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ڤندهولوان
السلاَ ُم َعلَى أَ ْش َر ِف أَْ
ين َو َعلَى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه
ين َو َّ
ال َ
الْنبِيَا ِء َوال ُْم ْر َس ِل َ
ْح ْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَ ِم َ
الصلاَ ُة َو َّ
ين .أََّما بَ ْع ُد،
أَ ْج َم ِع َ

كامي مغوخفكن راس شكور كحضرة اهلل  كران دغن توفيق دان هدايهث كامي برجاي مثمفورناكن
فنوليسن بوكو تيك س فنديديقن إسالم تيغكتن تيض 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 .بوكو تيك س اين دسوسون
سوفايا دافت منخافاي متالمت مات فالجرن فنديديقن إسالم ك.س.س.م ،.ياءيت ممبينا دان
ممبنتوق همبا دان خليفة اهلل يغ برعلمو ،برايمان ،برتقوى ،برعمل صالح ،براخالق موليا دان
بركترمفيلن برداسركن 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 ممبري ضمبرن عموم بيدغ يغ اكن دفالجري.
يغ
ايسي فمبالجرن دسوسون دغن فرسمبهن يغ مناريق دان مغضابوغكن تيك س دان
برسسواين.
خادغن اكتيؤيتي دان فنيالين باضي ممبنتو مغوكوهكن فمهمن ،ممفركاي معلومت ،مثوبوركن
فميكيرن كرياتيف ،منانم نيالي ٢مورني دان مرغسغ فميكيرن ارس تيغضي موريد.
ايليمن مرنتس كوريكولوم ( )EMKباضي مغوكوهكن كماهيرن موريد دالم اوسها مناغني خابرن
سماس.
فثندل يغ بربنتوق “فريسما علمو”“ ،عملن” دان “نوتا ضورو” اونتوق منمبهكن فغتاهوان
موريد.
ء
ء
تيكنولوضي قيو .ار .كود ( )QR Kodيغ دسامبوغكن كفد ا وديو ،ؤيديو اتاو معلومت يغ بركا يتن
دغن ايسي فالجرن.












سموض بوكو اين دافت دمنفعتكن دغن سباءيق-باءيقث اوليه ورض فنديديق دان موريد.
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1.18.2

ايليمن
عملن
هالمن
سوبتوفيك
فريسما مرنتس
نومبور
قيو.ار.كود
رغسغن
كوريكولوم نوتا
ستياف ستندرد
علمو
( )EMKضورو
بيدغ فمبالجرن
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سوءالن
KBAT

فنيالين

اكتيؤييت

1

بيدغ القرءان
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
(سورة اإلِ ْس َراء :17 ،اية )82

مقصود:
دان كامي تورونكن درفد اية القرءان ايت فناور دان رحمة
باضي اورغ يغ برايمان .دان تيدق منمبهكن اورغ يغ ظاليم
كخوالي كروضين.

مسجد فوترا ،فوتراجاي
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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1

فالجرن

1

1.18.1

اهلل  فغمفون سضاال دوسا
باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝ
بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

(سورة األَ ْع َراف :7 ،اية )23

باخ فوتوغن اية دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد
ﭑﭒﭓﭔ
مريك بردوا مرايو“ :واهاي توهن كامي ،كامي تله
منظاليمي ديري كامي

باخاءن اية حفظن

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=879

فريسما علمو
الم َزنِ ُّي  بركات:
َر ُ
األغ ُّ
رسول اهلل  برسبدا:
َوإِنِّي أََل ْستَ ْغ ِف ُر اهللَ ِفي اْليَ ْو ِم
ِمائَ َة َم َّر ٍة.

(رواية مسلم)

ﭕﭖ ﭗﭘﭙ
دان جك اغكاو تيدق مغمفونكن دان مرحمتي كامي

ﭚﭛ ﭜ
فستي كامي ترماسوق دالم ضولوغن اورغ يغ روضي”.

2
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مقصود:
سسوغضوهث اكو براستغفار
كفد اهلل  دالم سهاري
سراتوس كالي.

فريسما علمو
فارا نبي سنتياس برتوبة
واالوفون مريك معصوم
(ترفليهارا درفد دوسا).

اينتي ساري اية

1

2

مالكوكن
دوسا
سواتو
كظاليمن
ترهادف
ديري
سنديري.

1.18.3

اومت
إسالم
واجب
مموهون
كأمفونن
درفد
اهلل  اتس
دوسا يغ
دالكوكن.

4

اهلل 
سنتياس
منريما توبة
همباث يغ
مثسل اتس
دوسا يغ
دالكوكن.

اورغ يغ
مندافت
كأمفونن
اهلل 
اياله اورغ
يغ
براونتوغ.

حفظ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

1

ﭑ

2

ﭕﭖ

3

3

5
انتارا سبب
اونتوق
مندافت
كأمفونن
دان كاسيه
سايغ
اهلل 
ترماسوقله
مغاكوءي
دوسا يغ
دالكوكن.

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

1.18.2

ﭒ

ﭚ

ﭓ
ﭗﭘ

ﭔ
ﭙ

ﭛﭜ

نوتا ضورو
1.18.4

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

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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3

اكتيؤيتي

.1
.2

فردغركن حفظن اندا كفد راكن.
مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.
بتول

فوتوغن اية

لنخر برتجويد

ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘﭙ
بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

ﭚﭛ ﭜ

فنيالين
.1
.2
.3
.4

باخ اية  23سورة األعراف دهادفن ضورو.
فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.
ثاتاكن تيض اينتي ساري اية.
ستياف اورغ تيدق ترلفس درفد مالكوكن كسالهن
دان دوسا.
باضايمان اندا ممبوداياكن عملن برتوبة دالم كهيدوفن
سهارين.

4
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عملن
رسول اهلل  مغاجر دعاء
دالم صالة كفد سيدنا أبو
بكر الصديق :
َّ
الل ُه َّم إِنِّي َظل َْم ُت نَ ْف ِسي
ْما َكثِ ًيرا َو اَل يَ ْغ ِف ُر
ُظل ً
ُّ
وب إِاَّل أَْن َت،
الذنُ َ
َاغ ِف ْر لِي َم ْغ ِف َر ًة ِم ْن ِعْن ِد َك
فْ
ُور
َو ْار َح ْمنِي ،إِنَّ َك أَْن َت اْل َغف ُ
يم.
الر ِح ُ
َّ
(متفق عليه)
مقصود:
يا اهلل ،سسوغضوهث تراللو
باثق اكو منظاليمي ديريكو
سنديري ،دان تياد سسيافا
يغ مغمفوني دوسا مالءينكن
اغكاو ،مك امفونيله
دوساكو دري سيسيمو دان
كاسيهيله داكو .اغكاوله
مها فغمفون الضي مها
فغاسيه.

فالجرن

2

اونيت 1
1.19.1

القرءان فتونجوق كبنرن
ميسيج القرءان

باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ

(سورة َ
الك ْهف :18 ،اية )1 – 5

باخ فوتوغن اية دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦ

سضاال فوجي باضي اهلل  يغ تله منورونكن كفد همباث كتاب
سوخي القرءان دان تيدق منجاديكنث سسواتو يغ بيغكوق.

ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ
(بهكن كأداءنث) تتف بنر اونتوق ممبري فرايغتن دغن
عذاب يغ ساغت دهشت دسيسي اهلل 

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

ﭷﭸﭹﭺﭻ

باخاءن اية حفظن

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=880

فريسما علمو
 sتندا حروف ‘س’ كخيل
يغ ترلتق فد فركاتاءن ﯥﯦ
اياله تندا سكتة.
 sحكوم سكتة برمقصود
ممبرهنتيكن سوارا دالم
قدر دوا حركة تنفا
مغمبيل نفس يغ بهارو
اونتوق مثامبوغ باخاءن اية
برايكوتث.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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5

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶﯷ
دان ممبريكن بريتا ضمبيرا كفد اورغ يغ برايمان يغ
مالكوكن عمل 2صالح ،بهاوا مريك اكن مندافت بالسن
يغ باءيق.

ﯸ ﯹﯺﯻ
بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

مريك تتف تيغضل دالم بالسن يغ باءيق ايت سالما-الماث.

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
دان جوض القرءان ايت ممبري امرن كفد اورغ يغ بركات
“اهلل ممفوثاءي انق”.

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
مريك تيدق ممفوثاءي فغتاهوان مغناءيث ،دان تياد جوض
داتوق نينيق مريك

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ
بسر سوغضوه فركاتاءن شيريك يغ كلوار درفد مولوت
مريك ،مريك هاث مغاتاكن فركارا يغ دوستا.

6
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3

فريسما علمو
أبوالد ْر َداء  مروايتكن
َّ
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
َم ْن َح ِف َظ َع ْش َر آيَ ٍ
ات ِم ْن

ور ِة ال َ
ْك ْه ِف ُع ِص َم
أَ َّو ِل ُس َ
الد َّج ِ
ال.
ِم َن َّ
(رواية مسلم)
مقصود:
سفولوه
سسيافا يغ
اية درفد فرموالءن سورة
الكهف دي اكن ترفليهارا
درفد (فتنه) دجال.

اينتي ساري اية

1
اهلل 
منجاديكن
القرءان
سبواه
كتاب يغ
بنر دان
سباضاي
فتونجوق
كفد
ماءنسي.

3

2
القرءان
ممبريكن
فرايغتن
تنتغ بالسن
نراك كفد
اورغ يغ
مالكوكن
شيريك.

القرءان
ممباوا بريتا
ضمبيرا
كفد اورغ
يغ برايمان
دان
مالكوكن
عملن
صالح.

5

4
فربواتن
شيريك
برفونخا درفد
كجاهيلن
دان مغيكوت
اجرن نينيق
مويغ سخارا
ممبوتا تولي.

لفظ
شيريك
مروفاكن
نوتا ضورو
سواتو
فمبوهوغن
1.19.4
ترهادف بيمبيغ موريد اونتوق
اهلل  .مغعملكن اية دالم صالة

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

1.19.2

دان ذيكير سخارا برادب
دان استقامة.

حفظ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

1.19.3

ﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯ

ﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣ
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

7

اكتيؤيتي

.1
.2

فردغركن حفظن اندا سخارا برتجويد كفد راكن.
مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.
فوتوغن اية

ﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡ

بتول

لنخر برتجويد
فريسما علمو

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
.3

لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين سخارا
بركومفولن.

اكتيؤيتي تسميع دان تحسين

فنيالين

.1
.2
.3
.4

باخ اية  1-5سورة الكهف دهادفن ضورو.
فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.
ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.
رسول اهلل  مغضالقكن اومت بضيندا ممباخ دان
سورة الكهف.
كموكاكن حجه كلبيهن ممباخ دان

8

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

سورة الكهف.

البَ َّراء بن َعازِب  مروايتكن
بهاوا سأورغ لالكي ممباخ
سورة الكهف دان دسبلهث
تردافت سأيكور كودا يغ
دأيكت دغن دوا اوتس تالي.
تيبا ٢دي دناءوغي اوليه
سكلومفوق اون .اون ايت
مندكتيث سديكيت دمي
سديكيت مثببكن كودا تادي
برضضس الري دري سيتو.
كأيسوقن هاريث ،لالكي
ترسبوت برجومفا دغن رسول
اهلل  دان برتاث تنتغ فركارا
ايت.
رسول اهلل  برسبدا:
الس ِكينَ ُة تَنَ َّزلَ ْت
تِْل َك َّ
بِاْلق ُْر ِ
ءان.
(رواية البخاري)
مقصود:
ايتوله سكينة (مالئكة) يغ
تورون دسببكن (باخاءن)
القرءان.

اونيت 2
1.19.1

بيمبيغن كجاياءن

باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد
ﭷﭸﭹﭺﭻ

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
(سورة َ
الك ْهف :18 ،اية )6 – 10

باخ فوتوغن اية دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد
ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ

مك جاغنله كامو ممبيناساكن ديريمو كران بردوكاخيتا
ترهادف فربواتن مريك ،جك مريك اغضن برايمان كفد
كترغن القرءان اين.

باخاءن اية حفظن

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=881

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ
سسوغضوهث كامي جاديكن اف ٢يغ اد دبومي سباضاي
فرهياسن باضيث ،كران كامي هندق مغوجي مريك،
سيافاكه انتاراث يغ لبيه باءيق عملث.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

9

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
دان سسوغضوهث كامي اكن جاديكن اف 2يغ اد دبومي
ايت سباضاي تانه يغ تندوس.

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍ
بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

اداكه كامو مثغك قيصه أصحاب الكهف دان الرقيم ايت
سهاج يغ منعجوبكن انتارا تندا ٢يغ ممبوقتيكن ككواساءن
كامي.

فريسما علمو
اإلمام َّ
الطبَرِي مثاتاكن
ببراف فندغن علماء تنتغ
الر ِقيم ،انتاراث
مقصود َّ
ترماسوقله:
 sنام سبواه باتو يغ ترتوليس
فداث نام دان قيصه فمودا
أصحاب الكهف.
 sنام سبواه لمبه يغ ترلتق
دضوا تمفت فرليندوغن
فمودا أصحاب الكهف.

ﮎﮏﮐﮑﮒ
(ايغتكنله فريستيوا) كتيك سكومفولن فمودا منخاري
تمفت فرليندوغن كضوا.

ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞ
اللو مريك بردعاء“ ،واهاي توهن كامي! كورنياكنله
رحمة دري سيسيمو ،دان بريله فتونجوق يغ بنر دالم
اوروسن كامي.

10

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

نوتا ضورو
1.19.4

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

3

1

2
اهلل 

اهلل
اورغ برايمان
مموجوق
اوجين اهلل
منجاديكن
براس بهاضيا
رسول اهلل فرهياسن دنيا  اداله
مالكوكن
اونتوق
 سوفايا سفرتي هرتا
كطاعتن
تيدق
بندا دان انق مميليه اورغ
سكاليفون
بردوكاخيتا فينق سباضاي يغ ترباءيق
مغهادفي
ترهادف
سواتو
عملنث.
كروميتن
كأيغكرن اوجين كفد
مشركين.
هيدوف.
ماءنسي.
1.19.3

4

حفظ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

الخ ْدرِي 
أبو َس ِعيد ُ
مروايتكن بهاوا رسول اهلل 
برسبدا:
ور َة ال َ
ْك ْه ِف ِفي يَ ْو ِم
َم ْن ق ََرأَ ُس َ
يما
ُج ُم َع ٍة أَ َض َاء لَ ُه ِم َن النُّو ِر ِف َ
بَْينَ ُه َوبَْي َن الْبَْي ِت ال َْعتِيقِ.
(رواية البَْي َه ِقي)
مقصود:
سسيافا يغ ممباخ سورة
الكهف فد هاري جمعة،
ترفنخرله خهاي اونتوقث دأنتارا
ديريث دغن بيت اهلل.

ﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ
ﭼﭽﭾﭿ
ﮃﮄ

ﭵﭶ

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

1.19.2

اينتي ساري اية

فريسما علمو

ﭷ ﭸﭹﭺﭻ

ﮀﮁﮂ

ﮅﮆﮇﮈ

ﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

11

اكتيؤيتي

.1
.2

فردغركن باخاءن حفظن اندا كفد راكن.
مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.
فوتوغن اية

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

بتول لنخر برتجويد

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

بيدغ القرءان – باخاءن دان حفظن

ﭷ ﭸﭹﭺ

ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
.3

جالنكن اكتيؤيتي  Hot Seatاونتوق ممنتفكن حفظن
اية  6-10سورة الكهف.

فنيالين

.1
.2
.3
.4

12

باخ اية  6-10سورة الكهف دهادفن ضورو.
فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.
ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.
اية القرءان يغ دحفظ فرلو دجاض سوفايا تيدق هيلغ
درفد ايغتن.
باضايمان اندا ممبوداياكن عملن ممباخ اية حفظن
دالم كهيدوفن.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

ضمبرن اكتيؤيتي

Hot Seat

فالجرن

حكوم تجويد :حكوم مد

1.20.1

بهاس

مقصود حكوم مد

فنمبهن اتاو فمنجغن

ايستيله ممنجغكن سوارا فد حروف مد اتاو حروف لين

بهاضين حكوم مد
1

مد أصلي

2

فريسما علمو
مد فرعي اياله ممنجغكن سوارا
فد حروف مد يغ برتمو سلفسث
حروف همزه اتاو حروف الءين
يغ برتندا سكون ( ْ).
بيدغ القرءان – تجويد

3

مد فرعي

• مد َو ِ
اجب ُمتَّ ِصل
• مد َجائِز ُمْن َف ِصل
• مد بَ َدل
لس ُكون
• مد َعا ِرض لِ ُّ
• مد لِين
• مد ِعوض
• مد اَل ِزم َكلِ ِمي
• مد اَل ِزم َح ْرفِي
• مد فَ َرق
• مد ِصلَة

فريسما علمو
حروف مد اد تيض
حروف مد

َ ا

ُ و

ِ ي

حروف لين اد دوا
حروف لين

َ و

َ ي

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

13

فتونجوق

مد أصلي /طبيعي

مقصود

ممنجغكن سوارا فد حروف مد دالم
كأداءن برايكوت:
الف يغ ددهولوءي دغن باريس اتس ( ﭒ)
واو يغ ددهولوءي دغن باريس دفن ( ﭯ)
ياء يغ ددهولوءي دغن باريس باوه ( ﮒ)

خونتوه
خارا باخاءن

بيدغ القرءان – تجويد

قاعدة بركاءيتن حروف
مد دالم رسم عثماني
.1

.2

حروف مد (ا و ي)
يغ تيدق برباريس
دأتسث سفرتي:
(ﭒ -ﭯ  -ﮒ)
تردافت تندا حروف
الف كخيل ( )

سفرتي :ﭨ-

.3

واو كخيل ( )
سفرتي - :ﭔ
دان ياء كخيل ( )
سفرتي :ﭾ
حروف زيادة (تمبهن) يغ
برتندا ( ) اداله بوكن
حروف مد سفرتي:

ﭳ -ﯵ

14

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

خارا باخاءن  2 :حركة

مد َو ِ
اجب ُمتَّ ِصل
حروف مد برتمو دغن حروف (ء) دالم
ساتو كليمه.

خارا باخاءن  4 :اتاو  5حركة

مد َجائِز ُمْنف ِ
َصل

فريسما علمو

خارا باخاءن  4 :اتاو  5حركة

ﮝ

مد بَ َدل
حروف (ء) برتمو دغن حروف مد
دالم ساتو كليمه.
ء برتمو ا

ء برتمو و

ء برتمو ي

ﭱ

ﭨ

ﰍﰎ

ﮪ

ﯰ

ﰁ

خارا باخاءن  2 :حركة

ﮜﮝ

بيدغ القرءان – تجويد

حروف مد برتمو دغن حروف (ء) فد
دوا كليمه برالءينن.

حروف ه دان ي دالم
ببراف كليمه جوض
اياله مد جائز منفصل،
دباخ  4اتاو  5حركة
تنفا مموتوسكن باخاءن
فد كليمه يغ فرتام كران
حروف 2ايت مروفاكن
ضابوغن دوا كليمه.
خونتوهث:

دناماكن مد بدل كران:
 sحروف مد ترسبوت
اياله ضنتين كفد
حروف ء.
 sحروف ء كدوا
دتوكر كفد حروف
مد مغيكوت باريس
حروف ء فرتام.
خونتوه:
آ َد َم
اَْأ َد َم
اِْأ َما ٍن
ْإي َما ٍن
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

15

مد َعا ِرض ل ِل ُّس ُكون

فتونجوق
مقصود

حروف مد يغ برتمو دغن حروف هجائية
دأخير كليمه دان دباخ سخارا وقف.

خونتوه
خارا باخاءن

بيدغ القرءان – تجويد

خارا باخاءن  4 ،2 :اتاو  6حركة

مد لِين
دناماكن مد لين
جك باخاءن سخارا
وقف .افابيال باخاءن
سخارا وصل،
حروف ترسبوت
ككل سباضاي
حروف لين سهاج.

حروف لين (و دان ي) برتندا سكون
ددهولوءي سبلومث حروف برباريس اتس
دان دباخ سخارا وقف.
حروف واو

حروف ياء

ﭤﭥ

ﭒﭓ

ﮢ ﮣﮤ

ﭜﭝ

خارا باخاءن  4 ،2 :اتاو  6حركة
16

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

مد ِع َوض
حروف مد يغ برباريس دوا دأتس ( ً)-
دباخ دغن باريس ساتو دأتس ( َ )-كتيك
وقف ،دغن باخاءن مد.
ﮢﮣ ﮤ

ﮭﮮ

ﮢﮣﮤ

ﮣﮤ
بيدغ القرءان – تجويد

خارا باخاءن  :دباخ باريس ساتو دأتس
سقدر  2حركة

نوتا ضورو
1.20.2

مينتا موريد مننتوكن باخا ن ستياف حكوم
مد ماللوءي قاعده تسميع دان التيه توبي.
ء

1.20.3

 sبيمبيغ موريد مغعملكن حكوم تجويد يغ
دفالجري دغن استقامة.
 sضورو دسارن ممبوات قاعده موده اونتوق
ممودهكن موريد مغواساءي حكوم مد.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

17

اكتيؤيتي

سخارا بركومفولن ،تنتوكن حكوم مد دالم اية  257سورة البقرة

.

.1

ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )257

موريد مراقم باخاءن اية  1هيغض  10سورة الكهف دغن مغضوناكن الت 2يغ سسواي.
كمودين ،هانتركن راقمن كفد ضورو اونتوق دنيالي.

.2

بيدغ القرءان – تجويد

فنيالين

ثاتاكن مقصود مد يغ برايكوت:

.1
i
iii

.2
i

i
ii
iii
iv

18

مد أصلي

iv

مد عارض للسكون

سنارايكن دوا خونتوه باضي ستياف حكوم برايكوت برسرتا خارا باخاءن.
 iiiمد ِعوض
 iiمد بَدل
مد واجب متصل
تنتوكن قدر حركة باضي كليمه برايكوت:

.3

.4

مد جائز منفصل

ii

مد لين

قدر حركة

اية
ﭳﭴ ﭵ
ﭔ
ﮣ
ﮜ

توليسكن خونتوه كليمه درفد اية  1هيغض  10سورة الكهف يغ مغاندوغي حكوم
مد سرتا جلسكن خارا باخاءنث.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فالجرن

4

1.21.1

فنخا يندرا يغ دمنفعتكن
ء

باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭰﭱﭲ

1.21.2

(سورة األَ ْع َراف :7 ،اية )179

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

ﭑﭒﭓ

باخاءن اية كفهمن

سسوغضوهث كامي جاديكن اونتوق فغهوني نراك جهنم

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=882

راماي درفد ضولوغن جين دان ماءنسي.

ﭙﭚ ﭛﭜﭝ
مريك ممفوثاءي هاتي (تتافي) تيدق ماهو ممهمي (اية
اهلل  )دغنث

ﭞﭟﭠﭡﭢ
دان يغ ممفوثاءي مات (تتافي) تيدق ماهو مليهت (بوقتي
كأساءن اهلل  )دغنث
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

19

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
سرتا يغ ممفوثاءي تليغا (تتافي) تيدق ماهو مندغر (اجرن
دان نصيحت) دغنث.

ﭩﭪ

عملن

مريك ايت (دأومفاماكن) سفرتي بيناتغ ترنقن

عملكن دعاء اونتوق
منجاءوهي ديري درفد عذاب
افي نراك.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭫ ﭬ ﭭﭮ

أَبو ُه َرْي َرة  مروايتكن بهاوا
رسول اهللِ  بردعاء:

بهكن مريك لبيه سست الضي.

ﭯﭰﭱﭲ

َّ
الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن
َاب اْلقَْبرَِ ،و َعذ ِ
َعذ ِ
َاب النَّا ِر

فغهوني نراك

مقصود:
يا اهلل ،سسوغضوهث اكو
مموهون فرليندوغنمو درفد
عذاب قبور دان عذاب
نراك.

مريك ايتوله اورغ يغ الالي.
1.21.3

(متفق عليه)

منوروت ِاإل َمام اْب ُن َكثِير ،اهلل  منخيفتا نراك دان
منجاديكن سبهاضين بسر فغهونيث درفد كالغن جين
دان ماءنسي .سمواث برضنتوغ كفد عملن مريك.
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ماسوق شرض

ماسوق نراك

ماءنسي يغ برعمل دغن
عملن باءيق برلندسكن
كأيمانن كفد اهلل 

ماءنسي يغ برعمل دغن
عملن بوروق دان كفور
كفد اهلل 

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

1

فغهوني نراك دسيريت براماي-راماي كنراك
دالم كأداءن ترتيارف دأتس موكاث.

2

فغهوني نراك ايغين هيدوف سموال كران تيدق
ترتغضوغ دغن عذاب نراك دان ايغين مالكوكن
عمل صالح.

3

اورغ يغ مثليويغ درفد جالن يغ بنر منجادي باهن
باكر افي نراك جهنم.

4

موك فغهوني نراك هيتم لضم عاقبة فندوستاءن
مريك ترهادف اهلل .

5

اورغ منافق دان كافير ككل ددالم نراك
سالما-الماث اتس ككفورن.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

اهلل  منخريتاكن ببراف كأداءن فغهوني
نراك ،انتاراث ترماسوقله:

فريسما علمو
اهلل  برفرمان:
ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼ
(سورة غَافِر :40 ،اية )49
مقصود:
دان بركاتاله اورغ يغ ددالم
نراك كفد فنجاض نراك
جهنم“ ،فوهونله كفد توهن
كامو ،اضر دي مريغنكن عذاب
درفد كامي سهاري”.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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1.21.3

خارا منخاري كبنرن

3

1

مات مليهت سضاال خيفتاءن
اهلل  سفرتي مليهت كجادين
ضونوغ-ضانغ دان الءوت،
دافت منمبهكن كأيمانن.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ممهمي اية ٢القرءان دان
حديث رسول اهلل 

2

خارا ممنفعتكن
فنخاءيندرا اونتوق
منخاري كبنرن دغن
مالكوكن فركارا
معروف

مغمبيل اعتبار درفد تندا٢
كبسرن اهلل  سباضاي
فنخيفتا ماللوءي كجادين
عالم سمستا
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ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

4

تليغا مندغر اية ٢القرءان،
حديث رسول اهلل  دان
ذيكير ٢اونتوق مننغكن جيوا

1

براوسها
ممبتولكن ساله فهم
كاندوغن اية ٢القرءان دان
حديث رسول اهلل 

براوسها مثدركن
ماءنسي سوفايا تيدق
الالي درفد مرنوغ تندا2
كبسرن اهلل  يغ اد
فد عالم سمستا

خارا ممنفعتكن
فنخاءيندرا اونتوق
منخاري كبنرن دغن
منخضه كموغكرن

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

2

4
براوسها مغيلقكن
ديري درفد مندغر
فركارا 2يغ نيضاتيف

3
براوسها منجاءوهكن
ديري درفد مليهت
فركارا 2يغ حرام
نوتا ضورو
1.21.5

بيمبيغ موريد اضر
ممنفعتكن فنخاءيندرا دغن
باءيق سخارا برادب دان
استقامة.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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فغاجرن اية

1.21.4

سباضاي اومت إسالم:
كيت هندقله ملقساناكن سضاال فرينته اهلل  دان
 1منيغضلكن الرغنث سوفايا دجاءوهكن درفد نراك
جهنم.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

 2كيت هندقله ممنفعتكن هاتي ،مات دان تليغا كران
سمواث اياله امانه اهلل  كفد ماءنسي.

فريسما علمو
اهلل  برفرمان:

كيت هندقله منظاهيركن كلبيهن ماءنسي بربنديغ
 3بيناتغ ترنقن دغن ممنفعتكن فنخاءيندرا اونتوق
كباءيقن دنيا دان اخيرة.
 4كيت هندقله مغيلقكن ديري درفد منجادي اورغ
يغ الالي اضر تيدق دعذاب اوليه اهلل .

24

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

ﯷﯸﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
(سورة الإِ ْس َراء :17 ،اية )36
مقصود:
سسوغضوهث فندغرن ،فغليهتن
دان هاتي ،سمواث اكن دتاث
اف 2يغ دالكوكن.

اكتيؤيتي

.2

.3

.4

ﭖ ﭗﭘ

هاتي

ﭚ

جين دان ماءنسي

ﭟ

اورغ يغ الالي

ﭤ

مات

ﭪ

تليغا

ﭱ

سفرتي بيناتغ ترنقن

لقساناكن اكتيؤيتي  Shout Outاونتوق مثنارايكن خارا
يغ بوليه دضوناكن اوليه موريد اونتوق ممنفعتكن
هاتي ،مات دان تليغا.
خاري خيري ٢فغهوني شرض دان فغهوني نراك
ماللوءي اينترنيت .بنتغكن دافتن اندا دهادفن كلس.
بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن تنتغ فغهوني
نراك سفرتي دالم اية  179سورة األَ ْع َراف.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

.1

لقساناكن اكتيؤيتي  Jigsaw Problem Solvingاونتوق
منخاري فادنن مقصود فوتوغن اية دباوه دغن بتول.

ضمبرن اكتيؤيتي

Shout Out

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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فنيالين

.1
.2

باخ اية  179سورة األعراف دهادفن ضورو.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

فوتوغن اية
i

ﭙﭚ ﭛﭜﭝ

ii

ﭞﭟﭠﭡﭢ

iii

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

.3
.4

ترغكن تيض كأداءن فغهوني نراك.
ترغكن دوا خارا ممنفعتكن:
هاتي

.5
.6

مات

تليغا

ترغكن دوا فغاجرن اية.
موريد يغ برجاي اياله موريد يغ ممنفعتكن هاتي
اونتوق ممهمي سسواتو فركارا ،مات اونتوق
ممباخ بوكو دان تليغا اونتوق مندغر فغاجرن ضورو.
كموكاكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
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ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فالجرن

5

1.22.1

ذيكير فننغ هاتي
باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼﯽ ﯾﯿ
(سورة األَ ْع َراف :7 ،اية )205 – 206

1.22.2

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

ﯢﯣ ﯤﯥ

باخاءن اية كفهمن

دان سبوتله (نام) توهنمو دالم هاتيمو

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭷﭸﭹﭺﭻ

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=883

دغن مرنده ديري دان راس تاكوت سرتا تيدق مثاريغكن سوارا

ﯬﯭ
فد وقتو فاضي دان فتغ

ﯮ ﯯﯰﯱﯲ
سرتا جاغنله اغكاو ترماسوق اورغ يغ الالي.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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ﯳﯴﯵﯶ
سسوغضوهث مريك (مالئكة) يغ اد دسيسي توهنمو

ﯷ ﯸ ﯹﯺ
تيدق ايغكر درفد برعبادة كفداث.

ﯻ
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

مريك سنتياس برتسبيح باضيث

ﯼﯽ ﯾﯿ
سرتا كفداث جوا مريك برسجود.
1.22.3

فرينته اهلل 

منوروت إِال َمام اْب ُن َكثِير ،اهلل  ممرينتهكن ماءنسي
اونتوق ممفرباثق ذيكير كفداث .ذيكير هندقله سنتياس
دأوخفكن اضر ماءنسي تيدق ترضولوغ دالم كالغن اورغ
يغ الالي.
اهلل  مموتيؤاسيكن ماءنسي دغن مموجي مالئكة
دان منجاديكن مالئكة سباضاي خونتوه .حال اين دسببكن
اوليه مالئكة سنتياس برذيكير كفد اهلل  تنفا هنتي.
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ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

عملن
سجود تالوة
 sاومت إسالم دسنتكن
اونتوق ملقساناكن سجود
تالوة افابيال ممباخ اتاو
مندغر اية ٢القرءان يغ
ممفوثاءي تندا ﯾ.
 sاورغ يغ سدغ صالة فرلو
برنية اونتوق سجود ددالم
هاتي ،اللو سجود سكالي
سفرتي سجود بياسا .كمودين
باغون اونتوق منروسكن
صالة سفرتي بياسا.
 sباضي اورغ يغ براد دلوار
صالة ،هندقله برنية اونتوق
سجود ،تكبيرة اإلحرام ،سجود
سكالي ،دودوق سلفس سجود
دان ممبريكن سالم.
 sباخاءن كتيك سجود اياله:
َس َج َد َو ْجهِي لَِّل ِذي َخ َل َق ُه َو َص َّو َر ُه
َو َش َّق َس ْم َع ُه َوبَ َص َر ُه بِ َح ْولِ ِه َوق َُّوتِ ِه
فَتَبَ َار َك اهللُ أَ ْح َس ُن ال َْخالِ ِق َين.
مقصود:
وجهكو برسجود كفد اهلل
يغ مها منخيفتا ،مها ممبنتوق
فلباضاي روفا ،يغ ممبوك
فندغرن دان فغليهتن دغن داي
دان كقواتنث .مك ثاتاله اهلل
سباضاي سباءيق-باءيق فنخيفتا.

اهلل  برفرمان:
ﯩ ﯪ ...

(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )152

مقصود:
اوليه ايت ،ايغتله كامو كفداكو ،سوفايا اكو ممبالس كامو
(دغن كباءيقن) ...

مقصود ذيكير

1.22.4

بهاس

ايغتن

ايستيله مغيغتي اهلل  سام اد ماللوءي هاتي اتاو ليسن.

فرانن ذيكير

1.22.5

منيمبولكن
راس شكور كفد
اهلل 

مننترمكن هاتي

5

فريسما علمو

1

فرانن ذيكير
2

3

منجاءوهكن
ديري درفد
مالكوكن
معصية

ذيكير يغ ترباءيق اياله ذيكير
يغ مأثور ،سفرتي:
ِ
الر ِحي ِم
 sبِ ْس ِم اهلل َّ
الر ْح َم ِن َّ
ٰ
 sلاَ إِل َه إِالَّ اهللُ
ُ sسْب َحا َن اهلل
ْح ْم ُد لهلِ ِ
 sال َ
 sاهللُ أَ ْكبَ ُر
 sلاَ َح ْولَ َولاَ قُ َّو َة إِلاَّ بِاهللِ
 sأَ ْستَ ْغ ِف ُر اهلل
َ sما َش َاء اهللُ لاَ قُ َّو َة إِلاَّ بِاهللِ
َ sح ْسبِ َي اهللُ َونِ ْع َم ال َْو ِكيل

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

عملن

4
ممبري
فتونجوق
كجالن يغ بنر

منجادي فريساي فريبادي
درفد ضغضوان شيطان

منوروت اْلق ِ
َاضي ِعيَاض ذيكير
دالم هاتي:
 sذيكير دغن منومفوكن
فيكيرن كفد كأضوغن دان
ككواساءن اهلل 
 sمنطاعتي فرينته اهلل  دان
منيغضلكن الرغنث
(شرح مسلم اوليه اإلمام النَّ َووِي)
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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1.22.5

ادب برذيكير
ادب برذيكير

برذيكير دغن فنوه
مرنده ديري

سنتياس مغيغتي
اهلل  دالم هاتي

برذيكير دغن فنوه راس
تاكوت كفد اهلل 

برذيكير دغن سوارا
يغ لمبوت

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

فارا علماء مثاتاكن بهاوا ادب برذيكير يغ الءين ترماسوقله:

30

1

ممبرسيهكن مولوت درفد ككوتورن دان مثوخيكن
ديري درفد حدث.

2

ممستيكن تمفت ذيكير برسيه درفد ككوتورن دان
سوخي درفد نجيس.

3

مغهادف قبلة كتيك براد دالم مجليس ذيكير.

4

برذيكير دغن تنغ دان خشوع.

5

براوسها اونتوق ممهمي مقصود لفظ ذيكير.

6

برذيكير برساما-سام امام سفرتي سلفس صالة
برجماعه.

7

مميليه وقتو يغ أفضل سفرتي سلفس صالة فرض.

8

مغيلقكن برذيكير دالم كأداءن ٢يغ تيدق سسواي
سفرتي كتيك سدغ قضاء حاجة.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

عملن
دعاء اضر دفرموده اونتوق
برذيكير:
ِك َو ُش ْكر َ
اللَّ ُه َّم أَ ِعنِّي َعلَى ِذ ْكر َ
ِك
َو ُح ْس ِن ِعبَا َدتِ َك.
مقصود:
يا اهلل ،تولوغله اكو اونتوق
برذيكير مغيغتيمو ،برشكور
كفدامو دان برعبادة اونتوقمو
سباءيق-باءيقث.

1.22.6

كفاتوهن مالئكة دالم برذيكير كفد اهلل 

الز َحْيلِي ،دالم كتاب التفسير المنير،
منوروت الشيخ َو ْهبَة ُّ
فارا مالئكة ساغت دكت دغن اهلل  .مريك تيدق
سومبوغ اونتوق مثمبه اهلل  دان برذيكير ممولياكنث.
فارا مالئكة جوض سنتياس فاتوه كفد فرينته اهلل .
حال اين دبوقتيكن ماللوءي فرمان اهلل :

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗ

الصافَات :37 ،اية )164 – 166
(سورة َّ

مقصود:
دان تياد سسيافا فون درفد كالغن كامي مالءينكن اد باضيث
درجت كدودوقن يغ ترتنتو .دان سسوغضوهث كاميله
يغ سنتياس برباريس منجونجوغ فرينته دان برعبادة .دان
سسوغضوهث كاميله يغ سنتياس برتسبيح مثوخيكن اهلل
درفد سبارغ صيفت ككورغن.

أبو ذَر  مروايتكن بهاوا كتيك رسول اهلل  دتاث تنتغ
اوخفن يغ فاليغ أفضل ،بضيندا  منجواب:
ان اهللِ َوبِ َح ْم ِد ِه
اص َط َفى اهللُ لِ َم اَلئِ َكتِ ِه أَ ْو لِ ِعبَا ِد ِهُ :سْب َح َ
َما ْ

(رواية مسلم)

مقصود:
اوخفن يغ دفيليه اوليه اهلل  اونتوق مالئكة اتاو همباث:
ِح ْم ِد ِه
ُسْب َح َ
ان اهللِ َوب َ
(مها سوخي اهلل دان سضاال فوجي باضيث).

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

31

فغاجرن اية

1.22.7

سباضاي اومت إسالم:
 1كيت هندقله سنتياس برذيكير كفد اهلل 
سفنجغ ماس اضر هيدوف كيت لبيه تنغ.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

كيت هندقله ملمبوتكن سوارا كتيك برذيكير
 2اضر دافت منداتغكن راس خشوع ،تاكوت
دان رنده ديري كفد اهلل .

عملن
أبو موسى األشعري 
مروايتكن بهاوا رسول اهلل 
برسبدا:
اس ْاربَ ُعوا َعلَى
أَيُّ َها النَّ ُ
أَْنف ِ
ون
ُس ُك ْم ،إِنَّ ُك ْم لَْي َس تَ ْد ُع َ
ون
أَ َص َّم َو اَل غَائِبًا ،إِنَّ ُك ْم تَ ْد ُع َ
َس ِم ًيعا َقرِيبًاَ ،و ُه َو َم َع ُك ْم

( ُمتَّ َف ٌق َعلَْيه)

 3كيت هندقله مغيلقكن ديري درفد مثاريغكن
سوارا كتيك برذيكير كران اهلل  مها مندغر.

كيت هندقله منخونتوهي كفاتوهن فارا مالئكة
 4يغ سنتياس برذيكير اضر تيدق الالي دان
سومبوغ.
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مقصود:
واهاي سكالين ماءنسي،
كاسيهنيله ديريمو.
سسوغضوهث كامو تيدق مثرو
كفد يغ فكق دان يغ جاءوه.
سسوغضوهث كامو مثرو كفد
(اهلل) يغ مها مندغر الضي
ساغت دكت دان دي سنتياس
برسام دغن كامو.

اكتيؤيتي

ﯢﯣ ﯤﯥ

ﯦﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬﯭ

ﯮ ﯯﯰﯱ

ﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ

ﯼﯽ ﯾ

 . 2بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن ادب 2برذيكير
دالم اية  205 – 206سورة األعراف.
 .3لقساناكن اكتيؤيتي  Qudrat Activityاونتوق موريد مثومبغ
ايديا باضي منخاري قاعده ممبوداياكن عملن برذيكير
دالم كالغن موريد.
 .4الونكن ذيكير سلفس صالة برجماعه دغن دكتواءي
اوليه سأورغ امام.
 .5خاري ذيكير 2يغ مأثور ماللوءي اينترنيت دان فرسمبهكنث
دهادفن كلس سخارا بركومفولن.

