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

كامي مغوخفكن راس شكور كحضرة اهلل  كران دغن توفيق دان هدايهث كامي برجاي مثمفورناكن 
فنوليسن بوكو تيك س فنديديقن إسالم تيغكتن تيض اين. بوكو اين دتوليس برفندوكن كوريكولوم 
سنتدرد سكوله منغه )ك.س.س.م.(. كاندوغن بوكو اين ترديري درفد انم بيدغ، ياءيت القرءان، 
اين دسوسون  حديث، عقيدة، فقه، سيرة دان تمدون إسالم سرتا اخالق إسالمية. بوكو تيك س 
دان  ممبينا  ياءيت  ك.س.س.م.،  إسالم  فنديديقن  فالجرن  مات  متالمت  منخافاي  دافت  سوفايا 
دان  موليا  براخالق  صالح،  برعمل  برتقوى،  برايمان،  برعلمو،  يغ  اهلل  خليفة  دان  همبا  ممبنتوق 
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.   

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

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

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

سماس.
فغتاهوان  منمبهكن  اونتوق  ضورو”  “نوتا  دان  “عملن”  علمو”،  “فريسما  بربنتوق  يغ  فثندل    

موريد. 
تيكنولوضي  قيو. ار. كود (QR Kod) يغ دسامبوغكن كفد اءوديو، ؤيديو اتاو معلومت يغ بركاءيتن    

دغن ايسي فالجرن. 

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

فانل فنوليس

ڤندهولوان
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بيدغ  القرءان
1

)سورة اإِلْسَراء، 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.

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  

مسجد فوترا، فوتراجاي
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اهلل  فغمفون سضاال دوسا فالجرن
1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    
تله  كامي  كامي،  توهن  “واهاي  مرايو:  بردوا  مريك 

منظاليمي ديري كامي

ٻ  پ   پ  پ  پ      
دان جك اغكاو تيدق مغمفونكن دان مرحمتي كامي

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

ڃ ڃ ڃ چ چ

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

)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 23(

باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.18.1

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

باخاءن اية حفظن

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

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

فريسما علمو

األَغرُّ الُمَزِنيُّ  بركات: 
رسول اهلل  برسبدا: 

َوِإنِّي َلَْسَتْغِفُر اهللَ ِفي اْلَيْوِم 
ِماَئَة َمرٍَّة.

)رواية مسلم(
مقصود:

سسوغضوهث اكو براستغفار 
كفد اهلل  دالم سهاري 

سراتوس كالي.

فريسما علمو

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 2
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حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد            

ٻٻ            ٻ            ٱ             

پپ   پ           ٻ  پ             

ڀ   ڀ   ڀ         

1

2

3

اينتي ساري اية

1

مالكوكن 
دوسا 
سواتو 

كظاليمن 
ترهادف 
ديري 

سنديري.

3

  اهلل
سنتياس 

منريما توبة 
همباث يغ 
مثسل اتس 
دوسا يغ 
دالكوكن.

4

اورغ يغ 
مندافت 
كأمفونن 
  اهلل

اياله اورغ  
يغ 

براونتوغ.

2

اومت 
إسالم 
واجب 
مموهون 
كأمفونن 

 درفد
اهلل  اتس 
دوسا يغ 
دالكوكن.

5
انتارا سبب 

اونتوق 
مندافت 
كأمفونن 
دان كاسيه 

 سايغ 
  اهلل

ترماسوقله 
مغاكوءي 
دوسا يغ 
دالكوكن.

1.18.4

بيمبيغ موريد اونتوق 
مغعملكن اية دالم صالة 

دان ذيكير سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو

1.18.2

1.18.3
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باخ اية 23 سورة األعراف دهادفن ضورو.  .1
فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

ثاتاكن تيض اينتي ساري اية.  .3
ستياف اورغ تيدق ترلفس درفد مالكوكن كسالهن   .4

دان دوسا.
باضايمان اندا ممبوداياكن عملن برتوبة دالم كهيدوفن   

سهارين.

فردغركن حفظن اندا كفد راكن.  .1

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

برتجويد لنخر بتول فوتوغن اية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ   پ  پ  پ

ڀ  ڀ   ڀ

اكتيؤيتي

فنيالين

عملن
رسول اهلل  مغاجر دعاء 
دالم صالة كفد سيدنا أبو 

: بكر الصديق
اللَُّهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي 

ُظْلًما َكِثيًرا َوَل َيْغِفُر 
ُنوَب ِإلَّ َأْنَت،  الذُّ

َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك 
َواْرَحْمِني، ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر 

الرَِّحيُم.
 )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.
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القرءان فتونجوق كبنرن فالجرن
2

باخاءن اية حفظن

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

ڃ ڃ ڃ چ چ

ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   مئ    حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
)سورة الَكْهف، 18: اية 5 – 1(

ې   ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
ېې  

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

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  
دغن  فرايغتن  ممبري  اونتوق  بنر  تتف  كأداءنث(  )بهكن 

 عذاب يغ ساغت دهشت دسيسي اهلل

ميسيج القرءاناونيت 1  
باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.19.1

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد
تندا حروف ‘س’ كخيل  	s

يغ ترلتق فد فركاتاءن ېې 
اياله تندا سكتة. 

حكوم سكتة برمقصود  	s
ممبرهنتيكن سوارا دالم 

قدر دوا حركة تنفا 
مغمبيل نفس يغ بهارو 

اونتوق مثامبوغ باخاءن اية 
برايكوتث.

فريسما علمو
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وئ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

يغ  برايمان  يغ  اورغ  كفد  ضمبيرا  بريتا  ممبريكن  دان 
مالكوكن عمل2 صالح، بهاوا مريك اكن مندافت بالسن 

يغ باءيق. 

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

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ       
دان جوض القرءان ايت ممبري امرن كفد اورغ يغ بركات 

“اهلل ممفوثاءي انق”.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       
مريك تيدق ممفوثاءي فغتاهوان مغناءيث، دان تياد جوض 

داتوق نينيق مريك

ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ 
ٺ  ٿ  ٿ       

مولوت  درفد  يغ كلوار  فركاتاءن شيريك  بسر سوغضوه 
مريك، مريك هاث مغاتاكن فركارا يغ دوستا.

ْرَداء  مروايتكن  أبوالدَّ
بهاوا رسول اهلل  برسبدا: 

َمْن َحِفَظ َعْشَر آَياٍت ِمْن 
َأوَِّل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم 

اِل. جَّ ِمَن الدَّ
)رواية مسلم(

 مقصود:
سسيافا يغ  سفولوه 

اية درفد فرموالءن سورة 
الكهف دي اكن ترفليهارا 

درفد )فتنه( دجال.

فريسما علمو
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حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈ ۈ 

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ  

ۇئ ۇئ ۆئ  

 ېئ ىئ ىئ ىئ  

 ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ۉ ۉ ې  ېې  ې

وئ وئ

ی ی ی ی جئ حئ مئ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  

اينتي ساري اية

1
  اهلل

منجاديكن 
القرءان 
سبواه 

كتاب يغ 
بنر دان 
سباضاي 
فتونجوق 

كفد 
ماءنسي.

3

القرءان 
ممباوا بريتا 

ضمبيرا 
كفد اورغ 
يغ برايمان 

دان 
مالكوكن 

عملن 
صالح.

4

فربواتن 
شيريك 

برفونخا درفد 
كجاهيلن 

دان مغيكوت 
اجرن نينيق 
مويغ سخارا 
ممبوتا تولي. 

2

القرءان 
ممبريكن 
فرايغتن 

تنتغ بالسن 
نراك كفد 
اورغ يغ 
مالكوكن 
شيريك.

5

لفظ 
شيريك 
مروفاكن 
سواتو 

فمبوهوغن 
ترهادف 
. اهلل

1.19.4

بيمبيغ موريد اونتوق 
مغعملكن اية دالم صالة 

دان ذيكير سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو

1.19.2

1.19.3
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فردغركن حفظن اندا  سخارا برتجويد كفد راكن.  .1

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين سخارا   .3

بركومفولن.

الَبرَّاء بن َعاِزب  مروايتكن 
بهاوا سأورغ لالكي ممباخ 
سورة الكهف دان دسبلهث 
تردافت سأيكور كودا يغ 

دأيكت دغن دوا اوتس تالي. 
تيبا2  دي 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:

ِكيَنُة َتَنزََّلْت  ِتْلَك السَّ
ِباْلُقْرءاِن.

)رواية البخاري(
 مقصود:

ايتوله سكينة )مالئكة( يغ 
تورون دسببكن )باخاءن( 

القرءان.

فريسما علمو

باخ اية 5-1 سورة الكهف دهادفن ضورو.  .1
فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.  .3
رسول اهلل  مغضالقكن اومت بضيندا ممباخ دان   .4

 سورة الكهف.
كموكاكن حجه كلبيهن ممباخ دان  سورة الكهف.  

اكتيؤيتي تسميع دان تحسين

برتجويد لنخر بتول فوتوغن اية
ۈ ۈ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
ۉ ۉ ې  ېې 

اكتيؤيتي

فنيالين
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ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

مك جاغنله كامو ممبيناساكن ديريمو كران بردوكاخيتا 
ترهادف فربواتن مريك، جك مريك اغضن برايمان كفد 

كترغن القرءان اين.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ  
ڃ  چ   چ

  سسوغضوهث كامي جاديكن اف2 يغ اد دبومي سباضاي 
مريك،  مغوجي  هندق  كامي  كران  باضيث،  فرهياسن 

سيافاكه انتاراث يغ لبيه باءيق عملث.

ڃ ڃ ڃ چ چ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ      ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
)سورة الَكْهف، 18: اية 10 – 6(

باخاءن اية حفظن

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

بيمبيغن كجاياءناونيت 2  
باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.19.1

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد
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1.19.4

بيمبيغ موريد اونتوق 
مغعملكن اية دالم صالة 

دان ذيكير سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    
دان سسوغضوهث كامي اكن جاديكن اف2 يغ اد دبومي 

ايت سباضاي تانه يغ تندوس.

   ک  ک  ک  ک  گ    
منخاري  فمودا  سكومفولن  كتيك  فريستيوا(  )ايغتكنله 

تمفت فرليندوغن كضوا.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  

اداكه كامو مثغك قيصه أصحاب الكهف دان الرقيم ايت 
سهاج يغ منعجوبكن انتارا تندا2 يغ ممبوقتيكن ككواساءن 

كامي. 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ  
ڱ  ں    

كورنياكنله  كامي!  توهن  “واهاي  بردعاء،  مريك  اللو 
دالم  بنر  يغ  فتونجوق  بريله  دان  سيسيمو،  دري  رحمة 

اوروسن كامي.

َبِري مثاتاكن  اإلمام الطَّ
ببراف فندغن علماء تنتغ 
مقصود الرَِّقيم، انتاراث 

ترماسوقله:
s نام سبواه باتو يغ ترتوليس 
فداث نام دان قيصه فمودا 

أصحاب الكهف. 
s نام سبواه لمبه يغ ترلتق 
دضوا تمفت فرليندوغن 
فمودا أصحاب الكهف.

فريسما علمو

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 10
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حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد            
 ٹ  ڤ  ڤٹ  ٹ 

ڄ  ڃڄ  ڄ  ڄڦ   ڦ  

  ڇ  ڇ  ڍ چ  چ  ڇ  ڇ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڍ  ڌ   

   ک  ک  ک  ک  گ

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

  ڈ    ژ  ژ  ڑ ڑ

  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    

ٿ  ٿ  ٹ

اينتي ساري اية

1

  اهلل
مموجوق 
رسول اهلل 
 سوفايا 

تيدق 
بردوكاخيتا 
ترهادف 
كأيغكرن 
مشركين.

3

اوجين اهلل 
 اداله 
اونتوق 

مميليه اورغ 
يغ ترباءيق 

عملنث.

2
  اهلل

منجاديكن 
فرهياسن دنيا 
سفرتي هرتا 
بندا دان انق 
فينق سباضاي 

سواتو 
اوجين كفد 

ماءنسي.

4
اورغ برايمان 
براس بهاضيا 
مالكوكن 
كطاعتن 
سكاليفون 
مغهادفي 
كروميتن 
هيدوف.

