن اءير كتيك خواخ يغ تراللو سجوق

منونجوقكن كاسيه سايغ اهلل  كران 
ممبري كريغنن اونتوق مالكوكن عبادة دالم 

اف٢ جوا كأداءن.

ممليهارا كصيحتن بادن درفد كموضرتن 
كران انتارا توجوان تيمم ترماسوقله اونتوق 
مغيلقكن فثاكيت درفد سماكين مريبق اتاو 

لمبت سمبوه.

فركارا يغ ممبطلكن تيمم 4.10.6

حكمه دشريعتكن تيمم 4.10.7

سموا فركارا يغ ممبطلكن وضوء. 1

اد اءير سبلوم صالة دموالكن. 2

بوليه مغضوناكن اءير سموال سفرتي سمبوه درفد 
فثاكيت يغ مغهالغ فغضوناءن اءير.

3

اومت إسالم 
دافت

		مينتا موريد منوليس كارغن تنتغ حكمه تيمم دالم منونايكن كواجيفن صالة فرض.
		بيمبيغ موريد منونايكن صالة دالم سموا كأداءن سخارا برادب دان براستقامة.

.”Think Pair Share“ بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		
4.10.9

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2

110

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2



فقـه

اكتيؤيتي
كوغسي مقصود دان دليل تيمم دميديا سوسيال   .1

ميليق اندا.
بينخغكن فرسوءالن برايكوت:  .2

مغافاكه تيمم هاث دبنركن سلفس ماسوق وقتو       

صالة؟  
مغافاكه اءير فرلو دخاري سلفس ماسوق وقتو      

صالة؟  
بوات تمو بوال دغن ضورو ساءين س اتاو   .3

دوكتور تنتغ فثاكيت يغ تيدق بوليه تركنا اءير. 
سنارايكن دافتن ترسبوت دالم بوكو خاتتن.

لقساناكن عملي تيمم دالم كومفولن سمبيل   .4
دفرهاتيكن اوليه راكن اندا.

تندا )✓( فد روكون دان سنة تيمم يغ تله   .5
دسمفورناكن اوليه راكن اندا مغضوناكن سناراي 

سيمق سفرتي دهالمن 109.
موريد مريك بنتوق فوستر يغ مغاندوغي سموا   .6
معلومت تنتغ تيمم دان ملتقكنث دبيليق راوتن 

دسكوله.
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فقـه

فنيالين
ثاتاكن مقصود دان دليل تيمم.   . 1

جلسكن دوا سبب دهاروسكن تيمم.  .2
جلسكن دوا شرط تيمم.   .3

جلسكن امفت روكون تيمم.   .4
جلسكن تيض سنة تيمم.  .5

جلسكن تيض فركارا يغ ممبطلكن تيمم.  .6
جلسكن دوا حكمه دشريعتكن تيمم.  .7

هورايكن جوافن باضي فرسوءالن برايكوت:  .8
بوليهكه ساتو تيمم دضوناكن اونتوق لبيه درفد      

ساتو صالة فرض؟  
افاكه تيندقن يغ فرلو دالكوكن سكيراث اءير اد      

كتيك صالة سدغ دتونايكن؟  
علي ترجاتوه كتيك برماءين بوال. لوك دبهاضين      
موكاث اضق بسر دان دي براس فديه جك تركنا    

اءير. بوليهكه دي برتيمم؟ هورايكن.  
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ضورو
نوتا 

فقـه

موده دان ريغن بهاس

كريغنن حكوم يغ دشريعتكن اوليه رخصة
اهلل  كفد سسأورغ يغ ُمَكلَّف 

كران كعذورن ترتنتو. 
ايستيله

اياله صالة كتيك ساكيت يغ دبريكن  خونتوه رخصة 
كفد فساكيت يغ تيدق بركممفوان ملقساناكن صالة 
سفرتي بياسا. افابيال ساكيتث سمبوه، مك حكوم اصل 

صالة ككل سفرتي بياسا. 

اومت إسالم دافت:
دالم  براد  كتيك  اضام  تغضوغجواب  ملقساناكن   .1

كسوليتن.
2.  ملقساناكن عبادة مغيكوت كممفوان ماسيغ٢.

 دان إسالم سباضاي  اهلل  مراساءي كاسيه سايغ   .3

اضام يغ موده اونتوق دلقساناكن دان تيدق ممببنكن.
برداسركن  كفوتوسن  ممبوات  قاعده  ممفالجري   .4
كأوتاماءن سفرتي صالة سخارا جمع، قصر دان صالة 

كتيك مسافير.

مينتا موريد منخاري معلومت لنجوت تنتغ رخصة ماللوءي اينترنيت. 	

كونسيف رخصة دالم شريعة إسالم 4.11.1

حكمه رخصة دالم عبادة 4.11.13

 ُرْخَصة انوضره درفد اهلل
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فقـه

دليل مثافو بالوتن 4.11.2

مثافو بالوتن دبنركن اوليه شرع باضي منجاض َمْصَلَحة 
برداسركن  اين  حال  كتيك كسوسهن.  ماءنسي  ديري 
حديث يغ منخريتاكن قيصه سأورغ صحابت يغ لوك 
دكفاال. دي ميمفي برستوبوه، اللو مندي واجب. فربواتن 
مندغر كجادين  افابيال  دنيا.  منيغضل  مثببكنث  ترسبوت 
اين، رسول اهلل   برسبدا سباضايمان يغ دروايتكن اوليه 

 : َجاِبر

مثافو اءير كأتس فمبالوت لوك باضي مغضنتيكن وضوء 
دلقساناكن.  صالة  سفرتي  عبادة  ممبوليهكن  اونتوق 
لوك  سبلوم  كموضرتن  مغيلقكن  اونتوق  اين  فربواتن 

سمبوه. 

موات تورون فندوان دان 
ديمونستراسي مغغكت 
حدث دان صالة باضي 

اورغ ساكيت اوليه 
جاكيم ماللوءي ايمبسن 

قيو.ار. كود دباوه.

واجب كتيك بروضوء دان مندي واجب سباضاي ضنتي 
ممباسوه اتاو مثافو اغضوتا وضوء يغ ساكيت.

مثافو بالوتن اونيت 1  
مقصود مثافو بالوتن 4.11.2

حكوم مثافو بالوتن

َم َوَيْعِصَر َأْو َيْعِصَب عَلى ُجْرِحِه  ِإنََّما َكاَن َيْكِفيِه َأْن َيَتَيمَّ
ِخْرَقًة، ُثمَّ َيْمَسَح َعَلْيَها َوَيْغِسَل َساِئَر َجَسِدهَِ

)أبو داود(
مقصود:

سسوغضوهث خوكوف باضيث برتيمم دان ممبالوت لوك 
دغن فرخا كاءين. كمودين، دي مثافو اءير اتسث )بالوتن( 

دان مندي كسلوروه بادنث )مندي واجب(.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

فقـه

بروضوء سفرتي بياسا.  .1
افابيال سمفاي   .2

كأغضوتا وضوء يغ 
لوك، سافو اءير 

كأتس لوك ايت. 
جك لوك ايت تيدق   .3
بوليه دسافو دغن اءير، 
ايلقكن درفد مثافوث. 

تونايكن صالة دان   .4
صالة تيدق فرلو 

دقضاء سلفس سمبوه.

سبهاضين كخيل اغضوتا 
وضوء تيدق بوليه تركنا اءير 

 1. جك سبهاضين بسر 
اغضوتا وضوء سفرتي 

تاغن، كفاال دان كاكي 
تيدق بوليه دكناكن 
اءير، فساكيت فرلو 

برتيمم دان منونايكن 
صالة . 

2.  صالة تيدق فرلو دقضاء 

سلفس سمبوه.

سبهاضين بسر اغضوتا 
وضوء تيدق بوليه تركنا اءير

مغغكت حدث دغن   .1
تيمم.

جك فضاواي فراوبتن   .2
مغصحكن بهاوا 

فساكيت تيدق بوليه 
برتيمم، مك صالة 

هندقله دتونايكن تنفا 
مغغكت حدث.

 3.  صالة تيدق فرلو 
دقضاء سلفس سمبوه.

سلوروه اغضوتا وضوء 
تيدق بوليه تركنا اءير

		مينتا موريد ممبوات عملي مغغكت حدث باضي فساكيت يغ اغضوتا وضوءث تيدق بوليه 
تركنا اءير.

اغضوتا وضوء تيدق بربالوت دان تيدق بوليه تركنا اءير 4.11.3
4.11.4
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ضورو
نوتا 
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اغضوتا وضوء بربالوت دان تيدق بوليه 
تركنا اءير

4.11.3
4.11.4

		مينتا موريد ممبوات عملي مغغكت حدث باضي فساكيت يغ اغضوتا وضوءث بوليه 
تركنا اءير.

4.11.14

بروضوء سفرتي بياسا.1

افابيال سمفاي كأغضوتا وضوء يغ 2
بربالوت، سافو اءير كأتس بالوتن ايت. 

جك بالوتن ايت تيدق بوليه دسافو 3
دغن اءير، ايلقكن درفد مثافوث.

تونايكن صالة دان صالة تيدق فرلو 4
دقضاء سلفس سمبوه.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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داضو ملخور

ايبو جاري تاغن كانن 
تيدق بوليه تركنا اءير

سبهاضين بسر كفاال بربالوت

كدوا-دوا بله كاكي بربالوت

فنيالين
ثاتاكن مقصود دان دليل مثافو بالوتن.  .1

2.  ترغكن خارا بروضوء باضي سيتواسي برايكوت:

اكتيؤيتي
لقساناكن عملي بروضوء دالم كأداءن اغضوتا   .1

وضوء بربالوت.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت سخارا بركومفولن.   .2

كمودين بنتغكنث ددالم كلس بركاءيتن خارا بروضوء 
جك سبهاضين كخيل اغضوتا وضوء تيدق بوليه تركنا 

اءير سفرتي يغ تله دفالجري.
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ضورو
نوتا 

فقـه

صالة جمع
شرط صالة جمعبهاضينمقصود

مغهيمفون دوا صالة 
فرض دالم ساتو وقتو.

صالة جمع تقديم
منونايكن كدوا-دوا 

صالة فرض دالم وقتو 
صالة يغ فرتام.

1.		ملقساناكن صالة مغيكوت توروتن.
 2.		نية جمع دالم صالة فرتام. تيمفوهث دري 

 تكبيرة االحرام هيغض سبلوم سلساي 
سالم فرتام.

 3.		برسضرا ملقساناكن صالة كدوا سلفس 
 سالم صالة فرتام. تيدق بوليه دسلغي 

عبادة الءين سفرتي ذيكير اتاو صالة سنة.
برككلن مسافير هيغض سلساي سالم  	.4 

صالة كدوا.
صالة جمع تأخير

منونايكن كدوا-دوا 
صالة فرض دالم وقتو 

صالة كدوا.

1.		نية جمع دالم وقتو فرتام.
 2.		ماسيه برمسافير سهيغض سلساي صالة 

   دتونايكن.

صالة جمع دافت دريغكسكن سفرتي دالم راجه اين:

جمع تقديم

ظهر + عصر
دالم وقتو ظهر

مغرب + عشاء
دالم وقتو مغرب

ظهر + عصر
دالم وقتو عصر

مغرب + عشاء
دالم وقتو عشاء

جمع تأخير

صالة جمع دان قصر اونيت 2  

مينتا موريد ممبينا فتا فميكيرن تنتغ مقصود، بهاضين دان شرط دهاروسكن صالة جمع. 	

مقصود، بهاضين دان شرط دهاروسكن صالة جمع 4.11.5
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ضورو
نوتا 

فقـه

صالة قصر
شرط دهاروسكن صالة قصرمقصود
ممينديقكن 
صالة فرض 
امفت ركعة 

كفد دوا 
ركعة.

دالكوكن كتيك سدغ برمسافير. 	.1

تله ملفسي سمفادن كاوسن  	.2

تمفت تيغضل.
3.		تيدق برنية اونتوق منتف ملبيهي 

تيض هاري )تيدق ترماسوق 
هاري فرجالنن فرضي دان باليق(.

تيدق مغيكوت امام يغ برمقيم. 	.4

شرط فرجالنن يغ دهاروسكن صالة جمع دان قصر
مغتاهوءي ديستيناسي يغ دتوجو   •

جارق فرجالنن سهاال ملبيهي 81 كيلوميتر  •
بوكن اونتوق توجوان معصية     )الفقه المنهجي(  •

مينتا موريد منخاتت شرط دهاروسكن صالة جمع دان قصر دالم بلوض اتاو بوكو خاتتن. 	

سفيكتروم علمو
صالة قصر هاث بوليه دلقساناكن جك سسأورغ مسافير برنية اونتوق تيغضل دسسواتو       •

تمفت تيدق ملبيهي تيض هاري.
جك سساورغ تله برنية اونتوق تيغضل دسسواتو تمفت ملبيهي تيض هاري، ياءيت امفت   •

هاري اتاو لبيه، مك دي تيدق الضي دكيرا سباضاي مسافير.
دي فرلو منونايكن صالة سفرتي بياسا افابيال سمفاي كديستيناسي ترسبوت. واالو باضايمانافون،    •

دي بوليه ملقساناكن صالة جمع دان قصر كتيك دالم فرجالنن فرضي دان باليق. 
جك مسافير تيدق فستي تيمفوه تيغضلث دسسواتو تمفت، مك دي دبنركن صالة قصر   •

سهيغض 18 هاري.

مقصود دان شرط صالة جمع دان قصر 4.11.6

4.11.7
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ضورو
نوتا 

فقـه

بيلغن ركعة توروتن وقتو
دوا ركعة:

ظهر، عصر دان 
عشاء

تيض ركعة:
مغرب

دهولوكن صالة يغ وقتوث تردهولو 
درفد صالة يغ وقتوث تركمودين

دالم وقتو فرتام، 
ياءيت ظهر اتاو 

مغرب

جمع تقديم

بوليه مندهولوكن ساتو درفد دوا   •
صالة.

صالة فرتام بوليه ددهولوكن   •
كران صالة ترسبوت لبيه دهولو 

دري سودوت توروتن وقتو. 
صالة كدوا فوال بوليه ددهولوكن   •
كران صالة ترسبوت اداله فميليق 

وقتو.

دالم وقتو كدوا، 
ياءيت عصر اتاو 

عشاء

جمع تأخير

خونتوه لفظ نية:

خارا منونايكن صالة جمع دان قصر 4.11.8

. واجب نية دالم هاتي دان سنة 

صالة كدواصالة فرتام

ليهت خونتوه لفظ صالة جمع دان 
قصر ماللوءي ايمبسن قيو. ار. كود.

بيمبيغ موريد مثبوت لفظ نية اونتوق صالة جمع دان قصر دغن بتول برداسركن سيتواسي. 		
		بيمبيغ موريد ملقساناكن عملن صالة جمع دان قصر. 4.11.9

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فنيالين
ثاتاكن مقصود رخصة.  .1

ثاتاكن مقصود صالة جمع دان قصر.  .2
ثاتاكن شرط دهاروسكن صالة جمع.  .3
ثاتاكن شرط دهاروسكن صالة قصر.  .4

جلسكن شرط فرجالنن يغ دهاروسكن صالة جمع   .5
دان قصر.

جلسكن خارا منونايكن صالة جمع دان قصر.  .6
ترغكن دوا حكمه رخصة دالم عبادة.  .7

 .8

    
بوليهكه مريم ملقساناكن صالة جمع دان قصر   

سفنجغ اكتيؤيتي ايت برلغسوغ؟ هورايكن.

اكتيؤيتي
لقساناكن عملي صالة جمع دان قصر سخارا   .1

بركومفولن. عملي صالة ترسبوت اكن دنيالي اوليه 
كومفولن يغ الءين.

مريم موريد دسبواه سكوله براسراما فنوه يغ 
ترلتق سكيتر 100 كيلوميتر دري رومهث. دي 

مثرتاءي ساتو اكتيؤيتي كوكوريكولوم يغ 
دأداكن بردكتن دغن كامفوغ هالمنث.
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ضورو
نوتا 

فقـه

اوليه  دلقساناكن  يغ  صالة  اياله  ساكيت  كتيك  صالة 
فساكيت يغ تيدق دافت مثمفورناكن سبهاضين روكون 

صالة دغن سمفورنا. 
مغيكوت  دلقساناكن  بوليه  كتيك ساكيت  صالة 
يغ  حديث  برداسركن  اين  حال  فساكيت.  كممفوان 
دروايتكن اوليه ِعْمَران ْبن ُحَصْين  بهاوا بلياو مغهيدف 
فثاكيت بواسير اللو برتاث كفد رسول اهلل  تنتغ خارا 

صالة. بضيندا  برسبدا:

		بري فنرغن تنتغ  مقصود صالة كتيك ساكيت.

صالة كتيك ساكيت اونيت 3  
مقصود صالة كتيك ساكيت 4.11.10

َصلِّ َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى 
َجْنٍب.

)البخاري(
مقصود:

صالتله دالم كأداءن برديري. جك تيدق ممفو، مك صالتله 
دالم كأداءن دودوق. جك تيدق ممفو، مك صالتله دالم 

كأداءن مغيريغ.

تونتون ؤيديو 
ديمونستراسي صالة 

سخارا برديري ماللوءي 
ايمبسن قيو. ار. كود

سفيكتروم علمو
صالة سخارا دودوق يغ 
اوتام اياله صالة دودوق 

دأتس لنتاي. سكيراث 
تيدق ممفو، مك دودوقله 

دأتس كروسي.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ركوع
دسمفورناكن سفرتي بياسا  			

جك ممفو.

جك تيدق ممفو، دلقساناكن  		

سخارا منوندوقكن بادن 
سهيغض دوا تاغن دافت 

منخافاي كدوا-دوا لوتوت.
جك تيدق ممفو منوندوقكن   

بادن، بوليه دالكوكن دغن 
اشارت كفاال.

جك تيدق ممفو، بوليه   
دالكوكن دغن اشارت مات.

جك تيدق ممفو، بوليه  		

دالكوكن ددالم هاتي. 

سجود
دسمفورناكن سفرتي 		 

بياسا جك ممفو.
جك تيدق ممفو، 		 

 هندقله دلقساناكن
دغن منوندوقكن بادن ملبيهي قدر ركوع 

دان مغهمفيركن داهي سممفوث كتمفت 
سجود سام اد سخارا برديري اتاوفون دودوق.

جك تيدق ممفو منوندوقكن بادن، بوليه   
دالكوكن دغن اشارت كفاال.

جك تيدق ممفو، بوليه دالكوكن دغن   
اشارت مات.

جك تيدق ممفو، بوليه دالكوكن ددالم هاتي. 		

دودوق دأنتارا دوا سجود
دلقساناكن سخارا برديري )باضي يغ برديري( اتاو 

دودوق دأنتارا دوا سجود يغ بياسا )باضي يغ دودوق( 
اتاو دودوق مغيكوت كممفوان سفرتي برسيال.

تكبيرةاالحرام، باخاءن الفاتحة، 
اعتدال دان سالم دسمفورناكن 

سفرتي بياسا.

صالة سخارا برديري باضي اورغ يغ تيدق ممفو ركوع اتاو سجود  1

تيدق صح صالة سخارا  ايت،  اوليه  فرض.  باضي صالة  مروفاكن روكون  برديري 
دودوق باضي اورغ يغ ممفو برديري.

َتَشهُّد اخير
جك تيدق ممفو دودوق، َتَشهُّد بوليه دلقساناكن 

مغيكوت كممفوان فساكيت.

1

2

3

4

5

خارا صالة كتيك ساكيت 4.11.11
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سجود
دلقساناكن  		•

دغن سجود 
سفرتي بياسا 
جك ممفو.

صالة سخارا دودوق  2

صالة سخارا دودوق بوليه دلقساناكن مغيكوت كممفوان، 
سفرتي يغ برايكوت:

دودوق اْفِتَراش، ياءيت دودوق دأنتارا دوا سجود  
دودوق دأتس كروسي اتاو دتفي كاتيل  
دودوق دغن كاكي برلونجور كأره قبلة  

دودوق برسيال اتاو خارا٢ الءين مغيكوت كممفوان  

تكبيرةاالحرام، باخاءن الفاتحة، اعتدال، 
دودوق دأنتارا دوا سجود دان دودوق 

تشهد دلقساناكن دالم كأداءن بادن تضق.

ركوع

موالكن صالة دالم كأداءن برديري. 
جك تيدق ممفو، فساكيت بوليه موال 

دودوق مغيكوت كممفوانث.