نوتا ضورو
1.22.8

بيمبيغ موريد اضر مالزيمي
ذيكير دالم كهيدوفن
سخارا برادب دان استقامة.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

.1

لقساناكن اكتيؤيتي  Chain Lineاونتوق منخاري مقصود باضي ستياف فوتوغن اية
برايكوت:

ضمبرن اكتيؤيتي برذيكير دغن ممباخ المأثورة
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

.1

.2

باخ اية  205 - 206سورة األعراف دهادفن ضورو سخارا
برتجويد.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

فوتوغن اية
i

ﯢﯣ ﯤﯥ

ii

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

iii

ﯮ ﯯﯰﯱ

iv

ﯷ ﯸ ﯹﯺ

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

جلسكن فرينته اهلل  دالم اية  205 - 206سورة األعراف.
افاكه مقصود ذيكير؟
جلسكن دوا فرانن ذيكير.
جلسكن تيض ادب برذيكير.
ترغكن كفاتوهن مالئكة دالم برذيكير كفد اهلل .
ترغكن دوا فغاجرن اية.
أسية براس كلوه كسه ،اللو دي برذيكير اونتوق مننغكن
هاتيث .نامون ،هاتيث ماسيه تيدق تنغ.
مغافاكه سيتواسي دأتس برالكو؟ هورايكن.

34
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فالجرن

6

1.23.1

ضينراسي اوغضول
باخ دغن بتول ،لنخر سرتا برتجويد

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

1.23.2

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

ﭑﭒ

دان اورغ يغ تردهولو ،ياءيت يغ موال( ٢برهجره دان
ممبري بنتوان)

(سورة التَّ ْوبَة :9 ،اية )100
باخا ن اية كفهمن
ء

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=884

ﭓﭔﭕ

دالم كالغن اورغ مهاجرين دان أنصار

ﭖ ﭗﭘ

سرتا اورغ يغ مغيكوتي مريك دغن كباءيقن

ﭙﭚﭛﭜﭝ

اهلل مريضاءي مريك دان مريك فوال مريضاءيث.

ﭞ ﭟﭠ

اهلل جوض مثدياكن اونتوق مريك شرض٢
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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ﭡﭢﭣ
يغ مغالير دباوهث سوغاي٢

ﭤ ﭥ ﭦﭧ

مريك ككل ددالمث سالما-الماث.

ﭨﭩﭪﭫ
ايتوله كمنغن يغ بسر.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

1.23.3

بهاس

تعريف صحابت
يغ مندمفيغي

سسيافا يغ برجومفا دغن رسول اهلل  دان
ايستيله برايمان كفداث سرتا منيغضل دنيا دالم إسالم.

انتارا صحابت رسول اهلل  ترماسوقله مهاجرين
دان أنصار.
أنصار
مهاجرين
فندودوق مكة يغ برايمان فندودوق مدينة درفد كالغن
كفد رسول اهلل  .مريك قبيلة أَ ْوس دان َخ ْز َرج يغ
برهجره كمدينة دان تيغضل برايمان كفد رسول اهلل .
مريك ممبنتو رسول اهلل 
دسان.
دان ضولوغن مهاجرين كتيك
تيبا دمدينة.
خونتوهث َح ْم َزة ْبن َعْبد
الصا ِمت
خونتوهث ُعبَا َده ْبن َّ
ال ُْم َطلِّب ،عبد اهلل ْبن
الربِيع ،
َ ،سعد ْبن َّ
َم ْس ُعودَ ،ع َّمار ْبن يَ ِ
اسر،
أَنَس ْبن َمالِك  ،أُم
أَ ْس َماء بِْنت أَبُو بَكر
ْحان 
ُسلَْيم بِْنت ِمل َ
36
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فريسما علمو
 10صحابت يغ دجنجيكن
شرض:
الص ِّديق 
 .1أَبُو بَ ْكر ِّ
ْخ َّطاب 
ُ .2ع َمر بن ال َ
ُ .3عْث َمان بن َع َّفان 
َ .4علِي بن أَبِي طَالِب 
ْحة بن ُعبَْي ِد اهلل 
َ .5طل َ
الزبَْير بن ال َْع َّوام 
ُّ . 6
الر ْح َمن ْبن َع ْوف 
َ .7عْبد َّ
َ .8س ْعد ْبن أَبِي َوقَّاص 
َ .9س ِعيد ْبن َزْيد 
الج َّراح 
 .10أَبُو ُعبَْي َدة ْبن َ

فريسما علمو
دأغضركن جومله صحابت
ملبيهي  100 000اورغ.
صحابت يغ فاليغ اخير منيغضل
دنيا اياله أَبُو ُّ
الط َفْيل َعا ِمر ْبن
َواثِلَة اللَّْيثِي  ،ياءيت فد
تاهون  110هجرة برساماءن
دغن  728مسيحي.

1.23.3

1

فغيعترافن اهلل  ترهادف فارا صحابت
اهلل  مريضاءي فارا صحابت .اهلل  برفرمان:
 ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ...

(سورة التَّ ْوبَة :9 ،اية )100

2

فارا صحابت دجنجيكن دغن كمنغن.
اهلل  برفرمان:

ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
(سورة ال َفْتح :48 ،اية )18

مقصود:
سسوغضوهث اهلل  مريضاءي اورغ يغ برايمان،
كتيك مريك برجنجي طاعة كفدامو (واهاي
محمد) دباوه فوهون .مك (دغن ايت) ترثات دي
مغتاهوءي اف يغ تركاندوغ دالم هاتي مريك ،اللو
دي منورونكن كتنغن كفد مريك دان ممبري بالسن
دغن كمنغن يغ دكت.

فريسما علمو
ابن َم ْس ُعود  مروايتكن بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:

َخْي ُر النَّ ِ
ين
ُم الَّ ِذ َ
اس ق َْرنِي ،ث َّ
ين يَلُونَ ُه ْم
ُم الَّ ِذ َ
يَلُونَ ُه ْم ،ث َّ
(متفق عليه)
مقصود:
ء
ء
سباءيق-با يق ما نسي اياله
ضينراسيكو ،كمودين ضينراسي
يغ داتغ سلفسث ،كمودين
ضينراسي يغ سلفس درفد ايت.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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مقصود:
 ...اهلل مريضاءي مريك دان مريك فوال مريضاءيث ...

37

3

اهلل  منيغكتكن درجت فارا صحابت يغ ممبلنجاكن
هرتا دان برجواغ دجالن اهلل .
اهلل  برفرمان:

 ...ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

الح ِديد :57 ،اية )10
(سورة َ

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

مقصود:
مريك ايت لبيه بسر درجتث درفد اورغ يغ ممبلنجاكن
هرتاث سرتا توروت برفرغ سسوده ايت .دان تياف2
ساتو فواق درفد كدوا-دواث اهلل جنجيكن بالسن يغ
سباءيق-باءيقث ،اهلل مها مندالم فغتاهوانث اكن اف يغ
كامو كرجاكن.
فريسما علمو
4

اهلل  مموجي صيفت لمه لمبوت دان كاسيه سايغ
سسام مريك .اهلل  برفرمان:

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ...
(سورة اْل َفْتح :48 ،اية )29

مقصود:
محمد اياله رسول اهلل دان اورغ يغ برساما-سام دغنث
برسيكف تضس ترهادف اورغ كافير يغ (مموسوهي
إسالم) تتافي مريك برسيكف كاسيه سايغ سرتا بلس
كاسيهن سسام سنديري (اومت إسالم) ...

38
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منوروت الشيخ َم ْح ُمود
َّ
الط َّحان ،صحابت يغ فاليغ
موليا مغيكوت سوسونن اياله:
.1
.2

.3
.4
.5

خلفاء الراشدين
انم صحابت الءين يغ
دجنجيكن شرض
تنترا بَ َدر
تنترا أُ ُحد
صحابت يغ ترليبت دغن
بَْي َع ُة ال ِّر ْض َوان.
َح اْل َح ِديث)
(تَْي ِسير ُم ْص َطل ِ

فغاجرن اية

فريسما علمو

سباضاي اومت إسالم:
1

2

كيت هندقله سنتياس
برلومبا-لومبا دالم
اوروسن كباءيقن اضر
كيت منجادي سفرتي
السابِ ُقو َن أْالَ َّولُون.
َّ
مريك ممبنتو فرجواغن
رسول اهلل  كتيك
اورغ الءين منولقث.

كيت هندقله برشكور
كفد اهلل  اتس
سضاال نعمت كورنياءن
اهلل  دغن
منجاءوهي الرغنث
سوفايا كيت براوليه
كسجهتراءن يغ
برفنجغن.

3

4

كيت هندقله

كيت هندقله

مغيلقكن ديري درفد
ممبنخي ،منخال،
منخاخي دان مغهينا
فارا صحابت كران
مريك اياله ضولوغن يغ
دريضاءي اهلل .

براوسها دغن
منجاديكن عملن فارا
صحابت سباضاي
خونتوه ايكوتن سوفايا
مندافت شرض يغ
ابادي.

الز َحْيلِي،
منوروت الشيخ َو ْهبَة ُّ
السابِ ُقو َن الأَْ َّولُون اياله:
َّ
 sضولوغن مهاجرين يغ
برهجره سبلوم فرجنجين
حديبية سفرتي  10صحابت
يغ دجنجيكن شرض اوليه
اهلل .
 sضولوغن أنصار يغ مغيكت
جنجي ستيا كتيك
فرجنجين عَقَبَة فرتام دان
كدوا.
(التَّ ْف ِسير اْل ُمنِير)

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

1.22.4

نوتا ضورو
1.23.5

بيمبيغ موريد منخونتوهي
صيفت دان عملن فارا
صحابت سرتا مغعملكنث
سخارا برادب دان
استقامة.
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اكتيؤيتي

.1

جواب تكا سيلغ كات باضي مقصود كليمه برايكوت:
2

1
3

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

4

5

7

6

8

9

منضق
1
2
5
6
7
8

40

اْل َف ْو ُز
َجنَّ ٍ
ات
َر ِض َي

اتَّبَ ُعو ُهم
الأَْْن َه ُار
ين
َخالِ ِد َ
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3
4
8
9

ملينتغ
ال ُْم َه ِ
ين
اج ِر َ

نصا ِر
الأَْ َ
بِإِ ْح َسا ٍن
تَ ْج ِري

 . 2بينا فتا فميكيرن اونتوق منرغكن فغيعترافن اهلل 
ترهادف فارا صحابت.
 .3لقساناكن اكتيؤيتي  Exit Cardsاونتوق منيالي عملن
فارا صحابت يغ بوليه دعملكن.
 .4خاري معلومت ماللوءي اينترنيت تنتغ فريبادي
 10صحابت يغ دجامين ماسوق شرض ،كمودين
لقساناكن اكتيؤيتي .Inside-Outside Circle
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

1
2

ممبنتوق بولتن
منخاري معلومت ماللوءي
اينترنيت

3

بربينخغ سوءالن يغ دكموكاكن

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين
باخ اية  100سورة التوبة دهادفن ضورو سخارا برتجويد.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:

.1
.2

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝ

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭨﭩﭪ
.3
.4
.5
.6

ﭤ ﭥ ﭦﭧ

افاكه مقصود صحابت.
جلسكن دوا فغيعترافن اهلل  ترهادف فارا صحابت.
ترغكن دوا فغاجرن اية.
ساي اد دغر ،اد اورغ يغ
مغهينا صحابت رسول اهلل.

ساي فون سام.

هورايكن تيندقن اندا سكيراث مندغر اورغ مغهينا
صحابت رسول اهلل .

42

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فالجرن

7

1.24.1

كواجيفن ممليهارا كحرمتن ديري
باخ اية دغن بتول ،لنخر دان برتجويد
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

باخاءن اية كفهمن

ﰁﰂﰃ
(سورة النُّور :24 ،اية )30 – 31

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=936
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1.24.2

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
كاتاكنله (واهاي محمد) كفد اورغ لالكي يغ برايمان سوفايا
مريك مثكت فندغن مريك ،دان ممليهارا كحرمتن مريك.

ﮆ ﮇ ﮈﮉ
يغ دمكين ايت لبيه سوخي باضي مريك
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ
سسوغضوهث اهلل مها مغتاهوءي تنتغ اف 2يغ مريك كرجاكن.

ﮐﮑ ﮒﮓﮔ
دان كاتاكنله كفد فرمفوان 2يغ برايمان سوفايا منوندوقكن
فندغن مريك (درفد ممندغ يغ حرام)

ﮕﮖ
دان ممليهارا كحرمتن مريك

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
دان جاغنله مريك ممفرليهتكن فرهياسن توبوه مريك
كخوالي يغ ظاهير درفداث

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
دان هندقله مريك مالبوهكن تودوغ كفاال كفارس دادا مريك
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فريسما علمو
رسول اهلل  برفسن اضر
كيت منونايكن ببراف حق
كتيك كيت دودوق دفيغضير
جالن ،ياءيت:
 .1منوندوقكن فندغن
 .2مغيلقكن ضغضوان
 .3منجواب سالم
 .4أمر معروف نهي منكر
(مفهوم حديث)

ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ
دان جاغنله مريك ممفرليهتكن فرهياسن توبوه مريك
مالءينكن كفد سوامي مريك

ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
اتاو باف مريك اتاو باف منتوا مريك
اتاو انق 2مريك اتاو انق 2تيري مريك

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
اتاو ساودارا 2مريك ،اتاو انق 2ساودارا مريك يغ لالكي،
اتاو انق 2ساودارا مريك يغ فرمفوان

ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡ
اتاو فرمفوان إسالم ،اتاو همبا مريك

ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ

اتاو اورغ ضاجي درفد اورغ لالكي يغ تله توا دان تيدق
بركأيغينن كفد فرمفوان

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
اتاو كانق 2يغ بلوم مغرتي تنتغ عورة فرمفوان الضي

ﯲﯳ ﯴ

دان جاغنله مريك مغهنتقكن كاكي مريك

فريسما علمو
ضولوغن َم ْح َرم باضي وانيتا:
 .1باف كاندوغ
 .2داتوق
 .3باف منتوا
 .4انق دان خوخو لالكي
 .5مننتو لالكي
 .6انق تيري
 .7اديق براديق لالكي
 .8انق ساودارا
 .9انق لالكي سوسوان،
باف سوسوان ،ساودارا
سوسوان ،باف ساودارا
سوسوان دان انق ساودارا
سوسوان
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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ﮮﮯﮰ ﮱﯓ
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
اونتوق دكتاهوءي اورغ فرهياسن مريك يغ دسمبوثيكن

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
دان برتوبتله كامو سكالين كفد اهلل واهاي اورغ يغ برايمان

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﰁﰂﰃ
سموض كامو برجاي.

فرينته اهلل  دالم اية

1.24.3

فرينته اهلل 

1

منوندوقكن
فندغن
1

2

ممليهارا
كحرمتن

3

منوتوف
عورة

4

برتوبة

منوندوقكن فندغن

اهلل  ممرينته همباث منجاض فندغن مريك درفد
مليهت يغ حرام .فندغن مات يغ مثالهي شرع اكن
منجروموسكن سسأورغ كفد كبوروقن دان كروسقن
سفرتي فربواتن زنا.
46
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3

فريسما علمو
انتارا توجوان فرينته اهلل 
ترماسوقله:
 .1مغهيندركن ماءنسي درفد
كبوروقن دان دوسا.
 .2منيغكتكن شعار إسالم.
 .3موجودكن مشاركت يغ
امان دان هرموني.

انتارا فندوان منوندوقكن فندغن ترماسوقله:

1

سنتياس
مغيغتي
اهلل  دغن
برذيكير

مغهيندري
تمفت2
معصية

4

5

ممفرباثق
عملن برفواسا

ممليهارا كحرمتن

1

مغهيندركن فربواتن زنا ،ليسبيان ،هوموسيكسوال دان اوناني.

2

برفاكاين يغ منفتي كهندق شرع.

3

منجاض تاتاسوسيال دالم فرضاءولن ترماسوق دالم ميديا سوسيال.

4

برخاكف فركاتاءن يغ باءيق ،لمه لمبوت دان برسوفن.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

2

2

3

سضرا
مغاليهكن
فندغن جك
ترليهت فركارا
معصية

مميليه
اونتوق مليهت
باهن 2يغ باءيق
دان برمنفعت

ايلقكن ديري درفد:
دسنتوه اوليه
اورغ يغ
بوكن محرم

3

1
2
دراب

دتونجوقكن
ضمبر لوخه

سنتوهن باءيق دان سنتوهن
تيدق باءيق

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1340
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3

منوتوف عورة

عورة اياله باتسن اغضوتا بادن يغ واجب دتوتوف منوروت حكوم شرع.
عورة لالكي
درفد فوست هيغض لوتوت

عورة فرمفوان
سلوروه توبوه بادن كخوالي موك دان
كدوا-دوا تافق تاغن
فريسما علمو

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

تودوغ يغ البوه منوتوفي
دادا سرتا تيدق جارغ

 sعقل مريك لمه.
 sتياد كأيغينن دان تيدق
برنفسو ترهادف وانيتا.
 sتيدق منخريتاكن فريحال
وانيتا.

لغن باجو فنجغ هيغض
كفرضلغن تاغن
باجو يغ البوه دان لوغضر
سرتا تيدق جارغ
كاءين اتاو سلوار يغ دفاكاي فرلو
البوه هيغض كبوكو اللي
مماكاي ساروغ كاكي

فاكاين كتيك برهادفن دغن بوكن محرم

48
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خيري لالكي يغ تله توا
ترماسوقله:

3

خيري كانق 2يغ بلوم مغتاهوءي
تنتغ عورة فرمفوان ترماسوقله:
 sكانق 2يغ ماسيه كخيل
دان بلوم بالغ.
ء
 sكانق 2يغ بلوم مغتاهو ي
حال وانيتا.
 sكانق 2يغ بلوم دافت
ممبيذاكن انتارا وانيتا خنتيق
دغن يغ تيدق خنتيق.
(فتيقن تفسير ابن كثير)

كأداءن عورة سسأورغ فرمفوان:
درفد فوست هيغض لوتوت

2

كتيك برسام
دغن لالكي محرم

درفد فوست هيغض لوتوت.
نامون سكيراث دخواطيري بوليه
منيمبولكن فتنه ،هندقله برفاكاين
سوفن يغ بوليه منوتوف توبوهث

3

كتيك برسام دغن
لالكي بوكن محرم

سلوروه بادن كخوالي موك
دان تافق تاغن

4

كتيك برسام دغن
وانيتا بوكن إسالم

سلوروه بادن كخوالي اغضوتا
يغ ظاهير كتيك بكرجا

4

فريسما علمو
انتارا شرط منوتوف عورة دالم
إسالم ترماسوقله:
 sفاكاين يغ لوغضر.
 sفاكاين يغ تيدق جارغ.

برتوبة

توبة اياله فربواتن كمبالي كفد اهلل  دان مثسل دغن
برسوغضوه-سوغضوه ترهادف دوسا يغ تله دالكوكن.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

1

كتيك برسام دغن
وانيتا إسالم الءين

خارا دان شرط برتوبة
1

مثسل اتس دوسا يغ دالكوكن.

2

برهنتي مالكوكن دوسا.

3
4

برعزم تيدق مغولغي فربواتن دوسا.
مينتا معاف دان ممولغكن حق كفد فميليقث.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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1.24.4

فغاجرن اية

سباضاي اومت إسالم:
كيت هندقله منوندوقكن فندغن درفد مليهت فركارا2
1
يغ حرام اضر براوليه بالسن شرض.

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

كيت هندقله ممليهارا كحرمتن ديري اضر كهيدوفن
2
درحمتي اهلل .
كيت هندقله برفاكاين منوتوف عورة اضر سالمت
3
درفد كبوروقن دان ضغضوان.

 4كيت هندقله سنتياس برتوبة اضر دخينتاءي اهلل .

50
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3

فريسما علمو
رسول اهلل  برسبدا يغ
برمقصود“ :بريله جامينن
كفداكو دغن انم فركارا،
نسخاي اكو جامين باضيمو
شرض:
 .1بركات بنرله افابيال بربيخارا
 .2تونايكنله جنجي
 .3سمفورناكنله امانه
 .4فليهاراله كمالوانمو
 .5تاهنله فندغنمو
 .6تاهنله كدوا-دوا تاغنمو
درفد مالكوكن كجاهتن”

نوتا ضورو
1.24.5

منصيحتي موريد اضر سنتياس
منجاض باتس فرضاءولن دان
ممليهارا كحرمتن ديري
سخارا برادب دان استقامة.

اكتيؤيتي

.2

ﮐﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕﮖ

ﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝ

ﮟﮠﮡﮢ

ﮤﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ

ﮮﮯﮰ ﮱﯓ

ﯔﯕ

لقساناكن اكتيؤيتي  Bus Stopسخارا بركومفولن .مينتا
موريد مننداكن (✓) فد ضولوغن يغ بوليه برسالمن
دغن وانيتا .تنداكن ( )Xفد ضولوغن يغ تيدق بوليه
برسالمن دغن وانيتا.
s
s
s
s
s
s
s

.3

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

.1

باخ فوتوغن اية برايكوت سخارا برفاسغن.
كمودين خاري مقصودث:

سوامي كفد ايبو ساودارا
ابغ ايفر
اديق ايفر
سفوفو
داتوق ساودارا
اديق-براديق لالكي
باف ساودارا سبله ايبو

s
s
s
s
s
s
s

سوامي كفد نينيق ساودارا
باف تيري
اديق-براديق تيري
اديق اتاو ابغ اغكت
انق ساودارا
خوخو
باف اغكت

سيمقن كنديري :اناليسيس خارا اندا برفاكاين مغيكوت
سيتواسي .لغكفكن خرتا يغ تردافت دالم قيو .ار .كود
كمودين تمفلكنث دالم بيليق اندا سباضاي فندوان.

بورغ سيمقن كنديري

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=937
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فنيالين

.1

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

.2

باخ اية  30 – 31سورة النور دهادفن ضورو سخارا برتجويد.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت.
ﮀﮁﮂ

ﮃﮄ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮗﮘ ﮙ

ﮧﮨ

ﯻﯼ ﯽ

ﰁﰂ
.3

.4
.5

جلسكن فرينته اهلل  يغ تركاندوغ دالم اية
سورة النور.
ترغكن دوا فغاجرن اية.

30 – 31

فينومينا “سوافوتو” سماكين منولر دالم كالغن رماج.
مريك سريغكالي مموات ناءيق كالمن سوسيال
ضمبر 2يغ تيدق منوتوف عورة.
كموكاكن فندافت اندا اونتوق مناغني ايسو اين درفد
تروس برللواسا.
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اكتيؤيتي“سوافوتو” فرلو
منجاض ادب دان فرضاءولن انتارا
لالكي دغن وانيتا

فالجرن

8

1.25.1

فنخيفتا ن ما نسي بوقتي ككواسا ن اهلل 
ء

ء

ء

باخ اية دغن بتول ،لنخر دان برتجويد
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ

(سورة غَافِر :40 ،اية )67

1.25.2

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=885

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

ﭑ ﭒﭓﭔﭕ

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ

باخاءن اية كفهمن

دياله يغ منخيفتاكن كامو درفد تانه

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
كمودين درفد اءير مني ،كمودين درفد سبوكو داره بكو

ﭜ ﭝﭞ
كمودين دي مغلواركن كامو بروفا انق كخيل

ﭟﭠﭡ
كمودين كامو دفليهارا سمفاي كفريغكت ديواس
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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ﭢ ﭣ ﭤﭥ
كمودين كامو سمفاي منجادي توا

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
دان اد انتارا كامو يغ دماتيكن سبلوم ايت.

ﭬﭭﭮ
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

سوفايا كامو سمفاي كماس يغ دتنتوكن

ﭯﭰﭱ
دان سوفايا كامو ممهمي ككواساءن اهلل.

فروسيس كجادين ماءنسي

1.25.3

اهلل  منجاديكن ماءنسي فرتام ،نبي ادم  درفد ساري
(س اَللَة) .فروسيس كجادين ماءنسي بضيتو
فاتي تانه ُ
اونيك ،رافي دان دأتور دغن ساغت سمفورنا .حال اين
مروفاكن بوقتي ككواساءن اهلل .
1

نُ ْطفَة

نُ ْط َفة مروفاكن فرخمفورن اءير مني يغ دكنلي
سباضاي سفرما ( )spermaباضي لالكي دان
اوؤوم ( )ovumباضي فرمفوان.

54
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فريسما علمو
انتوني ؤن ليوينهوك

()Antonie Van Leeuwenhoek

مروفاكن اهلي بيولوضي فرتام يغ
منموكن سفرما فد تاهون .1677
حقيقتث القرءان تله فون مثبوت
تنتغ سفرما لبيه الما سبلوم ايت.

َ 2ع َلقَة
علقة اياله سضومفل داره يغ ترضانتوغ ددالم
رحيم.
()Zigot

3

ُم ْض َغة

4

جانين

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

اهلل  منجاديكن رحيم ايبو سباضاي
تمفت يغ فاليغ سسواي دان سالمت باضي
فروسيس كجادين ماءنسي.
()Embrio

مضغة اياله سكتول داضيغ يغ لمبوت.
تاهف اين مروفاكن فرموالءن باضي فرتومبوهن
اوتق ،سارف تونجغ دان فمبنتوقن اغضوتا
الءين سفرتي تليغا دان مات.
()Fetus

فد فريغكت جانين ،فمبنتوقن سلوروه اغضوتا
تله سمفورنا.
فارا علماء برسفاكت مثاتاكن بهاوا
روح دتيوف سلفس سمفورناث فمبنتوقن
اورضن ۲توبوه.
حقيقة روح تيدق دافت دكاجي كران
حقيقة اين مروفاكن انتارا رهسيا اهلل  دالم
فنخيفتاءن ماءنسي.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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1.25.3

فاسا كهيدوفن ماءنسي

دالم ستياف فاسا كهيدوفن ماءنسي ،اهلل  بركواس ملتقكن كتتفن شريعة برسسواين
دغن تاهف كسدياءن فسيكولوضي مريك.
 1كانق٢
انق ۲بالجر برخاكف ،برجالن ،برماءين
دان برضاءول دغن فرسكيترن مريك.
بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

2

رماج

مريك موال دتكليفكن اهلل  ،برتغضوغجواب دغن اف 2يغ
دالكوكن برفندوكن اتورن شريعة.
3

ديواس

4

ماءنسي منخافاي تاهف
كماتغن عقل يغ سمفورنا.
مريك منريما تغضوغجواب يغ
لبيه بسر دغن ممبينا كلوارض،
منخاري رزقي دان مميمفين
مشاركت.
نوتا ضورو
1.25.5

بيمبيغ موريد ممفرباثق عملن صالح
سخارا برادب دان استقامة.
56

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

توا

داي فيزيكل مريك سماكين
لمه ،نامون فغالمن هيدوف
يغ تله داللوءي ساغت
برهرض اونتوق دجاديكن
فدومن كفد ضينراسي
برايكوتث.
 5ماتي
كماتين مثدركن كيت اونتوق ممنفعتكن
كهيدوفن دغن فركارا يغ ممبريكن
كباءيقن تيدق هاث فد ديري سنديري،
بهكن كفد اورغ الءين.

ككواساءن اهلل  فد فنخيفتاءن ماءنسي
انتارا بوقتي ككواساءن اهلل  ترماسوقله فنخيفتاءن ماءنسي .اهلل  مثرو ماءنسي
سوفايا سنتياس منليتي دان مميكيركن كجادين مريك سنديري سوفايا دافت
مراساكن ككواساءن دان كهيبتن اهلل  سرتا كلمهن دان كهيناءن ماءنسي.
فرمان اهلل :

مقصود:
دان جوض فد ديري كامو سنديري .مك مغاف كامو تيدق ماهو مليهت سرتا مميكيركنث؟
1.25.4

فغاجرن اية

سباضاي اومت إسالم:

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

(سورة َّ
الذا ِريَات :51 ،اية )21

كيت هندقله ميقيني بهاوا اهلل  مها بركواس منخيفتا ماءنسي دغن ساغت سمفورناث
1
اضركيت منجادي همبا يغ برتقوى.
كيت هندقله مغهرضاءي اغضوتا بادن خيفتاءن اهلل  كران ماءنسي مروفاكن
2
سباءيق-باءيق كجادين.
كيت هندقله مغاكوءي بهاوا اناتومي توبوه ماءنسي دخيفتاكن دغن فوغسي يغ ترسنديري
3
بهكن ساليغ ملغكفي اضر كيت يقين دغن كسمفورناءن اهلل .
كيت هندقله منجادي همبا اهلل  يغ سنتياس برشكور اضر تيدق ترماسوق دالم
4
ضولوغن يغ كفور دغن نعمتث.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

.2

ماللوءي خارين اينترنيت ،بينا فتا الير فروسيس فنخيفتاءن ماءنسي دالم القرءان دان
بنتغكنث دهادفن كلس.
لقساناكن اكتيؤيتي  Mix & Matchدغن ممادنكن فوتوغن اية  67سورة غافر دغن
مقصودث سخارا بركومفولن .فادنن يغ بتول دغن ماس ترفانتس اكن دكيرا سباضاي
كومفولن خمرلغ.

فنيالين

بيدغ القرءان – باخاءن دان كفهمن

.1
.2

باخ اية  67سورة غافر دهادفن ضورو سخارا برتجويد.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:
فوتوغن اية

i

ﭑ ﭒﭓﭔﭕ

ii

ﭖﭗﭘ

iii

ﭟﭠﭡ

iv

ﭦﭧﭨﭩﭪ

v

.3

.4
.5

58

ﭯﭰ

ترغكن بوقتي ككواساءن اهلل  فد فركارا برايكوت:
 iفروسيس كجادين ماءنسي
 iiفاسا كهيدوفن ماءنسي
ترغكن دوا فغاجرن اية  67سورة غافر.
تندا ككواساءن اهلل  جلس تربوقتي ماللوءي ستياف خيفتاءنث .سبهاضين ماءنسي
مغمبيل فغاجرن درفداث دان سبهاضين يغ الءين تيدق مليهتث سباضاي سسواتو يغ
بوليه منيمبولكن كأينصافن.
كموكاكن حجه اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

2

بيدغ حديث
ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ
(سورة النَّ ْجم :53 ،اية )3 – 4
مقصود:
دان دي تيدق ممفركاتاكن سسواتو منوروت كماهوان دان
فندافتث سنديري .سضاال يغ دفركاتاكن ايت تيدق الءين
هاثاله وحي يغ دوحيوكن كفداث.

مسجد سلطان عبد العزيز شاه ،شاه عالم ،سالغور
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فالجرن

9

2.6.1

صدقه كونخي كبا يقن
ء

باخ حديث دغن بتول

ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَبِي ُه َرْي َر َة  ،قَ َ
ول اهللِ :

ُك ُّل ُس اَل َمى ِم َن النَّ ِ
س تَ ْع ِد ُل بَْي َن
ُع ِفي ِه َّ
اس َعلَْي ِه َص َد َق ٌةُ ،ك َّل يَ ْو ٍم تَ ْطل ُ
الش ْم ُ
َع لَ ُه َعلَْي َها َمتَا َع ُه
الر ُج َل ِفي َدابَّتِ ِه فَتَ ْح ِم ُل ُه َعلَْي َها أَ ْو تَ ْرف ُ
اِالْثنَْي ِن َص َد َق ٌةَ ،وتُ ِع ُ
ين َّ
َص َد َق ٌةَ ،وال َ
الص اَل ِة َص َد َق ٌةَ ،وتُ ِم ُ
ْك ِل َم ُة َّ
يط
الطيِّبَ ُة َص َد َق ٌةَ ،و ُك ُّل ُخ ْط َو ٍة تَ ْم ِشي َها إِلَى َّ
أَْ
الذَى َع ِن َّ
الطر ِ
ِيق َص َد َق ٌة.
بيدغ حديث

(متفق عليه)

2.6.2

باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث

ُك ُّل ُس اَل َمى ِم َن النَّ ِ
اس َعلَْي ِه َص َد َق ٌة

ستياف سندي دتوبوه بادن ماءنسي اياله صدقه باضيث

س
ُع ِفي ِه َّ
ُك َّل يَ ْو ٍم تَ ْطل ُ
الش ْم ُ

ستياف هاري يغ تربيت فداث ماتاهاري

تَ ْع ِد ُل بَْي َن اِالْثنَْي ِن َص َد َق ٌة

كامو برالكو عاديل ترهادف دوا اورغ (يغ برتليغكه)
اياله صدقه

الر ُج َل ِفي َدابَّتِ ِه فَتَ ْح ِم ُل ُه َعلَْي َها
َوتُ ِع ُ
ين َّ

دان كامو ممبنتو سسأورغ مناءيقي توغضغنث

60

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فريسما علمو
أبو هريرة  اياله صحابت
دان
يغ فاليغ باثق
مروايتكن حديث .بلياو
مروايتكن سباثق  5 374حديث
رسول اهلل .

فريسما علمو

َع لَ ُه َعلَْي َها َمتَا َع ُه َص َد َق ٌة
أَ ْو تَ ْرف ُ

اتاو كامو مغغكت بارغ ٢كأتس توغضغنث اياله صدقه

َوال َ
ْك ِل َم ُة َّ
الطيِّبَ ُة َص َد َق ٌة

دان فركاتاءن يغ باءيق اياله صدقه

الص اَل ِة َص َد َق ٌة
َو ُك ُّل ُخ ْط َو ٍة تَ ْم ِشي َها إِلَى َّ

ال َقلْيُوبِي بركات :دناماكن صدقه
كران صدقه ايت عملن يغ
(الص ْدق)،
منظاهيركن كبنرن ِّ
نية فمبري صدقه اونتوق
مغعبديكن ديري كفد اهلل .
(الم ْو ُسو َعة ال ِف ْقهِيَّة ُ
الك َوْيتِيَّة)
َ

دان ستياف لغكه كامو برجالن اونتوق منونايكن صالة
اياله صدقه
بيدغ حديث

يط أَْ
الذَى َع ِن َّ
َوتُ ِم ُ
الطر ِ
ِيق َص َد َق ٌة

دان كامو مغاليهكن سسواتو يغ بربهاي دجالن اياله صدقه
2.6.3

بهاس

مقصود صدقه

فريسما علمو

فمبرين

سسواتو فمبرين يغ برتوجوان اونتوق مندكتكن
ايستيله
ديري كفد اهلل .
فربواتن برصدقه مرغكومي سضاال فركارا يغ باءيق .جابر بن
عبد اهلل  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ُك ُّل َم ْع ُر ٍ
وف َص َد َق ٌة
مقصود:
ستياف فركارا يغ باءيق اياله صدقه.

(رواية البخاري)

اهلل  برفرمان:
ﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ...

َرة :2 ،اية )263
(سورة البَق َ

مقصود:
(منولق فمينتا 2صدقه) دغن
فركاتاءن يغ باءيق دان ممعافكن
(كسيلفن مريك) اياله لبيه
باءيق درفد صدقه (فمبرين)
يغ دأيريغي (دغن فربواتن اتاو
فركاتاءن يغ) مثاكيتكن هاتي...
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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2.6.4

عملن صدقه دالم حديث

بيدغ حديث

عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث

برالكو عاديل
دالم تيندقن

مندامايكن اورغ
يغ برتليغكه

ممبنتو اورغ
مناءيقي كندراءن

ممبنتو اورغ
مغغكت بارغ
كدالم كندراءنث

فريسما علمو
الباري
اْب ِن َحجر دالم فتح ِ
بركات ،كعاديلن باضي حاكيم
اداله دغن ممبوات كفوتوسن،
ماناكاال كعاديلن باضي اورغ
الءين اياله مندامايكن اورغ يغ
دالم فرتليغكهن.

فريسما علمو
مغوخفكن
فركاتاءن يغ باءيق

برجالن اونتوق
منونايكن صالة

مغاليهكن سسواتو يغ
بربهاي دجالن
62

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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َعْب ُد اهللِ ْب ِن َع ْمرو  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  كتيك دتاث
تنتغ فربواتن مغيجيق ايبو باف.
بضيندا منجواب:
الر ُج ِل ،فَيَ ُس ُّب
الر ُج ُل أَبَا َّ
يَ ُس ُّب َّ
أَبَا ُهَ ،ويَ ُس ُّب أَُّم ُه
(متفق عليه)
مقصود:
سسأورغ مغيجيق باف سسأورغ
يغ الءين ،اللو دبالس دغن
ايجيقن ترهادف باف دان ايبوث.

2.6.5

كلبيهن برعمل دغن عملن صدقه دالم حديث
برالكو عاديل ترهادف دوا اورغ يغ برتليغكه

مغهالغ كدوا-دوا فيهق درفد
ملغضر فرينته رسول اهلل  اضر
تيدق برتروسن برتليغكه سالما
تيض هاري

مننترمكن هاتي كدوا-دوا بله فيهق

ممبري كسليساءن كفد اورغ
يغ ممرلوكن بنتوان سفرتي ورض
امس ،فساكيت ،ايبو مغاندوغ دان
اورغ كورغ اوفاي

بيدغ حديث

ممبنتو اورغ مناءيقي كندراءن اتاو مغغكت
بارغث كدالم كندراءن
مريغنكن ببن اورغ الءين

مغوخفكن فركاتاءن يغ باءيق
مننغكن هاتي فندغر

منمفيلكن ايميج دان فريبادي
يغ دسنغي

مغيلقكن برالكوث فرتليغكهن

مثوبوركن بودايا
كومونيكاسي بركسن

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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برجالن اونتوق منونايكن صالة
دتيغكتكن درجت دان دهافوسكن
دوسا جك منوجو كمسجد دالم
كأداءن بروضوء

دبري خهاي يغ سمفورنا دالم
كضلفن اخيرة كران برجالن دالم
كضلفن صبح

برفلواغ ملقساناكن صدقه يغ
الءين سفرتي مغاليهكن سسواتو يغ
بربهاي دجالن

دافت مغعملكن ضاي هيدوف صيحت

بيدغ حديث

مغاليهكن سسواتو يغ بربهاي دجالن
منونجوقكن كأيمانن كفد اهلل 
مغورغكن ريسيكو كمالغن

ممبريكن كسليساءن كفد
فغضونا يغ الءين

XYZ 123

ضمبرن اومت إسالم منوجو كمسجد اونتوق منونايكن صالة
64

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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سباضاي اومت إسالم:
كيت هندقله سنتياس ممنفعتكن ماس ،تناض دان
 1كماهيرن يغ اد اونتوق ممبنتو اورغ الءين اضر منجادي
اورغ برتقوى.
 2كيت هندقله مندامايكن اورغ يغ برتليغكه كران
ستياف موءمن برساودارا.
كيت هندقله ممبنتو اورغ مناءيقي كندراءن اتاو مغغكت
 3بارغ-بارغث اضر اهلل  مريغنكن اوروسن كيت.

ليم تيغكتن صدقه
برصدقه دغن دوءيت
جك تيدق ممفو،
هندقله دي بكرجا
سهيغض ممفو
اونتوق برصدقه
جك تيدق ممفو،
هندقله دي ممبنتو
اورغ يغ دالم
كسوسهن

1
2

3

جك تيدق ممفو،
هندقله دي مثوروه
كفد كباءيقن

4

بيدغ حديث

2.6.6

فغاجرن حديث

فريسما علمو

جك تيدق ممفو،
هندقله دي مناهن
ديريث درفد
مالكوكن كبوروقن

5

كيت هندقله سنتياس برخاكف حال ٢يغ باءيق كران
 4ايت مروفاكن تندا كأيمانن كيت كفد اهلل  دان
هاري اخيرة.

(مفهوم حديث مسلم)

نوتا ضورو

كيت هندقله سنتياس منونايكن صالة برجماعه
5
.
دمسجد كران عملن اين بسر

2.6.7

كيت هندقله براوسها اونتوق مغاليهكن سسواتو يغ
6
بربهاي دجالن اضر تيدق مموضرتكن اورغ الءين.