  أبو َسِعيد الُخْدِري
  مروايتكن بهاوا رسول اهلل

برسبدا:
َمْن َقَرأَ ُسوَرَة اْلَكْهِف ِفي َيْوِم 
ُجُمَعٍة َأَضاَء َلُه ِمَن النُّوِر ِفيَما 

َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَبْيِت اْلَعِتيِق.
)رواية الَبْيَهِقي(

 مقصود: 
سسيافا يغ ممباخ سورة 

الكهف فد هاري جمعة، 
ترفنخرله خهاي اونتوقث دأنتارا 

ديريث دغن بيت اهلل.

فريسما علمو 1.19.2

1.19.3
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فردغركن باخاءن حفظن اندا كفد راكن.  .1

مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن حفظن اندا.  .2

جالنكن اكتيؤيتي Hot Seat اونتوق ممنتفكن حفظن   .3

ضمبرن اكتيؤيتي Hot Seatاية 10-6 سورة الكهف.

برتجويد لنخر بتول فوتوغن اية
ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ

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

    ڃ    ڃ  ڃ  چ
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

اكتيؤيتي

فنيالين
باخ اية 10-6 سورة الكهف دهادفن ضورو.  .1

فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2
ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.  .3

اية القرءان يغ دحفظ فرلو دجاض سوفايا تيدق هيلغ   .4
درفد ايغتن.

حفظن  اية  ممباخ  عملن  ممبوداياكن  اندا  باضايمان   
دالم كهيدوفن.
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فنمبهن اتاو فمنجغنبهاس

ممنجغكن سوارا فد حروف مد اتاو حروف لينايستيله

حكوم تجويد: حكوم مد فالجرن
3

بهاضين حكوم مد

مد أصلي مد فرعي1 2

مقصود حكوم مد 1.20.1

• مد َواِجب ُمتَِّصل
• مد َجاِئز ُمْنَفِصل

• مد َبَدل
ُكون • مد َعاِرض لِلسُّ

• مد لِين
• مد ِعوض

• مد َلِزم َكِلِمي
• مد َلِزم َحْرِفي

• مد َفَرق
• مد ِصَلة

حروف مد اد تيض

و ُ
ا يَ ِ

حروف مد

حروف لين اد دوا

و يَ َ

حروف لين

فريسما علمو

فريسما علمو
مد فرعي اياله ممنجغكن سوارا 
فد حروف مد يغ برتمو سلفسث 
حروف همزه اتاو حروف لءين 

.) ْ
يغ برتندا سكون )

13ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3
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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(

مد أصلي/ طبيعي

حروف مد برتمو دغن حروف )ء( دالم 
ساتو كليمه.

خارا باخاءن : 2 حركة

خارا باخاءن : 4 اتاو 5 حركة

مد َواِجب ُمتَِّصل

مقصود
خونتوه

خارا باخاءن

فتونجوق 

حروف مد )ا و ي(   .1

يغ تيدق برباريس 
دأتسث سفرتي:

)ٻ-           ڦ      -            گ(  
تردافت تندا حروف   .2

الف كخيل )  ( 
سفرتي: ٹ -
واو كخيل )  (    

سفرتي:  -  ٻ 
دان ياء كخيل )  (   

سفرتي: ڇ 
حروف زيادة )تمبهن( يغ   .3

برتندا )  ( اداله بوكن 
حروف مد سفرتي: 
ڄ - ۈئ

قاعدة بركاءيتن حروف 
مد دالم رسم عثماني 

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 14
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مد َجاِئز ُمْنَفِصل
حروف مد برتمو دغن حروف )ء( فد 

دوا كليمه برلءينن.

خارا باخاءن : 4 اتاو 5 حركة

حروف )ء( برتمو دغن حروف مد  
دالم ساتو كليمه.

خارا باخاءن : 2 حركة

مد َبَدل

ء برتمو ي ء برتمو و ء برتمو ا
حئ ۇئ ھ

خت  مت ٹ ڦ

فريسما علمو
حروف ه دان ي دالم 
ببراف كليمه جوض 

اياله مد جائز منفصل، 
دباخ  4 اتاو 5 حركة 

تنفا مموتوسكن باخاءن 
فد كليمه يغ فرتام كران 
حروف2 ايت مروفاكن 

ضابوغن دوا كليمه.
خونتوهث:

ڱ                         ڱ  ڱ

دناماكن مد بدل كران: 
حروف مد ترسبوت   s

اياله ضنتين كفد 
حروف ء. 

حروف ء كدوا   s
دتوكر كفد حروف 
مد مغيكوت باريس 

حروف ء فرتام.
خونتوه:  

آَدَم اَْأَدَم     
إْيَماٍن اِْأَماٍن    

15ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3
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مقصود
خونتوه

خارا باخاءن

فتونجوق 

دناماكن مد لين 
جك باخاءن سخارا 
وقف. افابيال باخاءن 

سخارا وصل، 
حروف ترسبوت 

ككل سباضاي 
حروف لين سهاج.

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

خارا باخاءن : 2، 4 اتاو 6 حركة

ُكون مد َعاِرض لِلسُّ

سكون  برتندا  ي(  دان  )و  لين  حروف 
ددهولوءي سبلومث حروف برباريس اتس 

دان دباخ سخارا وقف.

خارا باخاءن : 2، 4 اتاو 6 حركة

مد ِلين

حروف ياء حروف واو
ٻٻ ٿ  ٿ

 ڻ  ڻۀ ڀڀ

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 16
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خارا باخاءن : دباخ باريس ساتو دأتس 
سقدر 2 حركة

مد ِعَوض

ھ  ے  ڻ  ڻ   ۀ

ڻ  ڻ  ۀ  ڻ     ۀ

  )-ً( دأتس  دوا  برباريس  يغ  مد  حروف 
دباخ دغن باريس ساتو دأتس )َ-( كتيك 

وقف، دغن باخاءن مد.

1.20.2

1.20.3

نوتا ضورو

مينتا موريد مننتوكن باخاءن ستياف حكوم 
مد ماللوءي قاعده تسميع دان لتيه توبي.

s بيمبيغ موريد مغعملكن حكوم تجويد يغ 
دفالجري دغن استقامة.

s ضورو دسارن ممبوات قاعده موده اونتوق 

ممودهكن موريد مغواساءي حكوم مد.

17ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3
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فنيالين

اكتيؤيتي
سخارا بركومفولن، تنتوكن حكوم مد دالم اية 257 سورة البقرة.  .1

تنتوكن قدر حركة باضي كليمه برايكوت:  .3

ثاتاكن مقصود مد يغ برايكوت:  .1

سنارايكن دوا خونتوه باضي ستياف حكوم برايكوت برسرتا خارا باخاءن.  .2
مد واجب متصل iمد ِعوض iii مد َبدل ii

مد جائز منفصل i

مد أصلي iii

مد لين ii

مد عارض للسكون iv

توليسكن خونتوه كليمه درفد اية 1 هيغض 10 سورة الكهف يغ مغاندوغي حكوم   .4
مد سرتا جلسكن خارا باخاءنث.

قدر حركةاية
iڄ  ڄ   ڄ     
iiٻ        
iiiڻ         
ivڱ

موريد مراقم باخاءن اية 1 هيغض 10 سورة الكهف دغن مغضوناكن الت2 يغ سسواي.   .2

كمودين، هانتركن راقمن كفد ضورو اونتوق دنيالي.

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

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 257(
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باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.21.1

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث 1.21.2

ٱ  ٻ  ٻ  
سسوغضوهث كامي جاديكن اونتوق فغهوني نراك جهنم

ٻ  ٻ  پ  پپ  
راماي درفد ضولوغن جين دان ماءنسي.

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
)اية  ممهمي  ماهو  تيدق  )تتافي(  هاتي  ممفوثاءي  مريك 

اهلل ( دغنث

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
دان يغ ممفوثاءي مات )تتافي( تيدق ماهو مليهت )بوقتي 

كأساءن اهلل ( دغنث

ڃ ڃ ڃ چ چ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  
)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 179(

فنخاءيندرا يغ دمنفعتكن فالجرن
4

باخاءن اية كفهمن

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=882
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  
سرتا يغ ممفوثاءي تليغا )تتافي( تيدق ماهو مندغر )اجرن 

دان نصيحت( دغنث.

ٹ  ڤ  
مريك ايت )دأومفاماكن( سفرتي بيناتغ ترنقن

ڤ  ڤ  ڤڦ  
بهكن مريك لبيه سست الضي.

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
مريك ايتوله اورغ يغ الالي.

نراك دان   منخيفتا  َكِثير، اهلل  اْبُن  اإِلَمام  منوروت 
جين  كالغن  درفد  فغهونيث  بسر  سبهاضين  منجاديكن 

دان ماءنسي. سمواث برضنتوغ كفد عملن مريك.

ماءنسي يغ برعمل دغن 
عملن بوروق دان كفور 
 كفد اهلل

ماسوق نراك

ماءنسي يغ برعمل دغن 
عملن باءيق برلندسكن 
 كأيمانن كفد اهلل

ماسوق شرض

عملن
عملكن دعاء اونتوق 

منجاءوهي ديري درفد عذاب 
افي نراك.

أَبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا 
رسول اهلِل  بردعاء:

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َعَذاِب اْلَقْبِر، َوَعَذاِب النَّاِر

)متفق عليه(
مقصود:

يا اهلل، سسوغضوهث اكو 
مموهون فرليندوغنمو درفد 

عذاب قبور دان عذاب 
نراك.

فغهوني نراك 1.21.3
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اهلل  منخريتاكن ببراف كأداءن فغهوني 
نراك، انتاراث ترماسوقله:

فغهوني نراك دسيريت براماي-راماي كنراك 1
دالم كأداءن ترتيارف دأتس موكاث.

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

عمل صالح.
2

اورغ يغ مثليويغ درفد جالن يغ بنر منجادي باهن 
باكر افي نراك جهنم. 3

موك فغهوني نراك هيتم لضم عاقبة فندوستاءن 
. مريك ترهادف اهلل 4

 اورغ منافق دان كافير ككل ددالم نراك
سالما-الماث اتس ككفورن. 5

اهلل  برفرمان:
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

)سورة َغاِفر، 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.”

فريسما علمو
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خارا منخاري كبنرن 1.21.3

ممهمي اية٢ القرءان دان 
 حديث رسول اهلل

تليغا مندغر اية٢ القرءان، 
حديث رسول اهلل  دان 
ذيكير٢ اونتوق مننغكن جيوا

مغمبيل اعتبار درفد تندا٢ 
كبسرن اهلل  سباضاي 
فنخيفتا ماللوءي كجادين 

عالم سمستا

مات مليهت سضاال خيفتاءن 
اهلل  سفرتي مليهت كجادين 

ضونوغ-ضانغ دان الءوت، 
دافت منمبهكن كأيمانن.

1

2

3

4

خارا ممنفعتكن 
فنخاءيندرا اونتوق 

منخاري كبنرن دغن 
مالكوكن فركارا 

معروف

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 22

ن دان كفهمن – باخاء بيدغ  القرءان 



1.21.5

بيمبيغ موريد اضر 
ممنفعتكن فنخاءيندرا دغن 

باءيق سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

خارا ممنفعتكن 
فنخاءيندرا اونتوق 

منخاري كبنرن دغن 
منخضه كموغكرن

براوسها 
ممبتولكن ساله فهم 

كاندوغن اية٢ القرءان دان 
 حديث رسول اهلل

براوسها مثدركن
ماءنسي سوفايا تيدق 

الالي درفد مرنوغ تندا٢ 
كبسرن اهلل  يغ اد
فد عالم سمستا 

براوسها منجاءوهكن 
ديري درفد مليهت 
فركارا٢ يغ حرام

براوسها مغيلقكن 
ديري درفد مندغر 
فركارا٢ يغ نيضاتيف

1

2

3

4
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فغاجرن اية

اهلل  برفرمان:
 ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

ىئی  ی ی  ی  جئ 
)سورة اإِلْسَراء، 17: اية 36(

مقصود:
سسوغضوهث فندغرن، فغليهتن 

دان هاتي، سمواث اكن دتاث 
اف٢ يغ دالكوكن.

فريسما علمو

1.21.4

سباضاي اومت إسالم:

1
كيت هندقله ملقساناكن سضاال فرينته اهلل  دان 

منيغضلكن الرغنث سوفايا دجاءوهكن درفد نراك 
جهنم.