َتَشهُّد اخير
سنة دودوق تشهد اخير سخارا َتَورُّك، 
ياءيت سفرتي بياسا. جك تيدق ممفو، 

دودوقله مغيكوت كممفوان.

جك تيدق ممفو، سكورغ -كورغث  		•
توندوقكن بادن لبيه رنده بربنديغ ركوع.
جك تيدق ممفو، توندوقكن سقدرث. 		•

دلقساناكن دغن منوندوقكن بادن  		•

فارس 
لوتوت

1

3

5

2

4 جك تيدق ممفو، سكورغ -كورغث  		•
كدودوقن داهي ملفسي فارس لوتوت.

جك تيدق ممفو، توندوقكن بادن  		•
سقدر كممفوان.

سهيغض 
كدودوقن داهي 

ستنتغ دغن 
تمفت سجود.

تونتون ؤيديو 
ديمونستراسي صالة 

سخارا دودوق ماللوءي 
ايمبسن قيو. ار. كود.
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صالة سخارا مغيريغ  3

فساكيت مغيريغكن بادنث دأتس روسوق 
كانن. جك تيدق ممفو، بوليه مغيريغ 
دأتس روسوق كيري. موك دان دادا 

دهادفكن كأره قبلة.

فساكيت مغيريغ كتيك باخاءن 
الفاتحة، اعتدال، دودوق دأنتارا 

دوا سجود دان دودوق َتَشهُّد.

ركوع دلقساناكن دغن 
منوندوقكن سديكيت كفاال.

جك تيدق ممفو منوندوقكن 
كفاال، ضوناكن اشارت 
مات. جك تيدق ممفو، 
الكوكن صالة دالم هاتي.

سجود دلقساناكن دغن 
منوندوقكن كفاال ملبيهي قدر 

ركوع. جك تيدق ممفو، 
توندوقكن سقدر كممفوان.

12

3
4

5

تونتون ؤيديو ديمونستراسي 
صالة سخارا مغيريغ ماللوءي 

ايمبسن قيو. ار. كود

125

بيدغ  فقـه



ضورو
نوتا 

فقـه

صالة سخارا منلنتغ  4

اشارت مات كتيك تكبيرة االحرام

اشارت مات كتيك سجود

اشارت مات كتيك ركوع 1

3

2

تونتون ؤيديو ديمونستراسي 
صالة سخارا اشارت مات 

ماللوءي ايمبسن قيو. ار. كود

		مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي كوتق اوندي سخارا بركومفولن.
		بيمبيغ موريد ملقساناكن عملن صالة كتيك ساكيت اونتوق منونايكن كفرضوان 

صالة.

4.11.12

4.11.14

صالة دالكوكن دغن اشارت كفاال. 
ركوع دالكوكن دغن منوندوقكن سديكيت كفاال.  •

سجود دالكوكن دغن منوندوقكن كفاال ملبيهي قدر   •
ركوع.

جك تيدق ممفو، ضوناكن اشارت مات.
ركوع دالكوكن دغن منوتوف سفاروه كلوفق مات.  •

سجود دالكوكن دغن ممجمكن سلوروه كلوفق مات.  •

جك تيدق ممفو، الكوكن صالة دالم هاتي.  •

فساكيت منلنتغ، كفاال 
دأغكت سديكيت اضر 
موكاث دافت مغهادف 
قبلة. كاكي فساكيت 

ملونجور كأره قبلة.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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اكتيؤيتي
لقساناكن عملي صالة باضي سيتواسي برايكوت:  .1

فيكيركن خارا صالة يغ سسواي.  •  
راقم خارا صالة ترسبوت.  •  

بنتغكن ؤيديو يغ تله درابقم اونتوق فغصحن    •  
ضورو.  

موات ناءيق ؤيديو ترسبوت كبلوض.  •  
2. توليس كارغن برتاجوق حكمه رخصة دالم عبادة.

فاته سبله كاكيفاته سبله تاغن

ملخور سلوروه بادنلومفوه سفاروه بادن

ساكيت سنديساكيت لوتوت

اكتيؤيتي
لقساناكن عملي صالة باضي سيتواسي برايكوت:  .1

فيكيركن خارا صالة يغ سسواي.  •  
راقم خارا صالة ترسبوت.  •  

بنتغكن ؤيديو يغ تله دراقم اونتوق فغصحن    •  
ضورو.  

موات ناءيق ؤيديو ترسبوت كبلوض.  •  
2. توليس كارغن برتاجوق حكمه رخصة دالم عبادة.

فاته سبله كاكيفاته سبله تاغن

ملخور سلوروه بادنلومفوه سفاروه بادن

ساكيت سنديساكيت لوتوت
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فنيالين
ثاتاكن مقصود دان دليل صالة كتيك ساكيت.  .1

ترغكن خارا صالة كتيك ساكيت باضي   .2
سيتواسي برايكوت:

	فساكيت يغ تيدق ممفو ركوع  • 	

فساكيت يغ تيدق ممفو برديري  •  
فساكيت يغ تيدق ممفو مغضرقكن سلوروه         • 		

توبوهث.  
برداسركن معلومت دباوه، افاكه تيندقن يغ فرلو    . 3

اندا الكوكن اونتوق مغضالقكن فساكيت منونايكن 
صالة جك اندا فغاره سسبواه هوسفيتل؟

برهاتي-هاتي دجالن راي!
ستاتيستيك كمالغن  يغ دكلواركن فد 2016 

اوليه كمنترين فغغكوتن مليسيا

%60 مروفاكن فغضونا موتوسيكل

2015 2014

489,606 476,196 جومله كمالغن
6,706 6,674 جومله كماتين
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بولن اونتوق برفواسا 2

تردافت ليلة القدر يغ لبيه باءيق درفد سريبو بولن 3

بولن دتورونكن القرءان 1

بولن فغمفونن 4

كأيستيميواءن بولن رمضان 4.12.10

فرمان اهلل :  ... ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ...       )سورة اْلَبَقَرة،	2: اية 185(
مقصود:

 ... اوليه ايت، سسيافا درفد كامو يغ مثقسيكن انق بولن رمضان )اتاو مغتاهوءيث(، مك 
هندقله دي برفواسا فد بولن ايت.

فرمان اهلل :  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ...
)سورة اْلَبَقَرة،	2: اية 185(

مقصود:
 بولن رمضان يغ فداث دتورونكن القرءان ...

)سورة اْلَقْدر،	97: اية 3( فرمان اهلل :  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   
مقصود:

مالم القدر لبيه باءيق درفد سريبو بولن.

أَُبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
َم ِمْن َذْنِبِه.          )متفق عليه( َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

مقصود: 
دأمفوني        مك  )فهاال(،  فغهارفن  دان  كأيمانن  فنوه  دغن  رمضان  برفواسا  يغ  سسيافا 

دوسا-دوساث يغ تله تردهولو.

فواسا بينتيغ ديري
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مناهن ديري بهاس
مناهن ديري درفد فركارا يغ ممبطلكن فواسا،  برموال دري تربيت فجر فواسا

سهيغض تربنم ماتاهاري مغيكوت شرط ترتنتو دان دسرتاءي دغن نية فواسا. ايستيله

مقصود، حكوم دان دليل فواسا 4.12.1

مينتا موريد مثنارايكن كفهمن مريك تنتغ فواسا دالم فتا فميكيرن يغ برسسواين. 	

         حكوم فواسا4.12.1
حكوم برفواسا فد بولن رمضان اداله واجب باضي ستياف اينديؤيدو مسلم. 

         دليل فواسا4.12.1
: 1  فرمان اهلل

2  أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڦ                                                             )سورة اْلَبَقَرة، 2: اية 183(

مقصود:
واهاي اورغ يغ برايمان! كامو دواجبكن برفواسا سباضايمان دواجبكن كفد اورغ يغ 

دهولو درفد كامو، سوفايا كامو برتقوى.

ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتِه.                     
)متفق عليه(

مقصود:
برفواساله كامو كران مليهت )انق بولن رمضان( دان بربوكاله )براياله( كامو كران مليهت 

)انق بولن شوال(.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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إسالم، 
بوكن كافير

بالغ، بوكن 
كانق2

برعقل، 
تيدق ضيال

اورغ توا اتاو 
فساكيت يغ 
تياد هارفن 
اونتوق سمبوه

ساكيت يغ مسافير
مموضرتكن

تيدق عذور شرعي يغ 
مغهاروسكنث بربوك فواسا

حيض 
اتاو 
نفاس

ضيال 
واالوفون 
سكتيك

فيتم 
سفنجغ 
هاري

شرط واجب

تيدق عذور شرعي يغ 
مغهالغث برفواسا

مميز

شرط صح

حيض 
اتاو 
نفاس

ضيال 
واالوفون 
سكتيك

تيدق عذور شرعي يغ 
مغهالغث برفواسا

فيتم 
سفنجغ 
هاري

إسالم، 
بوكن كافير

شرط واجب فواسا 4.12.2

شرط صح فواسا 4.12.2

1

2

3

4

5

1

2

3
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لفظ نية:
َنَوْيُت َصْوَم َغٍد َعْن َأَداِء َفْرِض 

َنِة هلِلِ َتَعالَى. َشْهِر َرَمَضاَن َهِذِه السَّ
مقصود:

هاري  ايسوق  برفواسا  اكو  سهاج 
فد  رمضان  فرض  مغرجاكن  كران 

تاهون اين كران اهلل تعالى.

فركارا يغ ممبطلكن فواسا
ماكن دان مينوم  .1

مونته دغن سغاج  .2
حيض اتاو نفاس  .3
مغلواركن اءير   .4

مني دغن سغاج
فيتم سفنجغ   .5

هاري
هيلغ عقل  .6

مماسوقكن   .7
سسواتو كدالم 

اغضوتا بادن 
ماللوءي روغض 

تربوك
برستوبوه  .8

مرتد  .9

فركارا مكروه كتيك برفواسا
تيدور برلبيهن فد سياغ هاري  .1
مراس ماكنن دليده تنفا منلنث  .2

بركومور اتاو مماسوقكن اءير   .3
كهيدوغ سخارا برلبيهن

مندي واجب سلفس فجر  .4

بربكم   .5
مندي سخارا برلبيهن اونتوق   .6

مثضركن بادن
مليواتكن بربوك  .7

مالكوكن فرموالءن فرستوبوهن   .8
باضي سوامي ايستري

نية فواسا دالم هاتي

روكون فواسا

تيدق مالكوكن فركارا يغ ممبطلكن فواسا

روكون دان فركارا يغ ممبطلكن فواسا 4.12.3
4.12.6

4.12.5
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كتيك سحور

كتيك بربوك

سنة فواسا

برسحور         .1
مليواتكن سحور  .2

مندي واجب سبلوم فجر  .3
جك برُجُنب  

برسضرا اونتوق   .1
بربوك

مندهولوكن كورما،   .2
اءير اتاو ماكنن مانيس 

كتيك بربوك
ممباخ دعاء بربوك   .3

فواسا
اللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت، َوَعَلى 

ِرْزِقَك َأْفَطْرُت، َذَهَب 
َمُأ، َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق،  الظَّ
َوَثَبَت اْلَْجُر ِإْن َشاَء اهلُل

مقصود:
يا اهلل، كرانامو اكو 

برفواسا، دغن رزقيمو 
اكو بربوك، هيلغ دهاض 

دان باسه اورت سارف 
دان تتفله فهاال دغن 

ايذينمو.
منجامو اورغ الءين   .4

بربوك فواسا واالو هاث 
دغن سبيجي كورما اتاو 

ستضوق اءير.

ممباخ القرءان  .1
برذيكير، برصلوات   .2

دان بردعاء
برصدقه  .3

براعتكاف دمسجد،   .4
تراوتام فد سفولوه 

هاري تراخير رمضان
مناهن ليده درفد   .5
فركارا يغ حرام 

سفرتي مغومفت دان 
بربوهوغ

مناهن ديري درفد   .6
فربواتن يغ ممبراهيكن 
سفرتي منونتون ؤيديو 

لوخه دان مليهت 
بوكن محرم تنفا 

سبب
صالة تراويح دان وتر   .7

)وقتو مالم سهاج(

سنة فواسا 4.12.4

عبادة فد وقتو سياغ 
دان مالم
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فواسا واجب
فواسا رمضان  •

فواسا قضاء  •
فواسا َنَذر  •

فواسا َكفَّاَرة  •

فواسا سنة
فواسا فد هاري اثنين دان خميس  •
فواسا سلغ سهاري )فواسا نبي   •

) داود
ة( فواسا فد هاري َعَرَفة )9 ُذواْلِحجَّ  •

فواسا فد هاري َتاُسوَعاء )9 ُمَحرَّم(   •
دان َعاُشوَراء )10 ُمَحرَّم(

فواسا فد هاري فوتيه )اأَليَّام اْلَبْيَضاء(،   •
ياءيت 13، 14 دان 15 ستياف بولن
فواسا انم هاري فد بولن شوال   •

سلفس عيد الفطر

فواسا مكروه
فواسا فد هاري جمعة سهاج  •
فواسا فد هاري سبتو سهاج  •
فواسا فد هاري احد سهاج  •

فواسا سفنجغ تاهون  •

فواسا حرام
فواسا فد هاري راي ِعيُد   •

اْلِفْطِر دان ِعيُد اأَلْضحى
فواسا فد هاري تشريق، ياءيت   •

11، 12 دان 13 ذوالحجة

فواسا سلفس ِنْصُف َشْعَبان   •
)كخوالي باضي اورغ يغ بياس 
برفواسا دان اورغ يغ واجب 

برفواسا(
فواسا فد هاري َشك، ياءيت   •

برفواسا فد 30 َشْعَبان

13

24

جنيس فواسا 4.12.7

3

    فواسا مكروه

   فواسا حرام فواسا سنة

 فواسا واجب

جنيس فواسا

1

24
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مقصود َقَضاء، ِفْدَية دان َكفَّاَرة فواسا

ضولوغن يغ دهاروسكن بربوك فواسا 4.12.8

مسافير يغ دهاروسكن شرع.  .1
اورغ يغ دتيمفا ساكيت يغ مموضرتكن.  .2

اورغ توا يغ تيدق ممفو برفواسا.  .3

ايبو يغ مغاندوغ اتاو مثوسوكن انق يغ بيمبغ اكن   .4

كصيحتن ديري اتاو انقث.
اورغ يغ تراللو الفر اتاو دهاض سهيغض بوليه   .5

ممبهاياكن ديريث.
اورغ يغ مالكوكن فكرجاءن برت سهيغض بوليه   .6

مموضرتكن ديريث جك منروسكن فواسا.

مغضنتي هاري فواسا رمضان باضي ستياف هاري يغ دتيغضلكن. َقَضاء

ممبري ماكن فقير ميسكين دغن قدر سخوفق ماكنن اساسي سسبواه 
نضارا باضي سهاري فواسا يغ دتيغضلكن. سخوفق برساماءن دغن 675 

ضرم ماكنن.

ِفْدَية

دندا يغ دكناكن كفد سوامي يغ ممبطلكن فواسا فد بولن رمضان دغن 
مالكوكن فرستوبوهن )جماع(، مغيكوت توروتن برايكوت:

ممرديكاكن سأورغ همبا.  .1
جك تيدق ممفو، برفواسا دوا بولن برتوروت-توروت.  .2

جك تيدق ممفو، ممبري ماكن كفد 60 اورغ ميسكين دغن قدر   .3 
سخوفق سأورغ.

َكفَّاَرة

		مينتا موريد ممبوات جدوال فواسا سنة يغ بوليه دعملكنث سخارا بركاال. 4.12.13
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قضاء، فدية دان َكفَّاَرة فواسا باضي ضولوغن يغ 
دهاروسكن بربوك فواسا

4.12.9

واجب قضاء
مسافير يغ دهاروسكن شرع.  •

اورغ يغ دتيمفا ساكيت يغ مموضرتكن.  •
فرمفوان حيض اتاو نفاس.  •

ايبو يغ مغاندوغ اتاو مثوسوكن انق يغ بيمبغ اكن كصيحتن ديري.  •

1

واجب فدية
فساكيت يغ تياد هارفن اونتوق سمبوه.  •

اورغ توا يغ تيدق ممفو برفواسا.  •
اورغ يغ ماتي سبلوم سمفت قضاء فواسا، جك تيدق دقضاء اوليه   •

واريث.

2

واجب قضاء دان فدية
ايبو يغ مغاندوغ اتاو مثوسوكن انق يغ بيمبغ اكن كصيحتن انقث.  •

تيدق قضاء فواسا تنفا كعذورن سهيغض ماسوق بولن رمضان   •
ستروسث.

3

واجب قضاء دان كفارة
سوامي يغ ممبطلكن فواسا فد بولن رمضان دغن مالكوكن   •

فرستوبوهن )جماع(.

4

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

فقـه

.”Round Table“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		

حكمه فواسا 4.12.11

اومت 
إسالم 
دافت

منمبه كطاعتن كفد اهلل  كران ملقساناكن 
عبادة كفداث دان مغورغكن معصية.

ممليهارا كصيحتن بادن كران مريحتكن سيستم 
فنخرناءن دان مغاتور ديئت )diet( سأيمبغ.

منجيمتكن فربلنجاءن كران فواسا دافت مغورغكن 
فربلنجاءن ماكنن دان مينومن فد سياغ هاري.

مالهيركن صيفت محبة دان بلس احسان كفد 
فقير ميسكين كران مراساءي فغالمن ككورغن 

ماكنن.

مغيلقكن ديري درفد ترجروموس دالم فرزيناءن 
كران دافت مغاول نفسو شهوة.

1

2

4

3

5
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ضورو
نوتا 

فقـه

		مينتا موريد منمو بوال ضورو ساءين س اونتوق ممهمي حكمه فواسا دري سودوت جسماني.
.”Gallery Walk“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		

كلبيهن فواسا دري سودوت ساءين س 4.12.12

كلبيهن فواسا دري سودوت ساءين س

فواسا مروفاكن ساتو درفد   .1
فروسيس ديتوكسيفيكاسي 

)detoksifikasi( يغ باءيق. فروسيس 

ديتوكسيفيكاسي اياله فروسيس 
مثوخيكن دان ممبرسيهكن بادن 

درفد راخون دان توكسين.

مليواتكن سحور ممبنتو   .3
ممليهارا كصيحتن بادن دان 

مغيلقكن ريسيكو سفرتي 
كضموقن، ساكيت جنتوغ، 
كنخيغ مانيس دان ككورغن 
ذات بسي يغ بوليه مغعاقبتكن 

.)anemia( فثاكيت انيميا

2.  فواسا دافت مثمبوهكن اتاو 
ممبنتو ممفرخفت فروسيس 

فثمبوهن فثاكيت سفرتي اسما، 
رادغ سندي، سوسه تيدور، 

ساكيت كوليت دان ضغضوان فد 
. سيستم 

كورما يغ دضالقكن اونتوق   .4
دماكن كتيك بربوك 

مغاندوغي سجنيس ضوال يغ 
موده دسرف اوليه بادن ياءيت 

ضلوكوسا )glukosa( دان 
فروكتوسا )fruktosa( سرتا 23 
جنيس اسيد امينو)amino( يغ 
سبهاضينث تيدق تردافت دالم 

بواه-بواهن يغ الءين.

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فقـه

منضق
ساله ساتو فواسا واجب.   .1

ساله ساتو شرط صح فواسا.   .2
11، 12 دان 13 ذوالحجة اياله هاري ___.   .3

9 محرم.   .5
لالكي يغ ممبطلكن فواسا دغن جماع دكناكن ___.   .8

9. تاريخ 13، 14 دان 15  هاري بولن ستياف بولن اياله هاري ___.
15 شعبان دكنلي سباضاي ___ شعبان.  .10

اكتيؤيتي
بينخغكن سيتواسي برايكوت:  .1

لغكفكن تكا سيلغ كات.  .2

سأورغ فنياض برمسافير سجاءوه 400 
كيلوميتر مناءيقي كافل تربغ دان تيبا 

كديستيناسي دالم ماس ساتو جم سهاج.
كانق٢ برعمور توجوه 

تاهون برفواسا.
سأورغ يغ بوكن 

براضام إسالم برفواسا.