بيمبيغ موريد اضر فرواكتيف
ممبري خدمت كفد اورغ
الءين سخارا برادب دان
استقامة.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

فادنكن فوتوغن حديث برايكوت دغن ترجمهنث:
ُك ُّل ُس اَل َمى ِم َن
النَّاس

كامو ممبنتو سسأورغ
مناءيقي توغضغنث

ال َ
الطيِّبَ ُة َص َدقٌَة
ْكلِ َم ُة َّ

ستياف لغكه كامو برجالن
اونتوق منونايكن صالة

بيدغ حديث

الر ُج َل فِي
تُ ِع ُ
ين َّ
َدابَّتِ ِه فَتَ ْح ِملُ ُه َعلَْي َها

كامو مغغكت بارغ٢
كأتس توغضغنث

اع ُه
تَ ْرفَ ُع لَُه َعلَْي َها َمتَ َ

ستياف سندي دتوبوه بادن
ماءنسي

ُك ُّل ُخ ْط َو ٍة تَ ْم ِش َيها
الص اَل ِة
إِلَى َّ

فركاتاءن يغ باءيق اياله
صدقه

.2

.3

لقساناكن اكتيؤيتي  Table Talkersاونتوق ممبينخغكن خونتوه
صدقه يغ بوليه دعملكن.
لقساناكن اكتيؤيتي  Surveyاونتوق مغكاجي عملن صدقه
برداسركن حديث .بنتغكن دافتن ددالم كلس.

صدقه يغ دعملكن ستياف
(سنارايكن)
هاري

.4

66

ستياف
ميغضو

ستياف
بولن

بوات خارين ماللوءي اينترنيت تنتغ قيصه صدقه دالم
كالغن فارا صحابت رسول اهلل .
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فريسما علمو
أَنَس ْبن َمالِك  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
َر ًسا ،أَ ْو
َما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم يَ ْغر ُ
ِس غ ْ
يَ ْز َر ُع َز ْر ًعا ،فَيَْأ ُك ُل ِمْن ُه طَْي ٌر،
ان
ِيمةٌ ،إِاَّل َك َ
أَ ْو إِْن َس ٌ
ان ،أَ ْو بَه َ
لَ ُه بِ ِه َص َد َق ٌة

(متفق عليه)

مقصود:
تيدق اد سأورغ مسلم يغ منانم
فوكوق اتاو تانمن ،اللو دماكن
اوليه بوروغ ،ماءنسي اتاو بيناتغ
مالءينكن فركارا ترسبوت
منجادي صدقه باضيث.

.5

عفيف برجالن كاكي اونتوق كمسجد .دالم فرجالنن ،دي منموكن فلباضاي
سيتواسي .بينخغكن عملن صدقه يغ سسواي دغن سيتواسي ترسبوت .كمودين
بنتغكنث دهادفن كلس.
سيتواسي

1

سيتواسي

MULA

2

سيتواسي

بيدغ حديث

3

سيتواسي
برلومبا موتوسيكل

4

سيتواسي

5

سيتواسي

6

مليفق
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

.1
.2

i
ii
iii
iv

بيدغ حديث

.3
.4
.5
.6
.7

باخ حديث دهادفن ضورو.
ثاتاكن مقصود فوتوغن حديث برايكوت:
فوتوغن حديث
تَ ْع ِد ُل بَْي َن اِالثْنَْي ِن

ال َ
الطيِّبَ ُة
ْكلِ َم ُة َّ
الص اَل ِة
ُك ُّل ُخ ْط َو ٍة تَ ْم ِش َيها إِلَى َّ

الط ِر ِ
يق
يط الأَْ َذى َع ِن َّ
تُ ِم ُ

ثاتاكن مقصود صدقه.
جلسكن عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث.
جلسكن دوا كلبيهن برعمل دغن دوا عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث.
ترغكن دوا فغاجرن حديث.
أم كلثوم بنت عقبة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
س ال َ
اس ،فَيَْن ِمي َخْي ًرا ،أَ ْو يَ ُق ُ
َّاب الَّ ِذي يُ ْص ِل ُح بَْي َن النَّ ِ
ول َخْي ًرا
ْكذ ُ
لَْي َ

(رواية البخاري)

مقصود:
تيدق دكيرا بربوهوغ سسأورغ يغ مندامايكن دوا اورغ (يغ برتالضه) ،مك دي
مثمفايكن حال كبنرن اتاو مغوخفكن حال كباءيقن.
هورايكن فندغن اندا تنتغ حديث دأتس دالم كونتيك س صدقه.
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فالجرن

هيندري صيفت نيضاتيف

10

2.7.1

باخ حديث دغن بتول

ول اهللِ  يَ ُق ُ
ولَ :كا َن َر ُس ُ
َع ْن أَنَ ِس ْب ِن َمالِ ٍك  يَ ُق ُ
ول:

الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك ِم َن ال َْع ْج ِز َوال َ
ْجْب ِن َواْل َه َر ِمَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ِفْتنَ ِة
ْك َس ِل َوال ُ
ال َْم ْحيَا َوال َْم َم ِ
ات َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َعذ ِ
			
َاب اْل َقْبرِ.
(رواية البخاري)

2.7.2

باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث

بيدغ حديث

الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك

يا اهلل ،اكو مموهون فرليندوغنمو

ِم َن ال َْع ْج ِز َوال َ
ْك َس ِل

درفد صيفت لمه دان مالس

ْجْب ِن َواْل َه َر ِم
َوال ُ

دان صيفت فغخوت دان ثاثوق

َوأَ ُعو ُذ بِ َك

دان اكو مموهون فرليندوغنمو

ِم ْن ِفْتنَ ِة ال َْم ْحيَا َوال َْم َم ِ
ات

درفد فتنه كهيدوفن دان كماتين

َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َعذ ِ
َاب اْل َقْب ِر

دان اكو مموهون فرليندوغنمو درفد عذاب قبور

فريسما علمو
أنَس بن َمالِك  مروفاكن
فمبنتو فريبادي رسول اهلل .
بلياو برخدمت اونتوق رسول
اهلل  سجق برعمور  10تاهون
سهيغض رسول اهلل  وفاة.
أنس مروايتكن سباثق 2 286
حديث رسول اهلل .
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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2.7.3

s
s

بيدغ حديث

s

s
s
s

صيفت يغ تيدق دسوكاءي
لمه
لمه ،الونث قوات.
لمه برمقصود منيغضلكن سسواتو يغ
تيدق ممفو دالكوكن .اورغ يغ لمه
موغكين اد كأيغينن اونتوق مالكوكن
سسواتو كباءيقن ،نامون دي تيدق ممفو
مالكوكنث.
خونتوهث ،موريد يغ تيدق ممفو
ممبنتو ضورو مغغكت بارغ ٢كران
ساكيت اتاو موريد تيغكتن تيض تيدق
ممفو ممهمي ايسي فالجرن فريغكت
اونيؤرسيتي.
فغخوت
فغخوت ،الونث براني.
فغخوت برمقصود اورغ يغ تيدق براني
مالكوكن اتاو مغهالغ سسواتو سيتواسي.
خونتوهث ،تيدق منولوغ اورغ يغ
دظاليمي دان تيدق منخضه كموغكرن.

مالس
 sمالس ،الونث راجين.
 sمالس برمقصود منيغضلكن سسواتو يغ
ممفو دالكوكن .اورغ يغ مالس هاث
ممفوثاءي سديكيت كأيغينن اتاو تيدق
اد كأيغينن لغسوغ اونتوق مالكوكن
كباءيقن.
 sخونتوهث ،مالس صالة ،مالس فواسا دان
مالس مثرتاءي اكتيؤيتي كمشاركتن.

ثاثوق
s

ثاثوق اياله فثاكيت يغ مغضغضو
كوارسن فيكيرن سسأورغ يغ مثببكنث
بركالكوان سفرتي كانق.٢

نوتا ضورو
2.7.5

بيمبيغ موريد اضر منجاءوهي صيفت يغ تيدق دسوكاءي يغ دثاتاكن دالم
حديث دان مغعملكن حديث سباضاي دعاء سخارا برادب دان استقامة.
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3

2.7.4

فغاجرن حديث

سباضاي اومت إسالم:

 2كيت هندقله براوسها اونتوق منجادي اورغ يغ
قوات كران سأورغ موءمن يغ قوات لبيه دخينتاءي
اوليه اهلل .
كيت هندقله راجين براوسها منيغكتكن كباءيقن
3
اونتوق براوبه درفد كموندورن كفد كماجوان.
كيت هندقله براني دالم سضاال فركارا كباءيقن كران
4
صيفت اين صيفت فارا ولي اهلل .
كيت هندقله مغعملكن ضاي هيدوف صيحت دان
 5ممفرباثق عمل عبادة اضر دافت مغيلقكن ديري درفد
صيفت ثاثوق.

أَنَس ْبن َمالِك  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
َّ
الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك ِم َن
ْجْب ِنَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك أَ ْن أُ َر َّد
ال ُ
إِلَى أَ ْرذ ِ
َل ال ُْع ُمرَِ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك
الدْنيَاَ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك
ِم ْن ِفْتنَ ِة ُّ
ِم ْن َعذ ِ
َاب اْلقَْبر
(رواية البخاري)
مقصود:
يا اهلل ،اكو مموهون
فرليندوغنمو درفد صيفت
فغخوت .اكو مموهون
فرليندوغنمو درفد فثاكيت
اورغ لنجوت اوسيا .اكو
مموهون فرليندوغنمو درفد
فتنه دنيا .اكو مموهون
فرليندوغنمو درفد عذاب قبور.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

بيدغ حديث

كيت هندقله سنتياس بردعاء اضر دجاءوهكن درفد
 1صيفت ٢يغ تيدق دسوكاءي كران رسول اهلل 
سنديري توروت مموهون فرليندوغن درفد صيفت٢
ترسبوت واالوفون بضيندا سأورغ نبي.

عملن

71

اكتيؤيتي
.1

فادنكن كليمه دباوه دغن مقصودث:
ال َْع ْجز

مالس

ال َ
ْك َسل

فتنه كماتين

ْجْبن
ال ُ

عذاب قبور

ال َْه َرم

لمه

َعذَاب اْل َقْب ِر

ثاثوق

بيدغ حديث

فِْتنَة ال َْم ْحيَا
فِْتنَة ال َْم َم ِ
ات
.2

.3

.4

فتنه كهيدوفن

بينا فتا فميكيرن تنتغ سبب دان عاقبة برالكوث صيفت
يغ تيدق دسوكاءي سفرتي يغ دثاتاكن دالم حديث.
توليس كارغن برتيماكن ساتو درفد صيفت يغ تيدق
دسوكاءي اوليه رسول اهلل  سفرتي يغ دثاتاكن
دالم حديث.
تنداكن (✓) فد بورغ محاسبه دباوه:

ساي قوات
ساي راجين
ساي براني
72

فغخوت

ساللو
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كادغ٢

تيدق

فريسما علمو
منوروت اْبن َدقِيق اْل ِعيد،
مقصود فتنه كهيدوفن اياله
فركارا يغ دهادفي اوليه ماءنسي
سفنجغ هيدوفث سفرتي نفسو
شهوة دان كجاهيلن.
فتنه كماتين فوال برمقصود فتنه
يغ دهادفي كتيك كماتين دان
فتنه قبور.
(فَْت ُح اْلبَارِي الْب ِن َحجر)

3

.5

لقساناكن اكتيؤيتي
حديث دان ترجمهنث.

Mix and match

اونتوق ممبينخغكن

الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك

َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َعذ ِ
َاب اْل َقْب ِر

ِم َن ال َْع ْج ِز َوال َ
ْك َس ِل

ْجْب ِن َواْل َه َر ِم
َوال ُ

َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ِفْتنَ ِة
ال َْم ْحيَا َوال َْم َم ِ
ات

َع ْن أَنَ ِس ْب ِن َمالِ ٍك  يَ ُق ُ
ول:
ول اهللِ  يَ ُق ُ
ان َر ُس ُ
ول:
َك َ
بيدغ حديث

1
2

فيليه كد سخارا راوق
خاري ترجمهن حديث يغ سسواي

3

4

موريد ممباخ حديث
مغيكوت كد يغ دفراوليه
ترجمهن يغ تله دفادنكن

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

73

فنيالين

.1
.2

باخ حديث دهادفن ضورو.
ثاتاكن مقصود فوتوغن حديث برايكوت:
فوتوغن حديث

i

بيدغ حديث

ii

الل ُه َّم إِنِّي أَ ُعو ُذ بِ َك ِم َن ال َْع ْج ِز َوال َ
ْك َس ِل

ْجْب ِن َواْل َه َر ِم
َوال ُ

iii

َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ِفْتنَ ِة ال َْم ْحيَا َوال َْم َم ِ
ات

iv

َوأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َعذ ِ
َاب اْل َقْب ِر

.3

ثاتاكن مقصود صيفت يغ تيدق دسوكاءي سفرتي يغ
برايكوت:
i
iii

.4
.5

لمه
فغخوت

ii
iv

مالس
ثاثوق

ترغكن دوا فغاجرن حديث.
رسول اهلل  اياله سأورغ رسول دان خونتوه
تالدن ترباءيق اونتوق ماءنسي .نامون دمكين،
بضيندا سنتياس برعبادة دان بردعاء اضر دجاءوهكن
درفد صيفت لمه دان مالس سرتا فتنه كهيدوفن دان
كماتين.
مغافاكه رسول اهلل  بربوات دمكين؟
هورايكن فندافت اندا.
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بيدغ عقيدة
ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲ
(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )3 – 4

مقصود:
ياءيت اورغ يغ برايمان كفد فركارا 2غا يب ،دان منديريكن
سمبهيغ ،سرتا ممبلنجاكن سبهاضين درفد رزقي يغ كامي
بريكن كفد مريك .دان جوض اورغ يغ برايمان كفد كتاب
القرءان يغ دتورونكن كفدامو ،دان كتاب 2يغ دتورونكن
دهولو درفدامو ،سرتا مريك يقين اكن اداث هاري اخيرة.
ء

مسجد وياليه ،كواال لمفور
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فالجرن

11

اونيت 1
3.5.1

بهاس

اهلل  مها كاي فغورنيا رزقي
ني
ال َِغ ُّ

مقصود ال َغنِ ُّي

تيدق ممرلوكن كفد يغ الءين.

نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  مها كاي
ايستيله دان تيدق ممرلوكن كفد سسواتو يغ الءين.
بيدغ عقيدة

3.5.2

.1

دليل نقلي نام اهلل  ال َغنِ ُّي

اهلل  برفرمان:

 ...ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ...

(سورة ُم َح َّمد :47 ،اية )38

مقصود:
 ...دان اهلل جوا يغ مها كاي دان كاموله يغ ممرلوكن
(كورنياءنث) ...
.2

اهلل  برفرمان:

فريسما علمو

 ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ
(سورة لُ ْق َمان :31 ،اية )12

مقصود:
 ...دان سسيافا يغ برشكور مك فاءيدهث ايت ترفولغله
كفد ديريث ،دان سسيافا يغ ايغكر دان تيدق برشكور،
مك سسوغضوهث اهلل مها كاي ،الضي مها ترفوجي.
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اإلمام اْب ُن َكثِير بركات كتيك
منتفسيركن اية  ،133سورة
األنعام:
كتاهوءيله واهاي ماءنسي بهاوا
سسوغضوهث اهلل  مها كاي
دالم سموا فركارا ،دان ماءنسي
ممرلوكن اهلل  دالم سموا
كأداءن.

3.5.3

.1

بوقتي اهلل  ال َغنِ ُّي
ء

اهلل  مغواسا ي سلوروه مخلوق دالغيت دان دبومي.
اهلل  برفرمان:

 ...ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ...
(سورة يُونُس :10 ،اية )68

بيدغ عقيدة

مقصود:
 ...دياله يغ مها كاي ،سضاال يغ اد دالغيت دان يغ اد
دبومي اياله كفوثاءنث ...

عملن
.2

سموا مخلوق سنتياس برحاجت كفد اهلل.
اهلل  برفرمان:

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ
(سورة فَا ِطر :35 ،اية )15

مقصود:
واهاي اومت ماءنسي ،كاموله يغ سنتياس برحاجت كفد
اهلل دالم سضاال فركارا ،سدغكن اهلل دياله سهاج يغ مها
كاي الضي مها ترفوجي.

دعاء ملفسكن ديري درفد
بلغضو هوتغ:
َّ
اللِ َك َع ْن
الل ُه َّم ْاك ِفنِى بِ َح َ
َض ِل َك
َح َرا ِم َك َوأَ ْغنِنِى بِف ْ
َع َّم ْن ِس َو َ
اك.
(رواية الترمذي)
مقصود:
يا اهلل خوكوفكن اونتوقكو
دغن يغ حالل (تنفا مغمبيل)
درفد يغ حرام ،دان كاياكن
داكو دغن كورنياءنمو (تنفا
فرلو) كفد سالءينمو.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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.3

اهلل  تيدق برحاجت كفد كطاعتن مخلوق.
أبو ذَر ال ِغ َفارِي  مروايتكن دالم حديث قدسي،
اهلل  برفرمان:
َك ْم َو ِ
يَا ِعبَا ِدي ل َْو أَ َّن أَ َّول ُ
آخ َر ُك ْم َوإِْن َس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم
ْب َر ُج ٍل َو ِ
َكانُوا َعلَى أَْت َقى َقل ِ
اح ٍد ِمْن ُك ْم َما َزا َد
َذلِ َك ِفي ُمل ِ
ْكي َشْيئًا
(رواية مسلم)

بيدغ عقيدة

مقصود:
واهاي همباكو سكيراث اورغ يغ تردهولو دان يغ تركمودين
دان سلوروه ضولوغن جين دان ماءنسي مميليقي هاتي اورغ
يغ فاليغ برتقوى دالم كالغن كامو ،يغ دمكين ايت تيدق
اكن منمبهكن سديكيت فون كبسرن كراجاءنكو.
.4

اإلمام اْب ُن َكثِير منتفسيركن اية
 27سورة الشورى:
سأندايث اهلل  ممبريكن رزقي
كفد همباث لبيه درفد كفرلوان
مريك ،تنتو مريك اكن
ملمفاوءي باتس دان برسيكف
سومبوغ ترهادف اورغ الءين.
اهلل  ممبريكن رزقي سسواي
دغن فيليهنث دان ترباءيق اونتوق
مريك.
(تفسير القرءان العظيم)

اهلل  منخوكوفكن كفرلوان مخلوق دغن كورنياءنث.
اهلل  برفرمان:

 ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ
(سورة النُّور :24 ،اية )32

مقصود:
 ...جك مريك ميسكين ،اهلل اكن ممبريكن ككاياءن كفد
مريك درفد ليمفه كورنياءنث ،كران اهلل مها لواس رحمتث
الضي مها مغتاهوءي.
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نوتا ضورو
3.5.4

 sبيمبيغ موريد مغاءيتكن
ككاياءن يغ دميليقي اوليه
مخلوق دغن ككاياءن اهلل .
 sبيمبيغ موريد مالزيمي عملن
انفاق دغن هرتا سخارا برادب
دان استقامة.

اكتيؤيتي

قارون
.2

.3

نبي سليمان 

حاصيلكن دعاء اونتوق مموهون حاجت كفد اهلل 
يغ برصيفت ال َغنِ ُّي ،سخارا بركومفولن .كمودين،
بنتغكنث دهادفن كلس.
راكن اندا سأورغ يغ كاي دان سومبوغ دغن
ككاياءنث .بلياو برسيكف بخيل ترهادف اورغ الءين.

بيدغ عقيدة

.1

دافتكن معلومت تنتغ ككاياءن انسان برايكوت
ماللوءي اينترنيت .كمودين خريتاكن.

لقساناكن اكتيؤيتي  Round Tableاونتوق ممبينخغكن
تيندقن يغ سسواي باضي مناغني سيتواسي ترسبوت.

فنيالين
.1
.2
.3
.4

افاكه مقصود نام اهلل  ال َغنِ ُّي؟

ضمبرن اكتيؤيتي

Round Table

ثاتاكن دليل نقلي نام اهلل  ال َغنِ ُّي.

ترغكن دوا بوقتي اهلل  برصيفت ال َغنِ ُّي.

ككاياءن ماءنسي تيدق بوليه مننديغي ككاياءن اهلل .
كموكاكن حجه اندا باضي مثوكوغ كثاتاءن دأتس.
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اونيت 2
3.5.1

بهاس

الر َّزاق
َّ

الر َّزاق
مقصود َّ

امت باثق ممبري رزقي.

نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  مها فمبري
ايستيله رزقي ،دي يغ منجاديكن رزقي دان مغورنياكنث
كفد سلوروه مخلوق.
3.5.2

.1

الر َّزاق
دليل نقلي نام اهلل َّ 

اهلل  برفرمان:

بيدغ عقيدة

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

(سورة َّ
الذا ِريَات :51 ،اية )58

رزقي
ظاهير
s
s
s
s
s

ماكنن
مينومن
فاكاين
تمفت
تيغضل
كندراءن

باطين
s
s
s
s
s
s

علمو
الهام
كتنغن
كصبرن
كسالمتن
كأمنن

مقصود:
سسوغضوهث اهلل ،دياله سهاج يغ ممبري رزقي ،الضي يغ
مها قوات ،كوكوه ككواساءنث.
3.5.3

.1

الر َّزاق
بوقتي نام اهلل َّ 

اهلل ممبري رزقي كفد سلوروه مخلوقث سام اد ماءنسي،
جين ،اتاو حيوان ماهوفون تومبوه-تومبوهن.
اهلل  برفرمان:

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ...

(سورة ُهود :11 ،اية )6

مقصود:
دان تياداله درفد مخلوق يغ برضرق دبومي مالءينكن اهلل
جواله يغ منغضوغ رزقيث ...
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فريسما علمو
واالوفون نبي سليمان 
دكورنياكن كراجاءن دان
ككاياءن مليمفه رواه ،نامون
بضيندا تتف برشكور دغن
بركات:

 ...ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ...

(سورة النَّ ْمل :27 ،اية )40
مقصود:
 ...اين اياله كورنياءن توهنكو ...

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ

(سورة ال َعْن َكبُوت :29 ،اية )62

مقصود:
اهلل مميوهكن رزقي باضي سسيافا يغ دكهندقيث انتارا
همباث ،دان مثمفيتكن (رزقي ايت) باضيث.سسوغضوهث
اهلل مها مغتاهوءي اكن تياف ٢سسواتو.
.3

اهلل  برجنجي منمبهكن رزقي كفد همبا يغ
برشكور.
اهلل  برفرمان:

سيدنا عمر  مثاتاكن بهاوا
بلياو مندغر رسول اهلل 
برسبدا:
ل َْو أَنَّ ُك ْم تَ َو َّكلْتُ ْم َعلَى اهللِ َح َّق
تَ َو ُّك ِل ِه ل ََر َزق ُ
َك ْم َك َما يَ ْر ُز ُق الطَّْي َر،
وح بِطَانًا.
تَ ْغ ُدو ِخ َم ً
اصاَ ،وتَ ُر ُ
(رواية ابن ماجه)
مقصود:
سكيراث كامو برتوكل كفد اهلل
دغن توكل يغ سبنر-بنرث فستي
اهلل اكن ممبريكن رزقي كفد
كامو سفرتي يغ دبريكن كفد
بوروغ يغ كلوار دغن فروت
كوسوغ (كالفرن) دان فولغ
دغن فروت برايسي (ككثغن).

بيدغ عقيدة

.2

اهلل  بركواس مالفغكن دان مثمفيتكن رزقي
همبا همباث.
اهلل  برفرمان:

فريسما علمو

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ

إبرا ِهْيم :14 ،اية )7
(سورة َ

مقصود:
دان ايغتله تتكاال توهنمو ممبريتاهو “سسوغضوهث! جك
كامو برشكور نسخاي اكو تمبهكن نعمتكو كفدامو ،دان
دمي سسوغضوهث ،جك كامو كفور ،ايغكر سسوغضوهث
عذابكو امتله كرس”.

نوتا ضورو
3.5.4

بيمبيغ موريد اونتوق مالزيمي
انفاق دغن هرتا ،تناض دان
فيكيرن سخارا برادب دان
استقامة.
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اكتيؤيتي

.1

.2

.3

بيدغ عقيدة

.4

.5

خاري مقصود اية  126سورة البقرة ،كمودين
ء
الر َّزاق.
كا يتكنث دغن نام اهلل َّ 
خاري تيض اية القرءان اتاو حديث بركاءيتن دغن
الر َّزاق.
اهلل  برصيفت َّ
خيفتا سبواه فوءيسي يغ برتيماكن نام اهلل 
الر َّزاق .كمودين فرسمبهكنث دهادفن كلس.
َّ
برداسركن فوءيسي يغ تله دحاصيلكن ،ماسوقكن
ء
الر َّزاق دالم
ايسي 2فنتيغ بركا يتن اهلل  برصيفت َّ
فتا فميكيرن يغ سسواي.
لقساناكن اكتيؤيتي  Team Word Webبركاءيتن دغن
الر َّزاق دغن مغضوناكن
بوقتي 2اهلل  برصيفت َّ
ورنا فين يغ بربيذا.

فنيالين
.1
.2
.3
.4

الر َّزاق.
ثاتاكن مقصود نام اهلل َّ 

الر َّزاق.
ثاتاكن دليل نقلي نام اهلل َّ 

الر َّزاق.
ترغكن دوا بوقتي اهلل  برصيفت َّ

كاالو تيدق دفخهكن رويوغ ماناكن دافت ساضوث.

برداسركن فريبهاس دأتس ،باضايمان اندا منجادي سأورغ
يغ فرواكتيف دان تكون دالم اوسها منخاري رزقي.
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موريد مثمفايكن سبواه
فوءيسي دهادفن كلس

فالجرن

12

اونيت 1

برايمان كفد رسول

كونسيف كنبين

3.6.1

مقصود برايمان كفد رسول

3.6.2

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد رسول

ميقيني بهاوا اهلل  مغوتوسكن فارا نبي دان رسول كفد اومت ماءنسي دان ميقيني
فغوتوسن  25اورغ رسول يغ دسبوتكن دالم القرءان سخارا خصوص.

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ...

بيدغ عقيدة

.1

اهلل  برفرمان:

(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )285

مقصود:
رسول اهلل تله برايمان كفد اف 2يغ دتورونكن كفداث درفد توهنث ،دان جوض اورغ
يغ برايمان .سمواث برايمان كفد اهلل ،مالئكتث ،كتاب كتابث دان فارا رسولث( .كاتاث)
“كامي تيدق ممبيذاكن انتارا سأورغ دغن يغ الءين درفد رسول رسولث” ...
.2

رسول اهلل  برسبدا دالم حديث يغ دروايتكن اوليه سيدنا عمر بن الخطاب :

هلل َو َم اَلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه َوالْيَ ْو ِم آْال ِخ ِر َوتُ ْؤ ِم َن بِاْل َق َد ِر َخْي ِر ِه َو َش ِّر ِه.
...أَ ْن تُ ْؤ ِم َن بِا ِ

(متفق عليه)

مقصود:
 ...بهاوا كامو برايمان كفد اهلل ،مالئكتث،كتاب كتابث ،فارا رسولث ،هاري اخيرة ،دان
كامو برايمان كفد قدر اهلل ترهادف فركارا باءيق دان بوروق.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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3.6.3

فغرتين نبي دان رسول
نبي

رسول

سأورغ لالكي يغ دفيليه اوليه اهلل 
دان دكورنياكن وحي كفداث تتافي
تيدق دفرينته اونتوق مثمفايكنث
كفد اورغ الءين.

سأورغ لالكي يغ دفيليه اوليه اهلل 
دان دكورنياكن وحي كفداث سرتا
دفرينته اونتوق مثمفايكنث كفد اومت.

ِ
(سومبرِ َ :
المْي َدانِي)
الر ْح َمن حسن َحبَنَّ َكة َ
العقيَد ُة إِْال ْس اَلميَّ َُة َوأُ ُس ُس َها ،الشيخ َعْب ُد َّ
بيدغ عقيدة

ستياف مسلم واجب برايمان كفد  25اورغ رسول يغ دسبوت نام مريك دالم
القرءان .رسول ترسبوت برموال درفد نبي آدم  هيغض نبي محمد  .سموا
رسول ممباوا اجرن توحيد دان مثرو قوم مريك سوفايا منتوحيدكن اهلل .
تردافت باثق الضي نبي دان رسول يغ تيدق دسبوت نام مريك ددالم القرءان.
بيلغن مريك دثاتاكن ددالم سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه أَبُو ذ َْر :
ون أَل ِ
َالِ :مائَ ُة أَل ِ
ون؟ ق َ
ْت :يَا َر ُس َ
ْف نَبِ ٍّى.
ْف نَبِ ٍّى َوأَ ْربَ َع ٌة َو ِع ْش ُر َ
ول اهللِ َك ِم النَّبِيُّ َ
َف ُقل ُ
ُون ِمْن ُه ْم؟ ق َ
الثَ َة َع َش َر.
الثُ ِمائَ ٍة َوثَ َ
َال :ثَ َ
ْتَ :ك ْم ال ُْم ْر َسل َ
ُقل ُ
(رواية البيهقي)
مقصود:
اكو برتاث :واهاي رسول اهلل  ، براف باثقكه فارا نبي؟ رسول اهلل  برسبدا:
سراتوس دوا فولوه امفت ريبو اورغ .ساي برتاث الضي :براف اورغ رسول دالم
كالغن مريك؟ رسول اهلل  برسبدا :تيض راتوس تيض بلس اورغ رسول.
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صيفت واجب

صيفت مستحيل

ِص ْد ٌق

َك ِذ ٌب

ياءيت فارا رسول برصيفت بنر
دالم فرخاكفن دان فربواتن.

أَ َمانٌَة

ياءيت فارا رسول برصيفت
امانه ،جوجور سرتا
ترفليهارا درفد مالكوكن
سسواتو يغ دالرغ اوليه
اهلل .

تَْب ِلي ٌغ

ياءيت فارا رسول برصيفت
مثمفايكن سموا اجرن اهلل 
يغ دوحيوكن كفد مريك.

فَ
َطانٌَة

ياءيت بربوهوغ سام
اد دالم فرخاكفن اتاو
فربواتن.

ِخيَانٌَة

ياءيت مالكوكن الرغن
اهلل .

صيفت هاروس
(البَ َش ِرِيَّة)
هاروس باضي فارا
رسول مميليقي صيفت
ماءنسي بياسا يغ تيدق
منججسكن مرتبت كنبين
دان كرسولن مريك
سفرتي ماكن ،مينوم،
تيدور ،بركهوين ،سوك،
دوك ،صيحت ،لتيه ،دان
ساكيت.

بيدغ عقيدة

3.6.4

صيفت واجب ،مستحيل ،دان هاروس باضي رسول

ان
ِكْت َم ٌ

ياءيت مثمبوثيكن وحي
واالوفون سديكيت.

بَاَل َد ٌة

ياءيت بودوه.

ياءيت فارا رسول برصيفت
بيجقسان سماس بردعوه دان
ممبريكن كترغن دان حجه.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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3.6.6

حكمه رسول دفيليه دالم كالغن ماءنسي

بيدغ عقيدة

1
رسول دافت
منونجوقكن خونتوه
ايكوتن يغ سمفورنا
كران رسول لبيه
مغتاهوءي كفرلوان
ماءنسي .ماءنسي
تيدق بوليه منولقث
دغن السن دلوار
كممفوان مريك.
.1

2
منونجوقكن
كمولياءن
ماءنسي
يغ دفيليه
منجادي
خليفه دبومي
بربنديغ دغن
مخلوق
الءين.

3
ماءنسي لبيه
موده برايمان
كفد رسول
افابيال دافت
ممبوقتيكن
كرسولنث
دغن معجزة.

اهلل  برفرمان:

فريسما علمو

ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ...
(سورة ال ُف ْرقَان :25 ،اية )20

مقصود:
دان كامي تيدق مغوتوسكن فارا رسول سبلوم كامو
(واهاي محمد) مالءينكن اورغ يغ فستيث ماكن دان مينوم
سرتا برجالن دفاسر فاسر ...
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منجادي اوجين
كفد ماءنسي
سام اد مغاكوءي
كبنرن رسول
يغ دأوتوسكن
كفد مريك اتاو
مندوستاكنث.

3

فرمان اهلل :
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ

(سورة األَ ْح َزاب :33 ،اية )21
مقصود:
سسوغضوهث فد ديري رسول
اهلل  ايت تردافت خونتوه
ايكوتن يغ باءيق بوات كامو،
ياءيت باضي اورغ يغ سنتياس
مغهارفكن رحمة اهلل دان
(كداتغن) هاري اخيرة ،سرتا
يغ باثق مغيغتي اهلل .

3.6.7

بهاس

الر ُسول
مقصود ِع ْص َم ُة َّ
ترفليهارا درفد سسواتو يغ بوروق.

فمليهاراءن اهلل  ترهادف فارا رسول درفد
ايستيله مالكوكن دوسا دالم اف بنتوق سكالي فون سام
اد دوسا كخيل اتاو دوسا بسر.

اهلل  برفرمان:

(سورة ال َفْتح :48 ،اية )1–2

مقصود:
سسوغضوهث كامي تله ممبوك باضي فرجواغنمو ساتو
جالن كمنغن يغ ثات .كران اهلل مغمفونكن دوسامو يغ
اللو دان يغ تركمودين ...
3.6.8

بهاس

مقصود معجزة ،جنيس دان خونتوه
يغ ملمهكن.

فركارا لوار بياسا يغ دكورنياكن اوليه اهلل  كفد
ايستيله نبي دان رسول اونتوق ممبوقتيكن كبنرن كنبين دان
كرسولن مريك.

اهلل  ممليهارا ستياف
فرتوتورن رسول اهلل  .بهكن
ستياف سبدا بضيندا منجادي
سومبر حكوم دالم شريعة
إسالم .اهلل  برفرمان:

بيدغ عقيدة

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ...

فريسما علمو

ﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ

جم :53 ،اية )3-4
(سورة النَّ ْ
مقصود:
دان دي تيدق ممفركاتاكن
سسواتو مغيكوت كماهوان
دان فندافتث سنديري .سضاال
ء
يغ دفركاتاكنث ايت تيدق ال ين
هاثاله وحي يغ دوحيوكن
كفداث.

جنيس حسية دان معنوية.
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ِح ِّسيَّة

s

َم ْعنَوِيَّة

بيدغ عقيدة

رسول

نبي موسى 

خونتوه معجزة حسية
s
s

توغكت بضيندا برتوكر منجادي اولر كمودين منلن جلماءن اولر
توكغ سيحير فرعون.
 12مات اءير ترفانخر درفد باتو يغ دفوكول دغن توغكتث.

s

ممبوات بوروغ درفد تانه كمودين منيوفث اللو بوروغ ترسبوت
هيدوف دغن ايذين اهلل .
مثمبوهكن اورغ بوتا دان سوفق ستله مثافو دغن تاغن بضيندا.

s

فريستيوا اإلسراء دان المعراج.
بضيندا ممبله بولن دغن اشارت تاغن بضيندا سهيغض فندودوق
مكة دافت مليهتث دغن جلس.

s

نبي محمد 

88

كلوار درفد باتو.

سأيكور اونتا يغ سمفورنا

s

نبي عيسى 

s

معجزة يغ دفهمي دغن فميكيرن دان فمرهاتين
برداسركن علمو.
معجزة يغ ككل (خالِ َدة) هيغض قيامة ياءيت القرءان
الكريم يغ سنتياس ممبوقتيكن كبنرن رسول اهلل 
دان اجرن إسالم.

s

جنيس
معجزة

نبي صالح 

s

معجزة يغ دافت دكسن دغن فنخاءيندرا تتافي تيدق
برككلن.
برالكو كتيك سسأورغ رسول يغ دبري معجزة
ترسبوت ماسيه هيدوف.

s

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

3.6.9

s
s

مقصود أولوالعزم

أولوالعزم برمقصود رسول يغ ممفوثاءي كخكلن دان كتابهن هاتي اونتوق
مغهادفي اوجين دالم دعوه.
فرمان اهلل :

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

(سورة األَ ْح َقاف :46 ،اية )35

s

المرِي ِد على َج ْو َه َر ُة التَّ ِ
وحيد،
منوروت الشيخ إبراهيم البَْي ُجورِي دالم كتاب تُ ْح َف ُة ُ
اهلل  مميليه ليم اورغ رسول يغ دبري فغكت أولوالعزم ياءيت نبي نوح ،
نبي إبراهيم  ،نبي موسى  ،نبي عيسى  دان نبي محمد .

3.6.10

بيدغ عقيدة

مقصود:
مك برصبرله اغكاو سباضايمان صبرث أولوالعزم درفد كالغن رسول 2دان جاغنله اغكاو
ممينتا دسضراكن عذاب اونتوق مريك.

خونتوه كخكلن رسول أولوالعزم

نبي نوح 
نبي إبراهيم 
نبي موسى 
نبي عيسى 
نبي محمد 

بردعوه سالما  950تاهون سياغ دان مالم ،تتافي هاث سبهاضين كخيل
سهاج اومتث يغ برايمان .كباثقن اومت بضيندا كفور ترماسوقله ايستري
دان سأورغ انق بضيندا.

دجاتوهكن حكومن باكر اوليه نمرود دان دهاالو درفد تانه اءير سنديري.
بضيندا دأوجي اوليه اهلل  مثمبليه انق بضيندا نبي إسماعيل .
برهادفن دغن فرعون يغ ظاليم دان برهجره كفلسطين برسام دغن بني
اسرائيل يغ دضيل دان ايغكر.
دتنتغ اوليه اورغ يهودي سهيغض مريك مرانخغ اونتوق ممبونوه
بضيندا ،تتافي اهلل  مثالمتكن بضيندا اللو دأغكت كالغيت.
برهادفن تنتغن مشركين قريش دمكة دان تنتغن يهودي دان منافقين
دمدينة المنورة (يثرب).
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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3.6.11

توضس 2رسول

فريسما علمو

منجادي سقسي
ترهادف ماءنسي يغ
تيدق برايمان كفد
اهلل .

منجادي
خونتوه تالدن يغ ترباءيق
كفد اومت ماءنسي
دالم سموا اسفيك
كهيدوفن.

مثمفايكن
بريتا ضمبيرا كفد
اورغ برايمان دان بريتا
سغسارا كفد اورغ
كافير.

مثرو ما نسي
سوفايا مغعبديكن ديري
كفد اهلل 
سماتا مات.

بيدغ عقيدة

توضس رسول

3.6.12

.1

.2

.3
.4

90

ء

أَبُو ُه َرْي َر َة  مروايتكن بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:
لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي َد ْع َوٌة ُم ْستَ َجابٌَة يَ ْد ُعو
َها َوأُرِي ُد أَ ْن أَ ْختَبِ َئ َد ْع َوتِي

َشفَا َع ًة أُِل َّمتِي ِفي آْال ِخ َر ِة.
(رواية البخاري)
مقصود:
ستياف نبي دكورنياكن دعاء
مستجاب يغ مريك بردعاء
دغنث .دان اكو ايغين مثيمفن
دعاءكو يغ خصوص سباضاي
شفاعة اونتوق اومتكو دأخيرة.

كسن برايمان كفد فارا رسول

برشكور كفد اهلل  كران مغوتوسكن رسول
اونتوق ممبيمبيغ ماءنسي كأره كبنرن.
منخينتاءي دان ممولياكن رسول يغ ممباوا رحمة درفد
اهلل  دان مثمفايكنث دغن فنوه كصبرن.
منخونتوهي رسول اهلل  دالم سموا اسفيك كهيدوفن.
مندافت كبهاضياءن ددنيا دان اخيرة كران مماتوهي
اجرن رسول اهلل .

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

نوتا ضورو
3.6.13

بيمبيغ موريد مغحياتي دان
مغعملكن سنة رسول اهلل 
سخارا برادب دان استقامة.