3
كيت هندقله منظاهيركن كلبيهن ماءنسي بربنديغ 

بيناتغ ترنقن دغن ممنفعتكن فنخاءيندرا اونتوق 
كباءيقن دنيا دان اخيرة.

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

كيت هندقله مغيلقكن ديري درفد منجادي اورغ 4
. يغ الالي اضر تيدق دعذاب اوليه اهلل
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اكتيؤيتي

هاتيپ  پپ

جين دان ماءنسيڀ

اورغ يغ الاليٺ

ماتٿ

تليغاڤ

سفرتي بيناتغ ترنقنڦ

لقساناكن اكتيؤيتي Jigsaw Problem Solving اونتوق   .1

منخاري فادنن مقصود فوتوغن اية دباوه دغن بتول.

لقساناكن اكتيؤيتي Shout Out اونتوق مثنارايكن خارا   .2

ممنفعتكن  اونتوق  موريد  اوليه  دضوناكن  بوليه  يغ 
هاتي، مات دان تليغا.

خاري خيري٢ فغهوني شرض دان فغهوني نراك   .3
ماللوءي اينترنيت. بنتغكن دافتن اندا دهادفن كلس.

فغهوني  تنتغ  منجلسكن  اونتوق  فميكيرن  فتا  بينا   .4
نراك سفرتي دالم اية 179 سورة اأَلْعَراف.

Shout Out ضمبرن اكتيؤيتي
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فنيالين

ترغكن تيض كأداءن فغهوني نراك.  .3
ترغكن دوا خارا ممنفعتكن:  .4

باخ اية 179 سورة األعراف دهادفن ضورو.  .1
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

فوتوغن اية
iپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
iiٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
iiiٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ

تليغاماتهاتي

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .5

هاتي  ممنفعتكن  يغ  موريد  اياله  برجاي  يغ  موريد   .6
اونتوق   مات  فركارا،  سسواتو  ممهمي  اونتوق 
ممباخ بوكو دان تليغا اونتوق مندغر فغاجرن ضورو.
كموكاكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  
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باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.22.1

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث 1.22.2

ۉ  ۉ   ې  ې  
دان سبوتله )نام( توهنمو دالم هاتيمو

ەئ   ەئ  
فد وقتو فاضي دان فتغ

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
سرتا جاغنله اغكاو ترماسوق اورغ يغ الالي.

ې  ې  ى  ى ائ  ائ  
دغن مرنده ديري دان راس تاكوت سرتا تيدق مثاريغكن سوارا

ڃ ڃ ڃ چ چ

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى ائ  ائ  ەئ   ەئ  
وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی        ی  ی     
)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 206 – 205(

ذيكير فننغ هاتي فالجرن
5

باخاءن اية كفهمن

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=883
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َكِثير، اهلل  ممرينتهكن ماءنسي  منوروت اِلَمام اْبُن 
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.

ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  
تيدق ايغكر درفد برعبادة كفداث.

ىئ  
مريك سنتياس برتسبيح باضيث

ی  ی        ی  ی  
سرتا كفداث جوا مريك برسجود.

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
سسوغضوهث مريك )مالئكة( يغ اد دسيسي توهنمو

عملن
سجود تالوة

اومت إسالم دسنتكن  	s
اونتوق ملقساناكن سجود 

تالوة افابيال ممباخ اتاو 
مندغر اية٢ القرءان يغ 

ممفوثاءي تندا ی.
اورغ يغ سدغ صالة فرلو  	s
برنية اونتوق سجود ددالم 
هاتي، اللو سجود سكالي 

سفرتي سجود بياسا. كمودين 
باغون اونتوق منروسكن 

صالة سفرتي بياسا.
باضي اورغ يغ براد دلوار   s

صالة، هندقله برنية اونتوق 
سجود، تكبيرة اإلحرام، سجود 
سكالي، دودوق سلفس سجود 

دان ممبريكن سالم. 
باخاءن كتيك سجود اياله:  s

َرُه  َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ  
ِتِه  َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه ِبَحْوِلِه َوُقوَّ

َفَتَباَرَك اهللُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن.
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.

 فرينته اهلل 1.22.3
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عملن
ذيكير يغ ترباءيق اياله ذيكير 

يغ مأثور، سفرتي:
s ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

اَل إِٰلَه ِإالَّ اهلُل 	s
ُسْبَحاَن اهلل 	s
اْلَحْمُد هلِلِ 	s
اهلُل َأْكَبُر 	s

َة ِإالَّ ِباهلِل اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ 	s
َأْسَتْغِفُر اهلل 	s

َة ِإالَّ ِباهلِل َما َشاَء اهللُ اَل ُقوَّ 	s
َحْسِبَي اهللُ َوِنْعَم اْلَوِكيل 	s

ى   ائ  ...     
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 152(

مقصود:
اوليه ايت، ايغتله كامو كفداكو، سوفايا اكو ممبالس كامو 

)دغن كباءيقن( ...

اهلل  برفرمان:

مقصود ذيكير 1.22.4

ايغتنبهاس

مغيغتي اهلل  سام اد ماللوءي هاتي اتاو ليسن.ايستيله

1

2

3

4

5

فرانن ذيكير

      منيمبولكن
راس شكور كفد

 اهلل
مننترمكن هاتي

منجاءوهكن 
 ديري درفد 
 مالكوكن
   معصية

     ممبري 
    فتونجوق 
كجالن يغ بنر

منجادي فريساي فريبادي 
درفد ضغضوان شيطان

منوروت اْلَقاِضي ِعَياض ذيكير 
دالم هاتي:

s ذيكير دغن منومفوكن 
فيكيرن كفد كأضوغن دان 
 ككواساءن اهلل

s منطاعتي فرينته اهلل  دان 
منيغضلكن الرغنث

)شرح مسلم اوليه المام النََّوِوي(

فريسما علمو

فرانن ذيكير 1.22.5
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فارا علماء مثاتاكن بهاوا ادب برذيكير يغ الءين ترماسوقله:

ممبرسيهكن مولوت درفد ككوتورن دان مثوخيكن 
ديري درفد حدث.

1

ممستيكن تمفت ذيكير برسيه درفد ككوتورن دان 
سوخي درفد نجيس.

2

مغهادف قبلة كتيك براد دالم مجليس ذيكير. 3

برذيكير دغن تنغ دان خشوع. 4

براوسها اونتوق ممهمي مقصود لفظ ذيكير. 5

برذيكير برساما-سام امام سفرتي سلفس صالة 
برجماعه.

6

مميليه وقتو يغ أفضل سفرتي سلفس صالة فرض. 7

سسواي  تيدق  يغ  كأداءن٢  دالم  برذيكير  مغيلقكن 
سفرتي كتيك سدغ قضاء حاجة.

8

عملن
دعاء اضر دفرموده اونتوق 

برذيكير:
اللَُّهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك 

َوُحْسِن ِعَباَدِتَك.
مقصود:

يا اهلل، تولوغله اكو اونتوق 
برذيكير مغيغتيمو، برشكور 

كفدامو دان برعبادة اونتوقمو 
سباءيق-باءيقث.

ادب برذيكير

برذيكير دغن سوارا 
يغ لمبوت

برذيكير دغن فنوه راس 
 تاكوت كفد اهلل

برذيكير دغن فنوه 
مرنده ديري

 سنتياس مغيغتي
اهلل  دالم هاتي

ادب برذيكير 1.22.5
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ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ   ڳ       

اَفات، 37: اية 166 – 164( )سورة الصَّ
مقصود:

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

درفد سبارغ صيفت ككورغن.

منوروت الشيخ َوْهَبة الزَُّحْيِلي، دالم كتاب التفسير المنير، 
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

  كفاتوهن مالئكة دالم برذيكير كفد اهلل 1.22.6

أبو َذر  مروايتكن بهاوا كتيك رسول اهلل  دتاث تنتغ 
اوخفن يغ فاليغ أفضل، بضيندا  منجواب:

َما اْصَطَفى اهللُ ِلَمَلِئَكِتِه َأْو ِلِعَباِدِه: ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه
)رواية مسلم(

مقصود:
اوخفن يغ دفيليه اوليه اهلل  اونتوق مالئكة اتاو همباث:

ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه 
)مها سوخي اهلل دان سضاال فوجي باضيث(.
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فغاجرن اية

عملن
  أبو موسى األشعري

  مروايتكن بهاوا رسول اهلل
برسبدا:

َأيَُّها النَّاُس اْرَبُعوا َعَلى 
َأْنُفِسُكْم، ِإنَُّكْم َلْيَس َتْدُعوَن 
َأَصمَّ َوَل َغاِئًبا، ِإنَُّكْم َتْدُعوَن 

َسِميًعا َقِريًبا، َوُهَو َمَعُكْم
)ُمتََّفٌق َعَلْيه(

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.

سباضاي اومت إسالم: 

1  كيت هندقله سنتياس برذيكير كفد اهلل
سفنجغ ماس اضر هيدوف كيت لبيه تنغ.

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

2
كيت هندقله ملمبوتكن سوارا كتيك برذيكير 

اضر دافت منداتغكن راس خشوع، تاكوت 
. دان رنده ديري كفد اهلل

4
كيت هندقله منخونتوهي كفاتوهن فارا مالئكة 

يغ سنتياس برذيكير اضر تيدق الالي دان 
سومبوغ.

1.22.7

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 32

ن دان كفهمن – باخاء بيدغ  القرءان 



اكتيؤيتي

1.22.8

بيمبيغ موريد اضر مالزيمي 
ذيكير دالم كهيدوفن 

سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

لقساناكن اكتيؤيتي Chain Line اونتوق منخاري مقصود باضي ستياف فوتوغن اية   .1

برايكوت:

بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن ادب٢ برذيكير    . 2

دالم اية 206 – 205 سورة األعراف.
لقساناكن اكتيؤيتي Qudrat Activity اونتوق موريد مثومبغ   .3

ايديا باضي منخاري قاعده ممبوداياكن عملن برذيكير 
دالم كالغن موريد.

الونكن ذيكير سلفس صالة برجماعه دغن دكتواءي   .4

اوليه سأورغ امام.
خاري ذيكير٢ يغ مأثور ماللوءي اينترنيت دان فرسمبهكنث   .5

دهادفن كلس سخارا بركومفولن.

ۉ  ۉ   ې  ې 

ەئ   ەئ

ېئ     ېئ   ىئ  ىئ

ې  ې

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

ىئ

  ى  ى ائ  ائ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

ی  ی        ی

ضمبرن اكتيؤيتي برذيكير دغن ممباخ المأثورة

33ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3

ن دان كفهمن – باخاء بيدغ  القرءان 



فنيالين
باخ اية 206 - 205 سورة األعراف دهادفن ضورو سخارا   .1

برتجويد.
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

 فوتوغن اية
iۉ  ۉ   ې  ې

iiې  ې  ى  ى ائ  ائ

iiiوئ    وئ  ۇئ  ۇئ

ivېئ     ېئ   ىئ  ىئ

جلسكن فرينته اهلل  دالم اية 206 - 205 سورة األعراف.  .3
4.   افاكه  مقصود ذيكير؟

جلسكن دوا فرانن ذيكير.  .5

جلسكن تيض ادب برذيكير.  .6

. ترغكن كفاتوهن مالئكة دالم برذيكير كفد اهلل  .7

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .8

أسية براس كلوه كسه، اللو دي برذيكير اونتوق مننغكن   .9
هاتيث. نامون، هاتيث ماسيه تيدق تنغ.

مغافاكه سيتواسي دأتس برالكو؟ هورايكن.  
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ٱ  ٻ  
دان  )برهجره  موال٢  يغ  ياءيت  تردهولو،  يغ  اورغ  دان 

ممبري بنتوان(

ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ       
)سورة التَّْوَبة، 9: اية 100(

ٻ  ٻ  ٻ  
دالم كالغن اورغ مهاجرين دان أنصار

پ   پ  پ  
سرتا اورغ يغ مغيكوتي مريك دغن كباءيقن

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
اهلل مريضاءي مريك دان مريك فوال مريضاءيث.

ٺ    ٺ  ٺ  
اهلل جوض مثدياكن اونتوق مريك شرض٢

ضينراسي اوغضول فالجرن
6

باخاءن اية كفهمن

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

باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.23.1

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث 1.23.2
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أنصارمهاجرين
فندودوق مكة يغ برايمان 

كفد رسول اهلل . مريك 
برهجره كمدينة دان تيغضل 

دسان. 