ملينتغ
فركارا يغ ممبطلكن فواسا.  .2

فركارا مكروه كتيك برفواسا.   .4
ضنتي فواسا.   .6

30 شعبان اياله هاري ___.   .7
10 محرم.  .11

ممبري ماكن كفد اورغ مسكين   .12

سباضاي ضنتي فواسا

   1

    23

4

5

  6

  7  8

9

  1011

12
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فقـه

فنيالين
ثاتاكن مقصود، حكوم دان دليل فواسا.  .1

ثاتاكن شرط واجب دان شرط صح فواسا.  .2
ثاتاكن روكون فواسا.   . 3

جلسكن تيض فركارا برايكوت:   . 4

سنة فواسا.  •  
مكروه فواسا.   •  

يغ ممبطلكن فواسا.  •  
جلسكن دوا جنيس فواسا.   . 5

جلسكن ضولوغن يغ دهاروسكن بربوك فواسا.   . 6

جلسكن ضولوغن يغ واجب قضاء، فدية دان كفارة.   .7

جلسكن دوا كأيستيميواءن بولن رمضان.   . 8

ترغكن دوا حكمه فواسا دان هوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن.   . 9

10. ترغكن دوا كلبيهن فواسا دري سودوت ساءين س.

11. بريكن حكوم دان السن باضي سيتواسي برايكوت:

طارق مندرما داره فد بولن رمضان.  •  
يوسف ميمفي برستوبوه فد سياغ هاري سهيغض مغلواركن اءير مني.  •  

12. هورايكن تيندقن يغ فرلو دالكوكن كتيك مغهادفي سيتواسي دباوه:

فاطمة مندغر اذان صبح كتيك سدغ مغوثه ماكنن.  •  
أنس ماسيه دالم كريتا كتيك اذان مغرب دالءوغكن.  •  

مريم بلوم هابيس مغضنتيكن فواساث سهيغض تيبا هاري شك.  •  
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ضورو
نوتا 

فقـه

فتونجوق:
  صالة فرض   صالة سنة رواتب مؤكدة        صالة سنة رواتب غير مؤكدة

2 ركعة 2 ركعة 2 ركعة2 ركعة

2 ركعة

2 ركعة

2 ركعة

صالة عصر صالة ظهر/صالة جمعةصالة صبح

صالة مغربصالة عشاء
2 ركعة

2 ركعة

2 ركعة

2 ركعة

صالة سنة منمفوغ كفرضوان

صالة سنة يغ دلقساناكن 
سباضاي فنوتوف باضي 

صالة مالم.

صالة سنة يغ مغيريغي 
صالة فرض دان وقتوث 

مغيكوت وقتو صالة فرض.

صالة سنة مغهيدوفكن 
مالم رمضان.

صالة وتر صالة تراويح

صالة سنة

صالة رواتب

توروتن فلقساناءن صالة سنة رواتب

فغرتين صالة سنة 4.13.1
4.13.3
4.13.5

123

4 5

دليل سنة رواتب 
ماللوءي ايمبسن 

قيو. ار. كود.

.)ICT( .ترغكن فغرتين صالة رواتب، تراويح دان وتر كفد موريد دغن بربنتوكن اءي.سي. تي 	
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ضورو
نوتا 

فقـه

صالة رواتب
 بيلغن
دوا ركعة دغن ساتو سالم اتاو امفت ركعة دغن دوا سالم.ركعة

سبلوم صالة فرض )َقْبِليَُّة( اتاو سلفس صالة فرض )َبْعِديَُّة(.وقتو
برسنديرين/ 

برسنديرين.برجماعه

باخاءن 
سلفس 
الفاتحة

رسول اهلل  ممباخ سورة الَكاِفُرون )ركعة فرتام( دان اِلْخاَلص )ركعة 
كدوا( دالم صالة رواتب صبح دان عشاء. دالم صالة يغ الءين تيدق دتنتوكن 

سورهث.

صالة تراويح
 بيلغن
20 ركعة تتافي بوليه دلقساناكن دغن 8 ركعة، مغيكوت كممفوان.ركعة

دأنتارا صالة عشاء دان صبح سبلوم صالة وتر فد مالم٢ رمضان.وقتو
برسنديرين/ 

بوليه دالكوكن برسنديرين تتافي برجماعه لبيه افضل.برجماعه

باخاءن 
سلفس 
الفاتحة

تيدق دتنتوكن باخاءن سورة. سباءيق-باءيقث امام خوبا  باخاءن 
القرءان دالم ماس سبولن.

كيفية منونايكن صالة سنة رواتب 4.13.2

كيفية منونايكن صالة تراويح 4.13.4

بيمبيغ موريد ملقساناكن صالة رواتب، تراويح دان وتر سخارا عملي مغيكوت  	
كسسواين وقتو.

4.13.7

4.13.9
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ضورو
نوتا 

فقـه

صالة وتر
 بيلغن
ركعة

دالم بيلغن ضنجيل، ياءيت تيض ركعة )2 سالم( هيغض 11 ركعة )6 سالم(. 
مكروه دلقساناكن ساتو ركعة.

ستياف مالم، سلفس صالة عشاء دان صالة٢ سنة يغ الءين سبلوم تربيت فجر وقتو
)صبح(. سنة دالكوكن فد اخير مالم.

برسنديرين/ 
برجماعه

برسنديرين )جك ايغين باغون مالم( اتاو برجماعه )جك صالة تراويح برسام 
دغن امام(

باخاءن 
سلفس 
الفاتحة

     ركعة فرتام:              ركعة كدوا:           ركعة كتيض:
     سورة اأَلْعَلى       سورة الَكاِفُرون        سورة اِلْخاَلص، سورة   

                الَفَلق، سورة النَّاس
جك صالة لبيه درفد 3 ركعة، مك دأولغ باخاءن سورة٢ ترسبوت.

سنة ممباخ دعاء قنوت كتيك اعتدال فد ركعة تراخير موالءي مالم كأنم قنوت
بلس رمضان.

منمبه كصيحتن بادن 
ماللوءي فنيغكتن اكتيؤيتي 

اوتوت بادن، فنيغكتن 
قدر ميتابوليسما بادن دان 

فنورونن برت بادن.

مينتا موريد مغهورايكن حكمه منونايكن صالة سنة دغن مغاءيتكنث دغن كهيدوفن. 	

كيفية منونايكن صالة سنة وتر 4.13.6

حكمه صالة سنة 4.13.8

ممبنتو فمبكرن تناض يغ 
ترحاصيل درفد ماكنن يغ 

دماكن كتيك بربوك فواسا 
كران صالة تراويح مثاماءي 
اكتيؤيتي سنمن سدرهان.

23

مثمفورناكن عبادة كفد 
اهلل  كران صالة رواتب 

منمفوغ ككورغن يغ اد كتيك 
ملقساناكن صالة فرض.

1
منمبه خشوع كتيك صالة 
فرض كران صالة رواتب 
ممفرسيافكن هاتي اونتوق 
ملقساناكن صالة  فرض. 

4

اومت إسالم دافت
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فقـه

اكتيؤيتي

فنيالين
ثاتاكن مقصود صالة سنة:   . 1

 	رواتب       	تراويح          	وتر 	

جلسكن كيفية منونايكن صالة سنة:   . 2

 	رواتب       	تراويح          	وتر  
هورايكن دوا حكمه صالة سنة.   . 3

  . 4

هورايكن تيندقن اندا اونتوق ممبوداياكن صالة      
سنة دسكوله.

لقساناكن عملي صالة سنة رواتب، تراويح دان وتر.  .1
تندا )✓(  فد بورغ دباوه اونتوق منيالي تاهف   .2

استقامة اندا مالكوكن صالة سنة رواتب.

 صالة سنة 
بعدية عشاء

 صالة سنة 
قبلية عشاء

 صالة سنة 
بعدية مغرب 

 صالة سنة 
قبلية مغرب  

 صالة سنة 
قبلية عصر

صالة سنة 
بعدية  ظهر 

 صالة سنة 
قبلية  ظهر 

صالة سنة 
قبلية صبح

هاري بيلغن

اثنين 1

ثالث 2

رابو 3

خميس 4

اندا دالنتيق سباضاي فميمفين فالجر.
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 سـيرة دان
تمدون إسلم

بيدغ

ۇ ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے    ے   ھ           ھ  

       ۆ     ۆ   ۈ
مقصود:

واهاي اورغ يغ برسليموت، باغونله سرتا بريله فرايغتن دان امرن )كفد اومت ماءنسي(. دان توهنمو، 
مك اوخفله دان ايغتله كبسرنث. دان برسيهكنله فاكاينمو. دان تيغضلكنله فربواتن يغ كجي.

ثِّر،	74: اية 5–1( )سورة الُمدَّ

5
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سيرة دان تمدون إسالم

       ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ

مقصود: 
واهاي اورغ يغ برسليموت، باغونله سرتا بريله فرايغتن دان امرن )كفد اومت ماءنسي(. دان توهنمو، 

مك اوخفله دان ايغتله كبسرنث. دان برسيهكنله فاكاينمو. دان تيغضلكنله فربواتن يغ كجي. 

ثِّر،	74: اية 1-5( )سورة الُمدَّ

. برموال افابيال تورون وحي درفد اهلل  ميسي دعوه رسول اهلل
:  فرمان اهلل

رسول اهلل  ملقساناكن توضس دعوه سخارا سوليت ترلبيه دهولو:

دعوه سخارا سوليت 5.4.1

فد فريغكت اين، بضيندا مثرو اينديؤيدو درفد كلوارض تردكت دان صحابت   •
يغ رافت.

انتارا اورغ يغ اول مملوق إسالم ترماسوقله سيدتنا خديجة  )استري   •
بضيندا(، علي بن أبي طالب )سفوفو بضيندا( دان زيد بن َحاِرَثة )فمبنتو 

بضيندا(.
أبو بكر فوال  باءيق بضيندا.  أبو بكر صحابت  اين دأيكوتي فغيسالمن  حال   •
بن  ُعْثَمان  سفرتي  مشاركت  دالم  برفغاروه  يغ  اورغ  كفد  بردعوه  برجاي 

َعفَّان دان  َعْبُد الرَّْحَمن بن َعْوف.
دعوه سخارا سوليت اين مغمبيل ماس همفير تيض تاهون.  •

دالم تيمفوه  ترسبوت، اومت إسالم برجومفا دان صالة  سخارا برسمبوثي   •
دلوروغ اتاو دلمبه يغ جاءوه درفد فغتاهوان عوام.

فوست فثيبرن إسالم فد ماس ايت اياله رومه اأَلْرَقم بن َأِبي اأَلْرَقم.  •

تربيتث فجر دعوه
ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

بضيندا ناءيق كبوكيت صفا دان مغاجق مشاركت مكة برايمان كفد 
اهلل  دان ميقيني هاري قيامة. اوخفن عوام 1

رسول اهلل  ممرينتهكن سبهاضين اومت إسالم اضر برهجره 
كحبشة. حبشة نضارا يغ امان دان ممفوثاءي راج يغ باءيق. 

منخاري تمفت 
سالمت 3

دليلث:
  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
َعَراء، 26: اية 214( )سورة الشُّ

مقصود:
دان بريله فرايغتن سرتا امرن كفد 

قوم قرابتمو يغ تردكت.

دليلث:
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ

)سورة الِحْجر، 15: اية 94(
مقصود:

اوليه ايت سمفايكنله سخارا برتروس - ترغ اف٢ يغ 
دفرينتهكن كفد كامو )واهاي محمد( دان جاغنله 
اغكاو هيراوكن بنتهن دان تنتغن قوم مشركين ايت.

ستراتيضي دعوه 

مينتا موريد بربينخغ دالم كومفولن تنتغ ستراتيضي دعوه رسول اهلل  دان مروموسكنث   
دالم اينفو  سرتا ممبنتغكنث دهادفن كلس.

دعوه سخارا ترغ-ترغن 5.4.1

كفد قوم قرابة

دعوه سخارا ترغ-ترغن

كفد مشاركت عوام

رسول اهلل  برتمو دغن قبيله۲ يغ داتغ كمكة فد ستياف موسيم حج. 
فرتموان دبوات فد وقتو مالم  اونتوق مغيلق ضغضوان كافير قريش. منخاري سوكوغن 2

رسول اهلل  منجمفوت سلوروه كلوارض بني مطلب كجاموان 
ماكن دان كمودين مثمفايكن اجرن إسالم كفد مريك.  مغاداكن جاموان 4
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سيرة دان تمدون إسالم

حكمه ستراتيضي
ممنتفكن عقيدة اومت إسالم يغ ماسيه   •

بارو دغن اجرن إسالم.
ممستيكن اجرن إسالم دافت دتريما تنفا   •

ضغضوان.
اونتوق كمصلحتن دان مثالمتكن ثاوا   •

اومت إسالم يغ منجادي فغضرق دعوه.

سخارا 
سوليت

مثونتيق سماغت بردعوه دالم ديري   •
اومت إسالم.

منيمبولكن راس تغضوغجواب اومت   •
إسالم اونتوق منضقكن شعار إسالم.

كمصلحتن اونتوق مثالمتكن ثاوا اومت   •
إسالم يغ منجادي  فغضرق دعوه.

سخارا 
ترغ-ترغن

دعوه اياله توضس رسول اهلل . ماللوءي دعوه، اجرن 
إسالم دافت دسيبركن كفد سلوروه ماءنسي. دعوه يغ 
ماللوءي  سهاج  بوكن    اهلل  رسول  اوليه  دالكوكن 
كات۲ تتافي جوض ماللوءي تيغكه الكو دان اخالق 

يغ موليا. 
ترانخغ  سخارا  دعوه  ملقساناكن    اهلل  رسول   
دان برستراتيضي. انتارا حكمه ستراتيضي دعوه رسول اهلل 

 ترماسوقله:

حكمه ستراتيضي دعوه 5.4.1

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

فكتور فننتغن مريك اياله:

اضام

مريك برفضغ قوات دغن كفرخاياءن 
نينيق مويغ مريك، ياءيت فرخاي كفد 
توهن يغ بربيلغ. مريك منولق كأساءن 
اهلل   دان منافيكن هاري كبغكيتن.

سوسيال

مريك برفضغ قوات دغن سماغت 
فرقومن دان مغعملكن فرهمباءن. اوليه 

ايت، مريك  منولق فرساماءن طرف دان 
كعاديلن مشاركت يغ دباوا اوليه إسالم.

فوليتيك

ضولوغن بغساون دان كاي تيدق ماهو 
كهيلغن كواس. مريك مليهت إسالم 

سباضاي انخمن يغ ممبهاياكن كفيمفينن 
مريك. 

ايكونومي

ضولوغن فغوكير دان فنياض برهاال 
مراساكن  ايكونومي مريك ترججس. 

حال اين كران إسالم مالرغ فثمبهن 
برهاال.

. مينتا موريد مروجوع اية القرءان يغ بركاءيتن دغن فكتور فننتغن دعوه رسول اهلل		

فكتور فننتغن قوم مشركين 5.4.2
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

فننتغن ترهادف دعوه رسول اهلل  مونخول افابيال 
بضيندا موال بردعوه سخارا ترغ-ترغن. انتارا بنتوق 

سفيكتروم علموفننتغنث:
  اوخفن رسول اهلل  •

كفد أبو طالب:
“دمي اهلل، واالوفون   

كامو ملتقكن ماتاهاري 
دتاغن كاننكو دان 

بولن دتاغن كيريكو 
كران هندق مغهالغكو 

درفد بردعوه، اكو 
تيدق اكن سام سكالي 

منيغضلكنث”.
ُسَميَّة اياله وانيتا فرتام   •
يغ ماتي شهيد. بلياو 

دان كلوارضاث دسيقسا 
اوليه أبو جهل.

فمبسر قريش بركومفول   •
ددار الندوة دان 

مموتوسكن اونتوق 
ممبونوه نبي. خادغن 

ممبونوه نبي داتغ درفد 
أبو جهل.

مينتا موريد منخاري معلومت تمبهن تنتغ فننتغن دعوه رسول اهلل  ماللوءي كاجين  	
فرفوستاكاءن.

 بنتوق فننتغن يغ دهادفي اوليه رسول اهلل 5.4.2

برتمو   

أبوطالب
باف  طالب،  أبو  ممفغاروهي  خوبا  مشركين  قوم 
ساودارا رسول اهلل  اضر مغهالغ اوسها دعوه بضيندا.

ممبوروق-  

بوروقكن 
دعوه إسالم

مميسوغكن فرهاتين مشاركت مكة درفد دعوه 
بضيندا ماللوءي شعير سرتا ممبوروق-بوروقكن 

بضيندا دان اومت إسالم.
مثيقسا   

اومت 
إسالم

اومت  دان    اهلل  رسول  مثيقسا  دان  مثاكيتي 
إسالم. فارا همبا دسيقسا اوليه مجيكن سفرتي ِباَلل 
فارا فمودا إسالم فوال دتنتغ  ُسَميَّة.  بن رباح دان 

اوليه اغضوتا كلوارض مريك سنديري.
تاورن كفد  وانيتا  دان  هرتا  فغكت،  تاورن   ممبري 

رسول اهلل ، دغن شرط بضيندا مغهنتيكن دعوه.
كومفرومي ممينتا رسول اهلل  اضر برتولق انسور مغعملكن  

اجرن إسالم دان اجرن مريك سخارا برسيليه 
ضنتي. حال اين دراقمكن دالم سورة الَكاِفُرون، 

109: اية 1-6

فموالون بني   دان  هاشم  بني  كلوارض  نبي،  مموالوكن 
مطلب سرتا اورغ إسالم دغن مموتوسكن سضاال 

بنتوق فرهوبوغن دغن مريك.
بونوه مغنخم اونتوق ممبونوه نبي، سهيغض تورون  

وحي اونتوق نبي برهجره.

1

2

3

4

5

6

7
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. 		مينتا موريد ممبيذاكن كأداءن مشاركت عرب سبلوم دان سلفس إسالم دالم فتا 

عرب  مشاركت  ستروكتور  مغوبه  تله  إسالم  كداتغن 
 . برداسركن فرينسيف سموا ماءنسي سام دسيسي اهلل
هاث تقوى يغ ممبيذاكن كمولياءن سسأورغ. فراوبهن يغ 

برالكو سلفس إسالم، ترماسوقله:

كأداءن مشاركت عرب ستله منريما 
 دعوه رسول اهلل

5.4.3

•  منيغضلكن كفرخاياءن شيريك كفد    عقيدة
منتوحيدكن اهلل  دان مغاكوءي نبي  

محمد  سباضاي فسوروه اهلل. 
•  هاث اهلل سهاج يغ دسمبه دان منجادي 

تمفت مغهارف سسواتو حاجت.
منيغضلكن اخالق يغ كجي كفد براخالق اخلق

موليا دغن منجاض هوبوغن يغ باءيق دان 
هرموني دغن اهلل دان مخلوق.

مغهافوسكن سماغت فرقومن دان موجودكن   •
فرساوداراءن يغ منجاديكن اومت إسالم هيدوف 

ساليغ مغحرمتي دان بركاسيه سايغ.
هيدوف برلندسكن فندوان درفد القرءان دان سنة. شريعة  •

حكوم يغ دعملكن اين ممليهارا حق اينديؤيدو 
دان مشاركت.
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كعاديلن دان 
فرساماءن دالم 

إسالم

اجرن إسالم ممباوا كأمانن دان كسجهتراءن. سباضاي خونتوه 
كعاديلن دان فرساوداراءن  دالم إسالم دافت ممليهارا حق 

ستياف اينديؤيدو. 
2

 كأوغضولن
 اخالق

 رسول اهلل

رسول اهلل  ممفوثاءي اخالق يغ تيغضي دان ترفوجي، سهيغض 
مندافت ضلرن  اأَلِمين،  ياءيت يغ جوجور. كفريبادين يغ اوغضول 

اين منجاديكن مشاركت عرب ترتاريق كفد سروان بضيندا.

		مينتا موريد ممبينخغكن كفنتيغن ستياف فكتور دان ممبنتغكنث ددالم كلس.

 فكتور كجاياءن دعوه رسول اهلل 5.4.4

1

كبيجقساناءن 
 رسول اهلل

بضيندا سنتياس برفيكيرن فوسيتيف دان يقين دغن كجاياءن 
إسالم. بضيندا بردعوه سخارا تراتور دان برستراتيضي. 

كبيجقساناءن ستراتيضي رسول اهلل  برجاي منجاديكن إسالم 
بركمبغ دغن سمفورنا.

3

سماغت جهاد 
يغ تيغضي

اومت إسالم ممفوثاءي كيقينن دان سماغت جهاد يغ تيغضي. 
مريك ساغت يقين كفد اهلل دان هاري اخيرة مثببكن مريك 

سغضوف مغهادفي فلباضاي رينتغن اونتوق ممفرتاهنكن عقيدة.  
4
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سيرة دان تمدون إسالم

سفيكتروم علمو
 ، درفد َعْبُد اهلِل ْبِن َعْمٍرو

رسول اهلل  برسبدا: 
َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة...