اكتيؤيتي

.2

.3

.4

فنيالين

 .1ثاتاكن مقصود برايمان كفد رسول.
 .2ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد رسول.
 .3جلسكن فربيذاءن انتارا نبي دغن رسول.
 .4ثاتاكن صيفت واجب ،مستحيل دان هاروس باضي رسول.
 .5جلسكن دوا حكمه رسول دفيليه دالم كالغن ماءنسي.
 .6جلسكن مقصود عصمة الرسول.
 .7جلسكن مقصود معجزة برسرتا جنيسث.
 .8جلسكن مقصود رسول أولوالعزم.
 .9سنارايكن دوا خونتوه كخكلن رسول أولوالعزم.
 .10ترغكن دوا توضس رسول.
 .11هورايكن دوا كسن برايمان كفد رسول دالم كهيدوفن ماءنسي.
الر ُسول اياله كأيستيميواءن يغ اهلل  كورنياكن كفد فارا رسول.
 .12معجزة دان ِع ْص َم ُة َّ
افاكه يغ اكن ترجادي جك رسول تيدق دأنوضرهكن دغن كأيستيميواءن ترسبوت؟
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

بيدغ عقيدة

.1

بينا فتا فميكيرن صيفت واجب دان مستحيل باضي رسول دان بنتغكنث دهادفن
كلس سخارا بركومفولن.
خاري معلومت تنتغ معجزة القرءان الكريم ماللوءي اينترنيت ،كمودين سدياكن سبواه
فرسمبهن مولتيميديا يغ سسواي.
لقساناكن اكتيؤيتي  Round Tableاونتوق ممبينخغكن:
 .aرسول هاث دفيليه دالم كالغن لالكي.
 .bرسول هاث دفيليه دالم كالغن ماءنسي بوكن مالئكة.
ماللوءي اينترنيت ،خاري معجزة يغ الءين يغ دكورنياكن كفد رسول أولوالعزم
سخارا بركومفولن دان فرسمبهكنث دهادفن كلس.
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اونيت 2
3.6.5

سيرة  25رسول
سجاره ريغكس  25رسول
نبي ادم n

1
s
s

بيدغ عقيدة

s

2
s

s

نبي ادم  nاياله نبي يغ فرتام.
بضيندا دضلر أَبُو البَ َش ِر كران بضيندا ماءنسي فرتام يغ
دخيفتا اوليه اهلل .
نبي ادم  nبرهادفن دغن ابليس يغ خوبا مثستكن
بضيندا سهيغض انق خوخوث.

نبي إدريس n
نبي إدريس  nاياله ضينراسي كليم درفد كتورونن
نبي ادم .n
بضيندا اياله نبي يغ فنداي دالم علمو فنوليسن دان
جاهيتن.

نبي نوح n

3
s

s
s

92

نبي نوح  nمثمفايكن دعوه كفد اومتث سالما
تاهون.
هاث سبهاضين كخيل درفد اومت بضيندا يغ برايمان.
بضيندا ممبينا بهترا اونتوق مثالمتكن اورغ يغ برايمان
درفد بنجير بسر.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

950

3

فريسما علمو
فرمان اهلل :
ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ
ﰊ ...
(سورة َ
الك ْهف :18 ،اية )110
مقصود:
كاتاكنله سسوغضوهث اكو هاثاله
سأورغ ماءنسي سفرتي كامو
دوحيوكن كفداكو ...

s

s

5

نبي هود  nدأوتوسكن كفد قوم
عاد يغ تيغضل دأَ ْح َقاف ،ديمن.
“ص ْر َص ْر”
اهلل  منداتغكن اغين َ
ياءيت اغين سجوق يغ ساغت كنخغ
كران مريك منولق دعوه بضيندا.

s

s

s

6

نبي صالح  nدأوتوسكن كفد قوم
ثمود يغ تيغضل ِ
دالح ْجر يغ ترلتق دعرب
سعودي.
نبي صالح  nممبوقتيكن كنبين بضيندا
دغن معجزة مغلواركن سأيكور اونتا
درفد خله باتو ،تتافي قوم ثمود ممبونوه
اونتا ترسبوت.
اهلل  مموسنهكن مريك دغن سوارا
فكيقن دري الغيت.

نبي إبراهيم n

 sنبي إبراهيم  nدضلر أَبُو األَْنبِيَاء كران راماي نبي دان رسول الهير درفد كتورونن بضيندا.
 sبضيندا برهادفن دغن نمرود سأورغ راج يغ كافير دان ظاليم دبابيلون يغ ترلتق دعراق.
 sبضيندا ممباوا ايستري دان انق بضيندا ،إسماعيل  كسمننجوغ تانه عرب دغن فرينته
اهلل .
 sكتيك نبي إسماعيل  دالم اوسيا رماج ،اهلل  مغوجيث سوفايا نبي إبراهيم 
مثمبليهث.
 sكفاتوهن نبي إبراهيم  دان انقث نبي إسماعيل  منجادي شعار دالم عبادة قربان.
7
s
s
s

بيدغ عقيدة

4

نبي هود n

نبي صالح n

نبي لوط n
نبي لوط  nاياله انق ساودارا نبي إبراهيم .n
بضيندا دأوتوسكن كفد قوم َس ُدوم يغ مغعملكن جنايه لِ َواط.
اهلل  منورونكن هوجن باتو دان منترباليقكن بومي كأتس مريك .نضري َس ُدوم
ترلتق دكاوسن الءوت ماتي دنضارا جوردن.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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نبي إسماعيل n

8
s

s

بيدغ عقيدة

s

s

s

s

نبي يعقوب n

s

s
94

نبي إسحاق  nدالهيركن اوليه
سيدتنا َس َارة ،ايستري فرتام نبي
إبراهيم .n
بضيندا دأوتوسكن كفد قوم َكْن َعان
دفلسطين.
درفد كتورونن بضيندا الهير فارا
نبي دان رسول بني إسرائيل.

s

s

s

11

نبي يعقوب  nاياله فوترا كفد نبي
إسحاق .n
يعقوب دالم بهاس عبراني اياله
“إسرائيل” يغ برمقصود همبا اهلل.
بضيندا دكورنياكن  12اورغ فوترا يغ
مغمبغكن كتورونن بني إسراءيل.
اصل اوصول بني إسرائيل اياله درفد
كتورونن بضيندا.

s
s

s

s

نبي يوسف n

نبي يوسف  nاياله فوترا كفد نبي يعقوب .n
دالهيركن دعراق دان بضيندا خيخيت نبي
إبراهيم .n
نبي يوسف  nدكورنياكن كتمفنن روفا
فارس دان علمو منتفسير ميمفي.
بضيندا تله منتفسيركن ميمفي راج مصر
مغناءي فريستيوا كماراو يغ اكن برالكو
سهيغض دافت مثالمتكن ايكونومي مصر.

نبي شعيب n

12
s

9

نبي إسماعيل  nبرسام دغن ايبوث
سيدتنا هاجر دهانتر اوليه بافاث نبي
إبراهيم  nكبومي مكة كتيك
بضيندا ماسيه كخيل.
بضيندا ممبنتو بافاث نبي إبراهيم n
الم َش َّرفَة .درفد كتورونن
ممبينا كعبة ُ
بضيندا يغ موليا الهير نبي محمد .

10

نبي إسحاق n

نبي شعيب  nبركتورونن نبي إبراهيم .n
بضيندا دأوتوسكن كفد فندودوق َم ْديَن يغ مغعملكن فنيفوان دالم اوروسن سوكتن
دان تيمبغن كتيك برجوال بلي.
اهلل  منيمفاكن عذاب كفد مريك دغن برالكوث ضمفا بومي كران كأيغكرن مريك.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

s

s

s

15
s

s

s

s

16
s
s

14

نبي أيوب  nبركتورونن نبي
إبراهيم .n
اهلل  مغوجي نبي أيوب دغن
كهيلغن هرتا ،كماتين انق دان
ساكيت يغ الما.
بركة كصبرن بضيندا ،اهلل  تله
مثمبوهكن فثاكيتث.

s

s

s

نبي ذوالكفل  nاياله فوترا نبي
أيوب .n
نام بضيندا دسبوت دالم القرءان
برسام دغن نبي إدريس  ،nنبي
إسماعيل  nدان نبي إليسع .n
بضيندا مروفاكن انتارا نبي يغ تيغضي
كصبرنث دالم بردعوه.

نبي موسى n
نبي موسى  nدالهيركن دمصر كتيك فرعون ملنخركن ارهن اضر سموا انق لالكي
بني إسرائيل دبونوه.
اهلل  مغيلهامكن كفد ايبو بضيندا اضر مغهاثوتكنث كسوغاي نيل .بضيندا تله بردعوه
كفد فرعون اضر برايمان كفد اهلل .
فرعون برتيندق مننتغ نبي موسى  nبرسرتا فغيكوتث دان مغجر بضيندا سهيغض
كالءوت ميره.
اهلل  موحيوكن كفد نبي موسى  nاضر مموكول الءوت دغن توغكتث اللو
الءوت تربله منجادي اللوان يغ سالمت اونتوق نبي موسى  nدان فغيكوت بضيندا.

بيدغ عقيدة

13

نبي أيوب n

نبي ذوالكفل n

نبي هارون n
نبي هارون  nاياله ساودارا كفد نبي موسى .n
اهلل  مغانوضرهكن بضيندا كفيتهن بربيخارا دان مالنتيق بضيندا سباضاي فمبنتو نبي
موسى  nدالم بردعوه.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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17
s

s
s

s

نبي داود  nاياله كتورونن نبي يعقوب
.n
بضيندا دالنتيق منجادي راج دفلسطين.
بضيندا مميليقي سوارا يغ مردو دان
كماهيرن ملمبوتكن بسي.
بضيندا تركنل دغن عملن برفواسا سلغ
سهاري.

19

بيدغ عقيدة

s

s

s

نبي داود n

نبي إلياس n

s
s

s
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s

s

s

نبي سليمان  nاياله فوترا نبي
داود .n
بضيندا بوليه مغواساءي اغين ،جين
دان حيوان دالم فمرينتهنث.
كهيبتن نبي سليمان  nتله دافت
مناون ايمفاير سبأ.

20

نبي إلياس  nبركتورونن نبي هارون
 nيغ دأوتوسكن كفد بني إسرائيل يغ
مثمبه برهاال بَ ْعل.
دعوه بضيندا دتنتغ اوليه قومث دان مريك
ممبوات فرانخغن ممبونوه بضيندا.
اخيرث اهلل  منورونكن بالء كماراو
يغ فنجغ كفد مريك.

s

s

نبي إِلْيَ َسع n

نبي إليسع  nاياله صحابت ستيا نبي
إلياس .n
ستله نبي إلياس  nوفاة ،بضيندا دالنتيق
منجادي رسول دان مثامبوغ فرجواغن
نبي إلياس .n

نبي يونس n

21
s

18

نبي سليمان n

نبي يونس  nدأوتوسكن كفد فندودوق نَْينَ َوى دعراق ،تتافي مريك مغيغكري دعوه
بضيندا.
بضيندا كلوار دري نينوى دغن منومفغ سبواه كافل يغ سارت دغن مواتن.
كتيك كافل ترسبوت دلندا طوفان دتغه الءوت ،اوندين دالكوكن اونتوق مغورغكن
ببنن كافل ترسبوت .بضيندا دخامفقكن كدالم الءوت اللو دتلن اوليه ايكن نون.
بضيندا سنتياس برتسبيح كفد اهلل  كتيك براد دالم فروت ايكن نون سهيغضاله
اهلل  مغلواركن بضيندا درفداث دان كمبالي سموال كفد فومث اونتوق بردعوه.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

s

s

s

s

نبي زكريا  nبركتورونن نبي داود n
يغ دأوتوسكن كفد بني إسرائيل دفلسطين.
اهلل  مغورنياكن سأورغ انق برنام
يحيى كتيك اوسياث تله لنجوت.
بضيندا ممبسركن سيدتنا مريم بنت
عمران يغ مروفاكن ايبو نبي عيسى .n
بضيندا وفاة كران دبونوه اوليه راج يغ
ظاليم.

24
s
s
s

s
s

25
s

s
s
s

s
s

s

نبي يحيى  nاياله فوترا نبي زكريا .n
ايبو بضيندا برنام إيشاع اياله ساودارا
فرمفوان سيدتنا مريم ،ايبو نبي عيسى .n
بضيندا دحكوم بونوه برساما سام دغن بافاث
نبي زكريا  nكران مننتغ راج يغ ظاليم.

نبي عيسى n
نبي عيسى  nمروفاكن رسول بني إسرائيل يغ تراخير.
معجزة بضيندا ترظاهير افابيال دالهيركن تنفا باف.
كتيك ماسيه بايي ،نبي عيسى  nدكورنياكن كبوليهن بركاتا-كات اونتوق
ممفرتاهنكن كبنرن ايبوث.
الحوا ِريُّون.
بضيندا مثرو قومث سوفايا مغاساكن اهلل  .فغيكوت ستيا بضيندا دضلر َ
بضيندا دأغكت اوليه اهلل  كالغيت دالم فريستيوا خوباءن ممبونوه بضيندا.

بيدغ عقيدة

22

نبي زكريا n

23

نبي يحيى n

نبي محمد 
نبي محمد  بركتورونن قريش ياءيت قبيله يغ فاليغ موليا درفد كتورونن نبي
إسماعيل .n
انتارا ضلرن بضيندا ترماسوقله األَ ِمينَ ،خاتَ ُم النَّبِيِّين دان َسيِّ ُد اْل ُم ْر َسلِين.
نبي محمد  دأوتوسكن كفد سلوروه اومت ماءنسي هيغض كاخير زمان.
معجزة تربسر بضيندا اياله القرءان الكريم.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

.2

.3

.4

حاصيلكن فتا فميكيرن يغ سسواي تنتغ
رسول يغ واجب دكتاهوءي.
فيليه سجاره ريغكس سأورغ درفد رسول يغ برضلر
اولوالعزم سخارا بركومفولن كمودين خريتاكن.
دالم كالغن  25اورغ رسول تردافت امفت اورغ
رسول يغ بربغسا عرب .سيافاكه مريك؟
لقساناكن اكتيؤيتي  Round Tableاونتوق ممبينخغكن
قيصه نبي موسى .
25

اورغ

بيدغ عقيدة

فنيالين
.1
.2

.3

جلسكن سجاره ريغكس  2درفد  25رسول.
كخينتاءن كفد رسول اهلل  مالهيركن راس ايغين
منخونتوهي خارا هيدوف بضيندا.
هورايكن باضايمان اندا منظاهيركن فراساءن ترسبوت
دالم كهيدوفن سهارين.
كأيمانن كفد رسول دافت ممبينا سماغت جهاد اونتوق
فمبنتوقن مشاركت يغ هرموني.
هورايكن فندافت اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
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فريسما علمو
اجرن يغ دباوا اوليه فارا رسول
سمواث اداله درفد اهلل  سرتا
مثرو ماءنسي سوفايا مغعبديكن
ديري هاث كفد اهلل .
فرمان اهلل :

ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠ

(سورة األَْنبِيَاء :21 ،اية )25
مقصود:
دان كامي تيدق اوتوسكن
سبلوم كامو (واهاي محمد)
سأورغ رسول فون مالءينكن
كامي وحيوكن كفداث ،بهاوا
سسوغضوهث تياد توهن (يغ برحق
دسمبه) مالءينكن اكو ،مك
سمبهله كامو كفداكو.

13

3.7.1

برايمان كفد هاري اخيرة
مقصود برايمان كفد هاري اخيرة

برايمان كفد هاري اخيرة برمقصود يقين كوجودن
هاري كهنخورن سلوروه عالم سمستا دان كبغكيتن
سموال يغ ككل ابادي اونتوق منريما فمبالسن سام اد
شرض اتاو نراك.
3.7.2

.1

فريسما علمو
كرونولوضي فريستيوا هاري اخيرة
1

عملن ماءنسي يغ
مليبتكن دوسا دان فهاال
2

كماتين  /عالم برزخ

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد هاري
اخيرة

3

تيوفن سغكاكاال (قيامة)

اهلل  برفرمان:

كموسنهن عالم

ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ

(سورة النِّ َساء :4 ،اية )136

مقصود:
واهاي اورغ يغ برايمان! برايمانله كامو كفد اهلل
دان رسولث دان كفد كتاب يغ دتورونكن كفد
رسولث ،سرتا كتاب يغ دتورونكن سبلومث .سسيافا
يغ ايغكر كفد اهلل ،فارا مالئكتث،كتاب كتابث ،فارا
رسولث ،دان هاري كمودين ،مك سسوغضوهث دي
تله ساغت جاءوه ترسست.

بيدغ عقيدة

فالجرن

كبغكيتن سموال ماءنسي
4

محشر
سورتن
عملن

حساب الميزان
5

شرض

تيتين
صراط

نراك

فريسما علمو
دليل عقلي:
ستياف سسواتو سالءين درفد
اهلل  اياله مخلوق .ستياف
مخلوق اكن بيناسا .هاث اهلل 
يغ ككل ابادي.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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3.7.3

.1

نام الءين باضي هاري اخيرة

يَ ْو ُم اْل ِقيَ َام ِة برمقصود هاري قيامة .اهلل  برفرمان:

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

(سورة َم ْريَم :19 ،اية )95

مقصود:
دان مريك ماسيغ ٢اكن داتغ مغادفث فد هاري قيامة دغن
سنديرين.

بيدغ عقيدة

.2

يَ ْو ُم ال ِّد ِ
ين برمقصود هاري فمبالسن .اهلل  برفرمان:

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
الش َع َراء :26 ،اية )82
(سورة ُّ

مقصود:
دان دياله يغ اكو هارف هارفكن سوفايا مغمفونكن دوساكو
فد هاري فمبالسن (هاري قيامة).
.3

يَ ْو ُم ال ِْح َساب برمقصود هاري فرهيتوغن .اهلل  برفرمان:

 ...ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖ

(سورة ۤص :38 ،اية )26

مقصود:
 ...سسوغضوهث اورغ يغ سست درفد جالن اهلل اكن مندافت
عذاب يغ دهشت كران مريك ملوفاكن هاري فرهيتوغن ايت.
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فريسما علمو
نام الءين هاري اخيرة:
 sيَ ْو ُم الْبَ ْع ِث :هاري كبغكيتن
الروم :30 ،اية )56
(سورة ُّ
وج :هاري كلوار
ْخ ُر ِ
 sيَ ْو ُم ال ُ
(سورة ۤق :50 ،اية )42
َص ِل :هاري كفوتوسن
 sيَ ْو ُم اْلف ْ
الصافَات :37 ،اية )21
(سورة َ
ْج ْمعِ :هاري فرهيمفونن
 sيَ ْو ُم ال َ
ورى :42 ،اية )7
(سورة ُّ
الش َ
ْخلُو ِد :هاري برككلن
 sيَ ْو ُم ال ُ
(سورة ۤق :50 ،اية )34
 sيَ ْو ُم ال َْو ِعيدِ :هاري انخمن
(سورة ۤق :50 ،اية )20
ْح ْس َرةِ :هاري فثسلن
 sيَ ْو ُم ال َ
(سورة َم ْريَم :19 ،اية )39

3.7.4

1

s

فركارا يغ بركاءيتن دغن هاري اخيرة
فهاال دان دوسا
فهاال اياله ضنجرن يغ دجنجيكن اوليه اهلل  كفد
اورغ يغ مماتوهي فرينتهث دان منيغضلكن الرغنث.

فرمان اهلل :
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ

مقصود:
مك اهلل ممبريكن مريك فهاال دنيا دان فهاال اخيرة يغ
سباءيق-باءيقث دان اهلل سنتياس مغاسيهي اورغ يغ بربوات
كباءيقن.
s

دوسا اياله بالسن بوروق يغ دجنجيكن اوليه
اهلل  كفد اورغ يغ ملغضر الرغنث.
فرمان اهلل :
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )11

مقصود:
(كأداءن اورغ كافير ايت) سام سفرتي كأداءن قوم فرعون،
دان اورغ ٢يغ تردهولو درفد مريك ،مريك مندوستاكن
اية 2كترغن كامي ،اللو اهلل مثيقسا مريك دسببكن دوسا٢
مريك .دان اهلل مها برت عذاب سيقساث.

بيدغ عقيدة

(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )148

فريسما علمو
أنس بن مالك  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
أَ ْكبَ ُر ال َ
إِْش َر ُ
اك
ْكبَائِ ِر ال ْ
بِاهللِ َوقَْت ُل النَّ ْف ِ
س َو ُعق ُ
ُوق
الزو ِر أَ ْو ق َ
َال
ال َْوالِ َدْي ِن َوق َْو ُل ُّ
الزورِ.
َو َش َها َد ُة ُّ
(رواية البخاري)
مقصود:
دوسا يغ فاليغ بسر اياله
منشيريككن اهلل ،ممبونوه
ديري ،درهاك ايبو باف دان
برخاكف دوستا اتاو فثقسين
فلسو.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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2

كماتين دان عالم بَ ْر َزخ

 sكماتين اياله فرفيسهن انتارا روح دغن جسد.
اهلل  برفرمان:
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ...

(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )185

بيدغ عقيدة

مقصود:
تياف ٢يغ برثاوا اكن مراساءي ماتي...

 sعالم بَ ْر َزخ اياله عالم فميسه انتارا دنيا دغن اخيرة.
سلفس برالكو كماتين روح ماءنسي اكن دتمفتكن
دعالم برزخ.
فرمان اهلل :
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
المؤ ِمنُون :23 ،اية )100
(سورة ُ

مقصود:
سوفايا اكو مغرجاكن عمل ٢يغ صالح دالم فركارا 2يغ
اكو تله تيغضلكن .تيدق! ماساكن دافت؟ سسوغضوهث
فركاتاءن ايت هاثاله كات ٢يغ دي سهاج يغ مغاتاكنث،
سدغ دهادفن مريك اد عالم برزخ (عالم قبور) سهيغض
هاري مريك دبغكيتكن سموال.
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فريسما علمو
فرمان اهلل  يغ منجلسكن
عالم برزخ يغ دهادفي اوليه
فرعون دان فغيكوتث:
ﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫﮬ
(سورة غَافِر :40 ،اية )46
مقصود:
مريك دددهكن كفد باهغ افي
نراك (سماس دعالم برزخ) فد
فاضي دان فتغ ،دان فد هاري
برالكوث قيامة ماسوقكنله
فرعون دان فغيكوت-فغيكوتث
كدالم عذاب سيقسا افي نراك
يغ كرس.

تندا بسر قيامة

تندا كخيل قيامة
1

كورغ بيلغن فارا علماء

1

2

كجاهيلن برللواسا

2

3

ترسيبرث فرزيناءن دان ارق

3

باثق دبينا باغونن فنخاكر
الغيت

4

5

امانه دخيانتي

5

6

باثق برالكو ففرغن

6

4

7

نضارا عرب دفنوهي
سوغاي دان تامن مغهيجاو

7

8

8

اورغ جاهيل دالنتيق
منجادي فميمفين

9

الم ْه ِدي يغ برنام محمد بن عبد اهلل
مونخول اإلمام َ
درفد كتورونن رسول اهلل  مميمفين اومت إسالم.
كلوار َد َّجال يغ مغاكو ديريث سباضاي توهن دان
مثستكن ماءنسي.
تورون نبي عيسى  يغ اكن ممبونوه َد َّجال،
مماتهكن صليب دان ممبونوه خنزير دان مغهافوسكن
جزية .بضيندا ممرينته دنيا دغن امانث.
كلوار يَْأ ُجوج دان َمْأ ُجوج مالكوكن كروسقن دان
كضانسن دبومي سهيغضاله مريك دبيناساكن اوليه اهلل
 دغن وابق فثاكيت يغ تركنا فد تغكوق مريك.

بيدغ عقيدة

3

تندا كخيل دان تندا بسر هاري قيامة

ماتاهاري تربيت دري سبله بارت دان فينتو توبة
دتوتوف.
كلوارمخلوق َداۤبَّ ُة الأَْ ْرض (بيناتغ يغ مالت) فد وقتو
ضحى.
(الد َخان) يغ مليفوتي ماءنسي سلوروهث.
كلوار اسف ُّ
برالكو ضمفا بومي دتيمور ،دبارت دان دسمننجوغ
تانه عرب.
كلوار افي دري نضري يمن يغ مغهاالو ماءنسي
كتمفت فرهيمفونن دشام.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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بيدغ عقيدة

4

كموسنهن عالم دان كبغكيتن سموال

 sكموسنهن عالم اياله كموسنهن سلوروه خيفتاءن
اهلل  يغ ترديري درفد الغيت دان بومي ترماسوقله
سموا مخلوق يغ مغهونيث .كموسنهن اين برالكو
سلفس تيوفن سغكاكاال فرتام يغ دتيوف اوليه
مالئكة إسرافيل .
 sكبغكيتن سموال اياله كهيدوفن سموال مخلوق
يغ تله ماتي افابيال دتيوف سغكاكاال كالي كدوا
اوليه مالئكة إسرافيل .
اهلل  برفرمان:
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ
الز َمر :39 ،اية )68
(سورة ُّ

مقصود:
دان دتيوفكن سغكاكاال ،مك فد وقتو ايت ماتيله مخلوق٢
يغ اد دالغيت دان يغ اد دبومي ،كخوالي سسيافا يغ
دكهندقي اهلل ،كمودين دتيوف سغكاكاال الضي ،مك
دغن سرتا مرتا مريك باغون برديري منوغضو.
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فريسما علمو
فرمان اهلل :

ﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ

(سورة األَْنبِيَاء :21 ،اية )104
مقصود:
ايغتله هاري كامي مغضولوغ
الغيت سفرتي مغضولوغ لمبرن
سورت خاتتن ،سباضايمان
كامي موالكن وجودث
سسواتو كجادين ،كامي
اولغي وجودث الضي ،سباضاي
ساتو جنجي يغ دتغضوغ اوليه
كامي .سسوغضوهث كامي
تتف ملقساناكنث.

اهلل  برفرمان:
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ

(سورة ۤق :50 ،اية )44

مقصود:
فد هاري بومي تربله اونتوق مريك سضرا كلوار .فربواتن
مغهيمفونكن مريك دفادغ محشر ايت ،موده باضي كامي
ملقساناكنث.
6

حساب

حساب اتاو فرهيتوغن عملن اياله فربيخاراءن ترهادف
عملن ماﺀنسي ستله منريما بوكو خاتتن عملن سام اد دري
سبله كانن اتاو سبله كيري مغيكوت عملن ماسيغ.٢
اهلل  برفرمان:
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
(سورة ال َغ ِ
اشيَة :88 ،اية )25–26

مقصود:
سسوغضوهث كفد كاميله كمباليث مريك .سالءين ايت،
سسوغضوهث تغضوغن كاميله سوءال مغهيتوغ عملن مريك.

اهلل منجلسكن كأداءن اورغ يغ
دبري سورتن عملن دمحشر .فرمان
اهلل دالم سورة اإلنشقاق:84 ،
اية ،7-11
مقصودث:
كمودين سسيافا يغ دبري سورتن
عملنث دغن تاغن كاننث .مك دي
اكن دحساب دغن خارا يغ موده
دان ريغن .دان دي اكن فرضي
كفد كلوارضاث (يغ برايمان) دغن
فنوه سوكاخيتا .دان سسيافا يغ
دبري سورتن عملنث (دغن تاغن
كيري) دري سبله بالكغث ،مك
دي اكن مراءوغ مثبوت-ثبوت
كبيناساءنث.

بيدغ عقيدة

 5فرهيمفونن د َم ْح َشر
محشر اياله تمفت فرهيمفونن سموا مخلوق يغ
دهيدوفكن سموال دان دبغكيتكن درفد قبور مريك.

فريسما علمو

فريسما علمو
رسول اهلل  منجلسكن
فرهيمفونن دمحشر اين دالم
حديث يغ دروايتكن اوليه
َس ْهل بن َس َعد:
اس يَ ْو َم اْل ِقيَ َام ِة َعلَى
يُ ْح َش ُر النَّ ُ
أَ ْر ٍ
ض بَْي َض َاء َع ْف َر َاء كق ُْر َص ِة
نَ ِق ِّي.
(رواية البخاري)
مقصود:
ماءنسي اكن دهيمفونكن فد
هاري قيامة دكاوسن يغ امت
فوتيه سفرتي سكفيغ روتي يغ
فوتيه برسيه.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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 7ميزان
ميزان اياله فنيمبغ عملن يغ دسدياكن اوليه اهلل 
اونتوق منيمبغ عملن باءيق دان بوروق ماءنسي.كفوتوسن
تيمبغن اين يغ مننتوكن تمفت سسأورغ سام اد دشرض
اتاو دنراك.
اهلل  برفرمان:

بيدغ عقيدة

ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ

(سورة ال َقا ِر َعة :101 ،اية )6–9

مقصود:
ادافون اورغ يغ برت تيمبغن عمل باءيقث ،مك دي براد
دالم كهيدوفن يغ سنغ لينغ .سباليقث اورغ يغ ريغن تيمبغن
عمل باءيقث ،مك تمفت كمباليث اياله نراك ‘هاوية’.

8

فريسما علمو
أَبُو َس ِعيد مروايتكن بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:
َّإن ال ِ
الش ْع َر ِة
ْج ْس َر أَ َد ُّق ِمن َّ
السْي ِف.
َوأَ ّح ُّد ِمن َّ
(رواية مسلم)
مقصود:
سسوغضوهث تيتين ايت لبيه
هالوس درفد رمبوت دان لبيه
تاجم درفد مات فدغ.

تيتين صراط

صراط اياله تيتين يغ مرنتغ دأتس نراك انتارا محشر منوجوكشرض .أبو هريرة 
مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
الص َر ُ
ون أَنَا َوأُ َّمتِى أَ َّو َل َم ْن يُ ِجي ُز َها...
اط بَْي َن َظ ْه َر ْي َج َهنَّ َمَ ،فأَ ُك ُ
َ ...ويُ ْض َر ُب ِّ
(رواية البخاري)

مقصود:
 ...دان درنتغكن صراط دأنتارا دوا بله تبيغ نراك جهنم ،مك اكو اورغ فرتام برسام
دغن اومتكو مثبرغيث ...
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 sشرض اياله تمفت يغ فنوه دغن نعمت يغ دسدياكن
اونتوق ضولوغن يغ برايمان دان برعمل صالح.
اهلل  برفرمان تنتغ بالسن شرض:
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )82

مقصود:
دان اورغ يغ برايمان سرتا برعمل صالح ،مريكاله اهلي
شرض ،مريك ككل ددالمث.

 sنراك اياله تمفت يغ دفنوهي دغن عذاب ،دسدياكن
اونتوق ضولوغن كافيردان اورغ يغ ملغضر فرينته اهلل .
اهلل  برفرمان تنتغ عذاب نراك:
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ
(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )39

مقصود:
دان اورغ كافير دان اورغ يغ مندوستاكن اية ٢كترغن
كامي ،مريك ايت اياله اهلي نراك ،مريك ككل ددالمث.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام ٢شرض:
َجنَّ ُة اْل ِف ْر َد ْو ِس
َجنَّ ُة ال َْم ْأ َوى
ات النَّ ِعي ِم
َجنَّ ُ
ات َع ْد ٍن
َجنَّ ُ
الس اَل ِم
َد ُار َّ
ْخْل ِد
َد ُار ال ُ
َد ُار ال ُْم َق َام ِة
ين
ْـمتَّ ِق َ
َد ُار ال ُ
َد ُار اْل َق َرا ِر

بيدغ عقيدة

9

شرض دان نراك

فريسما علمو

ين
َم َق ٌام أَ ِم ٌ

نام ٢نراك:
َج َهنَّ ُم
َّظى
الل َ
الح َط َم ُة
ُ
ِ
السع ُير
َّ
الس َق ُر
َّ
ِ
الجح ُيم
َ
الهاوِيَ ُة
َ
الس ُموم
نَ ُار َّ
ِس ِّجين
النَّار
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3.7.5

كسن برايمان كفد هاري اخيرة
كسن برايمان كفد هاري اخيرة
عقيدة

بيدغ عقيدة

.1

.2

اخالق إسالمية

عبادة

منيغضلكن معصية كران
يقين بهاوا سضاال
عملن اكن دبنتغكن
دان دحساب فد هاري
اخيرة.
اكن سضرا برتوبة ستله
مالكوكن معصية ،سوفايا
دافت مغيلقكن ديري
درفد افي نراك اهلل .

.1

.2

سنتياس ممفرباثق
عملن صالح كران
يقين بهاوا اهلل 
اكن مغهيتوغ عملن
ماءنسي.
مماتوهي شريعة إسالم
دالم سموا بيدغ
كهيدوفن سوفايا دافت
ماسوق كدالم شرض
اهلل .

.1

.2

.3

برسوغضوه سوغضوه
اونتوق مالكوكن
كباءيقن سوفايا موده
ماللوءي تيتين صراط.
برصيفت امانه دالم
سسواتو فكرجاءن
كران يقين ستياف
عملن اكن دتيمبغ اوليه
اهلل .
سغضوف برقربان
ماس ،هرتا دان جيوا
سوفايا دافت منريما
سورتن عملن دغن
تاغن كانن.

نوتا ضورو
3.7.6

بيمبيغ موريد اونتوق مالزيمي عملن صالح سخارا برادب دان
استقامة.
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اكتيؤيتي

.2

.3

i

سورة األَْنبِيَاء :21 ،اية

96

ii

سورة النَّ ْمل :27 ،اية

iii

سورة َ
الك ْهف :18 ،اية

47

iv

سورة األَْنبِيَاء :21 ،اية

ضمبرن اكتيؤيتي

82

موريد منخاري معلومت
ماللوءي اينترنيت

47

بيدغ عقيدة

.1

بينا فتا الير يغ منجلسكن فروسيس فربيخاراءن ترهادف
فرجالنن ماءنسي دمحشر.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت بركاءيتن دغن دوسا٢
بسر كمودين الكركنث دالم بنتوق فتا فميكيرن.
لقساناكن اكتيؤيتي  Stay & Strayدغن مغاءيتكن اية
دباوه دغن فريستيوا هاري قيامة.

Stay & Stray
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فنيالين

.1
.2
.3

بيدغ عقيدة

.4

ثاتاكن مقصود برايمان كفد هاري اخيرة.
ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد هاري اخيرة.
ثاتاكن دوا نام الءين باضي هاري اخيرة.
ثاتاكن مقصود فركارا برايكوت:

i

فهاال

iv

عالم برزخ

ii

دوسا

v

حساب

iii

كماتين

vi

ميزان

.5
.6
.7

.8

.9

سنارايكن دوا تندا كخيل قيامة.
سنارايكن دوا تندا بسر قيامة.
ترغكن فروسيس برالكوث قيامة هيغض فرهيمفونن
دمحشر.
ترغكن فروسيس فربيخاراءن ترهادف عملن ماءنسي
دمحشر.
هورايكن امفت كسن برايمان كفد هاري اخيرة
ترهادف كهيدوفن ماءنسي.

 .10شرض اياله ديستيناسي تراخير ستله ماءنسي دبيخاراكن
دمحشر.
خادغكن فرسدياءن اندا اونتوق منوجو كديستيناسي
ترسبوت.
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فالجرن
3.8.1

فغرتين قضاء دان قدر

قضاء

قدر

مثمفورناكن سسواتو

بهاس منجلسكن قدرسسواتو

كتنتوان اهلل  يغ
ازلي ترهادف سموا
مخلوق.

فلقساناءن سسواتو
ايستيله فركارا مغيكوت كتنتوان
اهلل  سجق ازلي.

اهلل  منخيفتاكن
اهلل  مننتوكن سجق
خونتوه ماءنسي يغ تله منديامي
ازلي اكن منخيفتا
بومي.
ماءنسي دبومي.
3.8.2

فريسما علمو
فرمان اهلل :
 ...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ
(سورة ال ُف ْرقَان :25 ،اية )2
مقصود:
 ...دان دياله يغ منخيفتاكن
تياف ٢سسواتو اللو مننتوكن
كأداءنث دغن كتنتوان تقدير يغ
سمفورنا.

بيدغ عقيدة

14

برايمان كفد قضاء دان قدر

مقصود برايمان كفد قضاء دان قدر

برايمان كفد قضاء دان قدر برمقصود ميقيني بهاوا:
1

اهلل  يغ مننتوكن ستياف فركارا يغ برالكو كفد
مخلوق دغن علمو دان كهندقث (إرادة).

2

اهلل  ملقساناكن كتنتوان ترسبوت مغيكوت كتتفنث.

3

4

سموا فركارا ترتعلوق كفد كهندق دان ككواساءن
اهلل  سام اد يغ باءيق اتاو يغ بوروق.
سموا كتنتوان اهلل  ممفوثاءي حكمه ترهادف
همباث.

فريسما علمو
قضاء بركا يتن دغن كهندق
(إرادة) دان علمو اهلل .
قدر بركاءيتن دغن قدرة دان
فربواتن (أَْف َعال) اهلل .
ء

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

111

3.8.3

.1

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد
قضاء دان قدر

اهلل  منجلسكن بهاوا فلقساناءن سسواتو فركارا
مغيكوت كتنتوانث:

 ...ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )47

مقصود:
 ...افابيال دي بركهندق ملقساناكن سسواتو فركارا ،مك
دي هاثاله برفرمان كفداث “جاديله اغكاو!” اللو جاديله اي.
بيدغ عقيدة

.2

اهلل  برفرمان منجلسكن بهاوا ستياف سسواتو
دخيفتاكن مغيكوت كتنتوان يغ ازلي:

ﰌﰍ ﰎﰏﰐ ﰑ

(سورة ال َق َمر :54 ،اية )49

مقصود:
سسوغضوهث كامي منخيفتاكن تياف ٢سسواتو منوروت
تقدير (كتنتوان) يغ تله دتنتوكن.
.3

رسول اهلل  برسبدا:

أَ ْن تُ ْؤ ِم َن بِاهللِ َو َم اَلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه َوالْيَ ْو ِم آْال ِخ ِر
َوتُ ْؤ ِم َن بِاْل َق َد ِر َخْي ِر ِه َو َش ِّره.
(رواية مسلم)

مقصود:
بهاوا كامو برايمان كفد اهلل ،مالئكتث،كتاب كتابث ،فارا
رسولث ،هاري اخيرة ،دان كامو برايمان كفد قدر اهلل
ترهادف فركارا باءيق دان بوروق.
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فريسما علمو
دليل عقلي:
انتارا خونتوه كتنتوان اهلل يغ
برالكو دلوار كاولن ماءنسي
اياله تورونث هوجن ،برالكوث
كمالغن سكاليفون كيت خوبا
ممندو دغن خرمت.

جنيس قضاء برسرتا خونتوه
قضاء
قضاء ُمْب َرم

1

فريسما علمو

قضاء ُم َع َّلق

قضاء ُمْب َرم

مقصود كتنتوان اهلل  يغ تيدق براوبه دان دلقساناكن
مغيكوت كهندق دان ككواساءنث.
خونتوه بغسا دان جنتينا سسأورغ يغ تله دتنتوكن تيدق
اكن براوبه.
دليل

اهلل  برفرمان:

الصا ِمت 
ُعبَا َدة بن َ
مروايتكن بهاوا بلياو مندغر
رسول اهلل  برسبدا:
َم َفق َ
َال
َّ
إن أَ َّو َل َما َخل َ
َق اهللُ اْل َقل َ
َج َرى بِ َما ُه َو
لَ ُه :اُ ْكتُ ْب ،ف َ
َكائِ ٌن إِلَى أَْ
البَ ِد.
(رواية الترمذي)
مقصود:
سسوغضوهث مخلوق فرتام
يغ دخيفتا اوليه اهلل اياله ال َقلَم
اللو اهلل برفرمان كفداث
“توليسله” ،مك برالكوله
اف 2يغ دتوليس سالما-الماث.

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ

نوتا ضورو

(سورة ۤق :50 ،اية )29
مقصود:
كفوتوسنكو ايت تيدق دافت دأوبه ،دان اكو تيدق
سكالي كالي برالكو ظاليم كفد همبا همباكو.