فندودوق مدينة درفد كالغن 
قبيلة َأْوس دان َخْزَرج يغ 

 . برايمان كفد رسول اهلل
  مريك ممبنتو رسول اهلل

دان ضولوغن مهاجرين كتيك 
تيبا دمدينة.

خونتوهث َحْمَزة ْبن َعْبد 
اْلُمَطلِّب، عبد اهلل ْبن 

ار ْبن َياِسر،  َمْسُعود، َعمَّ
َأْسَماء ِبْنت أَُبو َبكر

اِمت  خونتوهث ُعَباَده ْبن الصَّ
 ، َسعد ْبن الرَِّبيع ،

أََنس ْبن َماِلك ، ُأم 
 ُسَلْيم ِبْنت ِمْلَحان

يغ مندمفيغيبهاس

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

ٺ  ٿ  ٿ  
يغ مغالير دباوهث سوغاي٢

ٿ  ٿ  ٹٹ  
مريك ككل ددالمث سالما-الماث.

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ايتوله كمنغن يغ بسر.

 انتارا صحابت رسول اهلل  ترماسوقله مهاجرين
دان أنصار.

10 صحابت يغ دجنجيكن 

شرض:

 يق دِّ أَُبو َبْكر الصِّ  .1
 اب ُعَمر بن اْلَخطَّ  .2

 ُعْثَمان بن َعفَّان  .3

 َعِلي بن أَِبي َطاِلب  .4

 َطْلَحة بن ُعَبْيِد اهلل  .5
 الزَُّبْير بن اْلَعوَّام   . 6

 َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْوف  .7
 َسْعد ْبن أَِبي َوقَّاص  .8

 َسِعيد ْبن َزْيد  .9
 أَُبو ُعَبْيَدة ْبن الَجرَّاح  .10

فريسما علمو

تعريف صحابت 1.23.3

دأغضركن جومله صحابت 
ملبيهي 000 100 اورغ. 

صحابت يغ فاليغ اخير منيغضل 
َفْيل َعاِمر ْبن  دنيا اياله أَُبو الطُّ
َواِثَلة اللَّْيِثي ، ياءيت فد 
تاهون 110 هجرة برساماءن 

دغن 728 مسيحي.

فريسما علمو
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ابن َمْسُعود  مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا:

َخْيُر النَّاِس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن 
َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم

)متفق عليه(
 مقصود:

سباءيق-باءيق ماءنسي اياله 
ضينراسيكو، كمودين ضينراسي 

يغ داتغ سلفسث، كمودين 
ضينراسي يغ سلفس درفد ايت.

فريسما علمو

 اهلل  مريضاءي فارا صحابت. اهلل  برفرمان:

...  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ...

)سورة التَّْوَبة، 9: اية 100(
مقصود:

... اهلل مريضاءي مريك دان مريك فوال مريضاءيث  ...

1

 فارا صحابت دجنجيكن دغن كمنغن.
اهلل  برفرمان:

گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک     
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    
)سورة الَفْتح، 48: اية 18(

مقصود:
برايمان،  يغ  اورغ  مريضاءي    اهلل  سسوغضوهث 
)واهاي  كفدامو  طاعة  برجنجي  مريك  كتيك 
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.

2

فغيعترافن اهلل  ترهادف فارا صحابت 1.23.3
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اهلل  منيغكتكن درجت فارا صحابت يغ ممبلنجاكن 
. هرتا دان برجواغ دجالن اهلل

اهلل  برفرمان:

... ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   

خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت
)سورة الَحِديد، 57: اية 10(

مقصود:
مريك ايت لبيه بسر درجتث درفد اورغ يغ ممبلنجاكن 
هرتاث سرتا توروت برفرغ سسوده ايت. دان تياف٢ 
ساتو فواق درفد كدوا-دواث اهلل جنجيكن بالسن يغ 
سباءيق-باءيقث، اهلل مها مندالم فغتاهوانث اكن اف يغ 

كامو كرجاكن.

3

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

پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ  
ڀ  ڀ...

)سورة اْلَفْتح، 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( ...

منوروت الشيخ َمْحُمود 4
ان، صحابت يغ فاليغ  حَّ الطَّ

موليا مغيكوت سوسونن اياله:

خلفاء الراشدين  .1
انم صحابت الءين يغ   .2

دجنجيكن شرض
تنترا َبَدر  .3
تنترا ُأُحد  .4

صحابت يغ ترليبت دغن   .5
َبْيَعُة الرِّْضَوان.

)َتْيِسير ُمْصَطَلِح اْلَحِديث(

فريسما علمو
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فغاجرن اية

1.23.5

بيمبيغ موريد منخونتوهي 
صيفت دان عملن فارا 

صحابت سرتا مغعملكنث 
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو

1.22.4

1
كيت هندقله سنتياس 

برلومبا-لومبا دالم 
اوروسن كباءيقن اضر 
كيت منجادي سفرتي 

اِبُقوَن اْلَوَُّلون.  السَّ
مريك ممبنتو فرجواغن 
رسول اهلل  كتيك 
اورغ الءين منولقث.

2
كيت هندقله برشكور 

كفد اهلل  اتس 
 سضاال نعمت كورنياءن

 اهلل  دغن
منجاءوهي الرغنث 
سوفايا كيت براوليه 

كسجهتراءن يغ 
برفنجغن.

4

 كيت هندقله
براوسها دغن 

منجاديكن عملن فارا 
صحابت سباضاي 

خونتوه ايكوتن سوفايا 
مندافت شرض يغ 

ابادي.

3

كيت هندقله 
مغيلقكن ديري درفد 
ممبنخي، منخال، 

منخاخي دان مغهينا 
فارا صحابت كران 

مريك اياله ضولوغن يغ 
. دريضاءي اهلل

منوروت الشيخ َوْهَبة الزَُّحْيِلي، سباضاي اومت إسالم: 
اِبُقوَن اْلَوَُّلون اياله: السَّ

s ضولوغن مهاجرين يغ 
برهجره سبلوم فرجنجين 

حديبية سفرتي 10 صحابت 
يغ دجنجيكن شرض اوليه 

. اهلل

s ضولوغن أنصار يغ مغيكت 
جنجي ستيا كتيك 

فرجنجين َعَقَبة فرتام دان 
كدوا.

)التَّْفِسير اْلُمِنير(

فريسما علمو
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اكتيؤيتي
جواب تكا سيلغ كات باضي مقصود كليمه برايكوت:  .1

12

3

4  56

78

9

منضق
اْلَفْوُز1
َجنَّاٍت2
َرِضَي5
اتََّبُعوُهم6
اْلَْنَهاُر7
َخاِلِديَن8

ملينتغ
اْلُمَهاِجِريَن3
اْلَنَصاِر4
ِبِإْحَساٍن8
َتْجِري9
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  بينا فتا فميكيرن اونتوق منرغكن فغيعترافن اهلل   . 2

ترهادف فارا صحابت.
منيالي عملن  اونتوق   Exit Cards اكتيؤيتي  لقساناكن   .3

فارا صحابت يغ بوليه دعملكن.
فريبادي  تنتغ  اينترنيت  ماللوءي  معلومت  خاري   .4 

كمودين  شرض،  ماسوق  دجامين  يغ  صحابت   10

.Inside-Outside Circle لقساناكن اكتيؤيتي

منخاري معلومت ماللوءي 
اينترنيت

ممبنتوق بولتن

بربينخغ سوءالن يغ دكموكاكن 

1

2

3
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فنيالين
باخ اية 100 سورة التوبة دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

مغهينا  اورغ  مندغر  سكيراث  اندا  تيندقن  هورايكن   

. صحابت رسول اهلل

.6

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پ  پ

ٿ  ٿ  ٹٹٹ  ٹ  ڤ

افاكه مقصود صحابت.  .3
جلسكن دوا فغيعترافن اهلل  ترهادف فارا صحابت.  .4

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .5

ساي فون سام.
ساي اد دغر، اد اورغ يغ 
مغهينا صحابت رسول اهلل.
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ڃ ڃ ڃ چ چ

ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌڌ 
ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ 
ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   
ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ 
ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې  ې  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى  ى   ې    ې  
ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ    وئ  
جئ   ی   ی   ی   ی     ىئ    ىئىئ   ېئ  

حئ  مئ  ىئ  
)سورة النُّور، 24: اية 31 – 30(

كواجيفن ممليهارا كحرمتن ديري فالجرن
7

باخاءن اية كفهمن

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

باخ اية دغن بتول، لنخر دان برتجويد 1.24.1
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ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌ     
كاتاكنله )واهاي محمد( كفد اورغ لالكي يغ برايمان سوفايا 
مريك مثكت فندغن مريك، دان ممليهارا كحرمتن مريك.

ک  ک    گ  گ  گ     
دان كاتاكنله كفد فرمفوان2 يغ برايمان سوفايا منوندوقكن 

فندغن مريك )درفد ممندغ يغ حرام(

ڳ  ڳ       ڳ ڱ    ڱ  ڱ  ڱ     
مريك  توبوه  فرهياسن  ممفرليهتكن  مريك  جاغنله  دان 

كخوالي يغ ظاهير درفداث

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ       
دان هندقله مريك مالبوهكن تودوغ كفاال كفارس دادا مريك

   ڎ  ڎ  ڈڈ      
يغ دمكين ايت لبيه سوخي باضي مريك

گ  ڳ      
دان ممليهارا كحرمتن مريك

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      
سسوغضوهث اهلل مها مغتاهوءي تنتغ اف2 يغ مريك كرجاكن.

رسول اهلل  برفسن اضر 
كيت منونايكن ببراف حق 

كتيك كيت دودوق دفيغضير 
جالن، ياءيت:

منوندوقكن فندغن  .1

مغيلقكن ضغضوان  .2

منجواب سالم  .3

أمر معروف نهي منكر  .4

)مفهوم حديث(

فريسما علمو

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث 1.24.2

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 44

ن دان كفهمن – باخاء بيدغ  القرءان 



ۀ  ۀ   ہ ہ ہ       
مريك  توبوه  فرهياسن  ممفرليهتكن  مريك  جاغنله  دان 

مالءينكن كفد سوامي مريك

   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      
اتاو باف مريك اتاو باف منتوا مريك

ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ      
اتاو انق2 مريك اتاو انق2 تيري مريك 

ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      
اتاو فرمفوان إسالم، اتاو همبا مريك

ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى      
اتاو اورغ ضاجي درفد اورغ لالكي يغ تله توا دان تيدق 

بركأيغينن كفد فرمفوان

ڭ  ڭڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ      
اتاو ساودارا2 مريك، اتاو انق2 ساودارا مريك يغ لالكي، 

اتاو انق2 ساودارا مريك يغ فرمفوان

ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ      
اتاو كانق2 يغ بلوم مغرتي تنتغ عورة فرمفوان الضي

ۆئ  ۆئ   ۈئ      
دان جاغنله مريك مغهنتقكن كاكي مريك

ضولوغن َمْحَرم باضي وانيتا:
باف كاندوغ  .1

داتوق  .2

باف منتوا  .3

انق دان خوخو لالكي  .4

مننتو لالكي  .5

انق تيري  .6

اديق براديق لالكي  .7

انق ساودارا  .8

انق لالكي سوسوان،   .9

باف سوسوان، ساودارا 
سوسوان، باف ساودارا 

سوسوان دان انق ساودارا 
سوسوان 

فريسما علمو
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ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ      
اونتوق دكتاهوءي اورغ فرهياسن مريك يغ دسمبوثيكن

ىئ   ی    ی  ی ی  جئ      
دان برتوبتله كامو سكالين كفد اهلل واهاي اورغ يغ برايمان

حئ  مئ  ىئ      
سموض كامو برجاي.

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

سفرتي فربواتن زنا.

منوندوقكن فندغن 1

 فرينته اهلل

منوندوقكن 
فندغن

ممليهارا 
كحرمتن

منوتوف 
عورة

برتوبة

  انتارا توجوان فرينته اهلل
ترماسوقله:

مغهيندركن ماءنسي درفد   .1

كبوروقن دان دوسا.
منيغكتكن شعار إسالم.  .2

موجودكن مشاركت يغ   .3

امان دان هرموني.