)البخاري(
 مقصود:

سمفايكنله درفد اكو 
واالوفون ساتو اية... 

سفيكتروم علمو
ففاته عرب اد مثاتاكن:

ِلَساُن اْلَحاِل َأْفَصُح ِمْن 
ِلَساِن اْلَمَقاِل

مقصود:
تالدن لبيه بركسن درفد 

اوخفن.

اعتبار درفد دعوه رسول اهلل  دمكة 5.4.5

		مينتا ستياف كومفولن مميليه ساتو اعتبار دان مغهورايكن خارا مغعملكنث دالم 
كهيدوفن.

5.4.6

 اومت إسالم مستيله بردعوه كران دعوه اياله سنة
رسول اهلل . توضس اين فرلو دلقساناكن سخارا 

برسوغضوه-سوغضوه اضر إسالم ترسيبر كسلوروه عالم.

كواجيفن بردعوه 1

ستياف اومت إسالم برتغضوغجواب مثالمتكن اغضوتا 
كلوارضاث درفد ككوفورن دان كمعصيتن. اوليه ايت، 

دعوه مستي برموال درفد رومه سنديري سبلوم كفد 
مشاركت. 

مموالكن دعوه كفد اغضوتا كلوارض 3

بردعوه فرلو دالكوكن سخارا ترانخغ دان 
برستراتيضي دان بوكنث مغهارفكن فركارا لوار 

بياسا برالكو سوفايا مندافت حاصيل يغ لبيه باءيق. 

مرانخغ ستراتيضي دالم  بردعوه 4

منونجوقكن خونتوه تالدن يغ باءيق 2

اومت إسالم مستي منونجوقكن خونتوه تالدن يغ 
باءيق كران خارا اين مروفاكن دعوه يغ فاليغ بركسن.
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ضورو
نوتا 

ستياف موريد اكن مثبوت نومبور مغيكوت توروتن.  
موريد اكن منجواب سوءالن مغيكوت نومبور يغ دفراوليه.  

توليس جوافن فد كرتس جوافن.  

فكتور كجاياءن  دعوه 29
إسالم دري اسفيك 

اجرن إسالم

15

19

32

23

26

9 10

1
ستراتيضي دعوة دمكة موال

2
دعوه سخارا سوليت سالما...

3
حكمه ستراتيضي دعوه

13
تمفت اوخفن عوام

22
وانيتا فرتام شهيد اياله ...

30
خونتوه تالدن لبيه بركسن درفد ...

28
موالكن دعوه كفد اغضوتا ...

31
اعتبار درفد دعوه رسول اهلل خارا اندا بردعوه دسكوله 

فارا همبا دسيقسا اوليه ...

27
 فكتور كجاياءن دعوه إسالم دري اسفيك فريبادي رسول اهلل

4
خونتوه دعوه سخارا سوليت

زيد بن  فوست دعوه إسالم دمكة

فننتغن يغ فاليغ بوروق اداله      افابيال كلوارض ___ دفوالوكن
20

تاورن اضر منيغضلكن دعوه

21
 تمفت قريش مكة بربينخغ اونتوق ممبونوه نبي

11
دليل اية القرءان سوروهن دعوه سخارا ترغ-ترغن

14
برتمو دغن قبيله يغ داتغ كمكة فد ...

12

ستراتيضي دعوه سخارا 
ترغ-ترغن

اكتيؤيتي
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15

3233

23

26

9

حكمه ستراتيضي دعوه

ساي مستي بردعوه كران...اعتبار درفد دعوه رسول اهلل خارا اندا بردعوه دسكوله 

فارا همبا دسيقسا اوليه ...
24

كأداءن مشاركت ستله منريما إسالم دري اسفيك عقيدة

كأداءن مشاركت ستله منريما إسالم دري اسفيك اخالق  ن دعوه إسالم دري اسفيك فريبادي رسول اهلل

4
خونتوه دعوه سخارا سوليت

5
وانيتا فرتام مملوق إسالم

6
كانق۲ فرتام مملوق إسالم

زيد بن َحاِرَثة اياله .....
8

لالكي ديواس فرتام مملوق إسالم

بنتوق فننتغن قريش مكة 18
ترهادف دعوه فننتغن يغ فاليغ بوروق اداله      افابيال كلوارض ___ دفوالوكن

نضارا حبشة دفيليه سماس هجره يغ فرتام كران ...
16

ساتو فكتور فننتغن قوم قريش

7

اورغ يغ مملوق إسالم  
  ماللوءي سيدنا أبو بكر

17

سبب قريش مكة مننتغ 
 دعوه رسول اهلل

كأداءن مشاركت ستله 25
منريما إسالم دري 

اسفيك شريعة

تمت
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فنيالين
جلسكن ستراتيضي رسول اهلل  سماس فاسا   .1

دعوه دمكة.
ثاتاكن  اينديؤيدو تراول يغ مملوق إسالم.  .2
جلسكن حكمه ستراتيضي دعوه سخارا:   .3

ترغ-ترغن سوليت           •   • 	

ترغكن دوا فكتور قوم مشركين مكة مننتغ اجرن   .4
إسالم.

ترغكن دوا بنتوق فتنتغن مشركين مكة ترهادف   .5
. دعوه رسول اهلل

جلسكن كسن اجرن إسالم ترهادف مشاركت   .6
عرب دري اسفيك عقيدة.

  ترغكن دوا فغاجرن درفد دعوه رسول اهلل  .7
دمكة.

هورايكن باضايمان كأيندهن اجرن إسالم بوليه   .8
. منجادي فكتور كجاياءن دعوه رسول اهلل

.9

    فد فندافت اندا مغافاكه سيتواسي اين برالكو؟
فد فندافت اندا مغافاكه تردافت اومت إسالم يغ   .10

تيدق براخالق دغن اخالق إسالم؟

ماسيه تردافت ماءنسي يغ منولق اجرن يغ دباوا 
 . اوليه رسول اهلل
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هجره دتيق برسجاره

سفيكتروم علمو
هجره جوض دأرتيكن 
سباضاي برفينده درفد 

كهيدوفن يغ بوروق كفد 
كهيدوفن يغ لبيه باءيق.

اومت إسالم برهجره كمدينة سخارا برانسور-انسور سلفس منريما ارهن درفد 
رسول اهلل  . مريك كلوار دري كوتا مكة سخارا رهسيا سوفايا تيدق دكتاهوءي 
اوليه قوم مشركين مكة. تياد سأورغ فون صحابت يغ براني برهجره سخارا ترغ-ترغن 

كخوالي ُعَمر بن الخطاب.
ستله همفير دوا تاهون، فارا صحابت برانسور-انسور برهجره كمدينة باروله 

.  برهجره ستله مندافت اشارت درفد اهلل  رسول اهلل

 مقصود هجره رسول اهلل 5.5.1

برفينده دري ساتو تمفت كتمفت يغ الءين. بهاس

فرفيندهن رسول اهلل  دان اومت إسالم دري مكة كمدينة اتاو يثرب. هجره
فريستيوا هجره اين برالكو فد تاهون كتيض بلس كرسولن. 

ايستيله
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سيرة دان تمدون إسالم

اومت إسالم مغوربنكن تانه اءير دان هرتا مريك دمي 
مثالمتكن عقيدة توحيد يغ لبيه برهرض.

سفيكتروم علمو
انتارا اورغ تراول برهجره 

 ترماسوقله أبو َساَلَمه.
بلياو تيدق دافت ممباوا 

 ايستري دان انقث برهجره 
برساما-سام كران دهالغ 
اوليه اغضوتا كلوارضاث.

فكتور يغ مندوروغ برالكوث هجره 5.5.2

1 اشارت اهلل

ممليهارا عقيدة2

اهلل  مغاشارتكن رسول اهلل  سوفايا برهجره 
سباضايمان فرمانث:

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    

مقصود: 
ايغتله، كتيك اورغ كافير مشرك )مكة( منجالنكن  دان 
اتاو  ممبونوهمو  اتاو  مناهنمو  اونتوق  ترهادفمو  داي  تيفو 
مغوسيرمو. مريك منجالنكن تيفو داي دان اهلل مغضاضلكن 
تيفو داي )مريك( كران اهلل سباءيق-باءيق يغ مغضاضلكن 

تيفو داي.

)سورة اأَلْنَفال،	8: اية 30(

فالواءن فندودوق يثرب )مدينة(3
سكومفولن فندودوق يثرب تله ممفالوا رسول اهلل  اونتوق 
منجادي فميمفين مريك ديثرب. رسول اهلل  مغاداكن َبْيَعة 
فندودوق  دغن سكومفولن  َعَقَبة كدوا  َبْيَعة  دان  فرتام  َعَقَبة 
ديثرب. بضيندا تله مغهانتر ُمْسَعب بن ُعَمير اونتوق بردعوه دان 

مغاجر القرءان كفد فندودوق يثرب.
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فاكتن ممبونوه نبي محمد 
 ددار الندوة

مشوارت برستوجو اضر 
سأورغ فمودا يغ ضاضه 

درفد ستياف فواق دفيليه 
ممبونوه نبي  سخارا 

 سرنتق سوفايا
بني هاشم تيدق دافت 

 منونتوت بيال اتس كماتين
 . نبي محمد

فننتغن مشركين قريش سماكين قوات4

مشركين مكة مالكوكن فلباضاي بنتوق فننتغن ترماسوقله 
  فثيقساءن ترهادف اومت إسالم. تكنن كأتس رسول اهلل
فوال سماكين هيبت، تراوتاماث سلفس كماتين باف ساودارا 

بضيندا، ياءيت أبو طالب.
كمونخق كفد فننتغن مريك اياله مريك برفاكت 

. ددار الندوة اونتوق ممبونوه رسول اهلل

ايسي كاندوغن بيعة عقبة كدوا
• مليندوغي دان ممفرتاهنكن رسول اهلل  سفرتي 

مليندوغي كلوارض سنديري.

ايسي كاندوغن بيعة عقبة فرتام
   تيدق مثكوتوكن اهلل •

• تيدق منخوري 
• تيدق برزينا 

•  تيدق  ممبونوه انق 
• تيدق مغادا-اداكن دوستا 

•  تيدق مندرهاكاءي فركارا يغ باءيق.
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

1

قباء

مدينة
3

4

  27 صفر - مكة

كلومفوق قريش ممبوات اوفراسي بسر-بسرن منججقي رسول اهلل . سبهاضين درفد مريك 
تله تيبا كضوا ثور تتافي دغن بنتوان اهلل  مريك  تيدق دافت منموءي رسول اهلل . دالم 
كأداءن يغ خمس ايت، رسول اهلل  مننترمكن سيدنا أبو بكر  سباضايمان  يغ دسبوت 

دالم اية 40 سورة التَّْوَبة.

مشركين مكة مناوركن 100 ايكور اونتا كفد سسيافا يغ دافت منغكف 
. رسول اهلل

رسول اهلل  دان سيدنا أبو بكر   مثوسوري جالن يغ تيدق بياسا 
داللوءي اوليه اورغ راماي كمدينة.

عبد اهلل، فوترا سيدنا أبو بكر  برتوضس منينجاو دان مالفوركن 
سيتواسي يغ برالكو دمكة.  أسماء، فوتريث فوال برتوضس مثدياكن بكلن 

ماكنن. َعاِمر بن ُفَهْيَرة، همباث فوال ممباوا كمبيغ كفينتو ضوا اونتوق 
. مثدياكن بكلن سوسو دان مغهيلغكن كسن ججق كاكي رسول اهلل

فد وقتو تغه مالم رسول اهلل  كلوار برساما-سام دغن سيدنا أبو بكر  . سيدنا 
علي  فوال تيدور برسليموت دتمفت بضيندا اونتوق مغليروكن مشركين قريش.

كرونولوضي      هجره كمدينة

بيمبيغ موريد مندافت معلومت تمبهن ماللوءي كاجين فرفوستاكاءن اتاوفون تفسير القرءان.  

 فريستيوا فنتيغ سماس هجره رسول اهلل 5.5.3

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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مكة

ضوا ثور

عسفان

العرج

خيمه
أم معبد

1

2

12 ربيع الول - يثرب )مدينة(

كتيباءن رسول اهلل  دسمبوت ضمبيرا اوليه فندودوق 
يثرب. مريك برلومبا-لومبا مربوت تالي اونتا توغضغن 
رسول اهلل  دغن هارفن رسول اهلل  منتف درومه 

مريك. اخيرث اونتا رسول اهلل  برهنتي درومه أبو اَيُوب 
اأَلْنَصاِري.

كرونولوضي      هجره كمدينة

موات تورون ؤيديو 
نشيد ماللوءي ايمبسن 

قيو. ار. كود دباوه.

  8 ربيع الول - قباء

رسول اهلل  تيبا دقباء دان تيغضل ببراف هاري دسان. 
سماس براد دقباء، رسول اهلل  تله ممبينا مسجد. 

4

ُسرَََاَقة بن مَاِلك برجاي منججقي رسول اهلل  تتافي 
افابيال دي مغهمفيري رسول اهلل ، كودا يغ دتوغضغث 

  ترفروسوق كدالم فاسير سباثق تيض كالي. رسول اهلل
ممعافكن ُسَراَقة دان ممينتاث مرهسياكن فرتموان مريك 

اللو منجنجيكن مهكوتا ِكْسَرى اونتوقث.

3

ستله تيض هاري دضوا ثور، مريك منوجو كمدينة برساما-سام 
دغن سأورغ فنونجوق جالن، ياءيت عبد اهلل بن ُأَرْيِقْط، ياءيت 

سأورغ مشرك يغ جوجور.

  ضوا ثور2
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

كسن اسفيك

اجرن إسالم سماكين ترسيبر كران دعوه 
دافت دلقساناكن سخارا لبيه تربوك. اضام

كهيدوفن مشاركت مدينة براوبه كفد 
سيستم هيدوف يغ لبيه باءيق دري سضي 

عقيدة، شريعة دان اخالق.
سوسيال

ترتضقث نضارا إسالم فرتام يغ برداولت 
. دباوه فيمفينن رسول اهلل فوليتيك

كدودوقن ايكونومي اومت إسالم سماكين 
كوكوه ماللوءي سيستم ايكونومي إسالم 

يغ دلقساناكنث.
ايكونومي

كسن درفد فريستيوا هجره
رسول اهلل  كمدينة

5.5.4

		مينتا موريد ممبينخغكن كسن هجره رسول اهلل  دان مغهوبوغكاءيتكنث دغن 
كهيدوفن مريك.

5.5.6
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

بيجق ممبوات فرانخغن دان مثوسون ستراتيضي سبلوم   •
مالكوكن سسواتو تيندقن.

سنتياس برسيكف اوفتيميس، يقين بهاوا كجاياءن  		•
فستي برساما-سام دغن اورغ يغ بنر.

منخاري تمن يغ صالح، باءيق بودي فكرتي دان   •
اخالص ممبنتو.

صبر دان تابه مغهادفي هالغن دان خابرن.  •

سنتياس برتوكل دان مموهون فرتولوغن اهلل  سرتا   •
مماتوهي سضاال فرينتهث.

سنتياس مغوتاماكن دان ممليهارا كسوخين عقيدة  		•
دان كسالمتن ثاوا.

اعتبار درفد فريستيوا هجره
رسول اهلل  كمدينة

5.5.5

اومت إسالم فرلو:

.”Bus Stop“ بيمبيغ موريد مغاداكن فربينخغن تنتغ هجره ديري ماللوءي اكتيؤيتي		
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سيرة دان تمدون إسالم

27

نبي كلوار دري 
رومه بضيندا

نبي  برادا 
دضوا ثور 

سالما 3 هاري

12 ربيع األول

نبي  تيبا ديثرب دان
دسمبوت ضمبيرا

”Explore Race Hijrah“ اكتيؤيتي
برضرق كستياف فوست اكتيؤيتي مغيكوت توروتن يغ دتتفكن.  •

جواب ساتو سوءالن دستياف فوست اكتيؤيتي.  •
كومفولن يغ دافت منجوابث دغن تفت دان فانتس دكيرا سباضاي فمنغ.  •

فيليه ساتو سوءالن دان جواب.
  جلسكن ستراتيضي يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل  .1

سوقتو كلوار دري رومه بضيندا.

فوست
اكتيؤيتي 2

  جلسكن ستراتيضي يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل  .2
سوقتو كلوار دري مكة.

  جلسكن ستراتيضي يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل  .3
سباضاي فرسدياءن دضوا ثور.

  جلسكن ستراتيضي يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل  .4
اونتوق منوجو كمدينة.

سنارايكن نام اينديؤيدو يغ ترليبت دالم فريستيوا 
. هجره رسول اهلل

فوست
اكتيؤيتي 1

لغكفكن مقصود باضي فمبايغ فنتون اين برداسركن 
فريستيوا هجره. فوست اكتيؤيتي 3

1

2

3

123

فيسغ امس دباوا بالير،
   ماسق سبيجي دأتس فتي؛
فلباضاي هديه اكن دضنجر،

   جك رسول اهلل دافت دججقي.

فوالو فندن جاءوه كتغه،
   ضونوغ داءيق برخابغ تيض؛
............................ 
.........................    

جك اد سومور دالدغ،
   بوليه ساي منومفغ مندي؛

............................ 
........................    
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بهاضيكن موريد كفد ببراف كومفولن.  
ستياف كومفولن برضرق كفوست اكتيؤيتي مغيكوت توروتن يغ دتتفكن.  

سلسايكن توضسن دالم ستياف فوست اكتيؤيتي مغيكوت ماس يغ دتتفكن.  
كومفولن يغ دافت منجواب دغن تفت دان فانتس دكيرا سباضاي فمنغ.  

27 صفر

نبي كلوار دري 
رومه بضيندا

1 ربيع األول
مموالكن هجرة 

يثرب

8 ربيع األول
تيبا دقباء دان ممبينا مسجد

ضورو
نوتا 

روموسكن دوا كسن فريستيوا هجره رسول اهلل  دالم 
. اينفو 

فوست
اكتيؤيتي 4

. حاصيلكن فوستر تنتغ اعتبار فريستيوا هجره رسول اهلل فوست
اكتيؤيتي 5

فيليه ساتو سوءالن دان جواب.
هورايكن اعتبار درفد فريستيوا هجره اونتوق ممبينا   .1

كخمرلغن ديري.

فوست
اكتيؤيتي 6

هورايكن كفنتيغن هجره كفد اومت إسالم.  .2

صحابت ممبري كسن يغ بسر دالم كهيدوفن  	.3
سسأورغ. هورايكن حجه اندا برداسركن فريستيوا 

.	هجره رسول اهلل

رسول اهلل  تيدق مغهارفكن كعجاءيبن سباليقث   .4

بضيندا مغمبيل لغكه برجاضا-جاض دان براوسها 
ملقساناكن فرجالنن هجره دغن فنوه برستراتيضي. فد 

فندغن اندا مغافاكه بضيندا برتيندق سدمكين؟

4

5

6
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فنيالين
. ثاتاكن مقصود هجره رسول اهلل  .1
جلسكن دوا فكتور يغ مندوروغ هجره  .2 

. رسول اهلل
فد فندغن اندا، مغافاكه رسول اهلل  مميليه   .3

كوتا مدينة سباضاي ديستيناسي هجره؟
       .4

   

بريكن حجه اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  
  فد فندغن اندا، مغافاكه هجره رسول اهلل  .5

كمدينة ساغت فنتيغ دالم إسالم؟
. ترغكن دوا كسن هجره رسول اهلل  .6

ترغكن دوا اعتبار يغ دافت دأمبيل درفد سماغت   .7
هجره رسول اهلل  اونتوق مغمباليكن كقواتن 

اومت إسالم كيني.
       .8

   
باضايماناكه اندا دافت مرياليساسيكن فثاتاءن دأتس   

دالم كهيدوفن؟

هجره ممرلوكن كأيمانن يغ منتف دان سماغت 
فغوربانن يغ تيغضي.

هجره برمقصود فراوبهن كفد يغ لبيه باءيق.
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سفيكتروم علمو
زمان فمرينتهن كراجاءن 

إسالم
 رسول اهلل 		.1

خلفاء الراشدين 		.2

أمية 		.3
عباسية 		.4

عثمانية 		.5

فمرينتهن كراجاءن إسالم يغ فرتام ددنيا برموال دمدينة. 
يغ  نضارا إسالم مدينة  تله ممبينا اساس    اهلل  رسول 

قوات دغن خارا:
ممبينا مسجد 		•

ممفرساوداراكن مهاجرين دغن أنصار 		•
مغضوبل فياضم مدينة 		•

ممبينا فوست فرنياضاءن 	•
كفيمفينن بضيندا يغ هيبت اين دافت دليهت دري 

اسفيك عبادة، كمشاركتن، فوليتيك دان كتنتراءن.