بيدغ عقيدة

3.8.4

3.8.7

بيمبيغ موريد اضر رضا دغن
كتنتوان اهلل  سخارا برادب
دان استقامة.
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 2قضاء ُم َعلَّق
مقصود كتنتوان اهلل  يغ براوبه كفد كتنتوانث يغ
الءين برسسواين دغن اوسها يغ دالكوكن
اوليه همبا.
قضاء اصل
(ساكيت)

اسباب
(دعاء)

خونتوه

بيدغ عقيدة

1

2

3

قضاء يغ براوبه
(سمبوه)

سسأورغ يغ ساكيت (قضاء اصل) ،دبريكن كسمبوهن
كفداث (قضاء يغ براوبه) دغن سبب بردعاء (اسباب).

سسأورغ يغ ساكيت (قضاء اصل) ،منجادي سمبوه
(قضاء يغ براوبه) دغن سبب برصدقه كفد فقير
ميسكين (اسباب).
فنخافاين موريد يغ سدرهان دالم ففريقساءن (قضاء
اصل) ،برتوكر كفد خمرلغ (قضاء يغ براوبه) كران
بالجر برسوغضوه-سوغضوه (اسباب).
دليل

اهلل  برفرمان:

 ...ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
الر ْعد :13 ،اية )38–39
(سورة َّ
مقصود:
 ...تياف ٢ساتو تيمفوه اد باضيث حكوم يغ تله دتنتوكن .اهلل
مغهافوسكن اف 2جوا يغ دكهندقيث دان منتفكن اف 2جوا يغ
دكهندقيث .دان فد سيسيث اد أم الكتاب ياءيت لوح محفوظ.
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فريسما علمو
 sأَنَس بن َمالِك  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
َم ْن َس َّر ُه أَ ْن يُْب َس َط لَ ُه ِفي
ِر ْز ِق ِه ،أَ ْو يُْن َسأَ لَ ُه ِفي أَثَ ِر ِه
َفلْيَ ِص ْل َر ِح َم ُه.
(متفق عليه)
مقصود:
سسيافا يغ ايغين دلواسكن
رزقيث اتاو دفنجغكن عمورث
مك هوبوغكنله صلة الرحيم.
َ sسل َْمان  مروايتكن بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:
الد َع ُاءَ ،و اَل
َض َاء إِاَّل ُّ
اَل يَ ُر ُّد اْلق َ
يَزِي ُد ِفي ال ُْع ْم ِر إِاَّل اْلبِ ُّر.
(رواية الترمذي)
مقصود:
تيدق منولق كتنتوان اهلل
مالءينكن دعاء دان تيدق
منمبهكن عمور سسأورغ
مالءينكن عمل كباءيقن.

3.8.5

كونسيف اوسها دان توكل

اهلل  مثوروه ماءنسي براوسها دان برتوكل كفداث.
اهلل  برفرمان:
 ...ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )159

اوسها

توكل

براوسها مغضوناكن
سلوروه كممفوان
يغ دبريكن اوليه
اهلل  اونتوق
منخافاي سسواتو
مقصود.

مثرهكن سسواتو
فركارا كفد اهلل 
دان يقين بهاوا هاث
اهلل  يغ مننتوكن
كبرحاصيلن فركارا
ترسبوت ستله
براوسها برسوغضوه
سوغضوه.

فريسما علمو
فارا صحابت برتاث كفد
رسول اهلل “ اداكه كامي
هاث برضنتوغ كفد كتنتوان
كامي دان كامي تيدق
برعمل؟” رسول اهلل 
منجواب:

بيدغ عقيدة

مقصود:
 ...مك افابيال اغكاو تله برعزم مك برتوكلله كفد اهلل،
سسوغضوهث اهلل مغاسيهي اورغ يغ برتوكل كفداث.

ْاع َملُوا ،ف ُ
َك ٌّل ُميَ َّس ٌر لِ َما ُخ ِل َق لَ ُه.
(رواية البخاري)
مقصود:
برعملله ،كران ستياف اورغ
دفرموده اونتوق منخافاي
متالمت فنخيفتاءنث.
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كسن برايمان كفد قضاء دان قدر

3.8.6

كسن برايمان كفد قضاء دان قدر
عقيدة

بيدغ عقيدة

.1

116

مغيلقكن
ديري درفد
فربواتن
شيريك
كفد اهلل 
كران يقين
بهاوا ستياف
فركارا
اداله درفد
اهلل .

.1

عبادة

اخالق إسالمية

تكون
ملقساناكن
عبادة كفد
اهلل  كران
مغهارفكن
رحمة دان
كأمفونن
اهلل .

 .1برصبر دان رضا
كتيك دتيمفا
مصيبة كران يقين
اداث حكمه فد
ستياف فركارا.
 .2برشكور اتس
نعمت كورنياءن
اهلل  كران
ميقيني بهاوا اف2
يغ تله دتتفكن اوليه
اهلل  اداله ترباءيق
اونتوقث.
 .3براوسها منخافاي
كخمرلغن دالم سضاال
بيدغ كران يقين
اهلل  مغورنياكن
كجاياءن باضي اورغ
يغ براوسها.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فريسما علمو
ُص َهيب مثاتاكن بهاوا رسول
اهلل  برسبدا:
َع َجبًا أَِل ْم ِر ال ُْم ْؤ ِم ِن .إِ َّن أَ ْم َر ُه
سذ َ
َاك أَِل َح ٍد إِاَّل
ُك َّل ُه َخْي ٌرَ .ولَْي َ
ْم ْؤ ِم ِن إِ ْن أَ َصابَْت ُه َس َّر ُاء َش َك َر
لِل ُ
ان َخْي ًرا لَ ُهَ .وإِ ْن أَ َصابَْت ُه
فَ
َك َ
َض َّر ُاء َصبَ َر ،ف َ
ان َخْي ًرا لَ ُه.
َك َ
(رواية مسلم)
مقصود:
ساغت هيبت سيكف سأورغ
يغ برايمان .سسوغضوهث سموا
فركارا باضيث اياله كباءيقن.
تياد سأورغ فون مراساءي
فراساءن بضيتو مالءينكن
سأورغ مؤمن .سكيراث دي
مندافت كباءيقن دي برشكور،
دان ايتوله سواتو كباءيقن
باضيث .دان سكيراث دي دتيمفا
مصيبة دي برصبر ،دان ايتوله
سواتو كباءيقن باضيث.

اكتيؤيتي
حاصيلكن بوكو سكرف بركاءيتن تنتغ رهسيا كخمرلغن
سأورغ موريد دسكوله اندا دان كاءيتكنث دغن قضاء
دان قدر.

.1

سنارايكن فغالمن سوك دوك اندا سفرتي راجه دباوه
دان كاءيتكنث دغن كونسيف اوسها دان توكل سرتا
كيقينن ترهادف اهلل .

.2

سوك
اوسها  +دعاء  +توكل

بيدغ عقيدة

فغالمن

فرانخغن
ماس دفن

دوك

لقساناكن ساتو اكتيؤيتي كباجيقن دسكوله سخارا
بركومفولن .كمودين سدياكن الفورن اكتيؤيتي دان
كاءيتكنث دغن:
 .iقضاء دان قدر
 .iiكونسيف اوسها دان توكل

.3

بورغ الفورن اكتيؤيتي
بيلغن

فرانخغن

فلقساناءن

ترخافاي

الفورن

تيدق ترخافاي

1
2

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

بيدغ عقيدة

 .1ثاتاكن فغرتين قضاء دان قدر.
 .2ثاتاكن مقصود برايمان كفد قضاء دان قدر.
 .3ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد قضاء دان
قدر.
 .4جلسكن جنيس قضاء برسرتا خونتوه.
 .5جلسكن كونسيف اوسها دان توكل.
 .6جلسكن دوا كسن برايمان كفد قضاء دان قدر دالم
كهيدوفن.
 .7هورايكن باضايمانكه كأداءن ايكونومي نضارا افابيال
مشاركت برايمان كفد قضاء دان قدر .هورايكن.
.8

“إن شاء اهلل” اداله انتارا اوغكفن دالم فربوالن
هارين كيت.
بينخغكن باضايمان كسن اوخفن اين دالم سسواتو
اوروسن سأورغ مسلم.
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4

بيدغ فقـــه
ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡﮢ

(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )43

مقصود:
دان ديريكنله كامو اكن صالة دان كلواركنله زكاة ،دان
ركوعله كامو سموا برساما سام اورغ يغ ركوع.

مسجد سلطان ميزان زين العابدين ،فوتراجاي
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فالجرن

15

4.14.1

كونسيف فرض عين دان فرض كفاية

مقصود فرض عين دان فرض كفاية

فرض عين

بيدغ فقـه

مقصود

خونتوه

s

تونتوتن يغ تله دتتفكن اوليه اهلل 
كأتس ستياف اورغ إسالم يغ مكلّف.
سكيراث تونتوتن اين تيدق دلقساناكن،
مك اينديؤيدو ترسبوت اكن بردوسا.

s

منوتوف عورة.
صالة فرض  5وقتو.
برفواسا دبولن رمضان.

s

s
s

فرض كفاية

مقصود

خونتوه
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s

تونتوتن يغ تله دتتفكن اوليه اهلل  كأتس
مشاركت إسالم سخارا كوليكتيف.
سكيراث سبهاضين سهاج ملقساناكن
تونتوتن فرض كفاية اين ،مك
ضوضورله كواجيفن ترسبوت كأتس
اورغ إسالم يغ الءين.

s

مغوروسكن جنازه.
اوسهاون مسلم.
صالة برجماعة.

s

s
s

ديري

مشاركت

ممبنتوق كفريبادين مسلم يغ سجاتي.

ممبنتوق مشاركت يغ برتغضوغجواب.

ممبوداياكن عملن موليا دالم
كهيدوفن.

ممبينا مشاركت يغ برديسيفلين سرتا
مماتوهي اوندغ.۲

ممبنتوق كسأيمبغن روحاني دان
جسماني سرتا كسأيمبغن ايموسي
دان اينتليك.

موجودكن مشاركت ساليغ ممبنتو انتارا
ساتو سام الءين.

براوسها منجادي اينديؤيدو كرياتيف
دان اينوؤاتيف.

كفرلوان هيدوف مشاركت إسالم
دافت دفنوهي.

بيدغ فقـه

4.14.2

كسن فغحياتن فرض عين دان فرض كفاية

نضارا
نضارا امان دان بيبس درفد كجادين جنايه.
فنتدبيرن نضارا برجالن لنخر كران دأوروس دغن تلوس.
ايكونومي نضارا بركمبغ دغن فست كران بيبس درفد رسواه.
فمباغونن نضارا دافت دلقساناكن سخارا ترانخغ دان برسفادو.
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خونتوه هوبوغ كاءيت انتارا فرض عين دغن فرض كفاية
فرض عين

اونتوق ممنوهي كفرلوان فاكاين يغ
منوتوف عورة ،فرلو اد اورغ إسالم
يغ بوليه ممبكلكن كفرلوان ترسبوت.

بيدغ فقـه

ستياف اورغ إسالم
واجب منونايكن صالة.
انتارا شرط صح صالة
ترماسوقله منوتوف عورة.

فرض كفاية

خونتوهث:
كماهيرن دالم فمبواتن بنغ ،كماهيرن
دالم منخيفتا ميسين جاهيت دان
كماهيرن منجاهيت باضي منخيفتا
فاكاين يغ منوتوف عورة.

نوتا ضورو
4.14.3

بيمبيغ موريد ممبوات
فركاءيتن انتارا فرض عين دغن
فرض كفاية.
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اكتيؤيتي

سنارايكن عملن فرض عين دان فرض كفاية يغ منجادي عملن اندا:

.1

عملن فرض كفاية

عملن فرض عين
1

1

2

2

جلسكن تونتوتن فرض عين دان كاءيتكنث دغن فرض كفاية برداسركن ضمبر دباوه:

.2

بيدغ فقـه

فرض عين

لقساناكن اكتيؤيتي  .Indicatorموريد ۲دكهندقي منونجوقكن كد اوغو باضي
جوافن فرض عين دان كد بيرو باضي جوافن فرض كفاية سخارا سرنتق باضي
فثاتاءن برايكوت:

.3

سيتواسي

i
ii
iii
iv
v
vi
vii

مغواساءي كفاكرن دالم بيدغ فراوبتن.
مغلواركن زكاة باضي يغ ممفو.
برفواسا فد بولن رمضان.
ممفالجري علمو تجويد.
ماهير دالم بيدغ تيكنولوضي كجوروتراءن.
منونايكن صالة فرض.
منجالنكن فراوسهاءن ماكنن.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

.1
.2
.3

i

بيدغ فقـه

.4

.5

ثاتاكن مقصود فرض عين برسرتا خونتوه.
ثاتاكن مقصود فرض كفاية برسرتا خونتوه.
ترغكن دوا كسن فغحياتن فرض عين دان فرض كفاية
ترهادف:
ديري

ii

مشاركت

iii

نضارا

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:
 sسليمان ساللو منيغضلكن صالة فرض دغن سغاج.
 sفندودوق سبواه كامفوغ تيدق منونايكن صالة
سخارا برجماعه دمسجد.
راكن اندا تيدق منونايكن صالة ظهر كران
مغحاضيري كلس تمبهن دغن السن تيدق سمفت
اونتوق ماكن دان مغوروس ديري.
سباضاي سأورغ كتوا كلس ،خادغكن تيندقن يغ
فرلو اندا الكوكن كتيك برهادفن دغن سيتواسي اين.
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فالجرن
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اونيت 1
4.15.1

فغوروسن جنازه
كونسيف فغوروسن جنازه
مقصود ،حكوم دان دليل

مغوروسكن جنازة دغن خارا ترتنتو مغيكوت
مقصود
كتتفن شرع.
حكوم مغوروسكن جنازة فرض كفاية

دليل نقلي

.1

بيدغ فقـه

رسول اهلل  برسبدا كفد عائشة :،

 ...ل َْو ِم ِّت قَْب ِلي َف ُق ْم ُت َعلَْي ِك َف َغ َّسلْتُ ِك َو َك َّفْنتُ ِك
َو َصلَّْي ُت َعلَْي ِك َو َدفَْنتُ ِك .
(رواية ابن ماجه)

مقصود:
 ...سكيراث كامو ماتي سبلومكو ،مك اكو يغ اكن
ممنديكنمو ،مغافنكنمو ،منصالتكنمو دان مغبوميكنمو.
.2

ابن عبَّاس  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ض ،فَإنَّها ِم ْن َخْي ِر ثِيَابِ ُك ْم؛
اِلْبَ ُسوا ِم ْن ثِيَابِ ُك ْم البَياَ َ
َو َك ِّفنُوا ِفْي َها َم ْوتَا ُك ْم.
(رواية الترمذي)

مقصود:
فاكايله فاكاين برورنا فوتيه ،كران فاكاين يغ فوتيه ايت
اداله سباءيق-باءيق فاكاين كامو دان كافنكنله اورغ ماتي
دالم كالغن كامو دغن كاءين فوتيه.
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4.15.2

تيندقن كتيك مغهادفي اورغ يغ سدغ نزع
كتيك نزع

بيدغ فقـه

دأجركن كليمه
اَ
“ل إِٰل َه إاَِّل اهلل” دغن
خارا يغ لمبوت.

مغيغتكن فساكيت اضر
برسغك باءيق ترهادف
اهلل 
(سومبر :ال ِف ْق ُه اْل َمْن َه ِجي)

4.15.3

تيندقن اول ترهادف جنازه
1

126

دباخاكن سورة ٰي ۤس
دسيسيث.

2

منوتوف كدوا-دوا مات جنازه.

مغيكت داضو جنازه دغن كاءين اضر
مولوتث تيدق تربوك.

8

7

ملتقكن سسواتو يغ سدرهان برتث
دأتس فروتث سوفايا تيدق كمبوغ.

مغضنتيكن فاكاين يغ دفاكايث دغن
كاءين يغ بوليه منوتوف سلوروه توبوه.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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درفد أُُّم َسل ََمة بركات ،رسول
اهلل  منزيارهي أبو َسل ََمة يغ تله
منيغضل دنيا ،ماتاث تربوك اللو
رسول اهلل  منوتوفكن مات
أبو َسل ََمة .رسول اهلل  برسبدا:
ض تَبِ َع ُه الْبَ َص ُر.
وح إِذَا ُقبِ َ
الر َ
إِ َّن ُّ
مقصود:
سسوغضوهث افابيال روح ايت
دخابوت ،مات اكن ممندغث.
سبهاضين درفد اغضوتا
كلوارض مناغيس دان مراتف.
اللو بضيندا  برسبدا:

ملتقكن جنازه دأتس كاتيل اتاو
دتمفت يغ لبيه تيغضي درفد لنتاي.

مغهادفكن جنازه
كأره قبلة.

6

5

ملتقكن تاغن جنازه دداداث
(سفرتي دالم كأداءن قيام).

اَل تَ ْد ُعوا َعلَى أَْنف ِ
ُس ُك ْم إِاَّل
ون
بِ َخْيرٍَ .فإِ َّن ال َْم اَلئِ َك َة يُ َؤ ِّمنُ َ
ُون.
َعلَى َما تَقُول َ
(رواية مسلم)
مقصود:
جاغنله كامو بردعاء دالم
كالغن كامو سالءين يغ
باءيق .۲اين كران فارا مالئكة
مغامينكن اف 2يغ كامو
كاتاكن.

ملمبوتكن سندي ۲تولغ.

نوتا ضورو

3

4

بيدغ فقـه

فريسما علمو

4.15.3

بيمبيغ موريد منجلسكن
تيندقن اول ترهادف جنازه
كتيك برالكو كماتين.
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بيدغ فقـه

4.15.5

ادب منزيارهي جنازه

ادب
منزيارهي
جنازه

1

مندعاءكن كأمفونن دان رحمة
اهلل  اونتوق جنازه.

2

مغوخفكن تعزيه كفد كلوارض
سي ماتي دالم تيمفوه تيض هاري
درفد تاريخ كماتين.

3

ممبنتوكلوارض سي ماتي سفرتي
مثدياكن ماكنن اونتوق مريك.

4

تيدق مراتفي فمرضين سي ماتي
دغن مراءوغ ،مغلوه دان مثالهكن
تقدير اهلل .

فريسما علمو
خونتوه اوخفن تعزيه:
إِنَّا هلِلِ َو إِنَّا إِلَْي ِه َر ِ
ون
اج ُع َ
سموض برصبر دغن اوجين اين.
موده -مودهن اهلل  مغضنتيكن
مصيبة يغ برالكو دغن ضنجرن
يغ لبيه باءيق اونتوق كامو.

نوتا ضورو
4.15.6

بيمبيغ موريد ملقساناكن
عملي فغوروسن جنازه.
4.15.7

بيمبيغ موريد ملقساناكن صالة
جنازه دان منزيارهي جنازه
سخارا برادب دان استقامة.
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اكتيؤيتي

.2

.3

لقساناكن اكتيؤيتي  Rally Robinتنتغ فركارا برايكوت سخارا بركومفولن:
 sتيندقن اول ترهادف جنازه.
 sادب ۲كتيك منزيارهي جنازه.
ماللوءي دافتن درفد اينترنيت ،بينخغكن دالم كومفولن تيندقن اول ترهادف
جنازه مغيكوت سيتواسي برايكوت:
 sجنازه اورغ يغ ترباكر.
 sجنازه اورغ يغ ماتي لمس.
 sجنازه اورغ يغ كمالغن جالن راي.

بيدغ فقـه

.1

بينا فتا بوءيه برداسركن سيتواسي برايكوت:
 sتيندقن كتيك مغهادفي اورغ يغ سدغ نزع.
 sتيندقن اول ترهادف جنازه كتيك برالكو كماتين.

فنيالين

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ثاتاكن مقصود فغوروسن جنازه.
ثاتاكن حكوم مغوروسكن جنازه.
ثاتاكن دليل نقلي فغوروسن جنازه.
جلسكن دوا تيندقن اول يغ فرلو دلقساناكن ترهادف جنازه.
ترغكن دوا ادب منزيارهي جنازه.
وافي تله مالنتيق شريكت فرونديغ اونتوق مغوروسكن جنازه ايهث درفد ساعت
كماتين سهيغض سلساي اوروسن فغبومينث.
كموكاكن فندافت اندا برداسركن فثاتاءن دأتس.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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كواجيفن ترهادف جنازه

اونيت 2

كواجيفن ترهادف جنازه

4.15.4
1

ممنديكن جنازه

كافور باروس

سابون

كافس

2

بيدغ فقـه

مغافنكن جنازه

3

مثمبهيغكن جنازه

4

مغبوميكن جنازه

1

ممنديكن جنازه

مقصود مراتاكن اءير كسلوروه توبوه جنازه.
توجوان ممبرسيهكن جنازه دان ممولياكنث.
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3

فريسما علمو
مان ۲بهاضين بادن يغ ترفيسه
سماس ممنديكن جنازه
سفرتي رمبوت ،ضيضي اتاو
كوليت هندقله دكبوميكن
برساما-سام دغن جنازه.

َكْي ِفيَة ممنديكن جنازه

2

ممستيكن عورة جنازه دتوتوف.

3

منكن فروت جنازه اونتوق مغلواركن نجيس دان
كوتورن.

4

ممبرسيهكن سلوروه توبوه جنازه درفد نجيس دان
سبارغ بندا يغ بوليه مغهالغ اءير.

5

ممبرسيهكن ضيضي جنازه ،لوبغ هيدوغ ،تليغا دان
خله ۲كوكوث.

6

جنازه دوضوءكن دغن سمفورناث.

7

برنية كتيك ممنديكنث:
نَ َوْي ُت اْل ُغ ْس َل ال َْو ِ
اج َب لِ َهذَا ال َْميِّ ِت هلِلِ تَ َعالَى

8

مثيرم سلوروه توبوه جنازه دغن اءير يغ تله
دخمفوركن دغن داءون بيدارا دان سابون.

9

ممبيلس سلوروه بادن جنازه دغن اءير.

10

جنازه دمنديكن دغن اءير يغ دخمفور دغن كافور
باروس.

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1341

فريسما علمو
درفد أُُّم َع ِطيَّة  بركات:
رسول اهلل  ماسوق منموءي
كامي كتيك كامي سدغ
ممنديكن جنازه انق فرمفوان
بضيندا ،اللو بضيندا رسول
اهلل  برسبدا مقصودث:
منديكنله دي سباثق  3اتاو 5
كالي اتاو لبيه دغن خمفورن
اءير داءون بيدارا دان جاديكن
مندي يغ اخير ايت دغن اءير
يغ برخمفور سديكيت كافور
باروس .موالكن دغن بهاضين
كاننث دان تمفت ۲وضوء
درفداث.
(رواية البخاري دان مسلم)

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

بيدغ فقـه

1

ملتقكن جنازه دتمفت يغ اضق تيغضي اونتوق
ممودهكن اءير مغالير.

فتوى ممنديكن جنازه
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2

مغافنكن جنازه

منوتوف سلوروه توبوه جنازه دغن
مقصود
سكورغ كورغث سهالي كاءين.

فريسما علمو

بيدغ فقـه

توجوان منوتوف عورة جنازه.

كيفية مغافنكن جنازه
جنازه لالكي
أفضل دكافنكن
دغن  3الفيسن
كاءين فوتيه.

ستياف الفيسن
كاءين دافت
منوتوف سلوروه
توبوه جنازه.
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كافس يغ دلتقكن فد جنازه
دتابوركن دغن كافور باروس
دان دلتقكن فد بهاضين۲
جنازه يغ بروغض سرتا
اغضوتا ۲سجودث.
تالي كافن يغ ممبالوت جنازه
دبوك كمبالي كتيك دالم قبور.
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3

جنازه فرمفوان
أفضل دكافنكن دغن  5الفيسن كاءين فوتيه.
 1الفيسن باجو
اونتوق منوتوف
بهاضين توبوه
جنازه.

 1الفيسن اونتوق
منوتوف بهاضين
انتارا فوست هيغض
كلوتوتث.

 1الفيسن تودوغ
اونتوق منوتوف
بهاضين كفاال
جنازه.

 2الفيسن كاءين
اونتوق منوتوف
سلوروه توبوه
جنازه.

3

مثمبهيغكن جنازه

صالة يغ دالكوكن كأتس جنازه دغن كيفية
مقصود
ترتنتو.

كيفية صالة جنازه
لفظ نية
ض ال ِ
أُ َص ِلّي َعلَى َهذَا ال َْميِّ ِت أَ ْربَ َع تَ ْكبِ َير ٍ
ْك َفايَ ِة إِ َم ًاما/
ات ف َْر َ
وما هلِلِ تَ َعالَى
َمْأ ُم ً
مقصود:
سهاج اكو منونايكن صالة كأتس ميت اين امفت تكبير فرض
كفاية منجادي إمام /مأموم كران اهلل تعالى.
برتكبيركالي فرتام
ممباخ سورة الفاتحة
برتكبيركالي كدوا
ممباخ صلوات كأتس نبي 
اَ َّلل ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍد َك َما َصلَّْي َت َعلَى
ِك َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ِ
يم َو َعلَى ِ
يم َوبَار ْ
آل
آل إِْب َرا ِه َ
إِْب َرا ِه َ
يم َو َعلَى ِ
يم ِفي
آل إِْب َرا ِه َ
ُم َح َّم ٍد َك َما بَ َار ْك َت َعلَى إِْب َرا ِه َ
ين إِنَّ َك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
ال َْعالَ ِم َ

فريسما علمو
لفظ نية باضي:
 sجنازه فرمفوان:
أُ َص ِلّي َعلَى َه ِذ ِه ال َْميِّتَ ِة أَ ْربَ َع
ض ال ِ
تَ ْكبِ َير ٍ
ْكفَايَ ِة إِ َم ًاما /
ات ف َْر َ
وما هلِلِ تَ َعالَى
َمْأ ُم ً
 sجنازه كانق 2لالكي:
أُ َص ِلّي َعلَى َهذَا ال َْميِّ ِت ِّ
الط ْف ِل
ض ال ِ
أَ ْربَ َع تَ ْكبِ َير ٍ
ْكفَايَ ِة
ات ف َْر َ
وما هلِلِ تَ َعالَى
إِ َم ًاما َ /مْأ ُم ً
 sجنازه كانق 2فرمفوان:
أُ َص ِلّي َعلَى َه ِذ ِه ال َْميِّتَ ِة ِّ
الط ْف َل ِة
ض ال ِ
أَ ْربَ َع تَ ْكبِ َير ٍ
ْكفَايَ ِة
ات ف َْر َ
وما هلِلِ تَ َعالَى
إِ َم ًاما َ /مْأ ُم ً

بيدغ فقـه

مندعاءكن جنازه اضر مندافت رحمة دان
توجوان كأمفونن اهلل .

نوتا ضورو
بيمبيغ موريد بركاءيتن كيفية
صالة جنازة باضي فرمفوان
دان كانق.2
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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برتكبيركالي كتيض
بردعاء اونتوق جنازه:

اَ َّلل ُه َّم ْاغ ِف ْر لَ ُه َو ْار َح ْم ُه َو َعا ِف ِه َو ْاع ُف َعْن ُه
برتكبيركالي كأمفت
ممبري سالم

كدودوقن امام كتيك صالة جنازه
ج
بيدغ فقـه

نازه لالكي

امام برديري برستنتغن دغن كفاال جنازه .كفاالث
دسبله كيري امام.

ج

نا
زه فرمفوان

امام برديري برستنتغن دغن فيغضول جنازه .كفاالث
دسبله كانن امام.
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3

فريسما علمو
دعاء اونتوق جنازه:
اَل َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر لَ ُه َو ْار َح ْم ُه َو َعا ِف ِه َو ْاع ُف َعْن ُه َوأَ ْكر ِْم
ْج
نُ ُزلَ ُه َو َو ِّس ْع َم ْد َخ َل ُهَ ،و ْاغ ِس ْل ُه بِال َْما ِء َوالثَّل ِ
ْخطَايَا َك َما يُنَقَّى الثَّ ْو ُب
َوالبَ َر ِدَ ،ونَ ِّق ِه ِم َن ال َ
الدنَ ِسَ .وأَْب ِدْل ُه َد ًارا َخْي ًرا ِم ْن َدا ِر ِه،
ض ِم َن َّ
ا ْألْبيَ ُ
َوأَ ْه اًل َخْي ًرا ِم ْن أَ ْه ِل ِهَ ،و َز ْو ًجا َخْي ًرا ِم ْن َز ْو ِج ِه.
ْجنَّةََ ،وأَ ِع ْذ ُه ِم ْن َعذ ِ
َاب اْلقَْب ِر َو ِفْتنَتِ ِه،
َوأَ ْد ِخ ْل ُه ال َ
َو ِم ْن َعذ ِ
َاب النَّار.

فريسما علمو
دضالقكن ممباخ دعاء سبلوم ممبري سالم:
اَللَّ ُه َّم اَل تَ ْحر ِْمنَا أَ ْج َر ُه َواَل تَ ْفتِنَّا بَ ْع َد ُه َو ْاغ ِف ْر لَنَا َولَ ُه.
مقصود:
يا اهلل! جاغنله كامو مغهالغ كامي درفد مندافت
فهاالث دان جاغنله كامي دفتنه سلفس كماتينث
امفونيله كامي دان امفونيله دي.

جنازه لال
ك
ي
دا
ن
ف
ر
مفوان

كدودوقن امام كتيك جنازه لالكي دان فرمفوان.

4

مغبوميكن جنازه

مغبوميكن جنازه ددالم تانه مغيكوت كيفية
مقصود
ترتنتو.
.2

كيفية مغبوميكن جنازه

فغندالين جنازه

سنة مندهولوكن سنة اورغ يغ ملتقكن واجب دلتقكن قبور يغ واجب سكورغ كورغث
جنازه كدالم قبور
كفاال
جنازه دأتس دافت مناهن درفد كلوار باءو دان
ممباخ:
جنازه كتيك
روسوق كانن درفد دبوغكر اوليه بيناتغ بواس.
دهولوركن
بِسم اهللِ وعلَى سن ِة دغن مغهادف
سنة ،ماله لبيه سمفورنا قبور يغ
ْ ِ ََ
َّ
ُ
كدالم قبور.
كأره قبلة.
َر ُس ِ
ول اهلل.
لواس ،فنجغ دان دالم.
لحد
لياغ لحد دبوات
فد دينديغ قبور سكيراث
تانه كرس.

قبور

شق
ّ
لياغ قبور دبوات سخارا
شق (لوبغ دتغه-تغه بهاضين
ّ
قبور) سكيراث تانه لمبوت
دان برفاسير.

فافن
جنازه

لحد

بيدغ فقـه

توجوان

.1

مغهالغ درفد تيمبولث باءو يغ تيدق مثنغكن.
اضر تيدق دافت دضالي اوليه بيناتغ بواس.

فافن
جنازه

شق

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي
.1

.2

.3

بينا فتا فميكيرن تنتغ كواجيفن ترهادف جنازه سخارا بركومفولن ،كمودين
بنتغكن حاصيل توضسن اندا.
لقساناكن اكتيؤيتي  Quick Quizمغوجي كفهمن موريد تنتغ فغوروسن جنازه سخارا
ليسن.
لقساناكن عملي فغوروسن جنازه.

فنيالين

بيدغ فقـه

.1
.2
.3

.4

ثاتاكن كواجيفن سأورغ إسالم ترهادف جنازه.
جلسكن كيفية ممنديكن جنازه.
ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت سام اد “واجب” اتاو “سنة”:
 sمنوتوف سلوروه توبوه جنازه دغن سكورغ كورغث سهالي كاءين.
 sمندهولوكن كفاال جنازه كتيك دهولوركن كدالم قبور.
 sجنازه دلتقكن دأتس روسوق كانن دغن مغهادف كأره قبلة كتيك دالم قبور.
 sلياغ لحد دبوات فد دينديغ قبور كران تانهث كرس.
محمود مغوفه اورغ الءين ممباخاكن القرءان كفد ايبوث يغ تله منيغضل دنيا.
برداسركن فثاتاءن دأتس ،هورايكن فندافت اندا.
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فالجرن

17

اونيت 1

زكاة فثوخي هرتا
كونسيف فغوروسن زكاة

مقصود ،حكوم دان دليل زكاة

4.16.1

مقصود

بهاس

سوبور ،سوخي ،بركة دان بركمبغ.

مغلواركن سبهاضين درفد هرتا ترتنتو اونتوق دبريكن كفد ضولوغن يغ
ايستيله برحق منريماث دغن شرط ۲يغ تله دتتفكن اوليه شرع.

حكوم زكاة

واجب

.1

بيدغ فقـه

دليل نقلي

اهلل  برفرمان:

...
ﮜ ﮝ ﮞ ...
ﮛ
(سورة البقرة :2 ،اية )43
مقصود:
دان ديريكنله صالة دان كلواركنله زكاة ...

الخ َّطاب  مروايتكن بهاوا
 .2درفد َعْب ُد اهلل بن ُع َمر بن َ
رسول اهلل  برسبدا:
سَ :ش َها َد ِة أَ ْن اَل إِٰل َه إِاَّل اهلل َوأَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ِس اَل ُم َعلَى َخ ْم ٍ
ول اهللَ ،وإِقَا ِم
بُنِ َي إْال ْ
ان.
الز َكا ِةَ ،و
الح ِّج َو َص ْو ِم َر َم َض َ
الص اَل ِةَ ،وإِْيتَا ِء َّ
َّ
َ
(متفق عليه)
مقصود:
إسالم دبينا اتس ليم فركارا :فثقسين بهاوا تياد توهن مالءينكن اهلل دان نبي محمد ايت
اوتوسن اهلل ،منديريكن صالة ،منونايكن زكاة ،مغرجاكن حاج كبيت اهلل دان برفواسا فد
بولن رمضان.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اصناف يغ اليق منريما زكاة

4.16.4

2

ميسكين

 sاورغ يغ هاث ممفو منمفوغ سبهاضين
سهاج درفد كفرلوان هيدوفث.
 sخونتوهث سسأورغ يغ ممرلوكن
سفولوه ريغضيت سهاري تتافي دي هاث
ممفراوليه الفن ريغضيت سهاج.

3

َعا ِمل

مريك يغ دالنتيق اوليه فمرينته اونتوق
مغومفول دان مغاضيهكن زكاة.

4

ُم َوءلَّف

اورغ يغ بهارو ماسوق إسالم.

5

همبا

6

اورغ يغ
برهوتغ

بيدغ فقـه

1

فقير

 sاورغ يغ تياد هرتا يغ منخوكوفي اونتوق
كفرلوان ديريث ترماسوق ماكن ،مينوم،
فاكاين دان تمفت تيغضل.
 sخونتوهث سسأورغ يغ ممرلوكن سفولوه
ريغضيت سهاري ،تتافي دي هاث ممفو
ممفراوليه تيض ريغضيت سهاج.

7

8

138

ضولوغن همبا يغ ايغين ممبيبسكن ديري
مريك.
اورغ يغ دببني هوتغ اونتوق كفرلوان
اساس ديري سرتا تغضوغنث دان تيدق
ممفو ممبايرث.

ِ ِِ
في َسبيل اورغ يغ برجواغ دجالن اهلل .
اهلل
اورغ يغ برمسافير دغن توجوان يغ
اِْب ُن
دهاروسكن شرع كمودين ترفوتوس
السبِيل
َّ
فربلنجاءن.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فريسما علمو
دليل اصناف زكاة
اهلل  برفرمان يغ برمقصود:
سسوغضوهث زكاة ايت
هاثاله اونتوق اورغ فقير،
اورغ ميسكينَ ،عا ِمل
زكاة  ،موءلف ،اونتوق
ممرديكاكن همبا سهاي،
اونتوق ممبيبسكن اورغ يغ
برهوتغ ،اونتوق جالن اهلل ،دان
اونتوق اورغ يغ دالم فرجالنن،
سباضاي كواجيفن درفد اهلل.
اهلل مها مغتاهوءي الضي مها
بيجقسان.
(سورة التوبة :9 ،اية )60

4.16.5

فمبري
منديديق جيوا فمبري
زكاة دغن صيفت فموره
سرتا منجاءوهي صيفت
بخيل.
مالهيركن صيفت طاعة
كفد فرينته اهلل .
مندافت كريضاءن اهلل .
مندافت كخمرلغن
هيدوف ددنيا دان
دأخيرة ماللوءي هرتا يغ
دزكاتكن.

فنريما

مشاركت

ممبرسيهكن هاتي درفد
حسد دغكي دان ايري هاتي
ترهادف ضولوغن كاي.

مغيرتكن ايكتن اخوة دان
كاسيه سايغ سسام إسالم.

سباضاي سومبر مودل باضي
ضولوغن ميسكين اونتوق
منجان ايكونومي كلوارض.

مرافتكن جورغ فربيذاءن
انتارا ضولوغن كاي دغن
ضولوغن ميسكين.

مريغنكن ببنن اورغ يغ
برهوتغ درفد بلغضو هوتغ.

ساليغ ممبنتو انتارا ساتو
سام الءين.

منيغكتكن كيقينن موءلف
ترهادف إسالم.

منيغكتكن شعار إسالم

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

بيدغ فقـه

حكمه فنشريعتن زكاة

139

اكتيؤيتي

.1

بيدغ فقـه

.2

بينخغكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت سخارا
بركومفولن ماللوءي خارين اينترنيت ،كمودين بنتغكن
حاصيل فربينخغن اندا.
 sممبري زكاة كفد اورغ بوكن إسالم.
 sممباير زكاة فطرة كفد ابغ كاندوغ يغ ميسكين.
لقساناكن اكتيؤيتي  .I See, I Think, I Wonderدغن مغضوناكن
فرسمبهن يغ سسواي .كاءيتكنث دغن اف 2يغ تله
دفالجري.

فنيالين
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ثاتاكن مقصود زكاة.
ثاتاكن حكوم زكاة.
توليسكن دليل نقلي تونتوتن مغلواركن زكاة.
سنارايكن اصناف يغ اليق منريما زكاة.
جلسكن حكمه دشريعتكن زكاة ترهادف ضولوغن
برايكوت:
 sفقير دان ميسكين ُ sم َوءلَّف
ديواس اين ،باثق فرتوبوهن بوكن كراجاءن دان بادن۲
كباجيقن يغ مغمبيل اينيسياتيف سرتا تغضوغجواب
ملقساناكنث سنديري اضيهن زكاة.
برداسركن سيتواسي دأتس ،هورايكن فندغن اندا.
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3

جنيس زكاة

اونيت 2

جنيس زكاة

4.16.3

جنيس زكاة
1

2

زكاة فطرة

زكاة هرتا

مقصود ،حكوم دان دليل زكاة فطرة

4.16.1

1

زكاة فطرة
بيدغ فقـه

مغلواركن هرتا ترتنتو باضي ستياف اورغ يغ ُم َكلَّف دان اورغ يغ دباوه
مقصود
تغضوغنث دغن شرط ۲دان تيمفوه ماس يغ تله دتتفكن شرع.

حكوم زكاة فطرة
واجب افابيال ممنوهي شرط واجب زكاة فطرة.
دليل نقلي زكاة فطرة:
ان َعلَى النَّ ِ
َع ْن ْاب ِن ُع َمر :أَ ََّن َر ُس َ
اسَ ،صا ًعا ِم ْن تَ ْم ٍر،
ض َز َكا َة اْل ِف ْط ِر ِم ْن َر َم َض َ
ول اهللِ  ف ََر َ
أَ ْو َصا ًعا ِم ْن َش ِعي ٍرَ ،علَى ُك ِّل ُح ٍّر أ َْو َعْب ٍد ،ذ َ
ين.
َك ٍر أ َْو أُْنثَىِ ،م َن ال ُْم ْس ِل ِم َ
(رواية مسلم)
مقصودث:
درفد ابن عمر  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  تله ممفرضوكن زكاة فطرة فد بولن رمضان
كأتس ماءنسي دغن مغلواركن ساتو ضنتغ كورما اتاو ساتو ضنتغ ضندوم كأتس ستياف اورغ يغ
مرديك اتاو همبا لالكي اتاو فرمفوان مسلم.
قدر زكاة

 1ضنتغ بغداد برساماءن  2.7كيلوضرم برس.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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شرط واجب زكاة فطرة

4.16.2
.1

شرط
واجب

.2
.3

إسالم.
هيدوف فد اخير بولن رمضان دان اول بولن شوال.
ممفوثاءي هرتا ملبيهي كفرلوان ماكن دان مينوم اونتوق ديري دان تغضوغنث
فد مالم دان سياغ هاري راي.
وقتو مغلواركن زكاة فطرة

1

بيدغ فقـه

2

3

5

4

واجب

سنة

حرام

مكروه

هاروس

سلفس تربنم
ماتاهاري فد
هاري تراخير
رمضان.