فريسما علمو

فرينته اهلل  دالم اية 1.24.3

1234
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سنتياس 
 مغيغتي 

اهلل  دغن 
برذيكير

مغهيندري 1
تمفت2 
معصية

 سضرا2
مغاليهكن 

فندغن جك 
ترليهت فركارا 

معصية

 مميليه3
اونتوق مليهت 
باهن2 يغ باءيق 

دان برمنفعت

4
ممفرباثق 

عملن برفواسا

5
انتارا فندوان منوندوقكن فندغن ترماسوقله:

مغهيندركن فربواتن زنا، ليسبيان، هوموسيكسوال دان اوناني.1
برفاكاين يغ منفتي كهندق شرع.2
منجاض تاتاسوسيال دالم فرضاءولن ترماسوق دالم ميديا سوسيال.3
برخاكف فركاتاءن يغ باءيق، لمه لمبوت دان برسوفن.4

ممليهارا كحرمتن 2

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

سنتوهن باءيق دان سنتوهن 
تيدق باءيق

ايلقكن ديري درفد:

دسنتوه اوليه 
اورغ يغ 
بوكن محرم

دتونجوقكن 
ضمبر لوخه

دراب

1

2

3
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باجو يغ البوه دان لوغضر 
سرتا تيدق جارغ

لغن باجو فنجغ هيغض 
كفرضلغن تاغن

مماكاي ساروغ كاكي

كاءين اتاو سلوار يغ دفاكاي فرلو 
البوه هيغض كبوكو اللي

تودوغ يغ البوه منوتوفي 
دادا سرتا تيدق جارغ

فاكاين كتيك برهادفن دغن بوكن محرم

منوتوف عورة 3

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

خيري لالكي يغ تله توا 
ترماسوقله:

عقل مريك لمه.  s
تياد كأيغينن دان تيدق   s
برنفسو ترهادف وانيتا.

تيدق منخريتاكن فريحال   s
وانيتا.

خيري كانق2 يغ بلوم مغتاهوءي 
تنتغ عورة فرمفوان ترماسوقله: 

كانق2 يغ ماسيه كخيل   s
دان بلوم بالغ.

كانق2 يغ بلوم مغتاهوءي   s
حال وانيتا. 

كانق2 يغ بلوم دافت   s
ممبيذاكن انتارا وانيتا خنتيق 

دغن يغ تيدق خنتيق.
)فتيقن تفسير ابن كثير(

فريسما علمو
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انتارا شرط منوتوف عورة دالم 
إسالم ترماسوقله:

فاكاين يغ لوغضر. 	s
فاكاين يغ تيدق جارغ. 	s

فريسما علمو

برتوبة 4

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

كأداءن عورة سسأورغ فرمفوان:

1
كتيك برسام دغن 

وانيتا إسالم الءين

2
كتيك برسام 

دغن لالكي محرم

3
كتيك برسام دغن 

لالكي بوكن محرم 

4
كتيك برسام دغن 
وانيتا بوكن إسالم

درفد فوست هيغض لوتوت

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

دان تافق تاغن

سلوروه بادن كخوالي اغضوتا 
يغ ظاهير كتيك بكرجا 

خارا دان شرط برتوبة
مثسل اتس دوسا يغ دالكوكن.1
برهنتي مالكوكن دوسا.2
 برعزم تيدق مغولغي فربواتن دوسا.3
مينتا معاف دان ممولغكن حق كفد فميليقث.4
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رسول اهلل  برسبدا يغ 
برمقصود: “بريله جامينن 
كفداكو دغن انم فركارا، 

نسخاي اكو جامين باضيمو 
شرض: 

بركات بنرله افابيال بربيخارا  .1

تونايكنله جنجي  .2

سمفورناكنله امانه  .3

فليهاراله كمالوانمو  .4

تاهنله فندغنمو   .5

تاهنله كدوا-دوا تاغنمو   .6

درفد مالكوكن كجاهتن”

فريسما علمو

1.24.5

منصيحتي موريد اضر سنتياس 
منجاض باتس فرضاءولن دان 

ممليهارا كحرمتن ديري 
سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

فغاجرن اية
سباضاي اومت إسالم:

1
كيت هندقله منوندوقكن فندغن درفد مليهت فركارا2 

يغ حرام اضر براوليه بالسن شرض.

2
كيت هندقله ممليهارا كحرمتن ديري اضر كهيدوفن 

. درحمتي اهلل

3
كيت هندقله برفاكاين منوتوف عورة  اضر سالمت 

درفد كبوروقن دان ضغضوان.

4. كيت هندقله سنتياس برتوبة اضر دخينتاءي اهلل

1.24.4
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اكتيؤيتي

گ  ڳ ک  ک    گ  گ  گ

ڱ    ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ       ڳ

ۀ  ۀ   ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ

ہ ہ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ

ڭ  ڭ ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ

باخ فوتوغن اية برايكوت سخارا برفاسغن.   .1

كمودين خاري مقصودث:

سوامي كفد ايبو ساودارا  s
ابغ ايفر  	s
اديق ايفر 	s

سفوفو 	s
داتوق ساودارا 	s

اديق-براديق لالكي 	s
باف ساودارا سبله ايبو 	s

سوامي كفد نينيق ساودارا  s
باف تيري  s

اديق-براديق تيري  s
اديق اتاو ابغ اغكت  s

انق ساودارا   s
خوخو  s

باف اغكت  s

لقساناكن اكتيؤيتي Bus Stop سخارا بركومفولن. مينتا   .2

موريد مننداكن )✓( فد ضولوغن يغ بوليه برسالمن 
دغن وانيتا. تنداكن )X( فد ضولوغن يغ تيدق بوليه 

برسالمن دغن وانيتا.

سيمقن كنديري: اناليسيس خارا اندا برفاكاين مغيكوت   .3

سيتواسي. لغكفكن خرتا يغ تردافت دالم قيو. ار. كود 
كمودين تمفلكنث دالم بيليق اندا سباضاي فندوان.

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

بورغ سيمقن كنديري
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فنيالين
باخ اية 31 – 30 سورة النور دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت.  .2

جلسكن فرينته اهلل  يغ تركاندوغ دالم اية 31 – 30   .3
سورة النور.

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .4
فينومينا “سوافوتو” سماكين منولر دالم كالغن رماج.   .5
سوسيال  كالمن  ناءيق  مموات  سريغكالي  مريك 

ضمبر2 يغ تيدق منوتوف عورة.
كموكاكن فندافت اندا اونتوق مناغني ايسو اين درفد   

تروس برللواسا.
اكتيؤيتي“سوافوتو” فرلو 

منجاض ادب دان فرضاءولن انتارا 
لالكي دغن وانيتا

ڍ  ڌڇ  ڇ  ڍ

ڳ  ڳ       ڳڎ  ڎ  ڈڈ 

ىئ   ی    ی ہ ہ

حئ  مئ
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فالجرن
8

باخاءن اية كفهمن

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

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      
دياله يغ منخيفتاكن كامو درفد تانه

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      
كمودين درفد اءير مني، كمودين درفد سبوكو داره بكو

ڀ   ڀ  ٺ      
كمودين دي مغلواركن كامو بروفا انق كخيل

ٺ  ٺ  ٺ      
كمودين كامو دفليهارا سمفاي كفريغكت ديواس

 فنخيفتاءن ماءنسي بوقتي ككواساءن اهلل
باخ اية دغن بتول، لنخر دان برتجويد 1.25.1

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث 1.25.2

ڃ ڃ ڃ چ چ

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  
ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    
)سورة َغاِفر، 40: اية 67(
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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.

ڤ  ڤ  ڦ        
سوفايا كامو سمفاي كماس يغ دتنتوكن

ڦ  ڦ  ڦ        
دان سوفايا كامو ممهمي ككواساءن اهلل.

 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.

فريسما علمو

اهلل  منجاديكن ماءنسي فرتام، نبي ادم  درفد ساري 
بضيتو  ماءنسي  كجادين  فروسيس  )ُسَلَلة(.  تانه  فاتي 
اونيك، رافي دان دأتور دغن ساغت سمفورنا. حال اين 

. مروفاكن بوقتي ككواساءن اهلل

فروسيس كجادين ماءنسي 1.25.3

ُنْطَفة 1

ُنْطَفة مروفاكن فرخمفورن اءير مني يغ دكنلي 
دان  للكي  باضي   )sperma( سفرما  سباضاي 

اوؤوم )ovum( باضي فرمفوان.
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2)Zigot( َعَلَقة
 علقة اياله سضومفل داره يغ ترضانتوغ ددالم 

رحيم.
اهلل  منجاديكن رحيم ايبو سباضاي 
تمفت يغ فاليغ سسواي دان سلمت باضي 

فروسيس كجادين ماءنسي. 

مضغة اياله سكتول داضيغ يغ لمبوت.
تاهف اين مروفاكن فرموالءن باضي فرتومبوهن 
اغضوتا  فمبنتوقن  دان  تونجغ  سارف  اوتق، 

الءين سفرتي تليغا دان مات.

3)Embrio( ُمْضَغة

فد فريغكت جانين، فمبنتوقن سلوروه اغضوتا 
تله سمفورنا.

بهاوا  مثاتاكن  برسفاكت  علماء  فارا 
فمبنتوقن  سمفورناث  سلفس  دتيوف  روح 

اورضن۲ توبوه.
كران  دكاجي  دافت  تيدق  روح  حقيقة 
حقيقة اين مروفاكن انتارا رهسيا اهلل  دالم 

فنخيفتاءن ماءنسي.

)Fetus( جانين 4
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فاسا كهيدوفن ماءنسي 1.25.3

نوتا ضورو
1.25.5

بيمبيغ موريد ممفرباثق عملن صالح 
سخارا برادب دان استقامة.

كانق٢ 1

انق۲ بلجر برخاكف، برجالن، برماءين 
دان برضاءول دغن فرسكيترن مريك.

رماج 2

مريك موال دتكليفكن اهلل ، برتغضوغجواب دغن اف2 يغ 
دالكوكن برفندوكن اتورن شريعة.

ديواس 3

ماءنسي منخافاي تاهف 
كماتغن عقل يغ سمفورنا. 

مريك منريما تغضوغجواب يغ 
لبيه بسر دغن ممبينا كلوارض، 

منخاري رزقي دان مميمفين 
مشاركت.

توا 4

داي فيزيكل مريك سماكين 
لمه، نامون فغالمن هيدوف 

يغ تله داللوءي ساغت 
برهرض اونتوق دجاديكن 

فدومن كفد ضينراسي 
برايكوتث. 

ماتي 5

 كماتين مثدركن كيت اونتوق ممنفعتكن 
كهيدوفن دغن فركارا يغ ممبريكن 

كباءيقن تيدق هاث فد ديري سنديري، 
بهكن كفد اورغ الءين. 

دالم ستياف فاسا كهيدوفن ماءنسي، اهلل  بركواس ملتقكن كتتفن شريعة برسسواين 
دغن تاهف كسدياءن فسيكولوضي مريك.
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: فرمان اهلل

       
اِرَيات، 51: اية 21( )سورة الذَّ

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

كيت هندقله ميقيني بهاوا اهلل  مها بركواس منخيفتا ماءنسي دغن ساغت سمفورناث 1
اضركيت منجادي همبا يغ برتقوى.

مروفاكن2 ماءنسي  كران    اهلل  خيفتاءن  بادن  اغضوتا  مغهرضاءي  هندقله   كيت 
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

دالم 4 ترماسوق  تيدق  اضر  برشكور  سنتياس  يغ    اهلل  همبا  منجادي  هندقله  كيت 
ضولوغن يغ كفور دغن نعمتث.

سباضاي اومت إسلم:

فغاجرن اية 1.25.4

ككواساءن اهلل  فد فنخيفتاءن ماءنسي
انتارا بوقتي ككواساءن اهلل  ترماسوقله فنخيفتاءن ماءنسي. اهلل  مثرو ماءنسي 
دافت  دان مميكيركن كجادين مريك سنديري سوفايا  منليتي  سوفايا سنتياس 

مراساكن ككواساءن دان كهيبتن اهلل  سرتا كلمهن دان كهيناءن ماءنسي.
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اكتيؤيتي

 فوتوغن اية
i   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ii   پ  پ  پ

iii   ٺ  ٺ  ٺ

iv   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

v   ڦ  ڦ

مللوءي خارين اينترنيت، بينا فتا الير فروسيس فنخيفتاءن ماءنسي دالم القرءان دان   .1

بنتغكنث دهادفن كلس.
دغن  غافر  سورة   67 اية  فوتوغن  ممادنكن  دغن   Mix & Match اكتيؤيتي  لقساناكن   .2

مقصودث سخارا بركومفولن. فادنن يغ بتول دغن ماس ترفانتس اكن دكيرا سباضاي 
كومفولن خمرلغ.