سفيكتروم علمو
درفد أنس  بهاوا 

رسول اهلل  بردعاء، 
اللَُّهمَّ اْجَعْل ِباْلَمِديَنِة 

َة ِمَن اْلَبَرَكِة ِضْعَفْي َما ِبَمكَّ
)متفق عليه(

مقصود:
واهاي توهنكو جاديكنله 
مدينة اين دوا كالي ضندا 

كبركتن درفد يغ تله اغكاو 
جاديكن دمكة.

كفيمفينن رسول اهلل  دمدينة 5.6.1

عبادة

 كفيمفينن رسول اهلل

كتنتراءنفوليتيك كمشاركتن

Perluasan kawasan di bawah Nabi Muhammad SAW, 612-632 

Perluasan kawasan semasa Zaman Khalifah, 635-680

Perluasan kawasan semasa Khalifah Umaiyyah, 661-750

كفيمفينن رسول اهلل  دمدينة
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ماءنسي  مثرو  اوسها  اياله    اهلل  رسول  دعوه  اساس 
سوفايا مثمبه اهلل  يغ اسا.

1

فغيكت هوبوغن انتارا ماءنسي دغن اهلل عبادة
سفيكتروم علمو

   كسوغضوهن رسول اهلل
دالم قيام الليل 

  درفد الُمِغيَرة بن ُشْعَبة
  بركات، “رسول اهلل

منونايكن صالة مالم سهيغض 
كليهتن بغكق كدوا-دوا 
كاكيث. مك دكاتاكن 

كفد بضيندا مغاف اغكاو 
مثوسهكن ديريمو سبضيني 
سدغكن اهلل  تله فون 

مغمفونكن دوسامو يغ اللو 
دان يغ كمودين؟ بضيندا 

منجواب:

“َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا” 
مقصود:

“اداكه تيدق بوليه اونتوق 
اكو منجادي همبا يغ 

برشكور؟”
                )متفق عليه(

 كهيبتن كفيمفينن رسول اهلل 5.6.1

كفيمفينن رسول اهلل  دافت دليهت افابيال بضيندا      •
منجادي امام  فد ستياف صالة فرض كخوالي 

كتيك بضيندا ساكيت.

•				رسول اهلل  منجاديكن مسجد سباضاي شعار 
إسالم، تمفت تومفوان مشاركت اونتوق برعبادة، 

منونتوت علمو دان مثلسايكن سبارغ مسئله.	

رسول اهلل  مغوتاماكن صالة فرض كران هوبوغن   •
. عقيدهث يغ رافت دغن اهلل

رسول اهلل  استقامة منونايكن صالة سنة دان قيام   •
. الليل درومه سباضاي تندا شكور كفد اهلل

  كسمفورناءن عقيدة دان عبادة رسول اهلل  •
اداله كران كسمفورناءن اخالق رسول اهلل  يغ 

. مغعملكن فرينته اهلل
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كهيبتن كفيمفينن رسول اهلل  تله برجاي منجاديكن 
دان  ممبنتو  ساليغ  هرموني،  هيدوف  مدينة  مشاركت 

برساتو ممفرتاهنكن نضارا مدينة. 
كمودين تربنتوقث سبواه مشاركت مدينة يغ بهارو 

ضابوغن درفد أنصار، مهاجرين دان يهودي.
كجاياءن اين دافت دليهت ماللوءي اوسها بضيندا، 

انتاراث:
فرساوداراءن سسام  

إسالم
  رسول اهلل  •

ممفرساوداراكن 
مهاجرين دان أنصار 
دالم ايكتن إسالم. 

ستياف اورغ أنصار 
مغمبيل سأورغ 

مهاجرين سباضاي 
ساوداراث سرتا 

برجنجي اونتوق 
ممبنتوث. 

اورغ أنصار ممبريكن   •
فلباضاي بنتوان سفرتي 
تمفت تيغضل دان هرتا.

جامينن كسالمتن قوم 
بوكن إسالم

رسول اهلل  مغاداكن   •
فرجنجين دغن قوم 

يهودي دان مشركين يغ 
تيغضل دمدينة. مريك 

فرلو برساما-سام 
منجاض كسالمتن دان 

كأمانن مدينة. 
حق كمشاركتن  دان   •

كباجيكن مريك 
دجاض دان تيدق 

دخروبوه.

2

اخوه ترس كساتوان اومتكمشاركتن

سفيكتروم علمو
انتارا اينتي فاتي فرجنجين 
فياضم مدينة بركاءيتن دغن 

بوكن إسالم:
كلومفوق يهودي   •

دأعتراف سباضاي ساتو 
اومت دان دجامين 

كسالمتن مريك.
ستياف كلومفوق بيبس   •

مغعملكن اضام دان 
فضغن ماسيغ۲.

اورغ مشركين مدينة   •
تيدق بوليه ممبريكن 

بنتوان كفد اورغ 
قريش مكة.
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رسول اهلل   بيجق منجاض كأمانن دان كستابيلن نضارا 
مدينة. ستراتيضي فوليتيك بضيندا سفرتي برايكوت:

سفيكتروم علمو
انتارا ايسي فياضم مدينة:

سبارغ فرسليسيهن   •
دروجوع كفد رسول اهلل 
 سباضاي كتوا نضارا.

ستياف فيهق يغ  •
مغيكت فرجنجين فرلو   

طاعة كفد فمرينتهن 
. رسول اهلل

سموا فيهق واجب   •
منجاض كسوخين كوتا 

مدينة درفد سبارغ 
كظاليمن.

سفيكتروم علمو
خونتوه سورت اوندغن 

اونتوق برايمان:
 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  .

درفد محمد همبا دان فسوروه 
اهلل. كفد الَمَقْوِقس فملوق 
اضام كريستيان يغ تركنل. 
صلوات دان سالم كأتس 

مريك يغ مغيكوت فتونجوق 
اهلل . اكو مثرو كامو 
سوفايا مملوق إسالم دان 

منجادي سأورغ مسلم ...

هوبوغن دالمن
رسول اهلل  مغضوبل   •

فياضم مدينة ياءيت 
فرلمباضاءن نضارا مدينة 

سخارا برتوليس. 
فياضم اين دبينا اتس 
داسر تغضوغجواب 

دان كعاديلن اونتوق 
ممستيكن حق ستياف 
اينديؤيدو يغ مماتوهي 

فياضم اين ترفليهارا. 
  رسول اهلل  •

مغعملكن كونسيف 
شورى دالم فمرينتهنث. 
بضيندا سنتياس بربينخغ  

دغن فارا صحابت، 
ممينتا فندغن دان 

منتفكن كفوتوسن 
سخارا برسام.

هوبوغن لوارن
رسول اهلل  مغاداكن   •
فرونديغن دغن سباثق 
موغكين قبيله عرب 

دسكيتر مدينة. 
رسول اهلل  مغيكت   •

فرجنجين فرصحابتن 
دغن مريك اتاو 

سكورغ-كورغث 
فرجنجين بركخوالي 

سوفايا مريك تيدق اكن 
مثوكوغ اتاو برفرغ 
اونتوق مان۲ فيهق.

رسول اهلل  ساغت   •
فاتوه كفد شرط۲ 
فرجنجين ترسبوت.

رسول اهلل  مغوتوس   •
سورت كفد كراجاءن 

لوار سكيتر مدينة اونتوق 
مغاجق مريك برايمان 

. كفد اهلل

3

مماخو كستابيلن نضارافوليتيك

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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كويباواءن رسول اهلل  دالم اسفيك كتنتراءن دافت منجاض 
مرواه اضام دان كسالمتن اومت إسالم. انتارا تيندقن رسول 

اهلل  ترماسوقله:

سفيكتروم علمو
ميدن ففرغن ُأُحد

سواسان ضنتيغ برالكو افابيال 
كومفولن ممانه منيغضلكن 
لوكاسي مريك سهيغض 

ممخهكن باريسن تنترا 
  إسالم. نامون رسول اهلل

مثوسون ستراتيضي بهارو دغن 
ممبوات فرتاهنن دكاوسن 

تيغضي دبوكيت ُأُحد. اخيرث 
تنترا إسالم دافت دكومفولكن 

سموال دان كمبالي ضيضيه 
مثرغ موسوه.

		مينتا موريد بربينخغ تنتغ اسفيك كفيمفينن رسول اهلل  دان مروموسكن دالم فتا 
فميكيرن.

عموم
مغوتاماكن فرداماين   •

بربنديغ ففرغن. 
منوبوهكن فاسوقن   •

فروندا اونتوق مندافت 
معلومت موسوه.

ممفرقوات اومت   •
إسالم دغن علمو دان 

كماهيرن كتنتراءن.
مغتواءي همفير كسموا   •
ففرغن دغن كماهيرن 

يغ تيغضي دان 
ممينيمومكن كهيلغن 

ثاوا دان هرتا.
مغعملكن ففرغن يغ   •

برايتيكا سفرتي تيدق 
ممبونوه اورغ عوام 

دان تيدق مروسقكن 
تانمن.

ستراتيضي ففرغن
ممفلباضايكن ستراتيضي   •

ففرغن اونتوق مغليروكن 
موسوه. 

برضرق سخارا رهسيا   •
دان فانتس سهيغض 

تيدق ممبري فلواغ كفد 
موسوه اونتوق مثرغ 

بالس دان اخيرث موسوه 
مثره اتاو مالريكن ديري.

ملنخركن سرغن   •
فسيكولوضي اونتوق 

ملمهكن سماغت 
موسوه دان دافت 

مغيلقكن فرتومفهن داره.
تيدق فانيك واالوفون   •

براد دالم سيتواسي ضنتيغ 
ماله تروس بغكيت 

مثوسون ستراتيضي بهارو.

4

منجولغ مرواه اضام ممفرتاهنكن ثاواكتنتراءن
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مغاجق اغضوتا كلوارض دان   •
راكن برساما-سام اونتوق 

ممبوداياكن عبادة دالم كهيدوفن 
. كران كطاعتن كفد اهلل

مغعمارهكن مسجد دغن مثرتاءي   •
اكتيؤيتي مسجد سفرتي صالة 

برجماعه دان مجليس علمو.

برديسيفلين دان مماتوهي فراتورن   •
يغ دتتفكن سالضي تيدق برخغضه 

دغن شريعة إسالم.
مثومبغكن ايديا اونتوق فمباغونن   •
كلب اتاو فرساتوان يغ دسرتاءي.
تيدق برسوباهت دغن فرالكوان   •

جاهت يغ بوليه مموضرتكن 
ديري، مشاركت، اضام دان 

نضارا.

مثرتاءي دان مغضرقكن اكتيؤيتي   •
كمشاركتن دان كسوكاريالونن 

 سفرتي ضوتوغ-رويوغ دان
كندوري-كندارا.

ممليهارا هوبوغن باءيق دان بنتو-ممبنتو   •
سسام راكن تنفا مغيرا قوم دان اضام.

مليبتكن ديري دالم اكتيؤيتي ايكونومي   •
ستمفت سفرتي كوفراسي سكوله دان 

كأوسهاونن كخيل.

منانم صيفت خينتا اكن نضارا دان   •
فاتريوتيسمى دالم ديري سرتا سغضوف 

برقربان دمي اضام دان نضارا.
منجاض كقواتن فيزيكل دان مينتل   •
دغن مثرتاءي اكتيؤيتي سوكن دان 

كوكوريكولوم.
مثرتاءي دان مغضرقكن بادن   •

براونيفورم.

مينتا موريد بربينخغ تنتغ  اعتبار درفد كفيمفينن رسول اهلل  ماللوءي اكتيؤيتي   
 .”Table Talkers“

  اعتبار درفد كفيمفينن رسول اهلل 5.6.2

1

عبادة

3

فوليتيك
4

كتنتراءن

2

كمشاركتن
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اكتيؤيتي

كرف فرنه تيدق فرنه اكتيويتي بيلغن

ساي منجاض كترمفيلن ديري  1

ساي برضاءول باءيق دغن سموا راكن دسكوله 2

ساي مماتوهي سموا فراتورن سكوله 3

ساي مناوركن ديري منجادي امام صالة برجماعه 4

ساي مثرتاءي كضياتن كوكوريكولوم سخارا اكتيف 5

سناراي سيمق عملن “ساي فميمفين”  .1

اندا دبري فلواغ اونتوق مغوندي كتوا كلس.   .2
بينخغكن خيري سأورغ كتوا كلس يغ اندا 

سوكاءي دان كاءيتكن دغن خيري٢ كفيمفينن 
. رسول اهلل

سخارا بركومفولن، حاصيلكن موديل باندر   .3
ايمفين يغ لغكف دغن خيري برايكوت:

فلن باندر يغ دلغكفي فراسارانا.  •  
اوندغ٢ اتاو فراتورن باندر.  •  

خيري كفيمفينن داتوق باندر.  •  

ضالقكن موريد سوفايا سنتياس ممباءيقي ديري اونتوق منجادي فميمفين كفد ديري   
سنديري دان اورغ الءين برفندوكن سناراي سيمق.

5.6.3
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فنيالين
  ثاتاكن فركارا فرتام يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل  .1

دمدينة؟
ثاتاكن تيندقن رسول اهلل  اونتوق مغاول كستابيلن   .2

فوليتيك دمدينة؟
منجاض  اونتوق    اهلل  رسول  تيندقن  جلسكن   .3

كسالمتن اومت دان نضارا إسالم.
جلسكن اعتبار يغ دافت اندا امبيل درفد كفيمفينن   .4

رسول اهلل  دمدينة دري اسفيك برايكوت:
كمشاركتن عبادة              •		 		•  

كتنتراءن فوليتيك           •		 		•  
       .5

هورايكن فرانخغن اندا اونتوق ممستيكن كلس اندا   
تراوروس دغن رافي.

       .6

اونتوق  الكوكن  اندا  دافت  يغ  فرانن  هورايكن   
منجامين كهرمونين نضارا.

مليسيا ممفوثاءي مشاركت يغ بربيلغ بغسا 
دان اضام.

اندا دأمانهكن سباضاي كتوا كلس.
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سفيكتروم علمو
كات۲ سيدتنا خديجة يغ 

مننغكن هاتي كتيك رسول 
اهلل  منريما وحي يغ 

فرتام:
“برضمبيراله! دمي اهلل دي 

تيدق اكن مرندهكنمو. 
اغكاو منجالينكن صلة الرحيم، 

جوجور دان امانه، منغضوغ 
اغضوتا كلوارض يغ ككورغن، 

منجامو فارا تتامو دان ممبنتو 
اورغ يغ دتيمفا مصيبة”.

 فرمايسوري هاتي نبي  سيدتنا َخِديَجة
روايت هيدوف

َخِديَجة بنت ُخَوْيِلد.نام سبنر

بغساون قريش درفد سوكو بني َأَسد.كتورونن

الطَاِهَرة برمقصود سوخي مرواه ديري.ضلرن

بركهوين دغن رسول اهلل  فد اوسيا 40 فركهوينن
تاهون دان دكورنياءي انم اورغ خهاي 

مات، ياءيت القاسم، عبد اهلل، ُرَقيَّة، 
زينب، ُأمُّ ُكْلُثوم دان فاطمة.

توكوه فرنياضاءن يغ كاي دان برجاي.كرجاي

اورغ فرتام يغ منريما إسالم.كإسالمن

تاهون كسفولوه كرسولن فد اوسيا 65 كوفاتن
تاهون.

5.7.1

صيفت اوتام
سيدتنا َخِديَجة سأورغ يغ بيجق برتيندق.   .1

   بلياو مروجوع سأورغ يغ برعلمو ياءيت َوَرَقة بن َنْوَفل     
  اهلل  رسول  ممبريكن كات۲ سماغت كفد  سرتا 

كتيك بضيندا منريما وحي يغ فرتام دضوا ِحَراء.

5.7.2

وانيتا سوري تالدن اومة
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اعتبار
كيت هندقله:

برتيندق دغن بيجق.  		•
. مندرماكن هرتا دجالن اهلل 		•

سوك ممبنتو. 		•
استقامة ممفرجواغكن اضام إسالم. 		•

سنتياس مثوكوغ اغضوتا ضلوارض يغ بردعوه دجالن 	• 
. اهلل

سفيكتروم علمو
درفد علي  بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا،

“سباءيق-باءيق وانيتا فد 
زمانث اياله مريم بنت 

عمران دان خديجة بنت 
خويلد”.

)متفق عليه(

سيدتنا َخِديَجة ممفوثاءي سماغت فغوربانن يغ تيغضي.   .2

باثق هرتاث دضوناكن اونتوق ممبنتو اومت إسالم فد 
سماس  َهاِشم  بني  كلوارض  ترماسوقله  إسالم،  اول 
دفوالو اوليه مشركين قريش.  فد ساعت كماتين بلياو، 

. كسلوروهن هرتاث تله دبلنجاكن كجالن اهلل

سومبغن

سيدتنا َخِديَجة  سنتياس برسام دغن سوامي يغ ترخينتا.  .1

بلياو ممبري سوكوغن فنوه دالم سموا تيندقن رسول اهلل 
. سباضاي خونتوه بلياو مثدياكن بكلن كفد رسول اهلل 

 سوقتو دضوا ِحَراء.
فثوكوغ   دان  فندوروغ  منجادي    َخِديَجة  سيدتنا   .2

فرجواغن رسول اهلل  مثيبركن دعوه إسالم.
سيدتنا َخِديَجة  تله ممبلنجاكن سموا هرتاث اونتوق   .3

إسالم. بلياو ممبنتو اورغ يغ كسوسهن دغن حاصيل 
فرنياضاءنث.

بيمبيغ موريد منخونتوهي صيفت سيدتنا خديجة دالم كهيدوفن.   5.7.5

5.7.4

5.7.3

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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سيدتنا عائشة  سريكندي علمو

سفيكتروم علمو
اهلل ممبرسيهكن سيدتنا 

عائشة درفد فتنه
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  

ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ...

)سورة النُّور، 24: اية 11(
مقصود:

سسوغضوهث اورغ يغ 
ممباوا بريتا دوستا ايت اياله 

سضولوغن درفد كالغن 
كامو، جاغنله كامو مثغك 

)بريتا يغ دوستا( ايت بوروق 
باضي كامو، بهكن بريتا 
ايت باءيق باضي كامو. 

ستياف اورغ  انتارا مريك 
اكن براوليه حكومن سفادن 
دغن كسالهن يغ دالكوكنث 

ايت...

صيفت اوتام
خردس 

دان 
فينتر

سيدتنا عائشة  مندافت ديديقن درفد 
ايهنداث دان درفد رسول اهلل . بلياو راجين 

برتاث دان ساللو مغيكوتي مجليس علمو 
رسول اهلل .  انتارا علمو يغ دكواساءيث 
ترماسوقله القرءان، حديث، بهاس عرب، 

شعير دان فراوبتن.

صبر 
دان 
تابه

 افابيال دفتنه اوليه ضولوغن منافق دالم 
ْفك. بلياو برسره ديري كفد  فريستيوا َحِديُث الِْ
اهلل . اخيرث تورون اية القرءان ممبرسيهكن 

سيدتنا عائشة درفد فتنه ترسبوت.

5.7.2

روايت هيدوف
عائشة بنت أبو بكر.نام سبنر

بغساون قريش درفد سوكو بني َتْيِم.كتورونن

يَقة يغ برمقصود وانيتا يغ بركات بنر دان ضلرن الِصدِّ
الُحَمْيَراء )فوتيه كميره-ميرهن(.

بركهوين دغن رسول اهلل  فد بولن شوال، فركهوينن
تيض تاهون سبلوم هجرة.

تاهون 58 هجرة فد اوسيا 67 تاهون.كوفاتن

5.7.1
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سفيكتروم علمو
ُعْرَوة بركات كفد سيدتنا 
عائشة “علمو فغتاهوانمو 
يغ لواس تيدق مغحيرانكن 
ساي كران ديريمو ايستري 
رسول اهلل  دان انق كفد 

أبو بكر”.
)أحمد(

فموره 
دان 

لمبوت 
هاتي

سيدتنا عائشة  ساغت درماون. بلياو 
سوك برصدقه اف سهاج يغ اد دتاغنث. بلياو 

فرنه ممبريكن سبيجي كورما كفد سأورغ 
وانيتا برسام دغن دوا اورغ انقث، سدغكن 

ايت سهاجله مكانن يغ بلياو اد.