سبلوم
صالة هاري
راي عيد
الفطري.

سلفس تربنم
ماتاهاري فد
هاري راي
فرتام.

سلفس صالة هاري
راي عيد الفطري
سهيغض سبلوم تربنم
ماتاهاري  1شوال.

دسفنجغ
بولن
رمضان.

فريسما علمو

وقتو واجب مغلواركن زكاة فطرة سلفس تربنم ماتاهاري فد
هاري تراخير رمضان
142
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3

نصاب :قدر ترتنتو يغ دواجبكن
زكاة.
حول :ضنف تيمفوه ستاهون
هجرة.

زكاة هرتا

2
1

2

3

4

5

تانمن دان
بواه بواهن

حيوان ترنقن

امس ،فيرق
دان مات واغ

فرنياضاءن

ضالين دان
ِركاز

دليل نقلي زكاة هرتا:
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ...

(سورة التَّ ْوبَة :9 ،اية )103

4.16.2

شرط واجب مغلواركن زكاة هرتا
مرديك :بوكن
ضولوغن همبا

إسالم

5
1

2

خوكوف حول

شرط واجب
مغلواركن
زكاة

4

سمفورنا
ميليق

3

خوكوف
نِصاب

بيدغ فقـه

مقصود:
امبيلله سبهاضين زكاة درفد هرتا مريك منجادي صدقه ،سوفايا دغنث اغكاو
ممبرسيهكن مريك دان مثوخيكن مريك ...
فريسما علمو
زكاة ساهم
 sساهم اياله واغ يغ
دالبوركن دالم شريكت
اتاو فرنياضاءن.
 sدواجبكن زكاة كران
ساهم يغ دالبوركن دالم
شريكت ۲فرنياضاءن،
فراوسهاءن اتاو بادن۲
فالبورن اياله هرتا يغ
ممفوثاءي فوتينسي اونتوق
بركمبغ.
 sقدر زكاة 2.5% :اتس
نيالي سماس سموا ساهم
يغ دميليقي ستاهون.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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1

زكاة تانمن دان بواه بواهن

تانمن دان بواه بواهن يغ منجادي ماكنن
مقصود اساسي ،بوليه دسيمفن دان تيدق موده روسق.
خونتوه

فادي ،ضندوم ،برلي دان جاضوغ

تانمن
بواه بواهن

كورما دان اغضور كريغ.

بيدغ فقـه

 5أَ ْو ُسق برساماءن  363ضنتغ مليسيا ياءيت
نِصاب
كيلوضرم.
s

قدر زكاة
s

1 300

 10 %باضي تانمن يغ مغضوناكن اءير هوجن
اتاو برضنتوغ كفد اليرن اءير سوغاي سرتا
فاريت دان تيدق مليبتكن كوس يغ باثق.
 5 %باضي تانمن يغ مغضوناكن جنترا ،تناض
ماءنسي سرتا ممرلوكن كوس يغ تيغضي.

فريسما علمو
فرمان اهلل :
 ...ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ...
(سورة األَْن َعام :6 ،اية )141
مقصود:
 ...ماكنله درفد بواهث كتيك
اي بربواه دان كلواركنله حقث
(زكاتث) فد هاري منوايث ...

نوتا ضورو
4.16.6

فادي مروڤاكن تانمن باضي سومبر ماكنن اساسي ڤندودوق مليسيا
144
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3

بيمبيغ موريد اونتوق برصدقه
سخارا برادب دان استقامة.

كمبيغ دان
بيري۲

جنيس
نصاب

 40ايكور

لمبو دان كرباو
 30ايكور

اونتا
 5ايكور

 1ايكور كمبيغ  1ايكور
قدر زكاة
لمبوجنتن
اتاو بيري۲
عمور
 2تاهون (كمبيغ)
 1تاهون
بيناتغ يغ
 1تاهون كأتس
كأتس
 1تاهون (بيري)۲
دزكاة
 1ايكور
بيري۲

.1

شرط
واجب
زكاة
3

.2

دفليهارا دفادغ تربوك
بيناتغ ترنقن بوكن دضوناكن اونتوق بكرجا
سفرتي ممباجق ،مميكول بارغ ،مغفم اءير
دان سباضايث.

زكاة امس ،فيرق دان مات واغ

جنيس
نصاب
قدر زكاة

امس

فريق

 20مثقال
( 85ضرم)

 200درهم
( 595ضرم)
2.5 %

مات واغ
 20مثقال
( 85ضرم امس)

فريسما علمو
فرمان اهلل :
ﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎ

(سورة التوبة :9 ،اية )34

مقصود:
(ايغتله) اورغ يغ مثيمفن امس
دان فيرق سرتا تيدق ممبلنجاكنث
فد جالن اهلل ،مك بريتاهوله كفد
مريك تنتغ عذاب يغ فديه.

بيدغ فقـه

2

زكاة حيوان ترنقن

فريسما علمو
زكاة امس فرهياسن:
 sواجب زكاة امس فرهياسن
يغ ملبيهي قدر عرف (تيدق
ترماسوق باتو فرمات اتاو
سأومفاماث) دان خوكوف
حول .قدر عرف بربيذا
مغيكوت نضري.
 sامس يغ تيدق دفاكاي
كران دسيمفن ،روسق اتاو
الما ،واجب زكاة افابيال
خوكوف نصاب دان حول.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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4

زكاة فرنياضاءن

زكاة يغ واجب دكلواركن حاصيل درفد
مقصود هرتا فرنياضاءن سام اد يغ مليبتكن بارغن اتاو
فرخدمتن.
نصاب

 85ضرم امس

قدر زكاة

2.5 %

بيدغ فقـه

.1

شرط
واجب
زكاة
فرنياضاءن

.2
.3
.4

.5

146

نية منجالنكن فرنياضاءن ترهادف هرتا يغ
هندق دكلواركن زكاة.
هرتا يغ حالل.
هرتا يغ بوليه منجان فندافتن.
سومبر هرتا اداله ماللوءي خارا فمبلين اتاو
فرتوكرن اسيت سفرتي جوال بلي اتاو
سيوا.
هرتا ترسبوت بوكن اونتوق كضوناءن
فريبادي.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فريسما علمو
زكاة فندافتن
 sشرط خصوص:
حاصيل اوسها يغ باءيق
ترماسوقله فندافتن يغ
مرغكومي اوفه ،ضاجي،
بونوس ،ايالءون ،كوميسين
دان سباضايث.
 sنصاب :نيالي  85ضرم هرض
امس سماس.
 sقدر زكاة2.5% :
(الفقه المنهجي)

5

زكاة ضالين دان ر َ
ِكاز

باهن ضالين يغ دكلواركن دري بومي،
مقصود دفروسيس دان مغحاصيلكن لوضم ضالين.
ضالين خونتوه  :امس ،فيرق ،بيجيه تيمه ،فيتروليوم
دان باهن مينرال.
مقصود هرتا يغ ترتانم ددالم تانه.
رَ
ِكاز
نصاب
قدر زكاة

بيدغ فقـه

 85ضرم امس
رَ
ِكاز

ضالين

 1/5اتاو

2.5 %

20%

فريسما علمو
باضي زكاة ضالين دان ر َ
ِكاز،
تيدق دشرطكن خوكوف
حول كران زكاة واجب
دكلواركن سلفس دفراوليه.
فلنتر ميثق

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

147

اكتيؤيتي

.1

.2

الكركن فتا بوءيه برضندا تنتغ فرساماءن دان
فربيذاءن انتارا زكاة فطرة دغن زكاة هرتا.
ايمبس قيو .أر .كود اونتوق مندافتكن كلكوالتور
زكاة .بوات فغيراءن باضي قدر زكاة يغ فرلو
دكلواركن.

سيتواسي

1

بيدغ فقـه

تاهون
باكي ترنده
.3

زكاة واغ
سيمفنن
20XX
RM 18 000

سيتواسي
20XX
تاهون
جنيس فندافتن تنفا تولقن
RM 5 000
فندافتن
2

زكاة فندافتن

لقساناكن اكتيؤيتي  .Round Robinخادغكن خارا
اونتوق ممستيكن ستياف اصناف منريما حق زكاة
مريك ماللوءي اكتيؤيتي ترسبوت.

فنيالين

.1

.2
.3

جلسكن شرط واجب مغلواركن زكاة برايكوت:
 sفرنياضاءن
		
 sحيوان ترنقن
ثاتاكن جنيس ۲زكاة يغ اندا كتاهوءي.
ساتو كاجين مندافتي بهاوا لبيه  70 %ريسفوندن مميليه
اونتوق مغلواركن سنديري زكاة مريك كفد اصناف
بربنديغ مثالوركنث ماللوءي عامل يغ تله دتوضسكن
دأينستيتوسي زكاة.
كموكاكن فندغن اندا.
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3

كلكوالتور زكاة

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1342

فالجرن

18

4.17.1

عيد الفطري دان عيد األضحى
مقصود

هاري راي اومت إسالم يغ دسمبوت فد
عيد الفطري  1شوال.
هاري راي اومت إسالم يغ دسمبوت فد
عيد األضحى  10ذوالحجة.

2

1

مغهيدوفكن مالم راي
دغن برتكبيرممبسركن
اهلل دان بردعاء.

مماكاي فاكاين يغ
ترباءيق ،برسيه دان خنتيق.

3

4

مندي سنة هاري راي.

مماكاي واغي-واغين
باضي لالكي كتيك كلوار
منونايكن صالة هاري راي.

5

6

فرضي دان باليق دري
تمفت صالة ماللوءي
جالن يغ برالءينن.

داتغ اول كمسجد.

عيد الفطري :ماكن سديكيت
ماكنن سبلوم منونايكن صالة
سنة هاري راي.

بيدغ فقـه

4.17.2

عملن سنة سماس مثمبوت هاري راي

7

عيد األضحى :ماكن سلفس
منونايكن صالة سنة
هاري راي.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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كيفية صالة سنة هاري راي دان خطبه هاري راي

4.17.3

كيفية صالة سنة هاري راي
1

نية

بيدغ فقـه

وما هلِلِ تَ َعالَى.
أُ َص ِلّي ُسنََّ َة ِعْي ِد اْل ِف ْط ِر َر ْك َعتَْي ِن َإم ًاما َ /م ْأ ُم ً
لفظ نية صالة مقصود:
عيد الفطري سهاج اكو منونايكن صالة سنة عيد الفطري دوا ركعة منجادي إمام/مأموم
كران اهلل تعالى.
وما هلِلِ تَ َعالَى.
أُ َص ِلّي ُسنََّ َة ِعْي ِد الأَْ ْض َحى َر ْك َعتَْي ِن َإم ًاما َ /م ْأ ُم ً
لفظ نية صالة مقصود:
عيد األضحى سهاج اكو منونايكن صالة سنة عيد األضحى دوا ركعة منجادي إمام/مأموم
كران اهلل تعالى.
2

تكبيرة اإلحرام
ركعة فرتام

ركعة كدوا

ممباخ دعاء افتتاح
برتكبير سباثق  7كالي.
ستياف تكبير دفيسهكن
دغن باخاءن تسبيح.
3

ممباخ سورة الفاتحة
ممباخ سورة الأَْ ْعلَى
اتاو سورة ۲الءين

4
150

برتكبير سباثق  5كالي.
ستياف تكبير دفيسهكن
دغن باخاءن تسبيح.

ممباخ سورة اْل َغ ِ
اشيَ ِة
اتاو سورة ۲الءين

مثمفورناكن روكون ۲يغ الءين سهيغض ممبري سالم
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فريسما علمو
 sحكوم برتكبير سباثق توجوه
دان ليم كالي دالم صالة
هاري راي اياله سنة.
سكيراث ترتيغضل ،صالة
تتف صح.
 sباخاءن تسبيح:
ْحم ُد هلِلِ
ُسْب َح َ
ان اهلل َوال َ ْ
َو اَل إِٰل َه اِاَّل اهللُ َواهللُ اَ ْكبَر.
مقصود:
مها سوخي اهلل ،سضاال فوجي
باضيث ،تيدق اد توهن سالءين
اهلل دان اهلل مها بسر.

كيفية خطبه هاري راي
1
2

دسنتكن برخطبه دغن دوا خطبه سلفس سلساي صالة.
دالكوكن سلفس صالة هاري راي.

3

سنة دموالكن دغن  9كالي تكبير فد خطبه فرتام دان
 7كالي تكبير فد خطبه كدوا.

4

منونايكن روكون ۲خطبه.

روكون ۲خطبه دان شرط صح خطبه

1

2

3

4

5

برفسن سوفايا برتقوى
كفد اهلل  سكورغ
كورغث مثبوت
“اتَّ ُقوا اهللَ”.
ممباخ سكورغ
كورغث ساتو اية درفد
القرءان فد ساله ساتو
درفد دوا خطبه.
بردعاء اونتوق اورغ۲
يغ برايمان فد خطبه يغ
كدوا.

1

خطبه دسمفايكن سلفس
صالة هاري راي.

2

روكون خطبه دسمفايكن
دالم بهاس عرب.

3

برتوروت توروت انتارا
دوا خطبه.

4

خطيب سأورغ لالكي.

5

خطيب سوخي درفد
حدث كخيل دان حدث
بسر سرتا منوتوف عورة.

6

خطيب برديري جك
ممفو.

بيدغ فقـه

روكون خطبه
مموجي اهلل 
سكورغ كورغث
مثبوت “اْل َح ْم ُد لهلِ ِ”.
برصلوات كأتس
نبي .

شرط صح خطبه

خطيب مثمفايكن خطبه
هاري راي
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خونتوه خطبه هاري راي عيد الفطري
خطبة فرتام

ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر
ْح ْم ُد
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُرَ ،ولهلِ ِ ال َ

بيدغ فقـه

ْح ْم ُد هلِلِ َكثِ ًيرا َّو ُسْب َحا َن اهللِ بُ ْك َر ًة َّوأَ ِص اًيل ،اَل إِٰل َه إِاَّل اهللُ َو ْح َد ُهَ ،ص َد َق َو ْع َد ُه،
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر َكبِ ًيرا َوال َ
يك لَُه َوأَ ْش َه ُد
اب َو ْح َد ُه .أَ ْش َه ُد أَن اَل إِٰل َه إِاَّل اهللُ َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
َونَ َص َر َعْب َد ُهَ ،وأَ َع َّز ُجْن َد ُه َو َه َز َم الأَْ ْح َز َ
أَ َّن َسيِّ َدنَا َونَبِيَّنَا ُم َح َّم ًدا َعْب ُد ُه َو َر ُسولُُهَّ .
ين
الل ُه َّم َص ِّل َو َس ِل ّْم َعلَى َسيِّ ِدنا ُم َح َّم ٍد َخاتَ ِم األَْنبِيَآ ِء َوال ُْم ْر َسلِ َ
ين.
َو َعلَى آلِِه َو َص ْحبِ ِه أَ ْج َم ِع َ
أََّما بَ ْع ُد ،فَيَا ِعبَا َد اهللِ.

َاعتِ ِه ل ََعل ُ
اتَّ ُقوا اهللَ ،أُ ْو ِص ُ
َّك ْم تُ ْر َح ُمو َن.
يك ْم َوإِيَّ َ
اي بِتَ ْق َوى اهللِ َوط َ

مسلمين مسلمات يغ درحمتي اهلل  ،هاري اين اياله هاري كمنغن بوات اومت إسالم
كران برجاي منجالني عبادة فواسا فد دبولن رمضان.
فرمان اهلل  دالم سورة آل عمران اية :133

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ

ﭜﭝ

مقصود:
دان سضراله كامو كفد (مغرجاكن عمل ۲يغ باءيق اونتوق مندافت) كأمفونن دري
توهن كامو ،دان (مندافت) شرض يغ بيدغث سلواس سضاال الغيت دان بومي ،يغ
دسدياكن باضي اورغ ۲يغ برتقوى.
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َك ْم ،أَقُو ُل قَولِي َهذَا َوأَ ْستَ ْغ ِف ُر اهللَ لِي َول ُ
بَ َار َك اهللُ لِي َول ُ
َك ْم.
ٰ
ْح ْم ُد.
ٱهللُ أَ ْكبَ ْر ٱهللُ ْأكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،اۤل اِل َه إِاَّل ٱهللُ َواهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر َولهلِ ِ ال َ
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ،اۤل إِٰل َه إِاَّل ٱهللَُ ،واهللُ
ْح ْم ُد.
أَ ْكبَ ُر ،ٱهللُ أَ ْكبَ ُر َولهلِ ِ ال َ
يك لَُه َوأَ ْش َه ُد أَ َّن َسيِّ َدنَا َونَبِيَّنَا ُم َح َّم ًدا َعْب ُد ُه َو َر ُسولُُه.
أَ ْش َه ُد أَن اَل إِٰل َه إِاَّل اهللُ َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
ين.
الل َُّه َّم َص ِّل َو َسلِ ّْم َوبَا ِر ْك َعلَى َسيِّ ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِِه َو َص ْحبِ ِه أَ ْج َم ِع َ
أََّما بَ ْع ُد ،فَيَا ِعبَا َد اهللِ .اتَّ ُقوا اهللَ ،فَ َق ْد فَا َز ال ُْمتَّ ُقو َن.

سيدغ جماعه يغ درحمتي اهلل  ،ماريله كيت مندعاءكن كأمفونن اهلل  اونتوق
سلوروه اومت إسالم.

بيدغ فقـه

خطبة كدوا

ين َوال ُْم ْس ِل َم ِ
ات الأَْ ْحيَا ِء ِمْن ُه ْم َوالأَْ ْم َو ِ
ين َوال ُْم ْؤ ِمنَ ِ
َّ
ات.
الل ُه َّم ْاغ ِف ْر لِل ُْم ْس ِل ِم َ
ات َوال ُْم ْؤ ِمنِ َ
ُوه ِم ْن فَ ْضلِ ِه يُ ْع ِط ُك ْم
ِعبَا َد اهللِ ،فَا ْذ ُك ُروا اهللَ ال َْع ِظ َيم يَذ ُ
وه َعلَى نِ َع ِم ِه يَ ِز ْد ُك ْم َو ْاسأَل ُ
ْك ْر ُك ْمَ ،و ْاش ُك ُر ُ
َولَ ِذ ْك ُر اهللِ أَ ْكبَ ُرَ .واهللُ يَ ْعل َُم َما تَ ْصنَ ُعو َن.
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر

ْح ْم ُد
ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُر ٱهللُ أَ ْكبَ ُرَ ،ولهلِ ِ ال َ

خطبه صالة هاري راي

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1343
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4.17.4

حكمه فنشريعتن هاري راي

فريسما علمو
درفد انس بن مالك 
بركات:

1

ممبسركن اهلل  اتس
كورنياءن نعمت ايمان
دان إسالم.

ْجا ِه ِليَّ ِة يَ ْو َم ِ
ان
َك َ
ان لأَِ ْه ِل ال َ
ِما،
ِف ْي ُك ِّل َسنَ ٍة يَل َْعبُ َ
ون ِفْيه َ
َما َق ِد َم النَّبِ ُّي  ق َ
ان
َالَ :ك َ
َفل َّ
َكم يوم ِ
ِما َوق َْد
ان تَل َْعبُ َ
ل ُ ْ َْ َ
ون ِفْيه َ
ِما َخْي ًرا ِمْن ُه َما:
أَْب َدل ُ
َك ُم اهللُ بِه َ
يَ ْو َم اْل ِف ْط ِر َويَ ْو َم الأَْ ْض َحى.
(رواية النَّ َسائِى)
مقصود:
درفد أنس بن مالك  بركات:
قوم جاهليّة ممفوثاءي دوا هاري
ستياف تاهون دمان مريك
برسوك ريا فداث .كتيك نبي 
براد دسان ،نبي برسبدا :كامو
سموا ممفوثاءي دوا هاري
اونتوق كامو برسوك ريا .اهلل 
مغضنتيكن كدوا-دواث دغن يغ لبيه
باءيق ،ياءيت عيد الفطري دان عيد
األضحى.

2

سباضاي تندا برشكور
درفد سأورغ همبا
ترهادف فنخيفتاث.

بيدغ فقـه

3

مالهيركن راس
كضمبيراءن مراياكن
هاري كبسرن إسالم.
4

مغرتكن صلة الرحيم
انتارا اغضوتا كلوارض.
5

مغرتكن اخوة سسام
اومت إسالم.
6

براوليه نصيحت دان
فغاجرن ماللوءي خطبه
راي يغ دسمفايكن.

نوتا ضورو
4.17.5

لقساناكن عملي صالة سنة دان خطبه هاري راي.

4.17.6

سمفورناكن عملن ۲سنة مثمبوت هاري راي سخارا
برادب دان استقامة.
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اكتيؤيتي

.2

.3

فركارا
سنة
.4

.5

عيد الفطري

بيدغ فقـه

.1

توليسكن ساتو تيك س خطبه هاري راي عيد األضحى
برفندوكن إي خطبه دالمن ويب جاكيم.
 sلقساناكن اكتيؤيتي اين سخارا بركومفولن.
 sباخاكن دهادفن كلس.
 sكومفولكن سموا تيك س خطبه يغ تله دحاصيلكن،
بوكوكن دان جاديكن سباضاي باهن باخاءن دسودوت
باخاءن كلس اندا.
لقساناكن عملي صالة سنة هاري راي .فيليه تيك س
خطبه يغ سسواي درفد توضسن دأتس اونتوق دباخ.
سنارايكن عملن سنة يغ تله اندا الكوكن فد هاري
راي يغ اللو:
عيد األضحى

بينا فتا فميكيرن تنتغ فربيذاءن انتارا صالة سنة هاري
راي دغن صالة جمعة دالم اسفيك برايكوت:
 sخطبه
 sوقتو
 sحكوم
لقساناكن اكتيؤيتي  .Flipped Classroomاليري المن ويب
دغن مغايمبس قيو .ار .كود دسبله.
 sكنل فستي روكون ۲خطبه
 sبينخغكن ددالم كلس حاصيل توضسن اندا.

خطبه صالة هاري راي

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1343
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فنيالين
.1

.2

.3
.4

بيدغ فقـه

.5

.6

ثاتاكن مقصود صالة سنة عيد الفطري دان عيد
األضحى.
سنارايكن دوا عملن يغ دسنتكن سماس مثمبوت
هاري راي.
جلسكن كيفية صالة سنة هاري راي.
ترغكن دوا حكمه فنشريعتن هاري راي.
ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:
 sامير منونايكن صالة هاري راي سخارا برسنديرين
درومه.
 sامام ترلوفا مغغكت  5كالي تكبير فد ركعة كدوا
دغن تروس ممباخ سورة الفاتحة.
سمبوتن هاري راي مروفاكن فلواغ اونتوق اومت
إسالم مرافتكن اخوه ماللوءي عملن زياره منزيارهي
انتارا ساتو سام الءين.
هورايكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.

.7

سيتواسي 1

زياره منزيارهي
سهيغض ترلوفا
صالة فرض.

سيتواسي 2

سيتواسي 3

ليك منونتون
مغهابيسكن
تليؤيشين سهيغض
ماس دغن
ضاجيت سوقتو تيدق مغهيراوكن
كداتغن تتامو.
برزياره.

برداسركن سيتواسي دأتس ،هورايكن فندغن اندا.
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فالجرن

قيام الليل فمغكين كقواتن جيوا

19

مقصود ،حكوم دان دليل قيام الليل

4.18.1

مقصود

قيام الليل اياله عملن باغون مالم اونتوق
برعبادة كفد اهلل  سفرتي منونايكن
صالة تهجد دان ممباخ القرءان.

حكوم

سنة

دليل نقلي

بيدغ فقـه

.1

اهلل  برفرمان:

ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉ

(سورة ِاإل ْس َراء :17 ،اية )79

مقصود:
دان درفد سبهاضين مالم ،برتهجدله كامو سباضاي صالة
تمبهن باضيمو .سموض توهنمو منمفتكنمو دتمفت يغ
ترفوجي.
.2

درفد أبو هريرة  مروايتكن بهاوا ،رسول اهلل  برسبدا:
ِيض ِةَ ،ص اَل ُة اللَّْي ِل.
الص اَل ِة بَ ْع َد اْل َفر َ
 ...أَف َ
ْض ُل َّ
(رواية مسلم)
مقصود:
...سباءيق با يق صالة سلفس صالة فرض اياله صالة مالم.
ء

اكتيؤيتي قيام الليل دسكوله

نوتا ضورو
4.18.4

بيمبيغ موريد ملقساناكن
(عملي قيام الليل) صالة تهجد،
صالة حاجة ،صالة توبة دان
صالة تسبيح.
4.18.5

بيمبيغ موريد مالكوكن عملن
قيام الليل سخارا برادب دان
براستقامة.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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عملن سماس قيام الليل

بيدغ فقـه

4.18.2

1

مموالكن قيام الليل دغن صالة تهجد دوا ركعة دان
دأيكوتي صالة سنة يغ الءين سفرتي صالة حاجة،
صالة توبة دان صالة تسبيح.

2

ممفرباثق ذيكير ،استغفار ،ممباخ القرءان دان بردعاء.

3

دسودهي دغن صالة سنة وتر.

انتارا عملن رسول اهلل  سبلوم قيام الليل ترماسوقله:
ِ .1
برسواك
 .2ممندغ كالغيت سمبيل ممباخ:
(سورة اۤل ِع ْم َران :3 ،اية )190

مقصود:
سسوغضوهث فد كجادين الغيت دان بومي دان فد فرتوكرن
مالم دان سياغ ،اد تندا( ۲ككواساءن اهلل) باضي اورغ يغ
برعقل.

برعزمله اونتوق باغون مالم
باضي مالكوكن عبادة.
سبدا رسول اهلل :
اش ُه َو ُه َو يَْنوِي أَ ْن
َم ْن أَتَى ِف َر َ
ُوم يُ َص ِلّي ِم َن اللَّْيل َف َغلَبَْت ُه
يَق َ
َعْينَا ُه َحتَّى أَ ْصبَ َح ُكتِ َب لَ ُه َما
ان نَ ْو ُم ُه َص َد َق ًة َعلَْي ِه
نَ َوىَ ،و َك َ
ِم ْن َربِّ ِه َع َّز َو َجل.
(رواية النَّ َسائِى)
مقصود:
سسيافا يغ برنية اونتوق قيام
الليل اللو ترتيدور سهيغض
فاضي مك باضيث فهاال نيتث دان
تيدورث اياله سواتو صدقه درفد
توهنث ع ّز وج ّلّ.

كلبيهن اورغ يغ مغعملكن قيام الليل

4.18.3

1

دعاء
دمقبولكن
اوليه اهلل 
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عملن

2

3

4

5

منجادي همبا مندافت كمولياءن ممبري كتنغن كفد براوليه بالسن
جيوا اونتوق لبيه شرض دأخيرة
دان تمفت يغ
يغ برشكور
ترفوجي دسيسي خشوع برعبادة
كفد اهلل 
اهلل 
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اكتيؤيتي

.1

لقساناكن اكتيؤيتي  .Round Tableستياف موريد
دكهندقي منخاتت ساتو ايسي باضي ستياف تمفت
كوسوغ برايكوت سخارا برضيلير ضيلير:
قيام الليل

.2

تنداكن (✓) فد سناراي سيمق عملن قيام الليل اندا:
تاريخ

عبادة
تهجد
صالة سنة ّ
صالة سنة توبة
صالة سنة حاجة
صالة سنة تسبيح
ممباخ القرءان
برذيكير
.3

بيدغ فقـه

عملن سماس قيام الليل

كلبيهن قيام الليل

ضمبرن اكتيؤيتي

Round Table

لقساناكن عملي قيام الليل سخارا برادب سماس
منجالنكن اكتيؤيتي برايكوت:
 sفرخيمهن عبادة اتاو فركامفوغن علمو دسكوله.
 sفروضرم عماره مسجد دكامفوغ اتاو كاوسن
كديامن اندا.
 sمالكوكنث سخارا برسنديرين درومه.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين
.1
.2
.3
.4
.5

ثاتاكن مقصود قيام الليل.
افاكه حكوم قيام الليل؟
توليسكن دليل نقلي قيام الليل.
سنارايكن دوا عملن سماس قيام الليل.
ترغكن دوا كلبيهن اورغ يغ مغعملكن قيام الليل.

 .6ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:
بيدغ فقـه

s

.7

 sعبد القيوم ملقساناكن قيام الليل سخارا برجماعه
درومه.
اومت إسالم تله سديا معلوم تنتغ كلبيهن قيام الليل.
نامون ،تيدق راماي يغ ايغين مربوت فلواغ اونتوق
ملقساناكن عبادة اين.
s
s
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سماس قيام الليل ،عبداهلل ترلوفا اونتوق منونايكن
صالة وتر.

مغاف سيتواسي اين برالكو؟
كموكاكن خادغن اندا اونتوق مناغني سيتواسي
ترسبوت.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فالجرن

20

مقصود ،حكوم دان دليل صالة سنة
تحية المسجد

4.19.1

صالة سنة تحية المسجد

مقصود

صالة دوا ركعة سبلوم دودوق كتيك
ستياف كالي ماسوق كدالم مسجد.

حكوم

سنة

الم ْج ُموع بركات ،فارا علماء
اإلِ َمام النَّ َووِي دالم كتاب َ
برسفاكت مثاتاكن سنة ملقساناكن صالة سنة تحية
المسجد دان مكروه دودوق سبلوم ملقساناكن صالة
تحية المسجد تنفا كعذورن.

دليل نقلي

السلَ ِمي مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
أَبو قَتَا َدة َّ
ِ
ِ
ّي
إِذَا َد َخ َل أَ َح ُد ُك ُم ال َْم ْس ِج َدَ ،فلاَ يَ ْجل ْس َحتَّى يُ َصل َ
َر ْك َعتَْي ِن.
(متّفق عليه)
مقصود:
افابيال سسأورغ ماسوق كدالم مسجد ،مك جاغنله
دودوق سهيغض دي صالة دوا ركعة.

فريسما علمو
فتوى بركاءيتن صالة سنة تحية
المسجد
سيتواسي 1
سكيراث اينديؤيدو ايت ماسوق
كدالم مسجد دان اقامة تله
دالءوغكن اونتوق منونايكن
صالة فرض.

بيدغ فقـه

1

صالة سنة تحية المسجد دان
صالة سنة حاجة

حكوم :مكروه اونتوق منونايكن
اف ۲صالة سنة دان هندقله
برسياف سديا اونتوق صالة
فرض سخارا برجماعه.
سيتواسي 2
كتيك سدغ مالكوكن صالة
سنة تحية المسجد ،اقامة
دالءوغكن.
حكوم :سنة اونتوق مثمفورناكن
صالة سنة بركناءن سكيراث
تيدق دخواطيري اكن ترلفس
صالة برجماعه ترسبوت.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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كيفية منونايكن صالة سنة تحية المسجد
لفظ نية:
أُ َص ِلّى ُسنَّ َة تَ ِحيَّ ِة ال َْم ْس ِج ِد َر ْك َعتَْي ِن هلِلِ تَ َعالَى
مقصود:
سهاج اكو صالة سنة تحيَّة المسجد دوا ركعة كران اهلل تعالى.

بيدغ فقـه

نية
بيلغن ركعة

 2ركعة

وقتو

ستياف كالي ماسوق كدالم مسجد ،سبلوم دودوق.

خارا
ملقساناكن

برسنديرين
ركعة فرتام

باخاءن دالم
صالة
4.19.3

سورة الكافرون اتاو
سورة 2الءين

سورة الفاتحة

سورة اإلخالص اتاو
سورة 2الءين

حكمه منونايكن صالة سنة تحية المسجد

ممولياكن
مسجد
سباضاي تمفت
برعبادة.

مراءيه فهاال
كتيك براد
ددالم مسجد.
162

ركعة كدوا

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

حكمة
صالة سنة تحية
المسجد

3

مموفوق
صيفت رنده ديري
سباضاي تتامو
درومه اهلل.
مالتيه ديري
سوفايا برادب افابيال
براد دتمفت تمفت
موليا.

نوتا ضورو
4.19.4

بيمبيغ موريد ملقساناكن
صالة سنة تحية المسجد دان
صالة سنة حاجة.
4.19.5

بيمبيغ موريد مالزيمي صالة
سنة تحية المسجد دان صالة
سنة حاجة سخارا برادب دان
استقامة.

مقصود ،حكوم دان دليل صالة سنة حاجة

4.19.2

2

صالة سنة حاجة

مقصود

صالة يغ دلقساناكن اونتوق ممينتا سسواتو
حاجة يغ ترتنتو.

حكوم

سنة

دليل نقلي

وء ثُ َّم َصلَّى َر ْك َعتَْي ِن يُتِ ُّم ُه َما أَ ْع َطا ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل َما َسأَ َل
َم ْن تَ َو َّضأَ َفأَ ْسبَ َغ ال ُْو ُض َ
ُم َع َّجلاً ْأو ُم َؤ َّخ ًرا.
(رواية أحمد)

بيدغ فقـه

أبو ُه َرْي َرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

مقصود:
سسيافا بروضوء دغن سمفورنا ،كمودين مالكوكن صالة دوا ركعة دغن سمفورنا،
اهلل  اكن مغورنياكن اف ۲سهاج يغ دفوهون سام اد خفت اتاو لمبت.

عبداهلل بن أَ ْوفَى مروايتكن رسول اهلل  برسبدا:
وء
َم ْن َكانَ ْت لَ ُه إِلَى اهللِ َح َ
اج ٌة أَ ْو إِلَى أَ َح ٍد ِم ْن بَنِى آ َد َم َفلْيَتَ َو َّضأُ َفلْيُ ْح ِس ْن ال ُْو ُض َ
ثُ َّم لِيُ َص ِّل َر ْك َعتَْي ِن ثُ َّم لِيُْث ِن َعلَى اهللِ َع َّز َو َج َّل َولْيُ َص ِّل َعلَى النَّبِ ِّي ... 
(رواية الترمذي)
مقصود:
سسيافا يغ اد حاجة كفد اهلل اتاو كفد ماءنسي الءين ،بروضوءله دغن سمفورنا دان كمودين
صالة دوا ركعة ،مموجي اهلل دان برصلوات كفد نبي محمد ... 

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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بيدغ فقـه

كيفية منونايكن صالة سنة حاجة

لفظ نية:
اج ِة َر ْك َعتَْي ِن هلِلِ تَ َعالَى
ْح َ
أُ َص ِلّى ُسنَّ َة ال َ
مقصود:
نية
سهاج اكو صالة سنة حاجة دوا ركعة كران
اهلل تعالى.
تيدق دتنتوكن بيلغن ركعة سبنر .بياساث
بيلغن ركعة دالكوكن انتارا  2ركعة هيغض  12ركعة.
بوليه دالكوكن بيال ۲ماس كخوالي وقتو يغ
وقتو
دحرامكن .افضل دالكوكن فد فرتغهن مالم.
بوليه دالكوكن برسنديرين مغيكوت حاجة
خارا
ماسيغ ۲اتاو برجماعه جك اونتوق حاجة
ملقساناكن يغ سام.
ركعة كدوا
ركعة فرتام
باخاءن دالم
سورة الفاتحة
صالة
سورة الكافرون اتاو سورة اإلخالص اتاو
سورة 2الءين
سورة 2الءين
بردعاء مموهون حاجة كفد اهلل 
دعاء
سلفس ممبري سالم.
4.19.3

1

2
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حكمه منونايكن صالة سنة حاجة
ملتقكن فرضنتوغن يغ مطلق كفد اهلل  يغ مها
فمبري سضاالث.
مالتيه ديري اضر برهارف كفد فرتولوغن اهلل 
كتيك سنغ اتاو سوسه.

3

منديديق جيوا اضر رضا دغن كتنتوان اهلل .

4

ممبري كتنغن كفد جيوا يغ كلوه كسه.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

عملن
بردعاءله دغن دعاء ۲يغ
سسواي .خونتوه فرموالءن
دعاء صالة سنة حاجة:
ين،
ال َ
ْح ْم ُد هلِلِ َر ِّب ال َْعالَ ِم َ
َح ْم ًدا يُ َواِفى نِ َع َم ُه َويُ َكاِف ُئ
َمزِْي َد ُه ،يَا َربَّنَا ل َ
ْح ْم ُد
َك ال َ
َك َما يَْنبَ ِغى لِ َجال ِ
َل َو ْجه َ
ِك
َو َع ِظي ِم ُسل َ
ْطانِ َك ،اَ َّلل ُه َّم َص ِّل
َعلَى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه
ين.
َوأَ ْص َحابِ ِه أَ ْج َم ِع َ
(موهونله درفد اهلل اف 2يغ
دحاجتي)
افابيال سلساي بردعاء ،هندقله
دأخيري دغن صلوات سفرتي:
َو َص َّلى اهللُ َع َلى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد
ين.
َو َع َلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه أَ ْج َم ِع َ
ان َربِّ َك َر ِّب اْل ِع َّز ِة
ُسْب َح َ
َع َّما يَ ِص ُف ْونََ ،و َسلاَ ٌم َع َلى
ين َواْل َح ْم ُد هلِلِ َر ِّب
اْل ُم ْر َس ِل َ
ين.
اْل َعالَ ِم َ

اكتيؤيتي

.2

.3

.4

لقساناكن اكتيؤيتي سومبغ سارن تيندقن يغ فرلو
دالكوكن برداسركن سيتواسي برايكوت:
 sحاجة دمقبولكن اهلل .
 sحاجة بلوم دمقبولكن اهلل .
لقساناكن عملي صالة سنة تحية المسجد دان صالة
سنة حاجة.
الكركن فتا فميكيرن كمودين لغكفكن فرساماءن دان
فربيذاءن انتارا:
 sصالة سنة تحية المسجد دغن صالة سنة رواتب.
 sصالة سنة حاجة دغن صالة سنة تهجد.

بيدغ فقـه

.1

لقساناكن اكتيؤيتي  Hot Seatباضي منخريتاكن فغالمن
موريد منونايكن صالة سنة حاجة.

فتا بوءيه برضندا
خونتوه فتا فميكيرن

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

.1
.2
.3
.4
.5

ثاتاكن مقصود صالة سنة تحية المسجد.
ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن صالة سنة تحية المسجد.
ثاتاكن مقصود صالة سنة حاجة.
ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن صالة سنة حاجة.
تنداكن (  ) Tباضي فثاتاءن يغ مروجوع كفد صالة سنة تحية المسجد دان (  ) Hباضي
يغ مروجوع كفد صالة سنة حاجة.

بيدغ فقـه

صالة  2ركعة

.6

دالكوكن برسنديرين

كتيك ماسوق كدالم مسجد

دالكوكن سخارا برسنديرين/برجماعه

مموهون كباءيقن درفد اهلل

ترغكن دوا حكمه منونايكن ستياف صالة سنة برايكوت:
i

.7

.8

صالة سنة تحية المسجد

ii

صالة سنة حاجة

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:
 sعثمان تروس دودوق سباءيق سهاج ماسوق كدالم مسجد سمنتارا منوغضو
وقتو صالة.
 sمنيرة منونايكن صالة سنة حاجة سلفس ترجاض درفد تيدور فد فوكول
 5.00فاضي.
Masjid, surau disaran buat

solat hajat

KUALA LUMPUR Mac - Semua masjid dan surau di seluruh negara
disaran mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat ini bagi
memohon kesejahteraan daripada Allah SWT supaya dikurniakan
keselamatan.

هورايكن حجه اندا بركاءيتن دغن فتيقن دالم كرتن اخبار دأتس.
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ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

5

بيدغ سيـرة دان
تمدون إسالم
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

(سورة النَّ ْصر :110 ،اية )3–1

مقصود:
افابيال داتغ فرتولوغن اهلل دان كمنغن (سماس اغكاو واهاي
محمد برجاي مغواساءي مكة) .دان اغكاو مليهت ماءنسي
ماسوق دالم اضام اهلل براماي-راماي .مك اوخفكنله تسبيح
دغن مموجي توهنمو دان مينتاله امفون كفداث ،سسوغضوهث
دي مها فنريما توبة.