باخ اية 67 سورة غافر دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1
ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

ترغكن بوقتي ككواساءن اهلل  فد فركارا برايكوت:  .3
فاسا كهيدوفن ماءنسي ii فروسيس كجادين ماءنسي  i  

ترغكن دوا فغاجرن اية 67 سورة غافر.  .4
تندا ككواساءن اهلل  جلس تربوقتي مللوءي ستياف خيفتاءنث. سبهاضين ماءنسي   .5
مغمبيل فغاجرن درفداث دان سبهاضين يغ الءين تيدق مليهتث سباضاي سسواتو يغ 

بوليه منيمبولكن كأينصافن.
    كموكاكن حجه اندا باضي مثوكوغ فثاتاءن دأتس.

فنيالين
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بيدغ  حديث
2

مسجد سلطان عبد العزيز شاه، شاه عالم، سالغور

)سورة النَّْجم، 53: اية 4 – 3(

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ 

مقصود:
دان دي تيدق ممفركاتاكن سسواتو منوروت كماهوان دان 
الءين  تيدق  ايت  دفركاتاكن  يغ  سضاال  سنديري.  فندافتث 

هاثاله وحي يغ دوحيوكن كفداث.
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َبْيَن  َتْعِدُل  ْمُس  الشَّ ِفيِه  َتْطُلُع  َيْوٍم  ُكلَّ  َصَدَقٌة،  َعَلْيِه  النَّاِس  ِمَن  ُسَلَمى  ُكلُّ 
اِلْثَنْيِن َصَدَقٌة، َوُتِعيُن الرَُّجَل ِفي َدابَِّتِه َفَتْحِمُلُه َعَلْيَها َأْو َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاَعُه 
َلِة َصَدَقٌة، َوُتِميُط  يَِّبُة َصَدَقٌة، َوُكلُّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها ِإَلى الصَّ َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّ

ِريِق َصَدَقٌة. اْلََذى َعِن الطَّ
)متفق عليه(

: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ، َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة

صدقه كونخي كباءيقن فالجرن
9

باخ حديث دغن بتول 2.6.1

باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث 2.6.2

ُكلُّ ُسَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة  
ستياف سندي دتوبوه بادن ماءنسي اياله صدقه باضيث

ْمُس    ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّ
ستياف هاري يغ تربيت فداث ماتاهاري

َوُتِعيُن الرَُّجَل ِفي َدابَِّتِه َفَتْحِمُلُه َعَلْيَها   
دان كامو ممبنتو سسأورغ مناءيقي توغضغنث

َتْعِدُل َبْيَن اِلْثَنْيِن َصَدَقٌة   
برتليغكه(  )يغ  اورغ  دوا  ترهادف  عاديل  برالكو  كامو 

أبو هريرة  اياله صحابت اياله صدقه
يغ فاليغ باثق  دان 

مروايتكن حديث. بلياو 
مروايتكن سباثق 374 5 حديث 

. رسول اهلل

فريسما علمو
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َأْو َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة  
اتاو كامو مغغكت بارغ٢ كأتس توغضغنث اياله صدقه

يَِّبُة َصَدَقٌة    َواْلَكِلَمُة الطَّ
دان فركاتاءن يغ باءيق اياله صدقه

ِريِق َصَدَقٌة    َوُتِميُط اْلََذى َعِن الطَّ
دان كامو مغاليهكن سسواتو يغ بربهاي دجالن اياله صدقه

َلِة َصَدَقٌة    َوُكلُّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها ِإَلى الصَّ
دان ستياف لغكه كامو برجالن اونتوق منونايكن صالة 

اياله صدقه

فربواتن برصدقه مرغكومي سضاال فركارا يغ باءيق. جابر بن 
عبد اهلل  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة
)رواية البخاري(

 مقصود:
ستياف فركارا يغ باءيق اياله صدقه.

فمبرينبهاس

سسواتو فمبرين يغ برتوجوان اونتوق مندكتكن ايستيله
 . ديري كفد اهلل

اهلل  برفرمان:
  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ   ۈۈ   ...
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 263(

 مقصود:
)منولق فمينتا٢ صدقه( دغن 

فركاتاءن يغ باءيق دان ممعافكن 
)كسيلفن مريك( اياله لبيه 
باءيق درفد صدقه )فمبرين( 

يغ دأيريغي )دغن فربواتن اتاو 
فركاتاءن يغ( مثاكيتكن هاتي...

فريسما علمو

الَقْلُيوِبي بركات: دناماكن صدقه 
كران صدقه ايت عملن يغ 

ْدق(،  منظاهيركن كبنرن )الصِّ
نية فمبري صدقه اونتوق 

. مغعبديكن ديري كفد اهلل

)الَمْوُسوَعة الِفْقِهيَّة الُكَوْيِتيَّة(

فريسما علمو

مقصود صدقه 2.6.3
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عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث

ممبنتو اورغ 
مناءيقي كندراءن 

برالكو عاديل 
دالم تيندقن

مندامايكن اورغ 
يغ برتليغكه

ممبنتو اورغ 
مغغكت بارغ 
كدالم كندراءنث

برجالن اونتوق 
منونايكن صالة 

مغوخفكن 
فركاتاءن يغ باءيق

مغاليهكن سسواتو يغ 
بربهاي دجالن

َعْبُد اهلِل ْبِن َعْمرو  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  كتيك دتاث 
تنتغ فربواتن مغيجيق  ايبو باف. 

بضيندا منجواب:

َيُسبُّ الرَُّجُل أََبا الرَُّجِل، َفَيُسبُّ 
أََباُه، َوَيُسبُّ أُمَُّه

)متفق عليه(
 مقصود:

سسأورغ مغيجيق باف سسأورغ 
يغ الءين، اللو دبالس دغن 

ايجيقن ترهادف باف دان ايبوث.

فريسما علمو

اْبِن َحجر دالم فتح البارِي 
بركات، كعاديلن باضي حاكيم 
اداله دغن ممبوات كفوتوسن، 
ماناكاال كعاديلن باضي اورغ 
الءين اياله مندامايكن اورغ يغ 

دالم  فرتليغكهن.

فريسما علمو عملن صدقه دالم حديث 2.6.4
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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

ممبنتو اورغ مناءيقي كندراءن اتاو مغغكت 
بارغث كدالم كندراءن

مريغنكن ببن اورغ الءين

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

اورغ كورغ اوفاي

مثوبوركن بودايا 
كومونيكاسي بركسن

مغيلقكن برالكوث فرتليغكهن

منمفيلكن ايميج دان فريبادي 
يغ دسنغي مننغكن هاتي فندغر

مغوخفكن فركاتاءن يغ باءيق

كلبيهن برعمل دغن عملن صدقه دالم حديث 2.6.5
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XYZ 123

دافت مغعملكن ضاي هيدوف صيحت

دبري خهاي يغ سمفورنا دالم 
كضلفن اخيرة كران برجالن دالم 

كضلفن صبح

برفلواغ ملقساناكن صدقه يغ 
الءين سفرتي مغاليهكن سسواتو يغ 

بربهاي دجالن

دتيغكتكن درجت دان دهافوسكن 
دوسا جك منوجو كمسجد دالم 

كأداءن بروضوء

برجالن اونتوق منونايكن صالة

ممبريكن كسليساءن كفد 
فغضونا يغ الءين مغورغكن ريسيكو كمالغن

 منونجوقكن كأيمانن كفد اهلل

مغاليهكن سسواتو يغ بربهاي دجالن

ضمبرن اومت إسالم منوجو كمسجد اونتوق منونايكن صالة
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ليم تيغكتن صدقه
برصدقه دغن دوءيت1
جك تيدق ممفو، 2

هندقله دي بكرجا 
سهيغض ممفو 
اونتوق برصدقه

جك تيدق ممفو، 3
هندقله دي ممبنتو 

اورغ يغ دالم 
كسوسهن

جك تيدق ممفو، 4
هندقله دي مثوروه 

كفد كباءيقن
جك تيدق ممفو، 5

هندقله دي مناهن 
ديريث درفد 

مالكوكن كبوروقن
)مفهوم حديث مسلم(

فريسما علمو

2.6.7

بيمبيغ موريد اضر فرواكتيف 
ممبري خدمت كفد اورغ 

الءين سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

فغاجرن حديث 2.6.6

سباضاي اومت إسالم: 

1
دان  تناض  ماس،  ممنفعتكن  سنتياس  هندقله  كيت 
كماهيرن يغ اد اونتوق ممبنتو اورغ الءين اضر منجادي 

اورغ برتقوى.

كيت هندقله ممبنتو اورغ مناءيقي كندراءن اتاو مغغكت 3
بارغ-بارغث اضر اهلل  مريغنكن اوروسن كيت.

4
كيت هندقله سنتياس برخاكف حال٢ يغ باءيق كران 
دان    اهلل  تندا كأيمانن كيت كفد  ايت مروفاكن 

هاري اخيرة.

كران 2 برتليغكه  يغ  اورغ  مندامايكن  هندقله  كيت 
ستياف موءمن برساودارا.

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

برجماعه 5 صالة  منونايكن  سنتياس  هندقله  كيت 
. دمسجد كران عملن اين بسر 
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اكتيؤيتي
فادنكن فوتوغن حديث برايكوت دغن ترجمهنث:  .1

ُكلُّ ُسَلَمى ِمَن 
النَّاس

كامو ممبنتو سسأورغ 
مناءيقي توغضغنث

يَِّبُة َصَدَقٌة ستياف لغكه كامو برجالن اْلَكِلَمُة الطَّ
اونتوق منونايكن صالة

ُتِعيُن الرَُّجَل ِفي 
َدابَِّتِه َفَتْحِمُلُه َعَلْيَها

كامو مغغكت بارغ٢ 
كأتس توغضغنث

ستياف سندي دتوبوه بادن َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاَعُه
ماءنسي

ُكلُّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها 
َلِة إَِلى الصَّ

فركاتاءن يغ باءيق اياله 
صدقه

لقساناكن اكتيؤيتي Table Talkers اونتوق ممبينخغكن خونتوه   .2

صدقه يغ بوليه دعملكن.
لقساناكن اكتيؤيتي Survey اونتوق مغكاجي عملن صدقه   .3

برداسركن حديث. بنتغكن دافتن ددالم كلس.

بوات خارين ماللوءي اينترنيت تنتغ قيصه صدقه دالم   .4

. كالغن فارا صحابت رسول اهلل

صدقه يغ دعملكن 
)سنارايكن(

ستياف
هاري

ستياف
ميغضو

ستياف
بولن

أََنس ْبن َماِلك  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا، َأْو 
َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمْنُه َطْيٌر، 
َأْو ِإْنَساٌن، َأْو َبِهيَمٌة، ِإلَّ َكاَن 

َلُه ِبِه َصَدَقٌة
)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.

فريسما علمو
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فلباضاي  منموكن  فرجالنن، دي  دالم  اونتوق كمسجد.  برجالن كاكي  عفيف   .5

سيتواسي. بينخغكن عملن صدقه يغ سسواي دغن سيتواسي ترسبوت. كمودين 
بنتغكنث دهادفن كلس.

MULA

سيتواسي

1
سيتواسي

2

سيتواسي

4

سيتواسي

5

سيتواسي

6

سيتواسي

3

برلومبا موتوسيكل

مليفق
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فنيالين
باخ حديث دهادفن ضورو.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن حديث برايكوت:  .2

فوتوغن حديث
iَتْعِدُل َبْيَن اِلْثَنْيِن
iiيَِّبُة اْلَكِلَمُة الطَّ
iiiَلِة ُكلُّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها إَِلى الصَّ
ivِريِق ُتِميُط اْلََذى َعِن الطَّ

ثاتاكن مقصود صدقه.  .3
جلسكن عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث.  .4

جلسكن دوا كلبيهن برعمل دغن دوا عملن صدقه يغ دثاتاكن دالم حديث.  .5

ترغكن دوا فغاجرن حديث.  .6

أم كلثوم بنت عقبة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:  .7

اُب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس، َفَيْنِمي َخْيًرا، َأْو َيُقوُل َخْيًرا َلْيَس اْلَكذَّ  
)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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هيندري صيفت نيضاتيف فالجرن
10

اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلَهَرِم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة 
اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر.                             