سومبغن
  مروايتكن تيدق كورغ درفد 2210 حديث رسول اهلل  .1

دالم فلباضاي بيدغ.
تمفت روجوعن فارا صحابت دان اومت إسالم سلفس   .2

دالم حال كوانيتاءن  تراوتاماث    اهلل  كوفاتن رسول 
دان ككلوارضاءن.

فاكر دالم فلباضاي بيدغ علمو انتاراث ترماسوقله علمو   .3

بهاس  فقه كوانيتاءن،  تراوتاماث  فقه  حديث،  القرءان، 
عرب دان شعير.

5.7.3

اعتبار
كيت هندقله:

بالجر برسوغضوه-سوغضوه سهيغض منجادي فاكر   	•
دالم بيدغ يغ دفالجري.

. برصبر دان بردعاء سرتا برسره ديري كفد اهلل  	•
برصدقه دان سوك ممبنتو.  	•

5.7.4

مينتا موريد ممبوات كاجين فرفوستاكاءن تنتغ سيدتنا عائشة  دان مغحاصيلكن  	
بوكو سكراف.

مينتا موريد منخونتوهي فغوربانن عائشة  دالم منونتوت علمو. 	 5.7.5

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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سيرة دان تمدون إسالم

سيدتنا فاطمة  راتو شرض
سفيكتروم علمو
فد سواتو كتيك سيدنا

  ممينتا فاطمة  علي
  برجومفا رسول اهلل
اونتوق مندافتكن فمبنتو 
رومه. نصيحت بضيندا، 

“ايغينكه كامو بردوا اكو 
تونجوقكن فركارا يغ لبيه 
باءيق درفد فمبنتو رومه؟ 
 مك سبلوم تيدور باخاله

اهللُ َأْكَبُر، ُسْبَحاَن اهللِ دان 
اَْلَحْمُد هلِلِ سباثق 33 كالي.

)مسلم(

سفيكتروم علمو
 صيفت خقنا فاطمة

ترهادف ايهنداث:
فد سواتو هاري، كتيك 

رسول اهلل  سدغ 
سجود منونايكن صالة 

دكعبة، اورغ مشركين تله 
ملتقكن اوري اونتا كأتس 

بادن بضيندا. اللو فاطمة 
ممبرسيهكن بضيندا درفد 

كوتورن ترسبوت.

صيفت اوتام
كاسيه 

دان طاعة 
كفد 

ايهنداث

سالءين مثوكوغ اوسها دعوه، بلياو جوض 
مغوروس ماكن دان مينوم ايهنداث سلفس 

كماتين ايبوث سهيغض دضلر “اُمُّ أبِيها” يغ 
برمقصود “ايبو كفد ايهث”.

رضا 
دان تابه 
ترهادف 

فركارا يغ 
برالكو 

فد اغضوتا 
كلوارضاث

سيدتنا فاطمة رضا دغن دوضاءن يغ دهادفي 
اوليه رسول اهلل  دان تابه مغهادفي 

كهيدوفن يغ سربا ككورغن.

5.7.2

روايت هيدوف
فاطمة بنت محمد .نام سبنر

الَزْهَراء يغ برمقصود فوتيه برسري-سري.ضلرن
بركهوين دغن سيدنا علي  دان فركهوينن

دكورنياءي امفت اورغ خهاي مات، ياءيت 
حسن، حسين، زينب دان ُأمُّ ُكْلُثوم.

كدودوقن 
دالم 

كلوارض
فوتري بوغسو رسول اهلل  دان سيدتنا 

. َخِديَجة

كانق٢ فرمفوان فرتام يغ منريما إسالم.كإسالمن
انم بولن سلفس كوفاتن رسول اهلل  فد كوفاتن

اوسيا 28 تاهون.

5.7.1
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

ت – تابه مغهادفي، 
دوضاءن هيدوف

أ – أم أبيها، 
فاطمة  منجاض 

ماكن مينوم ايهث 

ب – بوغسو،
 فاطمة  فوتري 
 بوغسو رسول اهلل

أ
بت

سفيكتروم علمو
درفد عثمان  بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا: 

َصْبًرا، َصْبًرا آَل ياِسٍر، فِإنَّ 
َمْوِعَدُكُم اْلَجنَُّة

)الحاكم، الطبراني، البيهقي(
مقصود: 

برصبرله كلوارض َياِسر 
سسوغضوهث تمفتمو شرض.

بيمبيغ موريد منخاري معلومت تمبهن تنتغ قيصه سيدتنا فاطمة  دان بنتغكنث ددالم كلس. 	

سومبغن
فندوروغ كفد رسول اهلل  كتيك دتنتغ اوليه كافير   .1

قريش.
مغمبيل برت ترهادف ايهنداث دغن ممبري خدمت بقتي   .2

دالم مثدياكن كفرلوان هارين.
برجاي منديديق انق-انقث منجادي مسلم يغ صالح.  .3

5.7.3

اعتبار
كيت هندقله:

منجادي انق يغ صالح دان صالحة.  	•
برخدمت كفد ايبو باف درومه.  	•

. مندوروغ موجودكن كلوارض يغ منطاعتي اهلل  	•

5.7.4

َهَداء )فغهولوواتي  سيدتنا ُسَميَّة  َسيَِّدُة الشُّ
فارا شهيد(

روايت هيدوف
ُسَميَّة بنت ُحبَّاط.نام سبنر
بكس همبا كفد أبو ُحَذْيَفة الَمْخُزومي.ستاتوس

ار.فركهوينن بركهوين دغن َياِسر بن َعاِمر. انقث برنام َعمَّ
وانيتا فرتام يغ ماتي شهيد.كلبيهن

كلوارض ُسَميَّة انتارا ضولوغن تراول مملوق كإسالمن
إسالم.

دسوال دغن تومبق اوليه أبو َجَهلكوفاتن

5.7.1
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

سفيكتروم علمو
رخصة دالم فثاتاءن ايمان

كتيك دتيندس
فرمان اهلل يغ برمقصود:

سسيافا يغ كفور كفد اهلل 
سسوده اي برايمان )مك 

باضيث كموركاءن دان 
عذاب دري اهلل(، كخوالي 
اورغ يغ دفقسا )مالكوكن 

كفور( سدغ هاتيث تنغ 
تنترم دغن ايمان.

)سورة النَّْحل، 16: اية 106(

اعتبار
كيت هندقله: 

مغهرضاءي عقيدة دان ايمان.  	•
ممليهارا ايمان درفد فركارا يغ بوليه مروسقكنث.  	•

تضس منضقكن كبنرن.   	•
برخيتا-خيتا اونتوق ماتي شهيد.  	•

5.7.4

صيفت اوتام
كصبرن يغ 
تيغضي دالم 

ممفرتاهنكن 
عقيدة إسالم

ُسَميَّة دان اغضوتا كلوارضاث دسيقسا  			•
دغن كجم دتغه كفانسن فادغ فاسير. 

ُسَميَّة دان كلوارضاث دفقسا اونتوق 
كمبالي كفد اضام اصل مريك تتافي 

 . مريك تتف برايمان كفد اهلل
ُسَميَّة اخيرث ماتي دسيقسا اوليه أبو 
جهل ماناكاال سواميث شهيد عاقبة 

دسيقسا.
ار فوال تروس برتاهن واالوفون  َعمَّ 			•

دسيقسا دغن فلباضاي خارا سهيغض 
اخيرث دي ترفقسا برفورا-فورا 
مغيكوت كهندق كافير قريش.

5.7.2

سومبغن
منجادي خونتوه دالم ممفرتاهنكن اضام إسالم.  .1

سغضوف مغضادايكن ثاواث دمي إسالم.  .2

ممبري ايميج يغ باءيق دالم ممفرجواغكن عقيدة إسالم.  .3

5.7.3

بيمبيغ موريد اونتوق ملقساناكن اكتيؤيتي “Explore Race” وانيتا سوري تالدن اومة  	
دان كاءيتكن دغن كهيدوفن موريد.

5.7.5
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ضورو
نوتا 

سيرة دان تمدون إسالم

ماللوءي  مغحياتيث  سرتا    ُسَميَّة  سيدتنا  تنتغ  تمبهن  معلومت  منخاري  موريد  بيمبيغ  	
فرسمبهن الكونن.

اكتيؤيتي
  برتيماكن “سيدتنا َخِديَجة  فرتنديغن برخريتا   .1

وانيتا سوري تالدن اومة”.
. حاصيلكن بوكو سكرف تنتغ سيدتنا عائشة  .2

تيمفوه  دالم    فاطمة  تنتغ سيدتنا  معلومت  ثاتاكن   .3
سفولوه مينيت. كوغسيكن برسام راكن اندا دهادفن 

كلس.
كاجي قيصه فثيقساءن كلوارض ُسَميَّة.  .4

ار دان أبو جهل. الكونكن واتق ُسَميَّة، ياسر، َعمَّ 	•  

باءيق  كومفولن يغ برجاي مالكونكن واتق دغن  		•   

دكيرا سباضاي فمنغ.  

فنيالين
ثاتاكن روايت هيدوف مريك سخارا ريغكس، ياءيت:  .1

 سيدتنا عائشة •   سيدتنا َخِديَجة •  
 سيدتنا ُسَميَّة •   سيدتنا فاطمة •  

فيليه ساتو توكوه يغ برايكوت. كمودين، ترغكن   .2
خارا اندا منخونتوهي صيفت اوتام توكوه سريكندي 

إسالم ايت.
 سيدتنا عائشة •   سيدتنا َخِديَجة •  
 سيدتنا ُسَميَّة •   سيدتنا فاطمة •  

جلسكن سومبغن سيدتنا َخِديَجة  ترهادف   .3
فركمبغن إسالم.
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اخلق إسلمية
بيدغ

ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   
)سورة الَقَلم، 68: اية 4(

مقصود:
دان سسوغضوهث اغكاو )محمد( مميليقي اخالق يغ موليا.

6
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اخالق إسالمية

سفيكتروم علمو
 ، درفد ِعْمَران ْبن ُحَصْين

 رسول اهلل  برسبدا:
“ِإنَّ اْلَحَياَء َل َيْأِتي ِإلَّ ِبَخْيٍر”.
)متفق عليه(

مقصود:
سسوغضوهث مالو تيدق 

داتغ مالءينكن دغن كباءيقن.

كمبالي كفد فراساءن فطره دان راس سضن. بهاس
براسا عاءيب اتاو فراساءن تيدق سليسا مالو

اونتوق مالكوكن سسواتو يغ بوروق 
كران تيدق ماهو دهينا.

ايستيله

دالم حديث درفد أنس  رسول اهلل  منرغكن: 

فرمان اهلل  تنتغ صيفت مالو دالم القرءان:

مقصود مالو 6.5.1

دليل نقلي بركناءن مالو 6.5.2

ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  
گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ    ...

)سورة الَقَصص،	28: اية 25(
مقصود:

داتغ  ايت  براديق  دوا  فرمفوان  سأورغ  ساله  كمودين 
مندافتكن موسى دغن برجالن دالم كأداءن ترسيفو-سيفو 
اونتوق  منجمفوتمو  بافاكو  بركات “سبنرث  سمبيل  مالو 
ممبالس بوديمو كران ممبري مينوم بيناتغ ترنقن كامي”...

)ابن ماجه( ِإنَّ ِلُكلِّ ِدْيٍن ُخُلًقا َوُخُلُق ْاِلْسَلِم اْلـَحَياُء.  
مقصود: 

اخالق  اخالق،  اد  ايت  اضام  باضي ستياف  سسوغضوهث 
إسالم ايت اداله مالو.

مالو فريساي ايمان
ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

درفد أبو َمْسُعود األنصاري الَبْدِري  رسول اهلل  برسبدا:

مروفاكن  مالو  صيفت  بهاوا  منونجوقكن  اين  حديث 
تله  سسأورغ  جك  سسأورغ.  ديري  مرواه  خرمينن 
هيلغ مالو، مك هيلغله مرواه ديري دان اكن مالكوكن 

دوسا.
مالو مروفاكن ادب يغ باءيق، ممفوثاءي كلبيهن دان 

منونجوقكن صيفت موليا سسأورغ.

دالم حديث رسول اهلل  منرغكن: 

سفيكتروم علمو
درفد أبو ُهَرْيَرة ، سبدا 

: نبي
 اِليَماُن ِبْضٌع َوِستُّوَن 

ُشْعَبًة، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن 
اْلِيَماِن.

)متفق عليه(
مقصود:

ايمان ايت لبيه انم فولوه 
خابغ، دان مالو سبهاضين 

درفد خابغ ايمان.

ِإنَّ ِمَن اْلَحَياِء َوَقاًرا َوِإنَّ ِمَن اْلَحَياِء َسِكيَنًة.   )متفق عليه(
مقصود: 

سسوغضوهث اورغ يغ ممفوثاءي صيفت مالو اد كمولياءن 
دان كتنغن جيوا.

درفد ُبَشْير بن َكْعِب دالم كتاب الِحْكَمة بركات:

...ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي؛ َفاْصَنْع َما ِشْئَت.
)البخاري( مقصود: 
...افابيال كامو  تيدق مالو مك بواتله اف٢ يغ كامو سوك.

بيمبيغ موريد ممبوات كاجين فرفوستكاءن تنتغ صيفت مالو يغ اد دالم قيصه انق  
. نبي شعيب  
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ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

: صيفت مالو يغ دعملكن اوليه رسول اهلل
  رسول اهلل مالكوكن  باثق عبادة كران صيفت مالو كفد اهلل

دان اونتوق منجادي همبا يغ برشكور.

خونتوهث  حرام،  يغ  دان  معصية  فركارا  مالكوكن  مالو   .1
مالو برجودي، مغومفت دان مغوتوق راكن.

مالو ملغضر فرينته اهلل، سفرتي تيدق منونايكن صالة فرض،   .2
ماكن دخاليق راماي فد سياغ  هاري فد بولن رمضان.

مالو منيغضلكن فركارا سنة، سفرتي تيدق منونايكن صالة   .3
سنة رواتب، تيدق مندرما كتيك راكن دتيمفا مصيبة.

مالو مالكوكن فركارا مكروه، سفرتي ماكن دغن تاغن   .4
كيري، بربوال كوسوغ دان برخاكف تيدق سوفن.

 خونتوه صيفت مالو عملن رسول اهلل 6.5.3

صيفت مالو يغ دتونتوت 6.5.4

كهيدوفن  دالم  دخونتوهي  بوليه  يغ    اهلل  رسول  مالو  صيفت  مثنارايكن  موريد  		مينتا 
سباضاي فالجر.

الُمِغيَرة  مروايتكن بهاوا، رسول اهلل  ضيضيه 
منونايكن صالة مالم سهيغض بغكق كدوا-دوا بله 

كاكيث. افابيال دتاث، بضيندا منجواب: 

                          )البخاري(َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا.      
مقصود: 

اداكه اكو اين همبا يغ تيدق برشكور؟

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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اخالق إسالمية

انتارا صيفت مالو يغ دالرغ  اداله سفرتي يغ برايكوت:
صيفت مالو يغ دالرغ 6.5.4

مالو بالجر

مالو مالكوكن فرينته اضام صيفت مالو 
يغ دالرغ

مالو براد دهادفن دالم   .1
كلس.       

مالو ممباخ دخاليق   .2
راماي.

مالو كمجليس علمو.  .3
مالو برتاث ضورو.  .4

مالو مندمفيغي علماء. 	.5

مالو مالكوكن كباءيقن
مالو برتاث.  .1

مالو براد دالم مجليس   .2
علمو.

مالو منجادي امام صالة.  .1
مالو براوخف دهادفن   .2

خاليق.
مالو مغاكو ايبو يغ توا   .3

دان ميسكين.
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ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

هوبوغن صيفت مالو دغن ايمان 6.5.5

.”Think Pair Share“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		

اْلَحَياُء ِمَن اْلِيَماِن.
)متفق عليه( مقصود:  

مالو ايت سبهاضين درفد ايمان.

اورغ يغ برايمان سنتياس مالو اونتوق مالكوكن 
الرغن اهلل  دان منيغضلكن سوروهنث. درفد َعْبُد اهلل 

: بن ُعَمر سبدا رسول اهلل

برداسركن حديث دأتس دافت دفهمي بهاوا تاهف 
مالو  مالو.  صيفت  رافت دغن  بركاءيت  ايمان سسأورغ 
يغ دمقصودكن اياله مالو يغ منفتي كهندق شرع دان يغ 
اونتوق  مالو  سنتياس  برايمان  يغ  اورغ  كباءيقن.  ممباوا 

مالكوكن الرغن اهلل  دان منيغضلكن سوروهنث.
سباليقث اورغ يغ تيدق اد صيفت مالو اكن مالكوكن 
معصية تنفا سضن سيلو. اوليه ايت، كأيمانن دان كطاعتن 

سسأورغ ايت بركاءيت رافت دغن صيفت مالو.

188

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2



ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

مالو مالكوكن معصية كران   .1
تاكوت دان سضن كفد اهلل يغ مها 

مليهت. خونتوهث بردوا-دواءن 
انتارا لالكي دان فرمفوان يغ بوكن 

َمْحَرم تنفا ايكتن يغ صح.
بينتيغ كأيمانن. اورغ يغ   .2
مالو اكن منجاض مرواه 
ديري درفد ترجبق دغن 

ضجاال تيدق برمورل.

برلومبا-لومبا منطاعتي   .3
فرينته اهلل دان رسول 
سرتا مغهارفكن رضا 

. صيفت مالو سسأورغ اهلل  .4
مثرلهكن كخنتيقن 

اخالق دان كمولياءن 
انسان.

اورغ يغ فمالو   .5
سنتياس ترهيندر درفد 

مالكوكن معصية.

كفنتيغن صيفت مالو 6.5.6

كفنتيغن 
صيفت مالو

بيمبيغ موريد مغعملكن صيفت مالو دالم كهيدوفن سهارين. 	 6.5.7
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فنيالين

برداسركن كوميك اين، بريكن كومينتر اندا تنتغ صيفت مالو يغ دتونتوت دان   .1
يغ دالرغ.

ثاتاكن مقصود مالو دري سضي بهاس دان ايستيله.  .1

ثاتاكن دليل نقلي بركاءيتن صيفت مالو يغ دتونتوت دالم إسالم.  .2

ثاتاكن خونتوه صيفت مالو يغ فاتوت دعملكن اوليه موريد.   .3

رسول اهلل  برسبدا يغ برمقصود “سسوغضوهث مالو ممباوا كباءيقن”.  .4

    ترغكن فندافت اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن ترسبوت.
كاتضوريكن صيفت مالو يغ دتونتوت دان يغ دالرغ.  .5

 .6

باضايماناكه اندا دافت ممبنتوث مثلسايكن مسئله دأتس.  
  .7

    ترغكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.

اكتيؤيتي

: برداسركن قيصه انق نبي شعيب  .2
بينخغكن بنتوق فرضاءولن يغ بوليه  •  
دالكوكن دان يغ فرلو دجاءوهي.   

هوبوغكاءيتكن صيفت مالو دغن ايمان.  •  

زاليحا مالو اونتوق منجواب سوءالن ضورو ددالم كلس كران تاكوت دترتاواكن. 
ثاتاكن فندغن اندا بسرتا حجه يغ سسواي.

اكو تيدق بياسا 
فرضي كمسجد.

كناف مالو؟

عزمن، فتغ اين كيت فرضي 
تق نق له، اكو مالو. صالة مغرب دمسجد.

سسأورغ يغ برايمان كفد اهلل  اكن براسا مالو اونتوق مالكوكن معصية. 

2

4

1

3
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فرمان اهلل  تنتغ صيفت كاسيه سايغ اهلل  دالم القرءان:  .1

فرمان اهلل  تنتغ صيفت كاسيه سايغ سسام اورغ إسالم:  .2

درفد أنس بن مالك  رسول اهلل  برسبدا:  .3

خينتا،كاسيه، سايغ دان كخندروغن ديري. بهاس كاسيه 
كخندروغن ديري ترهادف سسواتو يغ باءيق.سايغ ايستيله

)سورة الَماِئَدة،	5: اية 13( ... ې  ى  ى  ائ  ائ   
مقصود: 

...سسوغضوهث اهلل سوك كفد اورغ يغ براوسها ممبوات كباءيقن.