مسجد نضري سابه
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فالجرن

فرجنجين حديبية دان فمبوكا ن كوتا مكة
ء

21

اونيت 1
5.8.1

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

MULA

8

9
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فرجنجين حديبية

كرونولوضي فرجنجين حديبية
 1رسول اهلل  برميمفي بهاوا
بضيندا مماسوقي مسجد الحرام،
مغمبيل كونخي كعبة سرتا
ملقساناكن عمرة برسام دغن فارا
صحابت .فارا صحابت براس
ضمبيرا دان مثمبوت باءيق ميمفي
رسول اهلل  ايت.

2

7

رسول اهلل  مغوتوس عثمان بن
عفان  منموءي مشركين مكة
اونتوق منرغكن توجوان كداتغن
مريك .عثمان دتاهن ببراف
كتيك سهيغض ترسيبر بريتا تنتغ
كماتينث.
رسول اهلل  دان فارا صحابت
ممبوات بيعة اونتوق ستيا برسام
دغن رسول اهلل  دان تيدق
منيغضلكن بضيندا .بيعة اين دكنلي
سباضاي بَْي َع ُة ال ِّر ْض َوان.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فد هاري اثنين ،اول بولن
ذو القعدة تاهون ك 6-هجرة،
رسول اهلل  برتولق كمكة برسام
دغن  1 400اورغ صحابت دغن
فدغ يغ برساروغ.
مشركين قريش مغوتوسكن اْل ُحلَْيس
ْبن َعْل َق َمة دأيكوتي ُع ْر َوة ْبن َم ْس ُعود
منموءي رسول اهلل  باضي
ممستيكن نية سبنر رومبوغن ايت.
كدوا-دواث برجاي ديقينكن بهاوا
كداتغن رسول اهلل  دان فارا
صحابت اونتوق منونايكن عمرة.

10

مشركين مكة مغتاهوءي تنتغ بَْي َع ُة
ال ِّر ْض َوان .لنتس ،مريك مغهانتر ُس َهْيل
ْبن َع ْم ُرو اونتوق ممبوات فرجنجين
دغن رسول اهلل  .اللو ،ترمترايله
فرجنجين ُح َدْيبِِيَة.

TAMAT

رسول اهلل  دان فارا صحابت
برهنتي دذُواْل ُحلَْي َفة اونتوق برنية
عمرة .مريك توروت ممباوا
بيناتغ قربان باضي منظاهيركن نية
مريك اونتوق ملقساناكن عمرة.
5

6

رسول اهلل  برهنتي
دحديبية .بضيندا
دكونجوغي اوليه بُ َدْيل
ْبن َو ْرقَاء .بلياو منجادي
فرانتارا رسول اهلل  دغن
مشركين قريش.

كداتغن رومبوغن رسول اهلل 
دكتاهوءي اوليه مشركين مكة.
مريك تيدق ممبنركن رومبوغن اين
مماسوقي مكة.

خالد بن الوليد برسام دغن تنتراث
برجومله  200اورغ خوبا اونتوق مغهالغ
رسول اهلل  درفد مماسوقي مكة
ُ
دك َراع اْل َغ ِميم .نامون ،رسول اهلل 
ماللوءي جالن الءين اونتوق مغيلقكن
فرتمبوغن دغن تنترا خالد.
فريسما علمو

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

3

4

اهلل  مثبوت مغناءي اورغ يغ برجنجي طاعة
ستيا كتيك بَْي َعة ال ِّر ْض َوان ماللوءي فرمانث:

مدينة
حديبية
مكة

ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
(سورة اْل َفْتح :48 ،اية )18
مقصود:
ء
سسوغضوهث اهلل مريضا ي اورغ يغ برايمان،
كتيك مريك برجنجي طاعة كفدامو (واهاي
محمد) دباوه فوكوق .مك (دغن ايت) ترثاتاله
دي مغتاهوءي اف يغ تركاندوغ دالم هاتي
مريك ،اللو دي منورونكن كتنغن كفد مريك
دان ممبري بالسن دغن كمنغن يغ دكت.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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5.8.1

ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية

انتارا ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية ترماسوقله:

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

s

s

s

s
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رسول اهلل  دان فارا صحابت تيدق بوليه
مماسوقي مكة فد تاهون ايت ،ياءيت تاهون
ك 6-هجرة .مريك دبنركن ماسوق كمكة
فد تاهون هادفن ،ياءيت تاهون ك 7-هجرة
دان دبنركن براد دمكة سالما  3هاري
سهاج .مريك تيدق بوليه ممباوا سنجات
كخوالي فدغ برساروغ .اورغ قريش تيدق
بوليه مغضغضو مريك.
تياد ففرغن انتارا كدوا-دوا بله فيهق سالما
 10تاهون.
مان ٢قبيله يغ مغيكت فرجنجين دغن رسول
اهلل  توروت ترتعلوق دغن فرجنجين
حديبية .مان ٢قبيله يغ مغيكت فرجنجين
دغن مشركين مكة ،مريك جوض ترايكت
دغن فرجنجين حديبية.
اورغ مكة يغ الري كمدينة فرلو دكمباليكن
كمكة .سباليقث ،سسيافا يغ الري دري
مدينة كمكة تيدق فرلو دكمباليكن.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

فريسما علمو
اهلل  برفرمان:
 ...ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﯭﯮﯯ

(سورة ال َف ُتح :48 ،اية )27
مقصود:
 ...مغتاهوءي اف 2يغ كامو
تيدق مغتاهوءيث .مك دي
مثدياكن سبلوم (ترلقساناث
ميمفي) ايت ،ساتو كمنغن
يغ دكت.

s
s

فركمبغن
دعوه إسالم

s

s

s

فركمبغن
فوليتيك إسالم

s

s

s

فركمبغن
كتنتراءن إسالم

s

مشركين مكة تيدق الضي مغضغضو اوسها دعوه رسول اهلل .
راماي اورغ عرب مملوق إسالم سخارا ترغ-ترغن سفرتي
ْحة.
َع ْمرو ْبن ال َْعاصَ ،خالِد ْبن ال َْولِيد دان ُعْث َمان ْبن َطل َ

رسول اهلل  ممبوك رواغ دعوه إسالم دغن مغهانتر سورت
كفد كراجاءن الءين دسمننجوغ تانه عرب سفرتي بَ ْح َرين دان
ُع َمان سرتا كراجاءن دلوار سمننجوغ تانه عرب سفرتي روم
دان فرسي.
مشركين مكة سخارا لغسوغ مغيعتراف كراجاءن إسالم مدينة
سرتا رسول اهلل  سباضاي فميمفينث.
رسول اهلل  مغيكت فرجنجين دغن قبيله 2دسكيتر مدينة ،انتاراث
ترماسوقله بني خزاعة.
رسول اهلل  موال مغهانتر سورت كفد فميمفين ددالم دان لوار
سمننجوغ تانه عرب دان مندافت جاوفن درفد مريك .حال اين
منونجوقكن فغيعترافن فميمفين الءين ترهادف كراجاءن إسالم
مدينة.

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

5.8.1

حكمه فرجنجين حديبية

سلفس فرجنجين حديبية ،رسول اهلل  منومفوكن فرهاتين
دخْيبَر كران مشركين مكة بوكن الضي منجادي
كفد يهودي َ
ء
انخمن بسر كفد كراجا ن إسالم مدينة.
كقواتن كتنتراءن إسالم برتمبه درفد  3 000اورغ كفد
اورغ هاث دالم تيمفوه دوا تاهون سلفس فرجنجين حديبية.

10 000

موجودكن سواسان امان انتارا كراجاءن إسالم دمدينة دان
مشركين مكة.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي
.1

.2

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

.3

سخارا بركومفولن
حاصيلكن اينفو
كرونولوضي فرجنجين حديبية .موات ناءيق اينفو
ترسبوت كميديا سوسيال.
لقساناكن اكتيؤيتي  Talk Partnersاونتوق ممبينخغكن
اعتبار درفد فريستيوا فرجنجين حديبية.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت كمودين بنتغكنث
دهادفن كلس تنتغ فريستيوا برايكوت:
 sفريستيوا بَْي َعة ال ِّر ْض َوان.
 sرياكسي فارا صحابت ترهادف ايسي فرجنجين
حديبية.
 sقيصه أَبُو َجْن َدل دان أَبُو بَ ِصير.

فنيالين
 .1جلسكن كرونولوضي فرجنجين حديبية.
 .2ثاتاكن دوا ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية.
 .3ترغكن دوا حكمه فرجنجين حديبية.
 .4فرجنجين حديبية باثق ممبريكن فاءيده كفد كراجاءن
إسالم مدينة يغ دفيمفين اوليه رسول اهلل .
هورايكن اعتبار يغ اندا دافت درفد فريستيوا اين.
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اونيت 2
5.8.2

فمبوكاءن كوتا مكة
فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة

كجادين يغ منختوسكن فمبوكاءن كوتا مكة
قبيله بني بكر دان قبيله بني ُخ َزا َعة تله برموسوهن
سجق زمان جاهيلية الضي .قبيله بني ُخ َزا َعة تله
مغيكت جنجي دغن رسول اهلل  ،ماناكاال قبيله
بني بَكر فوال مغيكت جنجي دغن مشركين مكة.
برداسركن فرجنجين حديبية ،كدوا-دوا قبيله اين
تيدق بوليه برفرغ سالما  10تاهون.
فد سواتو مالم دبولن شعبان تاهون ك 8-هجرة،
نَ ْوفَل ْبن ُم َعاوِية مغتواءي سكومفولن درفد قبيله بني بكر
دان مشركين مكة تله مثرغ بني ُخ َز َاعة يغ سدغ براد
دال َْوتِير .ببراف اورغ درفد قبيلة بني ُخ َز َاعة تله دبونوه.
بهكن ،سبهاضين مريك دبونوه دكاوسن تانه حرام.
ْخ َزا ِعي سضرا منوجو كمدينة
َع ْمرو ْبن َسالِم ال ُ
اونتوق ممعلومكن كجادين ايت كفد رسول اهلل .
دغن برالكوث فريستيوا ايت ،مشركين مكة تله ملغضر
ايسي فرجنجين حديبية .مك ،رسول اهلل  سضرا
مرانخغ ستراتيضي اونتوق ممبوك كوتا مكة.

اهلل  مغضوناكن فركاتاءن
ال َفْتح يغ برمقصود فمبوكاءن
كران فمبوكاءن ممبري باثق
كباءيقن سفرتي سماكين باثق
اورغ يغ برايمان دان ساليغ
بركومفول .اورغ برايمان
دان اورغ كافير جوض بيبس
بربنخغ سهيغض ترسيبر عملن
يغ برمنفعت دان كأيمانن.
(تفسير ابن كثير)

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

فريسما علمو

فريسما علمو
مشركين مكة توروت برساما-
سام سكوتو مريك درفد قبيلة
بني بكر كتيك مثرغ بني خزاعة.
مريك مثالوركن بنتوان تناض دان
سنجات .مريك مثغك فغليبتن
مريك تيدق اكن دكتاهوءي
اوليه سسيافا كران سرغن مريك
برالكو فد وقتو مالم.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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5.8.2

كرونولوضي فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة

1

4

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

مدينة
فد  10رمضان تاهون ك 8-هجرة،
رسول اهلل  برضرق كمكة برسام
دغن  10 000تنترا .أَبُو َر ْهم اْل ِغ َفا ِري
دالنتيق سباضاي كتوا سمنتارا دمدينة.

فد فاضي هاري رابو 17 ،رمضان
تاهون ك 8-هجرة ،رسول اهلل 
منروسكن فرجالنن منوجو كمكة.
كتيك ايت مشركين مكة تركجوت
دغن كداتغن تنترا إسالم.

2

الظ ْه َران
َمر َّ

دمر
فاسوقن تنترا إسالم برهنتي َ
الظ ْه َران .رسول اهلل  ممرينتهكن
َّ
 10 000تنترا اونتوق مثاالكن 10 000
اوغضون افي.

3

أَبُو ُس ْفيَان منينجاو فاسوقن تنترا إسالم .كمودين
بلياو ترسرمفق دغن العباس ،اللو العباس ممباواث
منموءي رسول اهلل  .اخيرث ،بلياو مملوق
إسالم .رسول اهلل  مغهرضاءي فغيسالمنث
دغن ممبري جامينن كسالمتن كفد سسيافا يغ
برليندوغ درومهث.
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3

5

7

افابيال سمفاي دذُو ُط َوى،
رسول اهلل  ممبهاضيكن تنترا
إسالم كفد امفت فاسوقن،
دباوه امفت اورغ فغليما ،ياءيت
رسول اهلل  سنديريَ ،خالِد
الزبَْير ْبن ال َْع َّوام دان
ْبن ال َْولِيدُّ ،
ْج َّراح .ستياف
أَبُو ُعبَْي َدة ال َ
فاسوقن ماسوق ككوتا مكة
ماللوءي اره يغ بربيذا.

تياد سبارغ تنتغن يغ دتريما اوليه تنترا إسالم
كخوالي فاسوقن َخالِد ْبن ال َْولِيد .مريك
دهالغ اوليه سكومفولن مشركين مكة يغ
مثببكن دوا صحابت ضوضور شهيد دان
 12مشركين مكة فوال تربونوه.

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

أبو سفيان مغومومكن كفد
مشركين مكة اضر برليندوغ
درومهث ،رومه ماسيغ ٢اتاو
دالم مسجد الحرام.

6

8

مكة
مكة برجاي دبوك فد تاهون
ك 8-هجرة ( 630مسيحي).
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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5.8.4

فكتور كجاياءن فمبوكاءن كوتا مكة

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

 .1فتونجوق اهلل 
 sميمفي رسول اهلل  سبلوم فرجنجين حديبية منجادي تندا فمبوكاءن كوتا مكة
سماكين همفير.
 .2ستراتيضي رسول اهلل 
 sفرانخغن فمبوكاءن كوتا مكة سخارا رهسيا اضر تيدق دكتاهوءي اوليه فيهق مشركين مكة.
 sمثاالكن  10 000اوغضون افي فد وقتو مالم اونتوق منيمبولكن راس ضرون فيهق موسوه.
 sممبهاضيكن فاسوقن تنترا كفد امفت فاسوقن يغ ماسوق كمكة مغيكوت اره يغ بربيذا.
.3

s
s

تنترا إسالم ممفوثاءي سماغت جهاد يغ تيغضي دان برديسيفلين
كساتوان تنترا دباوه فنجي إسالم تنفا مغيرا فربيذاءن سوكو قوم دان قبيله.
الزبَْير ْبن ال َْع َّوام يغ
كفاتوهن تنترا كفد ارهن رسول اهلل  تنفا بنتهن سفرتي فاسوقن ُّ
ء
ْح ُج ْون .مريك تيدق بوليه منيغضلكن
ماسوق كمكة ماللو ي داترن تيغضي دان برهنتي دال ُ
تمفت ايت سهيغض رسول اهلل  سمفاي كفد مريك.

 .4مشركين مكة يغ برتمبه لمه
 sباثق فميمفين فريش تله مملوق إسالم سبلوم فمبوكاءن كوتا مكة سفرتي َخالِد ْبن اْل َولِيد
دان أَبُو ُس ْفيَان.
 sسبهاضين فمبسر مكة تله ماتي سبلوم فمبوكاءن كوتا مكة سفرتي أَبُو َجهل.
 sتيدق سموا مشركين مكة بغكيت مننتغ كماراءن تنترا إسالم.
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3

s

منضقكن
شعار إسالم

أمر معروف
دان نهي منكر
مغوروسكن
فنتدبيرن مكة
ممعافكن كسالهن
فندودوق مكة
5.8.5

1
2

3

s
s

s
s
s
s

s

منونايكن طواف دان مغوخوف حجر األسود سرتا مموسنهكن
 360برهاال يغ براد دسكليليغ كعبة دغن مغضوناكن بوسورث.
مغارهكن بالل بن رباح مالءوغكن اذان دأتس كعبة.
مغهانتر ببراف فاسوقن كسكيتر مكة اونتوق مغهافوسكن برهاال
دسان سفرتي برهاال ُع َّزى دنَ ْخلَة ،برهاال ُس َواع د ِر َهاط دان
برهاال َمنَاة دال ُْم َشلَّل.
مثرو مشركين مكة اونتوق مملوق إسالم.
بربيعة دغن فندودوق مكة دبوكيت صفا اضر تيدق مالكوكن
شيريك كفد اهلل  ،تيدق منخوري ،برزنا دان ممبونوه انق.
ْحة.
مغكلكن فغوروسن كونخي كعبة كفد ُعْث َمان بن َطل َ
ْخ َزا ِعي اونتوق ممفرباءيقي ببراف بهاضين
ممرينتهكن أَبُو أُ َسْيد ال ُ
مسجد الحرام.

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

5.8.3

لغكه يغ دأمبيل رسول اهلل  سلفس فمبوكاءن كوتا مكة

رسول اهلل  تله مغيشتيهاركن كمعافن كفد مشركين مكة يغ
فرنه مغايغكري بضيندا .مريك دبنركن فولغ كرومه ماسيغ.2

اعتبار درفد فمبوكاءن كوتا مكة

كيت هندقله مغعملكن خيري 2كفيمفينن برداسركن شريعة إسالم سوفايا اضام إسالم
دحرمتي.
كيت هندقله مالكوكن سسواتو توضسن سخارا ترانخغ اونتوق منجامين كجاياءن
توضسن ترسبوت.
كيت هندقله ممعافكن كسالهن اورغ الءين كران سموا ماءنسي برحق مندافت كمعافن.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

.2

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

.3

.4

فنيالين
.1
.2

.3
.4
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سخارا بركومفولن مغيكوت
حاصيلكن اينفو
كرونولوضي فمبوكاءن كوتا مكة .موات ناءيق اينفو
ترسبوت كميديا سوسيال.
خيفتا ساجق يغ منخريتاكن ستراتيضي رسول اهلل 
كتيك فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة .ديكالماسيكن
ساجق ترسبوت دهادفن كلس.
لقساناكن اكتيؤيتي  Rotating Reviewاونتوق ممبينخغكن
اعتبار درفد فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت تنتغ خابرن يغ
داللوءي اوله رسول اهلل  كتيك فمبوكاءن كوتا مكة.
جلسكن كرونولوضي فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة.
جلسكن دوا لغكه يغ دأمبيل اوليه رسول اهلل 
سلفس فمبوكاءن كوتا مكة.
ترغكن دوا فكتور كجاياءن فمبوكاءن كوتا مكة.
رسول اهلل  منونجوقكن صيفت بيجقسان كتيك
فمبوكاءن كوتا مكة.

5.8.6

باضايماناكه اندا منخونتوهي صيفت ترسبوت دالم
كهيدوفن؟

بيمبيغ موريد اونتوق بيجقسان
دالم تيندقن سخارا برادب دان
استقامة.
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نوتا ضورو
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5.9.1

نام
ُكنِيَة
نام ايبو
اصل
وفاة

توكوه صحابت
ب اَِلل بن َربَاح 

بِاَلل بن َربَاح 

أبو عبد اهلل
َح َم َامة
حبشة
ددمشق فد تاهون ك 20-هجرة فد زمان خليفة
عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا  63تاهون
بوقتي كأيمانن  sانتارا توجوه اورغ يغ تراول منظاهيركن
كإسالمن
 sتتف برايمان واالوفون دسيقسا اوليه
توانث ياءيت أُ َميَّة ْبن َخلَف ،سهيغض
دبلي دان دبيبسكن اوليه أبو بكر
الصديق 
 sدالنتيق منجادي موءاذين فرتام دالم إسالم
 sباثق مثرتاءي ففرغن سفرتي بدر دان أحد

5.9.2

فريسما علمو
َجابِر بن عبد اهلل  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
ْجنَّ َة ف ََرأَْي ُت ْام َرأَ َة أَبِي
أُر ُ
ِيت ال َ
ْحةَ ،ث َُّم َس ِم ْع ُت َخ ْش َخ َش ًة
َطل َ
أَ َما ِمي َفإِذَا بِاَل ٌل
(رواية مسلم)
مقصود:
دفرليهتكن كفداكو شرض ،اللو
اكو مليهت ايستري أبو طلحة،
كمودين اكو تردغر بوثي ضيسيرن
(كاسوت) ددفنكو .ترثات دي
اداله بالل.

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

فالجرن

اعتبار درفد كأيمانن بالل بن رباح 

1

كيت هندقله ممفرتاهنكن عقيدة إسالم دغن سضاال كقواتن يغ اد اضر تيدق موده
ترفيسوغ درفد اجرن إسالم يغ سبنر.

2

كيت هندقله منجاءوهكن ديري درفد فهمن يغ سست ،مثليويغ دان ملمفاو.

3

كيت هندقله مماءينكن فرانن اكتيف دالم اكتيؤيتي كأضاماءن اضر اجرن إسالم يغ
سبنر دافت دتضقكن.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

5.9.1

نام
ُكنِيَة
نام ايبو

ُم َعاذ ْبن َجبَل 

كتورونن
وفاة

بني سلمة درفد ضولوغن أنصار
دشام فد تاهون ك 18-هجرة فد زمان خليفة
عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا  33تاهون
 sانتارا صحابت يغ فاليغ عاليم دالم علمو
حالل دان حرام سرتا القرءان
 sدالنتيق اوليه رسول اهلل  سباضاي فاكر
روجوع القرءان دان فقه دمكة دان يمن
 sساله سأورغ صحابت يغ مغومفولكن
القرءان فد زمان رسول اهلل 
 sأبو بكر دان عمر  مالنتيقث سباضاي
فنصيحت دالم اوروسن حكوم حكام اضام
 sأبو بكر دان عمر  مغيعتراف كعلموان
معاذ  دالم بيدغ فقه

بوقتي
كعلموان

5.9.2

الر ْح َمن
أبو َعْبد َّ
ِهْند بِْنت َس ْهل

فريسما علمو
أَنَس بن َمالِك  مروايتكن
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
ْح اَل ِل
َم ُه ْم بِال َ
َ ...وأَ ْعل ُ

ْح َرا ِم ُم َعا ُذ ْب ُن َجبَ ٍل ...
َوال َ
(رواية الترمذي دان ابن ماجه)
مقصود:
 ...دان يغ فاليغ تاهو تنتغ
فركارا حالل دان حرام اياله
معاذ بن جبل ...

اعتبار درفد كعلموان معاذ بن جبل 

1

كيت هندقله منونتوت علمو دغن برسوغضوه-سوغضوه اضر منجادي اورغ يغ عاليم
دالم بيدغ يغ دفالجري.

2

كيت هندقله مغعملكن علمو يغ دفالجري اضر منجادي اومت يغ خمرلغ.

3
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ُم َعاذ بن َجبَل 

كيت هندقله مثيبركن علمو يغ دفالجري اضر دافت دمنفعتكن اوليه اورغ الءين،
ستروسث منجادي سهم اخيرة يغ برككلن.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

نام
ُكنِيَة
نام ايبو
كتورونن
وفاة
بوقتي
كتوكوهن

5.9.2

1

2

3

الر ْح َمن ْبن َع ْوف 
َعْبد َّ
أبو ُم َح َّمد
ْحا ِرث
ِّ
الش َفاء بِْنت َع ْوف ْبن َعْبد ْبن ال َ
بني زهرة بن كالب درفد ضولوغن مهاجرين
دمدينة فد تاهون ك 32-هجرة فد زمان
خليفة عثمان  كتيك براوسيا  72تاهون
دان دكبوميكن داْلبَ ِقيع.
 sبراوسها دغن كماهيرن دان مودل يغ اد
تنفا مغمبيل كسمفتن درفد احسان اورغ
الءين سفرتي تاورن سجومله واغ يغ باثق
الربِيع
اوليه َس ْعد ْبن َّ
 sكأونتوغن يغ دفراوليهث دكوغسي دغن
اورغ الءين
 sهرتاون يغ برسيكف ُز ُهود دان تواضع

فريسما علمو
خونتوه صيفت درماون
عبد الرحمن بن عوف :
 sمنجوال تانهث دغن هرض
 40 000دينار دان حاصيل
جوالن دأضيهكن كفد اورغ
ميسكين درفد كالغن بني
زهرة ،ضولوغن مهاجرين دان
أمهات المؤمنين.
 )1/3( sفندودوق مدينة دبري
فينجمن دان ( )1/3يغ الءين
دلونسكن هوتغ اوليهث
 sفرنه ممبيبسكن  30همبا دالم
سهاري
 sموصيتكن واغ سباثق 400
دينار كفد  100اورغ تنترا بدر
يغ ماسيه هيدوف.

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

5.9.1

الر ْح َمن بن َع ْوف 
َعْب ُد َّ

اعتبار درفد عبد الرحمن بن عوف 
دالم بيدغ ايكونومي
كيت هندقله برنياض دغن جوجور دان امانه اضر
رزقي دبركتي اهلل .
كيت هندقله مغلواركن زكاة ،صدقه ،انفاق دان
وقف اونتوق مرغسغ فركمبغن ايكونومي إسالم.
كيت هندقله براوسها اونتوق منجادي فميليق
فرنياضاءن دان فغلوار فرودوك كران اوسها اين اياله
جهاد ايكونومي.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

5.9.1

نام
ُكنِيَة
نام ايبو

َخالِد ْبن ال َْولِيد 

كتورونن
وفاة

بني َم ْخ ُزوم
ِ
دح ْمص ،سيريا فد تاهون ك 21-هجرة فد زمان
خليفة عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا  60تاهون
 sباثق مثرتاءي ففرغن فد زمان رسول اهلل ،
انتاراث ففرغن مؤته ،فتح مكة دان ففرغن
حنين.
 sدالم ففرغن مؤته ،افابيال سموا فغليما شهيد،
بلياو مغمبيل اينيسياتيف اونتوق مميمفين
تنترا إسالم .ستراتيضي ففرغنث تله ممبنتو
تنترا إسالم منخافاي كمنغن دان بلياو دضلر
َسْي ُف اهلل (فدغ اهلل) اوليه رسول اهلل .
 sأبو بكر  مالنتيق خالد  سباضاي
فغليما اونتوق مننتغ نبي ٢فلسو سفرتي
ُم َسْيل ََمة اْل َك َّذاب دالم فرغ يَ َما َمة ،مننتغ
السال ِ
َسل
تنترا فرسي سفرتي دالم فرغ ذَات َّ
دان تنترا روم سفرتي دالم فرغ يَ ْر ُموك.

بوقتي
كفهالونن

5.9.2
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َخالِد بن ال َولِيد 

أبو ُسلَْي َمان
ْحا ِرث ْبن َح ْرب
لُبَابَة ُّ
الص ْغ َرى بِْنت ال َ

اعتبار درفد كفهالونن َخالِد بن ال َولِيد 

نوتا ضورو
5.9.3

بيمبيغ موريد اضر سغضوف
برقربان ملقساناكن فرينته اهلل
 سخارا برادب دان استقامة.

فريسما علمو
عبد اهلل بن جعفر مروايتكن بهاوا
افابيال فغليما إسالم ضوضور
شهيد دالم ففرغن مؤته ،رسول
اهلل  برسبدا:
الرايَ َة َسي ٌف ِم ْن ُسي ِ
وف
ُ
ث َُّم أَ َخ َذ َّ ْ
اهللِ َخالِ ُد ْب ُن ال َْولِي ِد َففَتَ َح اهللُ
َعلَْي ِه ...

الح ِ
الم ْستَ ْد َرك)
(رواية َ
اكم دالم ُ
مقصود:
كمودين فنجي ايت دأمبيل اوليه
فدغ درفد فدغ ٢اهلل خالد بن
الوليد ،اللو اهلل  ممبريكن
كمنغن كفداث ...

1

كيت هندقله برسديا برقربان ممفرتاهنكن اضام إسالم.

2

كيت هندقله مثوسون ستراتيضي دغن باءيق اضر ممفراوليه كجاياءن.

3

كيت هندقله برجواغ برسوغضوه-سوغضوه اونتوق منضقكن اجرن إسالم يغ سبنر.
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

اكتيؤيتي

.1

كد عجاءيب
 sسدياكن كد يغ ترتوليس معلومت تنتغ روايت
هيدوف كأمفت-امفت توكوه.
 sموريد مثبوت نام توكوه يغ سسواي دغن كد يغ
دفراوليهث.
 sسوسون معلومت يغ دفراوليه دالم جدوال دباوه:

.2

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

بيوداتا  /بالل بن معاذ بن عبد الرحمن خالد بن
جبل
معلومت رباح
بن عوف الوليد
نام
كنية
بوقتي
كتوكوهن

بوات خارين ماللوءي اينترنيت سومبغن كأمفت-
امفت توكوه ،كمودين بنتغكنث ددالم كلس.
بالل بن رباح

معاذ بن جبل

عبد الرحمن بن عوف

خالد بن الوليد

 . 3لقساناكن فروجيك “ايدوالكو” اونتوق منخاري
توكوه سماس يغ منفتي تيما باضي كأمفت-امفت
توكوه صحابت يغ تله دفالجري .حاصيلكن بوكو
سكرف درفد معلومت يغ دفراوليه.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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فنيالين
.1

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

.2

.3

ثاتاكن روايت هيدوف توكوه برايكوت سخارا ريغكس:
 iiiعبد الرحمن بن عوف
		
 iبالل بن رباح
 ivخالد بن الوليد
		
 iiمعاذ بن جبل
ترغكن دوا اعتبار درفد فرجواغن توكوه برايكوت:
 iiiعبد الرحمن بن عوف
		
 iبالل بن رباح
 ivخالد بن الوليد
		
 iiمعاذ بن جبل
معاذ بن جبل اياله خونتوه علموان يغ اوغضول.
هورايكن اوسها يغ بوليه دالكوكن اضر دافت منجادي
سأورغ علموان.

.4

بالل بن رباح ،معاذ بن جبل ،عبد الرحمن بن
عوف دان خالد بن الوليد مروفاكن توكوه يغ باثق
مثومبغ كفد كخمرلغن إسالم.
فيليه توكوه يغ فاليغ ممبري اينسفيراسي كفد اندا
دان هورايكن كتوكوهنث.
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ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

6

بيدغ اخالق إسالمية
ﮛﮜ ﮝﮞﮟ
(سورة ال َقلَم :68 ،اية )4
مقصود:

دان بهاوا سسوغضوهث اغكاو (محمد) ممفوثا ي اخالق يغ
ساغت 2موليا.
ء

مسجد عبودية ،كواال كغسر
ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3
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فالجرن

23

6.10.1

بهاس

فمعاف ملونقكن هاتي

مقصود فمعاف

ملفسكن اتاو ممبيبسكن.

ملفسكن سسأورغ درفد كسالهن دان
ايستيله ممبيبسكنث درفد حكومن.
6.10.2

بيدغ اخالق إسالمية

.1

معافكن ساي
كران تيدق سغاج
ترلغضر بارغ 2اوق.
اوه! تيدق مغاف.
ساي معافكن اوق.

دليل نقلي

اهلل  برفرمان:

 ...ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ( ...سورة البَ َق َرة :2 ،اية )237

مقصود:
 ...دان فربواتن كامو ممبري كمعافن ايت لبيه همفير كفد تقوى...
.2

اهلل  برفرمان:

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
(سورة ِ
آل ِع ْم َران :3 ،اية )134
ﭪ ﭫ ﭬ				

مقصود:
ياءيت اورغ يغ مندرماكن (هرتاث) فد ماس سنغ دان سوسه دان اورغ يغ مناهن كمارهنث سرتا
اورغ يغ ممعافكن كسالهن اورغ .دان اهلل مثايغي اورغ يغ مالكوكن كباءيقن.

.3

َعْب ُد اهلل بن َع ْم ُرو بن ال َعاص  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ْار َح ُموا تُ ْر َح ُموا َو ْاغ ِف ُروا يَ ْغ ِف ِر اهللُ ل ُ
			
َك ْم ...

(رواية أحمد)

مقصود:
كاسيهيله سسام كامو ،نسخاي كامو اكن دكاسيهي ،دان معافكنله (كسالهن ماءنسي)
نسخاي كامو اكن دأمفونكن اهلل ... 

186

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

6.10.3

چونتوه صيفت ڤمعاف رسول اهلل 

خونتوه
اوسها دعوه رسول اهلل  كنضري طائف تله دتولق سخارا
ترغ اوليه فميمفين قبيله ثقيف يغ مغهوني كوتا طائف.
بضيندا تله دهينا دان دلونتر دغن باتو سهيغض برداره دان
لوك تروق.
اهلل  تله مغوتوس مالئكة جبرائيل  دان مالئكة
فنجاض ضونوغ اونتوق منيمفاكن ضونوغ كأتس فندودوق
طائف .لنتس بضيندا منجواب“ :واهاي جبرائيل ،جاغن
الكوكنث! بيارله اكو برصبر ترهادف قومكو .سموض
اهلل  اكن مالهيركن درفد ذوريت مريك اورغ 2يغ
برايمان كفد اهلل  .”بضيندا لنتس مندعاءكن فندودوق
طائف “يا اهلل ،بريله فتونجوق كفد قومكو ،سسوغضوهث
مريك تيدق مغتاهوءي”.
رسول اهلل  سنتياس برالفغ دادا ممعافكن كسالهن اورغ
الءين.
1

خونتوه

2

َهبَّار تله ممانه اونتا يغ دناءيقي اوليه سيدتنا زينب 
سماس دالم فرجالنن كمدينة سهيغض مثببكن اونتا
ايت جاتوه .سيدتنا زينب  ترهومبن دري اتس اونتا
هيغض ضوضور كاندوغنثَ .هبَّار داتغ منموءي رسول
اهلل  دمدينة اونتوق مموهون معاف ،اللو بضيندا 
َ .هبَّار كمودينث مملوق إسالم.

فريسما علمو

َزا َد اهللُ َعْب ًدا بِ َع ْف ٍو إِاَّل ِع ًّزا َ ،و اَل
اض َع أَ َح ٌد لهلِ ِ إِاَّل َرف ََع ُه اهللُ.
تَ َو َ
(رواية مسلم)
مقصود:
تيدقله صدقه ايت مغورغكن
هرتا ،دان تيدقله اهلل 
منمبه باضي سسأورغ همبا
(كفد
دغن فمبرين
ساوداراث) كخوالي كمولياءن
(ددنيا دان دأخيرة) ،سرتا
تيدقله سسأورغ مرندهكن
ديري كران اهلل  كخوالي
دي (اهلل) اكن منيغضيكن
درجتث (دنيا دان اخيرة).

ڤنديديقن إسالم تيغکتن

3

بيدغ اخالق إسالمية

درفد أَبُو ُه َرْي َرة  بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:
َص ْت َص َد َق ٌة ِم ْن َم ٍ
الَ ،وما
َما نَق َ
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6.10.4

ادب دان خارا مموهون دان ممبري كمعافن
ادب دان خارا مبري
كمعافن

ادب دان خارا مموهون
كمعافن

s
s
s

بيدغ اخالق إسالمية

s

s
s

برسضرا مموهون معاف.
برتمو موك دان
برسالمن.
مغاكوءي كسالهن
تنفا السن.
ممولغكن حق اتاو
بارغ يغ دأمبيل.
برعزم تيدق مغولغي
كسالهن.
اخالص مموهون
كمعافن.

s
s
s

s

s
s

ممعافكن كسالهن تنفا
دمينتا.
ملوفاكن كسالهن
اورغ ترهادفث.
بردعاء مموهون هداية
دان كأمفونن اونتوق
اورغ يغ مالكوكن
كسالهن.
برسغك باءيق ترهادف
اورغ يغ مموهون
كمعافن.
مغيلقكن ديري درفد
برصيفت دندم.
اخالص ممبري
كمعافن.

فريسما علمو
تيف س مغاول كمارهن:
 sملفظكن إستعاذة
 sبرديام ديري
 sبروضوء
 sدودوق جك سدغ برديري
 sبرباريغ جك سدغ دودوق

فريسما علمو
أَبُو ُه َرْي َرة  مروايتكن
رسول اهلل  برسبدا :
الش ِدي ُد
الص َر َع ِة إِنَّ َما َّ
لَْي َس َّ
الش ِدي ُد بِ ُّ
الَّ ِذي يَ ْم ِل ُك نَ ْف َس ُه ِعْن َد اْل َغ َض ِب.
مقصود:
بوكنله كقواتن ايت دغن
برضوستي تتافي كتيك ماره
ممفو مغاول ديري.

يا اهلل ،يا رحمن،
يا رحيم ،جك اكو مثاكيتي اورغ
الءين ،بريكنله اكو كقواتن اونتوق
ممينتا معاف دان جك اورغ الءين يغ
مثاكيتيكو ،بريكنله اكو كقواتن
.
اونتوق
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(متفق عليه)

1

مندافت
رحمة دان
كأمفونن اهلل .

ممبري
كتنغن جيوا.

2
دسنغي
اوليه اورغ
الءين.

هيدوف دالم
سواسان
هرموني.

حكمه كڤد
اينديؤيدو

3

1

حكمه كڤد
مشاركت

2
مغغكت
ايميج اومت
إسالم.

3

4
منظاهيركن
كأوغضولن
فريبادي مسلم.

بيدغ اخالق إسالمية

6.10.5

حكمه برصيفت ڤمعاف

موجودكن
سيكف توليرنسي
دالم كالغن
مشاركت.
4
مناريق
مينت اورغ
بوكن مسلم اونتوق
مندالمي إسالم.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

.2

لقساناكن اكتيؤيتي  Surveyسخارا بركومفولن تنتغ
صيفت فمعاف يغ وجود دالم كالغن مشاركت.
بنتغكن حاصيل دافتن دهادفن كلس.
برداسركن سيتواسي برايكوت ،خادغكن تيندقن اندا:
i

بيدغ اخالق إسالمية

ii
iii

.3

سواتو هاري اندا داتغ ليوات كسكوله كران ليوات باغون.
راكن اندا تله مالفوركن فركارا ايت كفد ضورو ديسيفلين
هيغض مثببكن اندا دفغضيل اوليه ضورو ديسيفلين.

فمعاف ملونقكن هاتي

راكن اندا ساللو مغضوناكن بارغ اندا تنفا كبنرن.
اندا تله دتغكف كران منيرو سوقتو ففريقساءن.

لقساناكن اكتيؤيتي  Rush Ideaاونتوق ممينتا فندافت
موريد تنتغ حكمه برصيفت فمعاف.

ضمبرن اكتيؤيتي

Rush Idea

فنيالين
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثاتاكن مقصود فمعاف.
ثاتاكن دليل نقلي صيفت فمعاف.
ثاتاكن خونتوه صيفت فمعاف رسول اهلل .
جلسكن دوا ادب مموهون كمعافن.
جلسكن دوا ادب ممبري كمعافن.
ترغكن دوا حكمه برصيفت فمعاف.
اميرسريغ دبولي اوليه راكن-راكنث .نامون دي
تيدق سديكيت فون مثيمفن دندم ترهادف مريك.
هورايكن فندافت اندا.
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3

نوتا ضورو
6.10.6

بيمبيغ موريد مغعملكن
صيفت فمعاف سخارا برادب
دان استقامة.
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6.11.1

بهاس

قناعه هياسن فريبادي
مقصود قناعه
رضا.