)رواية البخاري(

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  َيُقوُل: َكاَن َرُسوُل اهلِل  َيُقوُل:
باخ حديث دغن بتول 2.7.1

باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث 2.7.2

اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك  
يا اهلل، اكو مموهون فرليندوغنمو

ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل  
درفد صيفت لمه دان مالس

َواْلُجْبِن َواْلَهَرِم  
دان صيفت فغخوت دان ثاثوق

َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر  
دان اكو مموهون فرليندوغنمو درفد عذاب قبور

َوَأُعوُذ ِبَك
دان اكو مموهون فرليندوغنمو

ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت  
درفد فتنه كهيدوفن دان كماتين

أَنس بن َماِلك  مروفاكن 
 . فمبنتو فريبادي رسول اهلل
بلياو برخدمت اونتوق رسول 

اهلل  سجق برعمور 10 تاهون 
سهيغض رسول اهلل  وفاة. 
أنس مروايتكن سباثق 286 2 

. حديث رسول اهلل

فريسما علمو
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2.7.5

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

نوتا ضورو

صيفت يغ تيدق دسوكاءي 2.7.3

لمه، الونث قوات. 	s
لمه برمقصود منيغضلكن سسواتو يغ  	s
تيدق ممفو دالكوكن. اورغ يغ لمه 

موغكين اد كأيغينن اونتوق مالكوكن 
سسواتو كباءيقن، نامون دي تيدق ممفو 

مالكوكنث.
خونتوهث، موريد يغ تيدق ممفو  	s

ممبنتو ضورو مغغكت بارغ٢ كران 
ساكيت اتاو موريد تيغكتن تيض تيدق 
ممفو ممهمي ايسي فالجرن فريغكت 

اونيؤرسيتي.

لمه
مالس، الونث راجين. 	s

مالس برمقصود منيغضلكن سسواتو يغ  	s
ممفو دالكوكن. اورغ يغ مالس هاث 

ممفوثاءي سديكيت كأيغينن اتاو تيدق 
اد كأيغينن لغسوغ اونتوق مالكوكن 

كباءيقن.
خونتوهث، مالس صالة، مالس فواسا دان  	s

مالس مثرتاءي اكتيؤيتي كمشاركتن.

مالس

فغخوت، الونث براني. 	s
فغخوت برمقصود اورغ يغ تيدق براني  	s

مالكوكن اتاو مغهالغ سسواتو سيتواسي.
خونتوهث، تيدق منولوغ اورغ يغ  	s

دظاليمي دان تيدق منخضه كموغكرن.

فغخوت
ثاثوق اياله فثاكيت يغ مغضغضو  	s

كوارسن فيكيرن سسأورغ يغ مثببكنث 
بركالكوان سفرتي كانق٢.

ثاثوق
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فغاجرن حديث 2.7.4

سباضاي اومت إسالم: 

1
كيت هندقله سنتياس بردعاء اضر دجاءوهكن درفد 
  صيفت٢ يغ تيدق دسوكاءي كران رسول اهلل

سنديري توروت مموهون فرليندوغن درفد صيفت٢ 
ترسبوت واالوفون بضيندا سأورغ نبي.

كيت هندقله راجين براوسها منيغكتكن كباءيقن 3
اونتوق براوبه درفد كموندورن كفد كماجوان.

كيت هندقله براوسها اونتوق منجادي اورغ يغ 2
قوات كران سأورغ موءمن يغ قوات لبيه دخينتاءي 

. اوليه اهلل

كيت هندقله براني دالم سضاال فركارا كباءيقن كران 4
. صيفت اين صيفت فارا ولي اهلل

5
كيت هندقله مغعملكن ضاي هيدوف صيحت دان 

ممفرباثق عمل عبادة اضر دافت مغيلقكن ديري درفد 
صيفت ثاثوق.

عملن
أََنس ْبن َماِلك  مروايتكن 

بهاوا رسول اهلل  برسبدا:
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن 

اْلُجْبِن، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ 
ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك 

ْنَيا، َوَأُعوُذ ِبَك  ِمْن ِفْتَنِة الدُّ
ِمْن َعَذاِب اْلَقْبر

)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.
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اكتيؤيتي
فادنكن كليمه دباوه دغن مقصودث:  .1

مالساْلَعْجز

فتنه كماتيناْلَكَسل

عذاب قبوراْلُجْبن

لمهاْلَهَرم

ثاثوقَعَذاب اْلَقْبِر

فغخوتِفْتَنة اْلَمْحَيا

فتنه كهيدوفنِفْتَنة اْلَمَماِت

بينا فتا فميكيرن تنتغ سبب دان عاقبة برالكوث صيفت   .2

يغ تيدق دسوكاءي سفرتي يغ دثاتاكن دالم حديث.
توليس كارغن برتيماكن ساتو درفد صيفت يغ تيدق   .3

دثاتاكن  يغ   سفرتي  اهلل  اوليه رسول  دسوكاءي 
دالم حديث.

تنداكن )✓( فد بورغ محاسبه دباوه:  .4

تيدقكادغ٢ساللو
ساي قوات
ساي راجين
ساي براني

منوروت اْبن َدِقيق اْلِعيد، 
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.

)َفْتُح اْلَباِري الْبِن َحجر(

فريسما علمو
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اونتوق ممبينخغكن   Mix and match لقساناكن اكتيؤيتي  .5

حديث دان ترجمهنث.

اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك

ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل

َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة  

اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت

َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر

َواْلُجْبِن َواْلَهَرِم

 َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َيُقوُل:
َكاَن َرُسوُل اهلِل  َيُقوُل:

ترجمهن يغ تله دفادنكن

فيليه كد سخارا راوق

خاري ترجمهن حديث يغ سسواي  

موريد ممباخ حديث 
مغيكوت كد يغ دفراوليه

1

3

2

4
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باخ حديث دهادفن ضورو.  .1
ثاتاكن مقصود فوتوغن حديث برايكوت:  .2

فوتوغن حديث
iاللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل
iiَواْلُجْبِن َواْلَهَرِم

iiiَوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت

ivَوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر

ثاتاكن مقصود صيفت يغ تيدق دسوكاءي سفرتي يغ   .3
برايكوت:

ترغكن دوا فغاجرن حديث.  .4
خونتوه  دان  رسول  سأورغ  اياله    اهلل  رسول   .5
دمكين،  نامون  ماءنسي.  اونتوق  ترباءيق  تالدن 
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.

فنيالين

لمه iمالس ii

فغخوت iiiثاثوق iv
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بيدغ  عقيدة
3

مسجد وياليه، كواال لمفور

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 4 – 3(

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

مقصود:
ياءيت اورغ يغ برايمان كفد فركارا2 غاءيب، دان منديريكن 
يغ كامي  سمبهيغ، سرتا ممبلنجاكن سبهاضين درفد رزقي 
بريكن كفد مريك. دان جوض اورغ يغ برايمان كفد كتاب 
يغ دتورونكن  يغ دتورونكن كفدامو، دان كتاب2  القرءان 

دهولو درفدامو، سرتا مريك يقين اكن اداث هاري اخيرة.
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اهلل  مها كاي فغورنيا رزقي فالجرن
11

تيدق ممرلوكن كفد يغ الءين.بهاس

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

اهلل  برفرمان:  .2

... ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ...     
)سورة ُمَحمَّد، 47: اية 38(

مقصود:
... دان اهلل جوا يغ مها كاي دان كاموله يغ ممرلوكن 

)كورنياءنث( ... 

... پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       

)سورة ُلْقَمان، 31: اية 12(
مقصود:

... دان سسيافا يغ برشكور مك فاءيدهث ايت ترفولغله 
برشكور،  تيدق  دان  ايغكر  يغ  دان سسيافا  ديريث،  كفد 

مك سسوغضوهث اهلل مها كاي، الضي مها ترفوجي.

الغَِنيُّ اونيت 1  

اهلل  برفرمان:  .1

اإلمام اْبُن َكِثير بركات كتيك 
منتفسيركن اية 133، سورة 

األنعام:
كتاهوءيله واهاي ماءنسي بهاوا 
سسوغضوهث اهلل  مها كاي 
دالم سموا فركارا، دان ماءنسي 

ممرلوكن اهلل  دالم سموا 
كأداءن.

فريسما علمو

مقصود الَغِنيُّ 3.5.1

دليل نقلي نام اهلل  الَغِنيُّ 3.5.2
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سموا مخلوق سنتياس برحاجت كفد اهلل.  .2
اهلل  برفرمان:  

... ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ    ...
)سورة ُيوُنس، 10: اية 68(

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

دبومي اياله كفوثاءنث ...

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        
ے    ۓ         

)سورة َفاِطر، 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.

اهلل  مغواساءي سلوروه مخلوق دالغيت دان دبومي.  .1
اهلل  برفرمان:  

عملن
دعاء ملفسكن ديري درفد 

بلغضو هوتغ:
 اللَُّهمَّ اْكِفِنى ِبَحاَلِلَك َعْن 

َحَراِمَك َوَأْغِنِنى ِبَفْضِلَك 
ْن ِسَواَك. َعمَّ

)رواية الترمذي(
مقصود:

يا اهلل خوكوفكن اونتوقكو 
دغن يغ حالل )تنفا مغمبيل( 
درفد يغ حرام، دان كاياكن 
داكو دغن كورنياءنمو )تنفا 

فرلو( كفد سالءينمو.

بوقتي اهلل  الَغِنيُّ 3.5.3
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اهلل  تيدق برحاجت كفد كطاعتن مخلوق.  .3 
أبو َذر الِغَفاِري  مروايتكن دالم حديث قدسي، 

اهلل  برفرمان:

اهلل  منخوكوفكن كفرلوان مخلوق دغن كورنياءنث.  .4
اهلل  برفرمان:  

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم  َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ
َزاَد  َما  ِمْنُكْم  َواِحٍد  َرُجٍل  َقْلِب  َأْتَقى  َعَلى  َكاُنوا 

َذِلَك ِفي ُمْلِكي َشْيًئا
)رواية مسلم(

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.

... پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ     

)سورة النُّور، 24: اية 32(
مقصود:

ممبريكن ككاياءن كفد  اكن  اهلل  ميسكين،  مريك  ... جك 
لواس رحمتث  مها  اهلل  ليمفه كورنياءنث، كران  درفد  مريك 

الضي مها مغتاهوءي.

اإلمام اْبُن َكِثير منتفسيركن اية 
27 سورة 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(

فريسما علمو

3.5.4

s بيمبيغ موريد مغاءيتكن 
ككاياءن يغ دميليقي اوليه 

. مخلوق دغن ككاياءن اهلل
s بيمبيغ موريد مالزيمي عملن 

انفاق دغن هرتا سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو
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اكتيؤيتي
برايكوت  انسان  ككاياءن  تنتغ  معلومت  دافتكن   .1

ماللوءي اينترنيت. كمودين خريتاكن.

نبي سليمان قارون
  حاصيلكن دعاء اونتوق مموهون حاجت كفد اهلل  .2

كمودين،  بركومفولن.  سخارا   ، الَغِنيُّ برصيفت  يغ 
بنتغكنث دهادفن كلس.

دغن  سومبوغ  دان  كاي  يغ  سأورغ  اندا  راكن   .3
ككاياءنث. بلياو برسيكف بخيل ترهادف اورغ الءين.

ممبينخغكن  اونتوق   Round Table اكتيؤيتي  لقساناكن   

تيندقن يغ سسواي باضي مناغني سيتواسي ترسبوت.