)سورة الَفْتح،	48: اية 29(
مقصود:

 نبي محمد  اياله فسوروه اهلل، دان اورغ برسام دغنث برسيكف تضس ترهادف اورغ 
كافير )موسوه إسالم( دان بركاسيه سايغ سسام سنديري )اومت إسالم(...

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀڀ  ...

مقصود كاسيه سايغ )َمَحبَّة( 6.6.1

دليل نقلي كاسيه سايغ )َمَحبَّة( 6.6.2

َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُيِحبَّ ِلَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه.                  )متفق عليه(
مقصود: 

تيدق )سمفورنا(  ايمان سسأورغ كامو هيغض دي كاسيه كفد ساوداراث سباضايمان دي 
مغاسيهي ديريث سنديري.”

مثماي كاسيه منواي سايغ

191

بيدغ  اخالق إسالمية

فالجرن
25



ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

سايغ رسول كفد خديجة تيدق ترفري،
باجو يغ كويق دجاهيتث سنديري،

صيفت ترفوجي رسول واجب دأيكوتي،
عملكن كاسيه سايغ اضر دبركتي.

رسول اهلل مغوخوف خوخو ترسايغ،
دتاث صحابت يغ تيدق بربوات دمكين،

جوابث َمن ال َيْرَحم ال ُيْرَحم،
اف يغ دالكوكن رسول ايت اجرن.

كونجوغ-مغونجوغي، حرمت-مغحرمتي،
اومت دكاسيهي، دعاء دان شفاعة دبري، 

مثايغي بيناتغ جوض كضمرن نبي،

صحابت ممليهارا كوخيغ دفندغ تيغضي.

رسول مثايغي انق تيدق بربله باضي،
سمواث دالين دان دكاسيهي تيدق ترفري،

ماريله كيت سموا  ايكوتي سّنة نبي،
اضر هيدوف اين فنوه ارتي الضي دبركتي.

مينتا موريد مغنل فستي صيفت كاسيه سايغ رسول اهلل  يغ تردافت دالم فتيقن.  
مينتا موريد ممبوات فرسمبهن كومفولن دالم فلباضاي بنتوق.  

 صيفت كاسيه سايغ رسول اهلل 6.6.3
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ضورو
نوتا 
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خونتوهصيفت 
منخينتاءي اهلل  دان 1

رسول 
. دان رسول اهلل  مندهولوكن فرينته اهلل 	

منضور فربواتن موغكر. 	

مغاسيهي ايبو باف، 2
اديق-براديق دان قوم 

قرابت

منطاعتي ايبو باف. 	

مغاسيهي اديق-براديق اتس داسر صلة الرحيم. 	

منزيارهي سانق ساودارا دان ممنوهي اوندغن. 	

مغاجق برساما-سام بربوات كباءيقن دان مغعملكن مثايغي ساودارا سأضام3 	

. فرينته اهلل
مغحرمتي اورغ يغ لبيه توا. 	

مغاسيهي اورغ يغ ليبه مودا. 	

ممبنتو انق يتيم، وانيتا، اورغ ميسكين دان اورغ 	 

كورغ اوفاي.

خونتوهصيفت 
خينتا يغ ملمفاوي باتس 1

شرع
خينتا انتارا لالكي دغن فرمفوان اجنبي سهيغض مندوروغ 

فربواتن زنا.
كاسيه دمي كفنتيغن 2

كبنداءن
خينتا كران روفا فارس، هرتا بندا دان فغكت.

مغوتاماكن راكن لبيه درفد ايبو باف.سايغ سخارا كتراللوان3

 صيفت كاسيه سايغ يغ دريضاءي اهلل 6.6.4

 صيفت كاسيه سايغ يغ دموركاءي اهلل 6.6.4

.”Home Group Colour Group“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي		
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ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

ايمان  دغن  رافت  يغ  كاءيتن  ممفوثاءي  سايغ  كاسيه 
سسأورغ. أبو ُأَماَمة  بركات، رسول اهلل  برسبدا:

فرلو  إسالم  اورغ  بهاوا  منرغكن  دأتس  حديث 
هندقله  ممبنخي جوض   . اهلل  بركاسيه سايغ كران 
كران اهلل . كيت هندقله ممبنخي فربواتن يغ مثالهي 

شرع يغ دالكوكنث، بوكن ممبنخي فالكوث.  

هوبوغن صيفت كاسيه سايغ دغن ايمان 6.6.5

َفَقِد  اهللِ  َوَمَنَع  هلِل  َوَأْعَطى  اهلِل  أَبَغَض  َو  اهلِل  َأَحبَّ  َمْن 
)أبو داود(اْسَتْكَمَل اْلِْيَماِن.

مقصود: 
سسيافا يغ منخينتاءي كران اهلل، ممبنخي كران اهلل، ممبري 
دان مغهالغ فمبرين كران اهلل، مك سسوغضوهث سمفورناله 

ايمان.

مينتا موريد منرغكن هوبوغن صيفت كاسيه سايغ دغن ايمان برداسركن حديث. 	

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2

194

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2



اخالق إسالمية

تونتوتن بركاسيه سايغ 6.6.6

ساي سايغ اهلل  كران اهلل  مها فمبري رحمة دان 
نعمت. اهلل  ممبريكن فلباضاي نعمت كفد ساي 

سفرتي نعمت ايمان، كسمفورناءن توبوه بادن، كصيحتن،  
: دان دكليليغي اوليه اورغ ترسايغ. فرمان اهلل

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  
)سورة الَنْحل،	16: اية 18(

مقصود: 
دان جك كامو مغهيتوغ نعمت اهلل )يغ دليمفهكنث كفد 

كامو( كامو تيدق اكن دافت مغهيتوغث ساتو فرساتو. 
سسوغضوهث اهلل  امت فغمفون الضي امت مغاسيهين.

ساي سايغ رسول اهلل  كران بضيندا سغضوف 
منغضوغ فلباضاي اوجين كتيك مثمفايكن دعوه إسالم. 

دغن اوسها بضيندا، إسالم ترسيبر سهيغض ساي 
منجادي سأورغ مسلم. ساي بردعاء سموض ساي 

ممفراوليه شفاعة بضيندا دان  دكورنياءي نعمت شرض. 
: فرمان اهلل

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

)سورة آِل ِعْمَران،	3: اية 31(
مقصود:

  كاتاكنله )واهاي محمد( جك بنر كامو مغاسيهي اهلل
مك ايكوتيله اكو، نسخاي اهلل  مغاسيهي كامو سرتا 
مغمفونكن دوسا كامو دان )ايغتله( اهلل  مها مغمفون 

الضي مغاسيهني.
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ضورو
نوتا 

اخالق إسالمية

ساي سايغ فلورا دان فاونا. فلورا منجاديكن هيدوف ساي لبيه اينده دان 
خريا. فاونا فوال مغكلكن كسأيمبغن ايكوسيستم. فلورا دان فاونا جوض 

ممبكلكن سومبر ماكنن يغ حالل دان برفاءيدة كفد كصيحتن.

		مينتا موريد منوليس دأتس كرتس، تونتوتن مغاسيهي اهلل ، رسول اهلل ، كلوارض، 
انسان دان عالم سرتا بنتغكنث ددالم كلس.

ساي سايغ سموا اورغ إسالم كران مريك ساودارا سأضام. ساي براس 
ضمبيرا دان سالمت براد برسام دغن مشاركت مسلم. ساي جوض كاسيه 

كفد اورغ يغ بوكن إسالم كران كحاضيرن مريك ممبري فلواغ كفد 
: ساي اونتوق بردعوه دان منمبه كباجيقن. فرمان اهلل

ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب
           )سورة ُلْقَمان،	31: اية 18(

مقصود:
دان جاغنله اغكاو مماليغكن موكامو )كران ممندغ رنده(كفد ماءنسي، دان جاغنله اغكاو 
تيدق سوك كفد ستياف    اهلل  برالضق سومبوغ. سسوغضوهث  برجالن دبومي دغن 

اورغ يغ سومبوغ تكبور دان ممبغض ديري.

ساي سايغ ايبو باف ساي كران ايبو ساي مالهيركن ساي دان ايه ساي 
ممبري نفقه كفد ساي. مريك بردوا مغاسيهي ساي دان منديديق ساي. 

ساي جوض سايغ اديق-براديق ساي كران مريك باثق ممبنتو ساي. 
: فرمان اهلل

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ                                                         )سورة ُلْقَمان،	31: اية 14(

مقصود: 
دان كامي واجبكن ماءنسي بربوات باءيق كفد كدوا-دوا ايبو بافاث. ايبوث تله مغاندوغث دغن 
منغضوغ كفايهن )دري اول مغاندوغ هيغض اخير مثوسو( دان تيمفوه منخرايكن سوسوث 
اداله دالم ماس دوا تاهون )دغن يغ دمكين( برشكورله كفداكو دان كفد كدوا-دوا ايبو 

بافامو. )ايغتله( كفداكو جوا تمفت كمبالي )اونتوق منريما بالسن(.
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ضورو
نوتا 
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تولوغ-منولوغ كأره كباءيقن دان برفسن دغن كبنرن.  .1

برسغك باءيق دان منوتوف عاءيب اورغ الءين.  .2

منجاض توتور كات سوفايا تيدق مثاكيتي هاتي دان   .3
فراساءن.

مبري هديه دان منزيارهي اغضوتا كلوارض، ضورو دان   .4
راكن.

مغحرمتي يغ لبيه توا دان مغاسيهي يغ مودا.  .5

مرنده ديري كفد اورغ الءين.  .6

ممنوهي تونتوتن اضام كران اهلل  دان رسول اهلل   .1

 مغاجر اومت إسالم بركاسيه سايغ. سباضاي 
مسلم، كيت دتونتوت منخينتاءي اهلل  دان رسولث 

لبيه درفد سضاال-ضاالث.
بيمبيغن  فراتورن دان  فراساءن خينتا مغيكوت  2. مراعي 
اضام. خونتوهث منخينتاءي هرتا. إسالم مغضاريسكن 
خارا مندافتكن هرتا دان سومبر فمراوليهن هرتا هندقله 

حالل دان دضوناكن فد جالن يغ بتول دان باءيق.

خارا مثوبوركن صيفت بركاسيه سايغ 
 يغ دريضاءي اهلل

6.6.7

حكمه صيفت كاسيه سايغ دالم كهيدوفن 6.6.8

بيمبيغ موريد مغعملكن صيفت كاسيه سايغ دالم كهيدوفن. 	 6.6.9
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فنيالين
افاكه يغ دمقصودكن دغن كاسيه سايغ؟  .1

ثاتاكن دليل تونتوتن مغعملكن صيفت كاسيه سايغ.  .2

جلسكن فرانن صيفت كاسيه سايغ دالم منيغكتكن كأيمانن.   .3
كاون اندا ممينتا مموات ناءيق ضامبر يغ تيدق منوتوف عورت ماللوءي مديا    .4

سوسيال. هورايكن تيندقن اندا.
. ترغكن دوا خارا مثوبوركن صيفت كاسيه سايغ يغ دريضاءي اهلل  .5

 .6

   راملكن كأداءن مشاركت إسالم جك صيفت كاسيه سايغ دأبايكن. 
 .7

افاكه تيندقن يغ واجر اندا الكوكن؟  

اكتيؤيتي
خاري معلومت كلبيهن بركاسيه سايغ ترهادف ايبو باف، انق،              .1

اديق-براديق، انق يتيم، اورغ كورغ اوفاي، اورغ بوكن إسالم دان حيوان 
سخارا بركومفولن.

سورت صحابت ميستري: توليس كات٢ نصيحت كفد راكن اندا فد    .2
سهالي كرتس تنفا فغتاهوانث.كمودين كومفول كرتس ترسبوت دالم بكس 
يغ ترتوتوف. ضورو اكن مغمبيلث سخارا راوق دان ممباخاث دهادفن كلس.

اندا منريما ميسيج فسنن ريغكس درفد سسأورغ يغ ملواهكن فراساءن 
خينتا كفد اندا. 

مشاركت هاري اين تراللو سيبوق مغجر كميوهن هيدوف هيغض مغابايكن 
انق دان كلوارض.
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حديث درفد َعْبُد اهلل بن َعْمرو، رسول اهلل  برسبدا:  .2

)سورة النَِّساء،	4: اية 36(

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      
مقصود:

هندقله كامو برعبادة كفد اهلل ، جاغنله كامو ممفرسكوتوكن اهلل  دغن سسواتو. هندقله 
كامو بربوات باءيق كفد كدوا ايبو باف دان قوم قرابت، انق يتيم، اورغ ميسكين، جيرن تتغض 
يغ دكت دان يغ جاءوه، راكن سجاوت، اورغ مسافير يغ ترلنتر دان همبا سهيا يغ كامو ميليقي. 

سسوغضوهث اهلل  تيدق سوك كفد اورغ يغ سومبوغ تكبور دان ممبغضاكن ديري.

دليل نقلي كواجيفن برادب كفد ايبو باف 6.7.1

اهلل  مواجبكن اومت إسالم سوفايا بربوات باءيق كفد كدوا ايبو باف. 
: فرمان اهلل  .1

ِرَضى الرَّبِّ ِفي ِرَضى اْلَواِلِد، وَسَخُط الرَّبِّ ِفي َسَخِط اْلَواِلِد. 
)التِّْرِمِذي( مقصود: 
رضا توهن )اهلل ( ترلتق فد رضا ايبو باف دان كموركاءن توهن )اهلل ( ترلتق فد 

كمارهن ايبو باف.

مولياكن ايبو باف بهاضياكن كلوارض
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خارا برادب اسفيك

ستياف انق واجب بركاسيه سايغ ترهادف ايبو باف. خونتوهث سنتياس   •
منجاض هاتي دان فراساءن سرتا تيدق ممبنخي مريك.

فريهاتين دان مغمبيل برت دغن ساللو برتاث خبر سرتا مغهولوركن بنتوان   •
يغ دفرلوكن.

حرمت-مغحرمتي انتارا ساتو سام الءين دغن مموفوق كاسيه سايغ دان   •
ممبينا كلوارض بهاضيا. خونتوهث ساللو خريا دان منونجوقكن موك 

مانيس دهادفن مريك.

هاتي

برسوفن سنتون. برخاكف دغن نادا سوارا  دان اينتوناسي يغ لمه لمبوت.  •
خونتوه تيدق منيغضيكن سوارا دان ماره.

تيدق مثغضه فرخاكفن ايبو باف. مندغر دغن فنوه فرهاتين، جك تيدق   •
برستوجو دغن اف يغ دفركاتاكن ديام سهاج.

مغضوناكن سوارا يغ لمبوت باضي مثنغكن هاتي دان منجاض فراساءن   •
مريك.

فرخاكفن

ساللو منزيارهي ايبو باف دان كلوارض جك تيغضل براسيغن. دغن   •
مغونجوغي مريك، دافت مغهيلغكن فراساءن ريندو ترهادف انق دان خوخو.

منجاض هوبوغن باءيق دغن كاون ايبو باف دافت مغيرتكن صلة الرحيم دالم   •
مشاركت.

مراوت دان منجاض ايبو باف يغ ساكيت دان توا. خونتوهث ممباوا مريك   •
كهوسفيتل اونتوق مندافت راوتن يغ سفاتوتث.
ممبريكن نفقه اتاو فربلنجاءن كفد ايبو باف.  •

تيغكه الكو

خارا برادب كفد ايبو باف دان كلوارض 6.7.2

.”Stay and Stray“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي  

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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اومت إسالم دافت:
ملقساناكن فرينته اهلل  دان رسول يغ   •

مغهندقي ستياف اورغ إسالم برادب دغن ابيو 
باف دان كلوارض.

ممبينا كويباواءن ديري. كلوارض يغ  بهاضيا دان   •
ساليغ بركاسيه سايغ دافت ممبنتوق اينديؤيدو يغ 

برجاي ددنيا دان دأخيرة.
منجادي خونتوه تالدن كران ستياف اورغ يغ   •
برادب دغن ابيو باف اكن دأيكوتي اوليه اورغ 

الءين.
ممبينا كلوارض يغ بهاضيا كران ساليغ ممبنتو.  •

سفيكتروم علمو
َعْن َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعود 

 : ََّقاَل: َسَأْلُت النَِّبي 
َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اهللَِّ؟ 

َلُة َعَلى َوْقِتَها”  َقاَل: “الصَّ
؟ َقاَل: ِبرُّ  َقاَل: ُثمَّ َأيُّ

اْلَواِلَدْيِن...  
)متفق عليه(

مقصود:
  َعْبُد اهلل بن َمْسُعود

 ، برتاث كفد رسول اهلل
“افاكه عملن يغ دكاسيهي 
اوليه اهلل؟” جواب بضيندا، 

“صالة فد اول وقتو”. 
اللو دي برتاث الضي، 
“كمودين اف فوال؟” 

جواب بضيندا، “بربوات 
باءيق كفد ايبو باف”... 

كفنتيغن برادب كفد ايبو باف دان كلوارض 6.7.3

عملن
جاديكن دعاء اين سباضاي عملن 

هارين.
اللَُّهمَّ اْغِفْرَلَنا ُذُنوَبَنا َوِلَواِلِدْيَنا 

َواْرَحْمُهْم َكَما َربَّْوَنا ِصَغاًرا
مقصود:

يا اهلل، امفونكن دوسا كامي 
دان دوسا ايبو باف كامي، دان 

رحمتيله مريك سباضايمان مريك 
منجاض كامي سماس كخيل.
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مينتا موريد منخاري معلومت الءين تنتغ فونخا فندرهاكاءن كفد ايبو باف ماللوءي اينترنيت  	
اتاو سومبر الءين.

كورغ فغحياتن اضام دالم كهيدوفن. انق تيدق دافت   .1

انتارا باءيق دغن بوروق دري سودوت اضام.  منيالي 
خونتوهث انق تيدق براسا برساله بربنتهن دغن ايبو باف.

كورغ مغحياتي فغاجرن اضام دسكوله. تيدق مغعملكن   .2

اف٢ يغ دفالجري ماله هاث بالجر سقدر اونتوق لولوس 
دالم ففريقساءن سهاج.

ترفغاروه دغن فرالكوان راكن يغ نيضاتيف. راكن يغ    .3

ممفغاروهي  اكن  باءيق  تيدق  يغ  فركارا  مالكوكن 
كيت سوفايا مالكوكن فركارا يغ بوروق. خونتوهث 
تيدق مغحرمتي دان تيدق مندغر نصيحت ايبو باف 

سماتا-مات هندق منجاض هاتي راكن.

سفيكتروم علمو
جاديكن فسنن لقمان الحكيم 

سباضاي فندوان
		خاغن مثكوتوكن اهلل

		منونايكن صالة
		بربوات باءيق كفد ايبو باف

		تيدق سومبوغ
		برصبر مغهادفي مصيبة

		امر معروف نهي موغكر
)روجوع سورة لقمان، 31: 
اية 13-18(

فونخا فندرهاكاءن كفد ايبو باف 6.7.4
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عاقبة اسفيك
سوفايا  إسالم  اومت  ممرينتهكن    اهلل   . اهلل  كموركاءن  مندافت   •
بربوات باءيق كفد ايبو باف دان اغضوتا كلوارض. سسوغضوهث مريك يغ 

. درهاك كفد ايبو باف برارتي ملغضر فرينته اهلل
دسيسيه دان دفيغضيركن ايبو باف دان كلوارض. انق تيدق مغحرمتي ايبو   •

باف دان اغضوتا كلوارض اكن دبنخي.
بردوسا بسر دان جك تيدق برتوبة بوليه ممباوا كنراك.  •

اينديؤيدو

تيدق دحرمتي اوليه مشاركت كران دأغضف تيدق براخالق.  •
اغضوتا كلوارض برفخه دان سوسه اونتوق مندافتكن فرتولوغن.  •

سوسه اونتوق مندافت كاون يغ باءيق كران اورغ يغ باءيق تيدق اكن   •
بركاون دغن كيت. مريك منجاءوهكن ديري كران تيدق ماهو ترفغاروه 

دغن اورغ يغ تيدق براخالق.

مشاركت

تيدق ماجو كران اينستيتوسي ككلوارضاءن رونتوه.  •
تيدق امان دان معمور كران رعيت تيدق برساتو فادو.  •

برالكو فلباضاي ضجاال سوسيال يغ مثببكن كراجاءن ترفقسا ممبلنجاكن   •
باثق واغ، تناض دان ماس اوتنوق فموليهن اخالق.