فريسما علمو

براس خوكوف دان رضا دغن نعمت كورنياءن
ايستيله اهلل .
6.11.2

.1

دليل نقلي

َعْب ُداهلل بن َع ْمرو  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

َم َو ُرز َ
ِق َك َفافًا َو َقنَّ َع ُه اهللُ تَ َعالَى
ق َْد أَْفل َ
َح َم ْن أَ ْسل َ
بِ َما آتَاه.
(رواية مسلم)

درفد أَبُو ُه َرْي َرة  بهاوا
رسول اهلل  برسبدا يغ
برمقصود“ :ليهتله اورغ يغ
براد دباوه كامو دان جاغن
مليهت اورغ يغ براد دأتس
كامو ،كران حال ايت لبيه
باءيق اضر كامو تيدق ممندغ
رنده نعمت اهلل  يغ تله
دكورنياكن كفد كامو.
(رواية مسلم)

بيدغ اخالق إسالمية

فالجرن

مقصود:
سسوغضوهث برجاياله اورغ يغ مملوق إسالم ،دان
دكورنياكن رزقي يغ منخوكوفي دان اهلل  منجاديكنث
رضا دغن نعمت فمبرينث.
.2

أبو ُه َرْي َرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ض َول ِ
س اْل ِغنَى َع ْن َكْث َر ِة ال َْع َر ِ
َك َّن اْل ِغنَى ِغنَى
لَْي َ
النَّ ْف ِ
س

(متفق عليه)

مقصود:
ككاياءن ايت بوكنله دغن باثقث هرتا ،تتافي ككاياءن ايت
اداله دغن كاي جيوا ( هاتي يغ ساللو براس خوكوف).
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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6.11.3

چونتوه صيفت قناعه رسول اهلل 

بيدغ اخالق إسالمية

خونتوه

1

سيدنا عمر بن الخطاب  فرنه منموءي نبي 
كتيك بضيندا  سدغ برباريغ دأتس تيكر داءون تنفا
برالسكن اف 2هيغض بربكس بادن بضيندا.
سيدنا عمر  مناغيس مليهت كأداءن رسول اهلل .
نبي  برتاث“ :مغاف كامو مناغيس واهاي ابن
الخطاب؟” “واهاي رسول اهلل ِ ،ك ْس َرى دان قَْي َصر
ّ
ء
منتف دأيستان مريك يغ مضه ،اداكه بضيني كأدا نمو
واهاي رسول اهلل؟” لنتس بضيندا  فون منجواب:
“تيدقكه اغكاو رضا باضي مريك دنيا دان باضي كيت
اخيرة؟”

خونتوه

2

رسول اهلل  سكلوارض تيدق فرنه ماكن ماكنن يغ
ميواه سفرتي روتي يغ دفربوات درفد ضندوم هالوس
افاته الضي ماكن هيغض ككثغن .فرنه بربولن-بولن
درومه بضيندا تياد سسواتو اونتوق دماسق .افابيال
سيدتنا عائشة  دتاث“ :افاكه يغ منجادي ماكنن
كالين؟” لنتس بلياو منجواب“ :دوا بندا هيتم
(األَ ْس َو َدان)” ،ياءيت كورما دان اءير.
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فريسما علمو
فرمان اهلل  دالم مثاتاكن
الر ْح ٰمن (همبا اهلل
صيفت ِعبا ُد َّ
يغ مها فموره):
ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂ

(سورة ال ُف ْرقَان :25 ،اية )67
مقصود:
دان مريك (اورغ برايمان)
يغ افابيال ممبلنجاكن هرتاث،
تياداله ملمفاءوي باتس دان تياد
بخيل كدكوت دان فربلنجاءن
مريك اداله بتول سدرهان.

چيري
صيفت
قناعه

1

برايمان دغن سسوغضوهث بهاوا
الر َّزاق.
اهلل  برصيفت َّ

2

سنتياس برشكور دغن نعمت
كورنياءن اهلل .

3

سنتياس صبر دان رضا منريما
كتنتوان اهلل .

4

هيدوف سخارا برسدرهان دان
تيدق بوروس.

5

سنتياس براوسها اونتوق منيغكتكن
كسجهتراءن هيدوف.

6

ساللو ّ
برتوكل كفد اهلل .

7

تيدق ايري هاتي ترهادف نعمت
يغ دميليقي اوليه اورغ الءين.

فريسما علمو
قناعه رسول اهلل .
 .1بضيندا ممفو منجادي
كاي ،تتافي بضيندا تيدق
ماهو.
 .2بضيندا سنتياس منديديق
اغضوتا كلوارض بضيندا
اضر برصيفت قناعه.
 .3بضيندا سنتياس مغوتاماكن
كفنتيغن اورغ الءين
بربنديغ دغن ديري دان
كلوارض بضيندا.
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6.11.4

چيري صيفت قناعه
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6.11.5

ساله فهم تنتغ صيفت قناعه
1

تيدق بردرما اتاو
برصدقه دغن السن
بلوم منجادي كاي.

ساله فهم
تنتغ صيفت
قناعه

3
تيدق براوسها ممبريكن
سومبغن كفد نضارا
سباليقث مميكيركن تنتغ
سومبغن نضارا ترهادف
كيت.

بيدغ اخالق إسالمية

2
مالس براوسها اونتوق
منيغكتكن كسجهتراءن
هيدوف دغن السن
سوده سورتن تقدير.
6.11.6

1

حكمه برصيفت قناعه

كهيدوفن منجادي تنغ دان تنترم

اإلمام الغزالي بركات“ :اورغ يغ فاليغ باثق بردوك اياله
يغ دتيمفا فثاكيت دغكي ،دان يغ فاليغ تنغ كهيدوفنث
اياله مريك يغ مميليقي صيفت قناعه”.
(إ ِْحيَاء علوم الدين)
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3

فريسما علمو
الم ْستَ ْورِد بن َش َّداد 
درفد ُ
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
الدْنيَا ِفي آْال ِخ َر ِة إِاَّل
َواهللُ َما ُّ
ِمْث ُل َما يَ ْج َع ُل أَ َح ُد ُك ْم أِ ْصبَ َع ُه
َه ِذ ِه ِفي الْيَ ِّم َفلْيَْن ُظ ْر بِ َم يَ ْر ِج ُع.

(رواية مسلم)

مقصود:
دمي اهلل دنيا ايت جك دبنديغ
دغن اخيرة تيدق الءين هاثاله
سفرتي سسأورغ منخلوفكن
جاريث كدالم الءوتن ،مك
ليهتله اف يغ بربكس دجاريث
(كتيك اي دأغكت).

كمولياءن ديري ترفليهارا

مالئكة جبريل  فرنه بركات“ :واهاي محمد ،كحرمتن
سسأورغ موءمن ترلتق فد صالة مالم دان كمولياءنث ترلتق
فد كتيدقبرضنتوغنث كفد ماءنسي”.
ْح ِ
اكم  ،حديث صحيح)
(الم ْستَ ْد َرك لِل َ
ُ
3

مموفوق صيفت صبر دان شكور

رسول اهلل  فرنه برفسن كفد أبو هريرة  يغ برمقصود:
“واهاي أبو هريرة ،جاديله اورغ يغ ورع مك اغكاو
اكن منجادي سباءيق 2اهلي عبادة ،جاديله اورغ يغ قناعه
مك اغكاو اكن منجادي اورغ يغ فاليغ برشكور.
(سنَن ابن ماجه)
ُ
4

عملكن دعاء برايكوت:
َّ
الل ُه َّم َقنِّ ْعـنِ ْي بِ َـما َر َزقْـتَـنِ ْي،
َوبَار ْ
ُف َعلَى
اخل ْ
ِك لِ ْي ِفْي ِهَ ،و ْ
ـخْيرٍ.
ُك ِّ
ـل غَائِـبَ ٍة لِ ْي بِ َ
مقصود:
يا اهلل ،جاديكنله اكو براس
قناعه (خوكوف دان رضا)
ترهادف اف يغ تله اغكاو
رزقيكن كفداكو دان بركتيله
رزقيكو دان ضنتيكنله سموا
يغ هيلغ دغن يغ لبيه باءيق.

بيدغ اخالق إسالمية

2

عملن

كاسيه سايغ سسام اغضوتا مشاركت منجادي ارت

اورغ يغ برصيفت قناعه اكن مميليقي راس تغضوغجواب
ترهادف مشاركت .كفنتيغن مشاركت اكن ددهولوكن
مغاتسي كفنتيغن فريبادي.
أنَس بن َمالِك  مروايتكن بهاوا رسول اهلل 
برسبدا يغ برمقصود“ :تيدق سمفورنا ايمان سسأورغ
كامو سهيغضاله دي مغاسيهي ساوداراث سباضايمان دي
مغاسيهي ديريث سنديري”.
(متفق عليه)

نوتا ضورو
6.11.7

سنتياس مموتيؤاسيكن موريد
اضر برصيفت قناعه دالم سموا
كأداءن دغن مالزيمي دعاء
أسأل َ
َّ
ُك اْل ُه َدى،
“الل ُه َّم إنِّي ْ
َوالتُّقَىَ ،وال َْعف َ
َافَ ،واْل ِغنَى”.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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اكتيؤيتي

.1

بيدغ اخالق إسالمية

.2

كموكاكن دوا خونتوه صيفت قناعه اندا دالم
سيتواسي برايكوت:
 sكتيك اندا مميليه فاكاين راي.
 sكتيك اندا ممبلي ماكنن دكنتين سكوله.
 sسوقتو ممبلي الت تيليكومونيكاسي.
ايمبس قيو.ار.كود دان خيتق سناراي سيمق يغ
دسدياكن .تنداكن (✓) فد فثاتاءن ستوجو اتاو تيدق
ستوجو كمودين جلسكن السن يغ برسسواين دغن
فيليهن اندا.

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1079

فنيالين

.1
.2
.3

.4

.5

ثاتاكن مقصود قناعه.
ثاتاكن دليل نقلي بركناءن دغن صيفت قناعه.
ترغكن دوا منفعت يغ اكن دفراوليه سكيراث كيت
برصيفت قناعه.
برداسركن ميسيج دسبله ،هورايكن نصيحت اندا كفد
سيتي اضر دافت ممبنتوث منجادي سأورغ يغ قناعه.
امير براس فواس دان خوكوف دغن فندافتن يغ دفراوليه
دي براس تيدق فرلو براوسها اونتوق منمبهكن هرتاث.
.

هورايكن فندغن اندا ترهادف سيتواسي دأتس.

196

بورغ سناراي سيمق
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السالم عليكم نورا
وعليكم السالم سيتي
نورا،
ساي تله ممبلي سفاسغ باجو
دان تودوغ سمالم ،تتافي ساي
براس تيدق فواس هاتيله ،كران
افابيال ساي فاكاي راس تق
خنتيق فوال .ايسوق اوق تمنكن
ساي فرضي ممبلي باجو بهارو
يغ الءين فوال ،بوليه؟
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6.12.1

بهاس

شكور مثوبور ايمان
مقصود شكور
فوجين.

منظاهيركن فوجين كفد اهلل  ترهادف نعمت
ايستيله يغ دكورنياكن سرتا مماتوهي سموا فرينتهث.
6.12.2

.1

دليل نقلي

فرمان اهلل :

ﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
(سورة البَ َق َرة :2 ،اية )152

مقصود:
اوليه ايت ،ايغتله كامو كفداكو سوفايا اكو ممبالس كامو
دغن كباءيقن ،دان برشكورله كامو كفداكو دان جاغنله
كامو كفور.
.2

أبو ُه َرْي َرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

الشا ِك ِر ِم ْن أَْ
إِ َّن لِ َّ
الصابِ ِر
لطا ِع ِم َّ
لصائِ ِم َّ
ال ْج ِر ِمْث ُل َما لِ َّ

(رواية البخاري)

مقصود:
سسأورغ يغ ماكن دان دي برشكور اتس نعمت ايت،
مك دي دبري فهاال سام سفرتي اورغ برفواسا يغ صبر.

فريسما علمو
سأورغ لالكي داتغ برتاث فد
أَبُو َحازِم“ ،باضايمان مات
برشكور؟” اي منجواب:
“جك اغكاو مليهت سسواتو
يغ باءيق ،اغكاو ممبيخاراكنث
دان جك اغكاو مليهت سسواتو
يغ بوروق اغكاو منوتوفيث”.
اورغ ايت برتاث الضي،
“باضايمان تليغا برشكور؟”
اي منجواب“ :افابيال اغكاو
مندغر سسواتو يغ باءيق،
اغكاو ممفرهاتيكنث دان افابيال
اغكاو مندغر كبوروقن ،اغكاو
مغهيندريث”.
اورغ ايت برتاث الضي،
“باضايمان تاغن برشكور؟” اي
منجواب“ :اغكاو تيدق مغمبيل
اف 2يغ بوكن حقمو دان اغكاو
تيدق مناهن حق اهلل  يغ اد
فد كدوا-دوا تاغن ايت”.
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فالجرن
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6.12.3

چونتوه صيفت شكور رسول اهلل 
خونتوه

فرمان اهلل :

1

بيدغ اخالق إسالمية

بضيندا  صالة مالم هيغض كدوا كاكي بضيندا بغكق.
اللو ايستري بضيندا سيدتنا عائشة  برتاث“ :مغاف
اغكاو مالكوكن حال اين واهاي رسول اهلل سدغكن
اهلل  تله مغمفوني دوسا-دوسامو يغ تله اللو دان يغ
اكن داتغ ؟ بضيندا  فون برسبدا:
ورا.
أَف اََل أَ ُك َ
ون َعْب ًدا َش ُك ً
يغ برمقصود:
“تيدق بوليهكه اكو منجادي همبا يغ برشكور؟”

خونتوه

2

رسول اهلل  سنتياس مثرو اومتث سوفايا سنتياس
برشكور سام اد سسام مخلوق اتاو كفد فنخيفتا.
أُ َس َامة بن زيد  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا
يغ برمقصود “ :سسيافا يغ دبريكن سسواتو كباءيقن،
ء
“ج َز َ
اك
مك كاتاكن كفد اورغ يغ بربوات با يق ايت َ
اهلل َخْي ًرا” (سموض اهلل  ممبالسمو دغن كباءيقن).
سسوغضوهث حال ترسبوت ممبوقتيكن كسوغضوهن
دالم برتريما كاسيه”.
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فريسما علمو

3

ﭭﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷﭸﭹ

(سورة إِْب َرا ِهيم :14 ،اية )7
مقصود:
دان ايغتله تتكاال توهنمو
ممبريتاهو“ ،سسوغضوهث! جك
كامو برشكور نسخاي اكو
تمبهي نعمتكو كفدامو دان دمي
سسوغضوهث ،جك كامو كفور
ايغكر سسوغضوهث عذابكو امتله
كرس”.

فريسما علمو
باثق قيصه دالم القرءان يغ
منونجوقكن سيكف فارا نبي
يغ تركنل دغن صيفت شكور.
انتاراث:
السراء :17 ،اية 3
 sسورة إِ ْ َ
َعراف :7 ،اية 144
 sسورة األ ْ َ
حل :16 ،اية 120- 121
 sسورة النَّ ْ
 sسورة النَّمل :27 ،اية 40
ْ
 sسورة السبأ :34 ،اية 13
َّ َ

تردافت تيض خارا سسأورغ همبا بوليه برشكور:
برشكور
ماللوءي هاتي

 sيقين بهاوا
نعمت يغ
دتريما اداله
درفد اهلل .
 sايغت دان
مموجي اهلل .
 sبرسغك باءيق
دغن اهلل .
 sمنيغكتكن
كتقواءن كفد
اهلل .

برشكور
ماللوءي ليسن

برشكور
ماللوءي فربواتن

 sمنونايكن
 sسبوت دان
عملن 2فرض
مموجي اهلل 
دغن تكون
دغن برذيكير.
دان استقامة.
 sبردعاء اضر
 sممفرباثق
اهلل 
عملن
مغورنياكن
صيفت شكور .برصدقه.
 sمالكوكن
 sمغوخفكن
سوروهن
تريما كاسيه
اهلل  دان
كفد ماءنسي.
 sبرخاكف
منيغضلكن
الرغنث.
فركارا 2يغ
 sمالكوكن
باءيق.
سجود شكور
افابيال مندافت
نعمت اتاو
ترلفس درفد
مصيبة.

انتارا دعاء يغ دأجر اوليه رسول
اهلل  كفد صحابت بضيندا
ُم َعاذ بن جبل  اونتوق دباخ
فد ستياف كالي صالة فرض:
ال َّل ُه َّم أَ ِعنِّي َعلَى ِذ ْكر َ
ِك
َو ُش ْكر َ
ِك َو ُح ْس ِن ِعبَا َدتِ َك
(رواية أبي داود)
مقصود:
يا اهلل ،تولوغله اكو اونتوق
برذيكير مغيغتيمو ،برشكور
كفدامو دان برعبادة اونتوقمو
سباءيق-سباءيقث.

فريسما علمو

بيدغ اخالق إسالمية

6.12.4

چارا دان چونتوه برشكور

عملن

شكور دبينا اتس ليم اساس
اوتام:
 sمرنده ديري دان توندوق
كفد اهلل .
 sخينتاكن اهلل .
 sمغاكوءي نعمت يغ دتريما.
 sمموجي اهلل  اتس نعمت
يغ دبريث.
 sتيدق مغضوناكن نعمت
كجالن يغ ساله.
السالِ ِكين)
( َم َدارِج َّ

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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6.12.5

چيري اورغ يغ برشكور
سنتياس براس
قناعه دغن
كورنياءن اهلل 

بيدغ اخالق إسالمية

ك باء يق
برسغ جاياء ن
ك
دغن الء ين
اورغ

راجين دان
تكون برعبادة

خيري 2اورغ يغ برشكور

سنتياس ّ
برتوكل
كفد اهلل 

عملن

نوتا ضورو
6.12.7

بيمبيغ موريد مغعملكن صيفت
شكور سخارا برادب دان استقامة.
200

من
س جادي
أو
ف رغ يغ
موره
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3

درفد اْب ُن َعبّاس  بهاوا
نبي  برسبدا يغ برمقصود:
سسيافا يغ كتيك فد فاضي
هاري ممباخ،
َّ
الل ُه َّم َما أَ ْصبَ َح بِي ِم ْن نِ ْع َم ٍة
ـك َف ِم ْـن َ
أَ ْو بِأَ َحـ ٍد ِم ْن َخلْـ ِق َ
ـك
َكَ ،فل َ
ِيك ل َ
َو ْحـ َد َك اَل َشر َ
َك
ْـح ْم ُد َول َ
ــر.
َك ُّ
ال َ
الش ْك ُ
(ص ِحيح اِْب ُن ِحبَّان)
َ
مقصود:
مك سسوغضوهث دي تله
منونايكن كشكورنث فد هاري
ترسبوت.

6.12.6

حكمه برشكور
1

هيدوف دالم كريضاءن دان رحمة اهلل  كران
سنتياس برعمل صالح

دكورنياكن ضنجرن فهاال اوليه اهلل كران
كسوغضوهن منجالنكن فرينته اهلل 
3

دمورهكن رزقي دان برتمبه نعمت كران سنتياس رضا
دغن قضاء دان قدر اهلل 
4

سالمت درفد عذاب اهلل  كران برتمبهث كأيمانن
دالم ديري

فريسما علمو
خونتوه فغضوناءن نعمت
سباضاي تندا برشكور:
هاتي :براوسها ممهمي كباءيقن
سوروهن دان الرغن اهلل .
مات :مليهت تندا 2ككواساءن
اهلل  ،مليهت دان ممهمي
اية 2سوخي القرءان.
تليغا :مندغر اية 2سوخي
القرءان ،مندغر نصيحت 2اضام.
كفنداين :مغاجر راكن يغ
كورغ فنداي.
هرتا :برصدقه دان برزكاة.

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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بيدغ اخالق إسالمية
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اكتيؤيتي

.1

.2

بيدغ اخالق إسالمية

.3

كموكاكن خونتوه تيغكه الكو موريد يغ برشكور دان
يغ تيدق برشكور دغن مغضوناكن جدوال دسبله.
بينخغكن دالم كومفولن ،باضايمانكه اندا ممنفعتكن
نعمت فنخاءيندرا سفرتي مات ،تليغا ،مولوت دان
هاتي كمودين بنتغكنث دهادفن كلس.
كموكاكن فندغن اندا كسن يغ اكن دتريما اوليه لالكي
ء
فد كدوا 2ضمبر اين ماللو ي اكتيؤيتي .Rush Idea

موريد يغ
برشكور

موريد يغ تيدق
برشكور

ضمبر A

اورغ كاي يغ باءيق هاتي

ضمبر B

اورغ كاي يغ سومبوغ

فنيالين

.1
.2
.3
.4
.5

ثاتاكن مقصود برشكور دري سضي بهاس دان ايستيله.
ثاتاكن دليل نقلي صيفت شكور.
سنارايكن تيض خيري اورغ يغ برشكور.
ثاتاكن دوا خونتوه صيفت شكور رسول اهلل .
رومه أحمد تله ترباكر دان سموا هرتاث موسنه .نامون تياد كمالغن جيوا برالكو
دالم كباكرن ترسبوت.
برداسركن سيتواسي دأتس ،خادغكن تيندقن يغ فرلو دالكوكن اوليه أحمد.

202
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ادب بركومونيكاسي
مقصود كومونيكاسي

6.13.1

بهاس

فرهوبوغن.

فرهوبوغن انتارا دوا اينديؤيدو اتاو لبيه سخارا
ايستيله لغسوغ اتاو ماللوءي فرانتاراءن سفرتي
إي-ميل ،سورت ،راديو ،دان تيليفون.

بَِلي ًغا:
كات 2يغ تفت مغناءي
ساسرن دان ممبري
كسن كفد جيوا

لَيِّنًا:
كات 2يغ مغضوناكن
بهاس يغ لمه
لمبوت

ق َْواًل َس ِدي ًدا:
كات 2يغ بنر ،جوجور،
تيدق بوهوغ دان تيدق
بربليت-بليت

بيدغ اخالق إسالمية

فرينسيف كومونيكاسي إسالم

ِيما:
َكر ً
كات 2يغ موليا

فرينسيف
كومونيكاسي
إسالم

ورا:
َمْي ُس ً
كات 2يغ مغضوناكن
بهاس يغ موده
دفهمي

َم ْع ُروفًا:
كات 2يغ باءيق

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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6.13.2

ادب بركومونيكاسي

بيدغ اخالق إسالمية

1

تيدق مالاليكن درفد مالكوكن
عبادة دان تغضوغجواب سفرتي
منجاض صالة دان تيدق مغابايكن
توضسن ماهوفون فرينته ايبو باف.

نوتا ضورو
6.13.2

سومبغ سارن خارا فغضوناءن
ضاجيت سخارا برهيمه دالم
كالغن موريد.
204
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2

مغضوناكن بهاس يغ سسواي دان
سوفن سفرتي كات 2يغ فنوه
حكمه ،مغاندوغي نصيحت يغ
باءيق سرتا منجاءوهي فردبتن دان
ضوراون يغ برلبيهن.

4

عملن
درفد أَبُو ُه َرْي َرة  ،بهاوا
رسول اهلل  برسبدا يغ
برمقصود:
“ ...سسيافا يغ برايمان كفد اهلل
دان هاري اخيرة ،مك بركاتاله يغ
باءيق اتاو لبيه باءيق دي منديامكن
ديري”.
(متفق عليه)
بيدغ اخالق إسالمية

3

كسسواين ماس دان تمفت سفرتي مغيلق
فغضوناءن ضاجيت سماس ددالم مسجد ،منوغضغ
موتوسيكل ،دان سماس كونجوغن هاري راي.

ممستيكن كصحيحن معلومت
سفرتي مغعملكن فرينسيف“ :سياست
سبلوم سيبر” ،تيدق منختوسكن
معلومت فلسو دان منجاءوهي
فركاتاءن دوستا دان بوهوغ.
فريسما علمو
فرمان اهلل :
ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲ

(سورة ۤق :50 ،اية )18

5

تيدق مثيبركن فتنه دان ممبوك عاءيب سفرتي
مغهيندر درفد ضوسيف ،كوتوقن ،مغادو دومبا
دان تيدق ممغضيل سسأورغ دغن فغضيلن يغ
تيدق دسوكاءيث.

مقصود:
تيدق اد سبارغ فركاتا ن يغ
مالءينكن اد دسيسيث
مالئكة فغاوس يغ سنتياس سديا
منريما دان منوليسث.
ء
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6.13.3

حكمه برادب كتيك بركومونيكاسي

بيدغ اخالق إسالمية

منيغكتكن علمو
فغتاهوان اضر دافت
ممبيذاكن انتارا
باءيق دغن بوروق

دفندغ تيغضي اوليه
مشاركت الءين
كران برفريبادي
اوغضول
حكمه
ترهادف
اينديؤيدو

مالهيركن اينديؤيدو
يغ براخالق موليا
يغ دافت منجادي
خونتوه كفد اورغ
الءين

دافت مثلسايكن
مسئله دغن موده
كران ساليغ برتولق
انسور

هيدوف دالم كأداءن امان
دان هرموني كران صيفت
فرسفهمن يغ دتونجوقكن
منجاءوهي ساله فهم
سوفايا مشاركت دافت
هيدوف برساتو فادو
206
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مندافت كريضا ن
اهلل  كران
مغعملكن ادب يغ
موليا
ء

3

حكمه
ترهادف
مشاركت

نوتا ضورو
6.13.4

بيمبيغ موريد برتغضوغجواب دان
برادب سماس بركومونيكاسي.

دافت برتوكر 2فندغن
سوفايا مشاركت ماجو
دان معمور
منيمبولكن كمسراءن دان
مغوكوهكن فرفادوان
كران ساليغ برتوليرنسي

اكتيؤيتي

A
B
C
D
E

ادب بركومونيكاسي
تيدق مالاليكن درفد مالكوكن عبادة دان تغضوغجواب
مغضوناكن بهاس يغ سسواي دان سوفن
كسسواين ماس دان تمفت
ممستيكن كصحيحن معلومت
تيدق مثيبركن فتنه دان ممبوك عاءيب

بيدغ اخالق إسالمية

.1

لقساناكن اكتيؤيتي  .Mix and Matchفادنكن سيكف
برايكوت دغن ادب كومونيكاسي يغ برسسواين:

سيكف
ii

منجاءوهي فركاتاءن دوستا دان بوهوغ
ممغضيل سسأورغ دغن فغضيلن يغ دسوكاءيث

iii

برسيمبغ دغن راكن تنفا مغابايكن صالة

i

iv
v

.2

تيدق مغضوناكن ضاجيت سماس منوغضغ
موتوسيكل اتاو ممندو
مغهيندري فردبتن اتاو ضوراون يغ برلبيهن

حاصيلكن ديالوض يغ سسواي برداسركن سيتواسي
برايكوت ،كمودين الكونكنث دهادفن كلس.
i

ii
iii

تمفت  /سيتواسي
سيتواسي
موريد دغن دالم فرجالنن ككداي رونخيت ،تيبا ،2موريد
اورغ توا مندافتي سأورغ توا ترباريغ دتفي جالن.
موريد دغن ممينتا بنتوان راكن اونتوق ممينجم الت.
راكن2
توليس
موريد دغن ضورو برتاث موريد مغاف دي تيدق
حاضير كسكوله تنفا سبب دان السن.
ضورو
ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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فنيالين

.1
.2
.3

.4

ثاتاكن مقصود كومونيكاسي.
ترغكن دوا ادب بركومونيكاسي.
ترغكن دوا حكمه برادب كتيك بركومونيكاسي
ترهادف اينديؤيدو دان مشاركت.
اندا تله منريما فسنن ريغكس مغاندوغي ميسيج
برايكوت .باضايماناكه اندا مناغنيث؟

بيدغ اخالق إسالمية

تهنيئه!!!

٭ جك اندا مثيمفن
ميسيج اين اندا اكن
مندافت ككاياءن.
٭ جك اندا مغهانتر
ميسيج اين كفد
امفت اورغ ،دالم
ماس امفت جم
اكن منريما رزقي يغ
مليمفه رواه.

.5

كراجاءن تله ملنخركن فلباضاي كيمفين اونتوق
موجودكن كسدرن فغضونا اينترنيت دان مغورغكن
جنايه سيبر.
راملكن افاكه كموغكينن يغ اكن برالكو سكيراث
كيمفين ترسبوت دأبايكن؟

208
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6.14.1

بهاس

ادب برمسافير

مقصود برمسافير

فريسما علمو

كلوار.

سسأورغ يغ كلوار درفد كاوسن برمقيم منوجو
ايستيله كسواتو تمفت يغ جارقث ملبيهي  2مرحلة.
6.14.2

اهلل  برفرمان:

بيدغ اخالق إسالمية

.1

دليل نقلي ضالقن برمسافير

 2مرحلة مغيكوت الفقه
ء
المنهجي برساما ن دغن 81
كيلوميتر.

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ...

(سورة ال َعْن َكبُوت :29 ،اية )20

مقصود:
كاتاكنله“ ،مغمباراله كامو دموك بومي سرتا ليهتله باضايمان
اهلل  تله مموالكن خيفتاءن مخلوق 2دري اصل جاديث”...
.2

اهلل  برفرمان:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ
ﭛﭜ ...

الروم :30 ،اية )42
(سورة ُّ

مقصود:
كاتاكنله“ ،مغمباراله كامو دموك بومي كمودين ليهتله
باضايمان كسودهن اورغ يغ تله اللو”...

ڤنديديقن إسالم تيغکتن
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ادب برمسافير

6.14.4

برمسافير دغن توجوان
دان نية يغ باءيق.

مثدياكن بكلن دان
كفرلوان سخوكوفث
سبلوم مموالكن فرجالنن.

MULA

دعاء مناءيقي كندراءن دان برمسافير
1

بيدغ اخالق إسالمية

ْت َعلَى اهللِ
بِ ْس ِم اهللِ تَ َو َّكل ُ
ول قُ َّو َة اِاَّل بِاهللِ ال َْعلِ ِّي ال َْع ِظي ِم
َو اَل َح ْو َل اَ

سضرا كمبالي كفد
كلوارض ستله سلساي
اوروسن.

نوتا ضورو
6.14.4

موريد دمينتا مالكونكن ادب2
برمسافير.

210
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3

كلبيهن برمسافير
 sمليهت كأيندهن عالم خيفتاءن اهلل .
 sدعاء اورغ يغ برمسافير دمقبولكن اهلل .
 sمنمبه علمو فغتاهوان دان منيغكتكن كأيمانن.
 sمنديديق ديري منجادي همبا يغ برصبر دان
برشكور.
 sبرضاءول دان بركنلن دغن فلباضاي بغسا دان بودايا.

سنة ممباخ بسمله
سبلوم كلوار دري رومه دان
ممباخ دعاء مسافير.

مموهون فتونجوق اهلل  دان
منونايكن صالة سنة مسافير
سبلوم مموالكن فرجالنن.

مغوخفكن سالمت تيغضل
كفد اغضوتا كلوارض.

2

اهلل أَ ْكبَر ،اهلل أَ ْكبَر ،اهلل أَ ْكبَر ُسْبحا َن الَّ ِذي
ين َوإِنَّا إِلَى
َس َّخ َر لَنَا َهذَا َو َما ُكنَّا لَُه ُم ْق ِرنِ َ
ُك فِي َس َف ِرنَا
َربِّنَا ل َُمن َقلِبُو َن ،الل َُّه َّم إِنَّا نَ ْسأَل َ
َهذَا اْلبِ َّر َوالتَّ ْق َوى َو ِم َن ال َْع َم ِل َما تَ ْر َضى
دسنتكن ممفرباثق دعاء
سفنجغ برمسافير.

مالنتيق سأورغ كتوا جك
برمسافير ملبيهي تيض اورغ.

بيدغ اخالق إسالمية

دعاء

تيدق منيغضلكن صالة فرض دان
براوسها مماتوهي فراتورن دان
اوندغ 2سرتا ممليهارا عالم سكيتر.

رخصة باضي اورغ يغ برمسافير:
 sدهاروسكن مغقصركن صالة.
 sدهاروسكن منجمعكن صالة.
 sدهاروسكن بربوك فواسا.
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حكوم برمسافير

حكوم

سيتواسي

واجب

برمسافير اونتوق
منونايكن كواجيفن
افابيال خوكوف
شرط.

سنة

برمسافير اونتوق
مالكوكن فركارا
سنة.

هاروس

برمسافير اونتوق
مالكوكن فركارا يغ
هاروس.

مكروه

برمسافير اونتوق
مالكوكن فركارا يغ
سيا.2

حرام

برمسافير اونتوق
مالكوكن فركارا يغ
حرام.
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خونتوه
s
s

s

s

s
s

s

s
s

منونايكن
فرض حج.
منونتوت
علمو.
منزيارهي
مسجد النبوي
دمدينة.
مغهوبوغكن
صلة الرحيم.
برنياض.
مثرتاءي
فرتنديغن
سوكن.
برمسافير تنفا
توجوان دان
متالمت.
منونتون
كونسرت ليار.
ايستري
برمسافير تنفا
ايذين سوامي.

فريسما علمو
درفد أبو هريرة  بهاوا
رسول اهلل  برسبدا:
ث اََل ُث َد َعو ٍ
ات
ات ُم ْستَ َجابَ ٌ
َ
ِن َ :د ْع َو ُة ال َْم ْظلُومِ،
اَل َش َّك ِفيه َّ
َو َد ْع َو ُة ال ُْم َسا ِف ِر َو َد ْع َو ُة ال َْوالِ ِد
َعلَى َولَ ِد ِه.
(رواية الترمذي)
مقصود:
تيض دعاء يغ فستي دمقبولكن:
 .1دعاء اورغ يغ دظاليمي.
 .2دعاء اورغ يغ برمسافير.
 .3دعاء ايبو باف كفد انقث.

فرجالنن دبركتي اهلل 

ممبري كتنغن هاتي

ادب 2برمسافير دافت
مرافتكن هوبوغن انتارا
همبا دغن فنخيفتاث.

مسافير يغ دموالكن دغن
دعاء دافت ممبريكن
كتنغن كفد جيوا كران
فرضنتوغن هارفنث كفد
اهلل .

فرجالنن منجادي موده
دان لنخر

منديديق جيوا لبيه
برديسيفلين

كتوا يغ دالنتيق دافت
ملنخركن سسواتو
فرجالنن دان مثلسايكن
مسئله يغ تيمبول.

ادب 2برمسافير دافت
مالتيه جيوا سسأورغ
اضر لبيه برديسيفلين
سفرتي مغاول ايموسي
سوقتو منمفوه
كسوليتن ،براوسها
مماتوهي اوندغ 2سرتا
حق 2عالم سكيتر.

فريسما علمو
الشافِ ِعي تله مغضمبركن
اإلمام َّ
كلبيهن مسافير دالم شعيرث يغ
برمقصود:
برمسافيرله،...
ء
اغكاو اكن تمو ي فغضنتي يغ
اغكاو تيغضلكن .سوغضوه
كنعمتن هيدوف اد فد قواتث
اوسها.
ء
سوغضوه اكو مليهت ا ير يغ
برتاكوغ اكن ترخمر دان
روسق.
جك مغالير ،اي مثضركن.
جك تيدق ،اي تيدق مثضركن.
سيغا ،جك تيدق منيغضلكن
تمفت (سارغث) ،تيدق اكن
مندافت مغساث.
فانه ،جك تيدق منيغضلكن
بوسورث ،تيدق اكن مغنا
ساسرن.
الشافِ ِعي)
َ
(ش ْر ُح ِد َيوا ِن َّ
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حكمه مغعملكن ادب برمسافير

نوتا ضورو
6.14.6

دعاء
بيمبيغ موريد
مسافير دان سنتياس ّ
برتوكل.
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اكتيؤيتي

.1
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.2

سنارايكن ادب برمسافير سفرتي جدوال دسبله:
لقساناكن اكتيؤيتي برايكوت سخارا بركومفولن:
 sسباضاي فغروسي كلب كمبارا
سكوله ،سدياكن كرتس خادغن
اونتوق مغاداكن الوتن سمبيل بالجر.
 sكاءيتكن توجوان مسافير دغن
حكومث يغ سسواي ماللوءي قاعده .Bus Stop

ضمبرن اكتيؤيتي

فنيالين

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

Bus Stop

ثاتاكن مقصود برمسافير.
ثاتاكن دليل نقلي ضالقن برمسافير.
جلسكن دوا حكوم برمسافير برسرتا خونتوه.
ترغكن دوا ادب برمسافير.
جلسكن دوا حكمه مغعملكن ادب برمسافير.
تنتوكن حكوم برمسافير باضي ستياف فثاتاءن برايكوت:
 sأحمد برمسافير كأيغلند كران مواكيلي نضارا دالم فرالونن بوال سيفق.
 sانخثق إسماعيل دان ايستريث برمسافير منونايكن حج.
 sفاطمة برمسافير برساما-سام دغن راكنث تنفا فغتاهوان سواميث.
سيكتور فلنخوغن مروفاكن ساله ساتو سومبر منجان ايكونومي نضارا.
كموكاكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.
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ادب سبلوم
برمسافير

ادب سماس
برمسافير
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اينديك س
أبو البشر
أفضل 31 ،30
أوس 36
أولو العزم 89
أنصار 180 ،39 ،36 ،35
إستعاذة 188
السبِيل 138
ابن َّ
اخوة 154 ،139
ازلي 113 ،111
اصناف 138
اينوؤاتيف 121
اإلمام ابن كثير 173 ،78 ،76 ،48 ،28 ،20
اإلمام الطبري 10
الرقِيم 10
َّ
السابقون األولون 39
اإلمام المهدي 103
الدخان 103
انفاق 181 ،88 ،78
بيعة 169 ،168 ،38
تاتاسوسيال 47
تحية المسجد 162 ،161
تسبيح 167 ،158 ،157 ،150 ،96 ،31 ،28
تعزيه 128
تقوى 186 ،151 ،78 ،65 ،57
توبة 108 ،49
تواضع 181
جهنم 106 ،24 ،21 ،19
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جين ،
حجر األسود 177
حول 143 ،142
خطبة 154 ،153 ،152 ،151 ،150
خليفة 182 ،181 ،180 ،179 ،88 ،86
خزرج 36
خشوع 32 ،30
دعاء 127 ،90 ،77
ذيكير 33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
ركاز 147 ،143
زهود 181
سجود تالوة 28
س ُدوم 93
َ
َ
َ
ساللة 54
ُ
سوافوتو 52
شرع ،141 ،138 ،137 ،125 ،48 ،47 ،46
شعار 46
شكور 201 ،200 ،198 ،197
شريعة 177 ،108 ،87 ،56
شق 135
ّ
شهيد 182 ،175
صر 93
َص ْر َ
صلة الرحيم 212
صحابت ،168 ،66 ،42 ،41 ،39 ،38 ،37 ،36
172 ،170 ،169
صدقه 181 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60
صراط 108 ،106
عا ِمل 138
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عيد الفطري
عيد األضحى 154 ،150 ،149
عورة 50 ،49 ،48 ،46
فتنه 205 ،71 ،69 ،49 ،6
فرض عين 122 ،121 ،120
فرض كفاية 122 ،121،120
فقير 138
في سبيل اهلل 138
قبلة 135 ،127 ،30
قبيلة 173 ،36
قريش 170 ،169 ،168 ،97 ،89
قضاء حاجة 30
قيام الليل 158 ،157
قناعه 195 ،194 ،193 ،192 ،191
ء
فنخا يندرا 88 ،24 ،23 ،22 ،19
		
معاف 188 ،187 ،49
كافور باروس 132 ،131 ،130
كافير 173 ،107 ،101 ،93 ،90 ،38 ،21
كرياتيف 121
كعبة 177 ،168 ،94
كرونولوضي 174 ،168 ،99
كنية 182 ،181 ،180 ،179
كيفية 164 ،162 ،151 ،150 ،135 ،133 ،132 ،131
كومونيكاسي 204 ،203 ،63
ضنتغ بغداد 141
لياغ لحد 135
محاسبه 72
َم ْديَن 94
معجزة 97 ،93 88 ،87 ،86
ء
مو لَّف 139 ،138
َ
154 ،152 ،150 ،149
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مكلَّف
مد أصلي 14 ،13
مد واجب متّصل 14 ،13
مد جائز منفصل 14 ،13
مد بدل 15 ،13
مد عارض للسكون 16 ،13
مد لين 16 ،13
مد عوض 17 ،13
مسافير 210 ،209
منافق 21
معروف 177 ،44 ،22
موتيؤاسي 28
معصية 108 ،47 ،29
مهاجرين 181 ،39 ،36 ،35
مشركين ،175 ،173 ،169،170،171 ،168 ،89 ،11
120

177 ،176

نزع
صاب 147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
نِ َ
وحي 87 ،85 ،84 ،59
وقف 181 ،17 ،16
وفاة 182 ،181 ،179 ،97 ،96 ،69
يأجوج دان مأجوج 103
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