نضارا

.       )النََّساِئي( َل َيْدُخُل اْلَجنََّة َعاقٌّ
مقصود: 

تيدق ماسوق شرض انق درهاك.

: سباضايمان يغ دروايتكن اوليه َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمرو  سبدا رسول اهلل
6.7.5 عاقبة تيدق برادب كفد ايبو باف دان كلوارض

مينتا موريد ممبينخغكن قيصه انق درهاك دان فغاجرنث. 	
مينتا موريد منجلسكن خارا مغحرمتي ايبو باف دان كلوارض دان كاءيتكن دغن  	

كهيدوفن موريد.
6.7.6
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فنيالين
ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برادب كفد ايبو باف دان كلوارض.  .1

جلسكن خارا برادب دغن ايبو باف دان كلوارض.  .2
ترغكن دوا كفنتيغن برادب كفد اببو باف دان اغضوتا كلوارض.  .3

سالءين ايبو باف، اغضوتا كلوارض جوض فنتيغ دالم كهيدوفن كيت.   .4

ترغكن دوا خارا برادب كفد اغضوتا كلوارض.
جدوال دباوه منونجوقكن كيس انق يغ مغهانتر ايبو باف كرومه اورغ توا.  .5

    هورايكن فكتور برالكوث فركارا ترسبوت دالم مشاركت إسالم.

اكتيؤيتي
سدياكن بوكو سكرف بركاءيتن دغن ايسو ككلوارضاءن دالم اخبار اتاو مجله.  .1

خاري فركاتاءن ترسمبوثي كمودين بينا ايات يغ بركاءيتن دغن ادب كفد   .2

ايبو باف مغضوناكن فركاتاءن ترسبوت.
ديديق
سايغ
اباي
اضام
دعاء

 نماضاد
 تئنبيس
 ءاعداا
 مثيشمي
  لقيدسغ

20112012201320142015تاهون

342302249304251كيس

سومبر: كمنترين فمباغونن وانيتا، كلوارض دان مشاركت، فوليس 
دراج مليسيا &  فرليمن )2010-2016(

قدر فنمفتن ايبو باف درومه اورغ توا
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اورغ يغ براد دسكليليغ بهاس
اورغ يغ تيغضل بردكتن سهيغض امفت فولوه بواه رومه دري ستياف جيرن

فنجورو. ايستيله

)سورة النَِّساء،	4: اية 36(

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      
مقصود:

هندقله كامو برعبادة كفد اهلل ، جاغنله كامو ممفرسكوتوكن اهلل  دغن سسواتو. هندقله 
كامو بربوات باءيق كفد كدوا-دوا ايبو باف دان قوم قرابة، انق يتيم، اورغ ميسكين، جيرن 
تتغض يغ دكت دان يغ جاءوه. راكن سجاوت، اورغ مسافير يغ ترلنتر دان همبا سهيا يغ كامو 
ميليقي. سسوغضوهث اهلل  تيدق سوك كفد اورغ يغ سومبوغ تكبور دان ممبغضاكن ديري.

مقصود جيرن 6.8.1

دليل نقلي ضالقن مغحرمتي جيرن 6.8.2

فرمان اهلل  مواجبكن اومت إسالم سوفايا بربوات باءيق كفد جيرن اياله:  .1

: درفد أبو ُهَرْيَرة  تونتوتن اين برداسركن سبدا رسول اهلل  .2

َمْن َكاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلَِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه. 
مقصود:                                 )مسلم(

سسيافا يغ برايمان كفد اهلل  دان هاري اخيرة، مك دي هندقله ممولياكن جيرنث.

سنتوني جيرنمو
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درفد أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

: برسبدا درفد أََنس بن َماِلك  رسول اهلل

 ادب برجيرن عملن رسول اهلل 6.8.3

مالين جيرن دغن باءيق واالوفون بوكن إسالم. 1

ممبريكن هديه دان ماكنن كفد جيرن. 5

ترنمفق  تيدق  سوفايا  فينتو  دسيسي  سالم  ممبري  تتامو  ممينتا    اهلل  رسول 
عاءيب ددالم رومه.

2

رسول اهلل  مثوروه أبو َذْر ممباثقكن كواه كتيك مماسق اونتوق 
دبريكن كفد جيرن.

3

رسول اهلل  ممينتا سوفايا جيرن دبري كأوتاماءن دالم جوال بلي دغن مناوركن 
كفداث ترلبيه دهولو.

4

َمن َكاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َواْلَيوِم الِخِر َفَل ُيْؤِذي َجاَرُه.
)متفق عليه( مقصود: 
سسيافا يغ برايمان دغن اهلل دان هاري قيامة مك جاغنله مثاكيتي جيرنث.

َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعاًنا َوَجاَرُه َجاِئٌع ِإلَى َجْنِبِه، َوُهَو َيْعَلُم ِبِه.
َبَراِني، حديث صحيح( )الطَّ مقصود: 

تيدق برايمان دغنكو سسيافا يغ تيدور دالم كاداءن كثغ سدغكن دي مغتاهوءي جيرنث 
سدغ كالفرن.

: خونتوه ادب برجيرن يغ دعملكن اوليه رسول اهلل

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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تردافت تيض كاتيضوري جيرن دالم إسالم سفرتي يغ برايكوت:

كواجيفن ترهادف جيرن حق كاتيضوري 
جيرن

مندافت كتنغن، كسليساءن دان كسالمتن سفرتي   
ممغضيل جيرن دغن سوارا يغ سسواي.

تيض حق:
 مسلم
 قرابة
 جيرن

مسلم دان 
قرابة

ممبري نصيحت، مغاجق جيرن ممبوات فركارا يغ   
باءيق دان منخضه فركارا موغكر.

دوا حق:
 مسلم
 جيرن

مسلم يغ 
بوكن قرابة

مغمبيل برت ترهادف فندريتاءن يغ دتغضوغ اوليه جيرن.  
تيدق مغينتاي عورة جيرن.  

منجاض رومه جيرن كتيك كتياداءنث.  
ساتو حق:
 جيرن بوكن إسالم

مينتا موريد ممبوات سومبغ سارن تنتغ حق جيرن يغ بوليه دأفليكاسيكن دالم كهيدوفن. 	

حق دان كواجيفن ترهادف جيرن 6.8.4
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انتارا ادب اونتوق منجاض هوبوغن باءيق سسام جيرن  
ترماسوقله:

كواجيفن برجيرن يغ فرلو دعملكن دالم 
كهيدوفن هارين

.”Expert Group and Home Team“ مينتا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي  •

برتضور ساف. 

ساليغ ممبري هديه. 

تيدق برحسد دغكي دغن كلبيهن جيرن. 

مالهيركن سيمفتي ترهادف كسوسهن جيرن. 

مغحرمتي  انتارا ساتو سام الءين. 

بربيخارا مغيكوت كفرلوان. 

ممستيكن جيرن سليسا دان امان. 

بربوات باءيق دان تيدق مثاكيتي. 

مغضمبيراكن جيرن دان مغوخفكن تهنيئه افابيال 
مندافت نعمت.



منجاض هرتا بندا جيرن دان ممينتا ايذين جك 
هندق مغضوناكنث.



منجاض مرواه ديري دان تيدق مغومفت انتارا 
ساتو سام الءين.
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حكمه مغعملكن ادب برجيرن دالم
كهيدوفن

6.8.5

مينتا موريد منرغكن خارا ممولياكن جيرن دغن برادب دان براستقامة. 	 6.8.6

هيدوف دالم كاداءن امان دان داماي كران 
ماسيغ٢ تله مغعملكن تغضوغجواب يغ سواجرث. 

خونتوهث ممبنتو كتيك دفرلوكن.



سنتياس براسا سالمت دان سليسا هيدوف برجيرن 
كران ساليغ مغحرمتي دان منجاض كسالمتن. 

خونتوهث ممبوات رونداءن بركاال سخارا برضيلير.



مالهيركن مشاركت يغ  برساتو فادو دان         
حرمت-مغحرمتي كران ماسيغ٢ منجاض ادب برجيرن 

سفرتي يغ توا دحرمتي دان يغ مودا دسايغي.



منعمتي كأمانن دان كهرمونين كران سموا رعيت ممهمي 
 تغضوغجواب ماسيغ٢.

خونتوهث برتضور ساف افابيال برتمو، تيدق مثيبركن فتنه.



مرواه ديري دان كلوارض ترجاض كران تيدق اد 
صيفت برسغك بوروق انتارا جيرن تتغض.



كموغكرن موده دخضه دغن مغوكوهكن هوبوغن 
صلة الرحيم انتارا جيرن.



209

بيدغ  اخالق إسالمية



اخالق إسالمية

✓فرثاتاءن✓فرثاتاءن

ايبو ساللو مثوروه ساي مغهنتر الءوق كرومه جيرن.5منزيارهي باف ساودارا دان سفوفو يغ تيغضل دسبله رومه.1
جيرن كامي باءيق دان ساللو ممبري هديه.6مغوخفكن تهنيئه كفد جيرن يغ ممفراوليه كجاياءن.2
ستياف كالي جيرن فولغ ككامفوغ، كامي منجاض رومه مريك.7ممفرالهنكن بوثين يغ مغضغضو كتنترمن جيرن.3
ممبنتو جيرن يغ مغاداكن كندوري.8ستياف هاري برسالمن دغن جيرن سلفس صالة برجماعه.4

فنيالين
ثاتاكن دوا ادب برجيرن عملن رسول اهلل  يغ فرلو دعملكن اوليه موريد   .1

دسكوله.
افاكه لغكه يغ فرلو اندا الكوكن اونتوق ممفرباءيقي هوبوغن دغن جيرن؟ بينخغكن.  .2

.3

جلسكن تيندقن برهيمه يغ فرلو اندا الكوكن.   
انق جيرن اندا مندافت تاورن ماسوق كأونيؤرسيتي. افاكه فراساءن اندا سباضاي   .4

جيرن؟ جلسكن تيندقن يغ سالري دغن فراساءن ترسبوت.
ترغكن دوا خارا يغ  دافت اندا الكوكن اونتوق منجاض كتنترمن جيرن.  .5

ترغكن دوا حكمه مغعملكن ادب برجيرن دالم كهيدوفن.  .6

اندا ترنمفق افي مارق مثاال دبهاضين اتس رومه جيرن.  .7

افاكه تيندقن يغ واجر اندا الكوكن؟ هورايكن.   

اكتيؤيتي
بينخغكن كواجيفن ترهادف جيرن برداسركن فغالمن موريد دغن جيرن   .1

مريك. خونتوهث مالوت انق جيرن يغ كمالغن دهوسفيتل.
رانخغ اكتيؤيتي برساما-سام دغن جيرن سفرتي ضوتوغ-رويوغ ممبرسيهكن   .2

كاوسن فرومهن.
سناراي سيمق: تنداكن يغ بركاءيتن دغن اندا.  .3

كوخيغ جيرن سريغ بركليارن دهالمن رومه اندا سهيغض مغضغضو كسليساءن.
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مسجد ديستيناسيكو

: فرمان اهلل  .1

براصل درفد فركاتاءن عرب َسَجَد. 
تمفت سجود. بهاس

تمفت يغ دبينا خصوص اونتوق صالة مسجد
ليم وقتو دان صالة سنة باضي اورغ 

إسالم.
ايستيله

مقصود مسجد 6.9.1

دليل نقلي ادب دمسجد 6.9.2

)سورة التَّْوَبة،	9: اية 18(

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

مقصود: 
سسوغضوهث يغ )اليق( ممعموركن )مغهيدوفكن( مسجد 
اهلل  اياله اورغ يغ برايمان كفد اهلل  دان هاري اخيرة 
سرتا منديريكن صالة دان منونايكن زكاة. تيدق تاكوت 
ترسبوت(  يغ  صيفت  اداث  )دغن    اهلل  مالءينكن كفد 
مك دهارفكن مريك منجادي ضولوغن اورغ يغ مندافت 

فتونجوق.

سفيكتروم علمو
َعْن ُعْثَماِن ْبِن َعفَّاَن َقاَل 
َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى 
اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َمْن 

َبَنى َمْسِجًدا هلِلِ َبَنى اهللُ َلُه 
ِفي اْلَجنَِّة ِمْثَلُه 

)متفق عليه(
مقصود: 

  درفد عثمان بن عفان
بركات، اكو مندغر رسول 

اهلل  برسبدا:  سسيافا 
 ، ممبينا مسجد كران اهلل
اهلل  اكن ممبينا اونتوقث 

دالم شرض سأومفاماث.
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كلوار دري مسجدبراد ددالم مسجد ماسوق كمسجد
سنة	ممباخ دعاء. 	

اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب   
َرْحَمِتَك. 

مقصود:  
يا اهلل بوكاكنله فينتو   

رحمتمو كفداكو.
ممباخ صلوات كتيك  	 

مليهت مسجد.
مندهولوكن كاكي  	

كانن.
تيدق ممباوا سسواتو   

يغ برباءو سهيغض 
مغضغضو كسليساءن 

جماعه الءين.

منونايكن صالة سنة  	

تحية المسجد
نية براعتكاف سلفس  	

سلساي صالة سنة تحية 
المسجد.

دودوق دغن ترتيب  	

مغهادف قبلة.
منجاض كتنترمن  	

مسجد.
برذيكير، ممباخ  	

القرءان، منونتوت علمو،  
دان برصلوات.

ممفركاتاكن سسواتو يغ   
برفائده.

سنة ممباخ دعاء: 	

اللَُّهمَّ ِانِّْي َأْسَألَُُك ِمْن   
َفْضِلَك.
مقصود:  

يا اهلل، سسوغضوهث اكو   
مموهون كفد اغكاو بريكنله 

كلبيهن كفداكو.
مموالكن لغكه دغن كاكي  	

كيري.
ممبري سالم كفد مريك  	

يغ براد ددالم اتاو برهمفيرن 
فينتو مسجد )مغيكوت 

كاداءن(.

ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْجِلَس.
)متفق عليه(

مقصود: 
افابيال سسأورغ درفد كامو مماسوقي مسجد، مك تونايكنله صالة دوا ركعة سبلوم 

كامو دودوق.

درفد أبو َقَتادة رسول اهلل  برسبدا:  .2

ادب دمسجد 6.9.3

مينتا موريد ممبينخغكن ادب ممباوا ضاجيت كدالم مسجد.  •

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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ادب دمسجد اين برداسركن حديث رسول اهلل  ياءيت:

َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اهلِل ، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ، ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َيُقوُل: 
َلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي َواْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك”،  “ِبْسِم اهلِل، َوالسَّ
َلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي، َواْفَتْح ِلي  َوِإَذا َخَرَج َقاَل: “ِبْسِم اهلِل، َوالسَّ
َأْبَواَب َفْضِلَك”.                                                                  )التِّْرِمِذي(

مقصود:
 درفد فاطمة بنت رسول اهلل  كاتاث رسول اهلل  افابيال مماسوقي مسجد مغوخفكن 
أَْبَواَب َرْحَمِتَك دان  َواْفَتْح ِلي  ُذُنوِبي  اْغِفْر ِلي  اللَُّهمَّ  اَلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل،  ِبْسِم اهلِل، َوالسَّ
اَلُم َعَلى َرُسوِل اهلِل، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي، َواْفَتْح ِلي أَْبَواَب  افابيال كلوار :ِبْسِم اهلِل، َوالسَّ

َفْضِلَك.

حكمه برادب دمسجد 6.9.4

دافت مننغكن عقل فيكيرن كتيك براد ددالم مسجد كران سموا اورغ منجاض ادب  	

ماسيغ٢.

مراساءي كتنغن جيوا كتيك براد ددالم مسجد كران ماسيغ٢ منومفوكن سفنوه هاتي  	

. برعبادة كفد اهلل

مغيرتكن فرساوداراءن سسام اومت إسالم. تيمبول فراساءن محبه كران ممنوهي تونتوتن  	

اضام.

دافت ملقساناكن عبادة دغن سليسا دان خشوع افابيال سواسان فرسكيترن تنترم. جك  	

سموا اورغ برادب كتيك براد ددالم مسجد، كيت دافت برعبادة دغن خشوع.

ممفركاساكن فوغسي مسجد يغ لبيه ملواس. مسجد دضوناكن اونتوق كفنتيغن اومت  	

دان منيغكتكن شعار إسالم.

كمبالي كفد اجرن يغ دباوا اوليه رسول اهلل . بضيندا ممبينا دان ممعموركن مسجد  	

دمان٢ سهاج بضيندا براد.
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مسجد مروفاكن شعار دان منجادي حق برسام 
مشاركت إسالم. اوليه ايت، كيت فرلو مليبتكن 

ديري دالم اكتيؤيتي يغ دأداكن دمسجد. انتارا خارا 
مغعمارهكن مسجد ترماسوقله: 

منونايكن صالة فرض برجماعه ستياف وقتو دان 
برعزم اونتوق داتغ الضي كمسجد. صالة برجماعه 
مروفاكن فرض كفاية يغ منونجوقكن فنتيغث مسجد 

كفد اومت إسالم سباضاي ساتو تمفت عبادة.

1

تمفت بالجر ممباخ القرءان دان تفسير، برذيكير، 
براعتكاف. اومت إسالم دافت مالكوكن فلباضاي عبادة 
ددالم مسجد مغيكوت كفرلوان دان كماهوان سنديري.

ماله، بوليه مالكوكن فلباضاي جنيس عبادة دالم ساتو 
ماس.

2

موجودكن بيليق باضي مسافير.حال اين مغضالقكن لبيه 
راماي يغ داتغ كمسجد. دسمفيغ ممنوهي كفرلوان 
سماس.اوسها اين جوض دافت مغعمارهكن مسجد 

سباضاي فوست عبادة ستمفت دان سجاضت.

3

مغاداكن فلباضاي اكتيؤيتي اونتوق مناريق مينت 
سموا الفيسن مشاركت سفرتي سوكن دان رياضة.

4

خارا مغعمارهكن مسجد 6.9.5

مغعمارهكن مسجد دكاوسن كديامن  اونتوق  فرانجغن  ممبنتغكن  موريد  بيمبيغ  	
ماسيغ٢.

.”Bus Stop“ بيمبيغ  موريد ملقساناكن اكتيؤيتي  

6.9.6

ڤنديديقن	إسالم	تيغکتن	2
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فنيالين
افاكه مقصود مسجد؟  .1

ثاتاكن دليل نقلي يغ بركاءيتن دغن ادب دمسجد.  .2

جلسكن دوا ادب كتيك ماسوق، كلوار دان براد   .3

ددالم مسجد.
ترغكن دوا حكمه إسالم منتفكن ادب كتيك براد   .4

دمسجد.
 .5

    ترغكن خارا مغاتسيث.
       .6

   

   هورايكن فندغن اندا.

اكتيؤيتي
جك اندا دفيليه سباضاي فغروسي سوراو سكوله   .1
اندا، ترغكن خارا يغ دافت اندا الكوكن اونتوق 

مغعمارهكن سوراو ترسبوت.
انجوركن الوتن كسوراو سكوله يغ ممنغي فرتنديغن   .2
سوراو عماره فريغكت داءيره، نضري اتاو كبغساءن.

دغن مغضوناكن ضوضل ميف س، سنارايكن ليم بواه   .3
مسجد يغ تردافت دسكيتر كاوسن كديامن اندا.

مشاركت إسالم كيني ماسيه برفخه سدغكن 
مسجد باثق دبينا سباضاي فوست فرفادوان.

سستغه مسجد كورغ دعمارهكن.
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تالض كات

مقصود فركاتاءن فالجرن
ممباخ القرءان دغن سبوتن يغ بتول دغن مغتاهوءي 

تمفت برهنتي. ترتيل 5

كمبالي منطاعتي اهلل  ستله مالكوكن معصية. توبة 6

برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن فرينته اهلل  دان 
منيغضلكن الرغنث. تقوى

. راس ديري دأوسي  اوليه اهلل مراقبة 10

كواجيفن كأتس ستياف مكلف مسلم، خونتوهث صالة 
دان فواسا فرض. فرض عين 14

كواجيفن كأتس سكومفولن مكلف مسلم، خونتوهث 
صالة جنازة. فرض كفاية

بلوم بالغ، نامون سوده مميز. كانق٢

سنة يغ ساغت دتونتوت. سنة مؤكد 19

نام الما مدينة سبلوم كداتغن إسالم. يثرب 21

فراكوان سومفه ستيا كفد سسأورغ  يغ دبري كواس. بيعة

اورغ يغ بوليه دكهويني، تربطل وضوء جك برسنتوهن 
كوليت. اجنبي 25
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