؟ افاكه مقصود نام اهلل  الَغِنيُّ  .1

. ثاتاكن دليل نقلي نام اهلل  الَغِنيُّ  .2

. ترغكن دوا بوقتي اهلل  برصيفت الَغِنيُّ  .3
. ككاياءن ماءنسي تيدق بوليه مننديغي ككاياءن اهلل  .4

كموكاكن حجه اندا باضي مثوكوغ كثاتاءن دأتس.  

Round Table ضمبرن اكتيؤيتي
فنيالين
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رزقي

ماكنن 	s
مينومن 	s
فاكاين 	s
تمفت  	s
تيغضل

كندراءن 	s

علمو 	s
الهام 	s

كتنغن 	s
كصبرن 	s

كسالمتن 	s
كأمنن 	s

باطينظاهير

اهلل  برفرمان:  .1

اهلل ممبري رزقي كفد سلوروه مخلوقث سام اد ماءنسي،   .1
جين، اتاو حيوان ماهوفون تومبوه-تومبوهن.

اهلل  برفرمان:  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ     
اِرَيات، 51: اية 58( )سورة الذَّ

مقصود:
سسوغضوهث اهلل، دياله سهاج يغ ممبري رزقي، الضي يغ 

مها قوات، كوكوه ككواساءنث.   

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 ... 

الرَّزَّاق اونيت 2  

امت باثق ممبري رزقي.بهاس

ايستيله
نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  مها فمبري 
رزقي، دي يغ منجاديكن رزقي دان مغورنياكنث 

كفد سلوروه مخلوق.

  واالوفون نبي سليمان
دكورنياكن كراجاءن دان 

ككاياءن مليمفه رواه، نامون 
بضيندا تتف برشكور دغن 

بركات:
... ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ...  

)سورة النَّْمل، 27: اية 40(
 مقصود:

... اين اياله كورنياءن توهنكو ...

فريسما علمو

مقصود الرَّزَّاق 3.5.1

دليل نقلي نام اهلل  الرَّزَّاق 3.5.2

بوقتي نام اهلل  الرَّزَّاق 3.5.3
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اهلل  بركواس مالفغكن دان مثمفيتكن رزقي   .2
همباث. همبا

اهلل  برفرمان:  

اهلل  برجنجي منمبهكن رزقي كفد همبا يغ   .3
برشكور.

اهلل  برفرمان:  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    
ى  ى  ائ  ائ  ەئ     

)سورة الَعْنَكُبوت، 29: اية 62(
مقصود:

انتارا  دكهندقيث  يغ  سسيافا  باضي  رزقي  مميوهكن  اهلل 
باضيث.سسوغضوهث  ايت(  همباث، دان مثمفيتكن )رزقي 

اهلل مها مغتاهوءي اكن تياف2 سسواتو.

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

)سورة إبَراِهْيم، 14: اية 7(
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”.

سيدنا عمر  مثاتاكن بهاوا 
  بلياو مندغر رسول اهلل

برسبدا:

ْلُتْم َعَلى اهلِل َحقَّ  َلْو َأنَُّكْم َتَوكَّ
ْيَر،  ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ َتَوكُّ

َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا.
)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(.

فريسما علمو

3.5.4

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

استقامة.

نوتا ضورو
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اكتيؤيتي

فنيالين

خاري مقصود اية 126 سورة البقرة، كمودين   .1

كاءيتكنث دغن نام اهلل  الرَّزَّاق.
خاري تيض اية القرءان اتاو حديث بركاءيتن دغن   .2

اهلل  برصيفت الرَّزَّاق.
  خيفتا سبواه فوءيسي يغ برتيماكن نام اهلل  .3

الرَّزَّاق. كمودين فرسمبهكنث دهادفن كلس.
برداسركن فوءيسي يغ تله دحاصيلكن، ماسوقكن   .4

ايسي2 فنتيغ بركاءيتن اهلل  برصيفت الرَّزَّاق دالم 
فتا فميكيرن يغ سسواي.

لقساناكن اكتيؤيتي Team Word  Web بركاءيتن دغن   .5

بوقتي2 اهلل  برصيفت الرَّزَّاق دغن مغضوناكن 
ورنا فين يغ بربيذا.

ثاتاكن مقصود نام اهلل  الرَّزَّاق.  .1
ثاتاكن دليل نقلي نام اهلل  الرَّزَّاق.  .2

ترغكن دوا بوقتي اهلل  برصيفت الرَّزَّاق.  .3

كاالو تيدق دفخهكن رويوغ ماناكن دافت ساضوث.  .4
برداسركن فريبهاس دأتس، باضايمان اندا منجادي سأورغ   

يغ فرواكتيف دان تكون دالم اوسها منخاري رزقي.

موريد مثمفايكن سبواه 
فوءيسي دهادفن كلس
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برايمان كفد رسول فالجرن
12

كونسيف كنبين اونيت 1  

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

اهلل  برفرمان:  .1

: برسبدا دالم حديث يغ دروايتكن اوليه سيدنا عمر بن الخطاب  رسول اهلل  .2

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

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 285(
مقصود:

رسول اهلل تله برايمان كفد اف2 يغ دتورونكن كفداث درفد توهنث، دان جوض اورغ 
كتابث دان فارا رسولث. )كاتاث(  يغ برايمان. سمواث برايمان كفد اهلل، مالئكتث، كتاب

رسولث” ... “كامي تيدق ممبيذاكن انتارا سأورغ دغن يغ الءين درفد رسول

ِه. ...َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل َوَمَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ
)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.

مقصود برايمان كفد رسول 3.6.1

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد رسول 3.6.2
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نبي

  سأورغ لالكي يغ دفيليه اوليه اهلل
دان دكورنياكن وحي كفداث تتافي 
مثمفايكنث  اونتوق  دفرينته  تيدق 

كفد اورغ الءين.

رسول

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

ْسَلِميَّةَُ َوُأُسُسَها، الشيخ َعْبُد الرَّْحَمن حسن َحَبنََّكة الَمْيَداِني( )سومبر: الَعِقَيدُة الِْ

ستياف مسلم واجب برايمان كفد 25 اورغ 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 أَُبو َذْر

 . َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل َكِم النَِّبيُّوَن؟ َقاَل: ِماَئُة َأْلِف َنِبىٍّ َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َأْلِف َنِبىٍّ
ُقْلُت: َكْم اْلُمْرَسُلوَن ِمْنُهْم؟ َقاَل: َثَلُثِماَئٍة َوَثَلَثَة َعَشَر.

)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.

فغرتين نبي دان رسول 3.6.3
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صيفت واجب، مستحيل، دان هاروس باضي رسول 3.6.4

صيفت هاروس
يَّة( )الَبَشرِِ صيفت مستحيل صيفت واجب

َتْبِليٌغ
ياءيت فارا رسول برصيفت 

  مثمفايكن سموا اجرن اهلل
يغ دوحيوكن كفد مريك.

َأَماَنٌة
ياءيت فارا رسول برصيفت 

امانه، جوجور سرتا 
ترفليهارا درفد مالكوكن  

 سسواتو يغ دالرغ اوليه
 . اهلل

ِصْدٌق
ياءيت فارا رسول برصيفت بنر 
دالم فرخاكفن دان فربواتن. 

َكِذٌب
 ياءيت بربوهوغ سام 
اد دالم فرخاكفن اتاو 

فربواتن.

ِكْتَماٌن
ياءيت مثمبوثيكن وحي 

واالوفون سديكيت.

َبَلَدٌة
ياءيت بودوه.

ِخَياَنٌة
 ياءيت مالكوكن الرغن

. اهلل

َفَطاَنٌة
ياءيت فارا رسول برصيفت 

بيجقسان سماس بردعوه دان 
ممبريكن كترغن دان حجه.

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.
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اهلل  برفرمان:  .1

ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى    
ائ   ائ  ەئ  ەئوئ      ...

)سورة الُفْرَقان، 25: اية 20(
مقصود:

كامو  سبلوم  رسول  فارا  مغوتوسكن  تيدق  كامي  دان 
)واهاي محمد( مالءينكن اورغ يغ فستيث ماكن دان مينوم 

فاسر ... سرتا برجالن دفاسر

حكمه رسول دفيليه دالم كالغن ماءنسي

1
رسول دافت 

منونجوقكن خونتوه 
ايكوتن يغ سمفورنا 
كران رسول لبيه 

مغتاهوءي كفرلوان 
ماءنسي. ماءنسي 
تيدق بوليه منولقث 
دغن السن دلوار 
كممفوان مريك.

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

4
منجادي اوجين 
كفد ماءنسي 

سام اد مغاكوءي 
كبنرن رسول 
يغ دأوتوسكن 

كفد مريك اتاو 
مندوستاكنث.

2
منونجوقكن 
كمولياءن 
ماءنسي 
يغ دفيليه 
منجادي 

خليفه دبومي 
بربنديغ دغن 

مخلوق 
الءين.

3.6.6

: فرمان اهلل
وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  
ىئ  ی ی  ی  ی جئ   

)سورة اأَلْحَزاب، 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

فريسما علمو
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اهلل  ممليهارا ستياف 
فرتوتورن رسول اهلل . بهكن 

ستياف سبدا بضيندا منجادي 
سومبر حكوم دالم شريعة 

إسالم. اهلل  برفرمان:
 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ
)سورة النَّجْم، 53: اية 3-4(

مقصود:
 دان دي تيدق ممفركاتاكن 
سسواتو مغيكوت كماهوان 

دان فندافتث سنديري. سضاال 
يغ دفركاتاكنث ايت تيدق الءين 

هاثاله وحي يغ دوحيوكن 
كفداث.

فريسما علمو

ترفليهارا درفد سسواتو يغ بوروق.بهاس

ايستيله
درفد  رسول  فارا  ترهادف    اهلل  فمليهاراءن 
مالكوكن دوسا دالم اف بنتوق سكالي فون سام 

اد دوسا كخيل اتاو دوسا بسر.

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ 
ڀ ٺ  ٺ  ...       

)سورة الَفْتح، 48: اية 2–1(

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

اللو دان يغ تركمودين ...

اهلل  برفرمان:

يغ ملمهكن.بهاس

حسية دان معنوية.جنيس

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

كرسولن مريك.

مقصود ِعْصَمُة الرَُّسول 3.6.7

مقصود معجزة، جنيس دان خونتوه 3.6.8
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جنيس
معجزة

يَّة ِحسِّ
معجزة يغ دافت دكسن دغن فنخاءيندرا تتافي تيدق  	s

برككلن. 
برالكو كتيك سسأورغ رسول يغ دبري معجزة  	s

ترسبوت ماسيه هيدوف.

معجزة يغ دفهمي دغن فميكيرن دان فمرهاتين  	s
برداسركن علمو. 

معجزة يغ ككل )خاِلَدة( هيغض قيامة ياءيت القرءان  	s
  الكريم يغ سنتياس ممبوقتيكن كبنرن رسول اهلل

دان اجرن إسالم.
َمْعَنِويَّة

خونتوه معجزة حسيةرسول
 سأيكور اونتا يغ سمفورنا  كلوار درفد باتو.نبي صالح  s

 نبي موسى
توغكت بضيندا برتوكر منجادي اولر كمودين منلن جلماءن اولر  	s

توكغ سيحير فرعون.
12 مات اءير ترفانخر درفد باتو يغ دفوكول دغن توغكتث.  	s

 نبي عيسى
ممبوات بوروغ درفد تانه كمودين منيوفث اللو بوروغ ترسبوت  	s

. هيدوف دغن ايذين اهلل
مثمبوهكن اورغ بوتا دان سوفق ستله مثافو دغن تاغن بضيندا. 	s

 نبي محمد
فريستيوا اإلسراء دان المعراج. 	s

بضيندا ممبله بولن دغن اشارت تاغن بضيندا سهيغض فندودوق  	s
مكة دافت مليهتث دغن جلس.
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اونتوق  هاتي  كتابهن  دان  كخكلن  ممفوثاءي  يغ  رسول  برمقصود  أولوالعزم  	s
مغهادفي اوجين دالم دعوه.

: فرمان اهلل 	s

التَّوِحيد، َجْوَهَرُة  على  الُمِريِد  ُتْحَفُة  كتاب  دالم  الَبْيُجوِري  إبراهيم  الشيخ  منوروت  	s	
، نوح  نبي  ياءيت  أولوالعزم  فغكت  دبري  يغ  رسول  اورغ  ليم  مميليه     اهلل 

. دان نبي محمد  نبي عيسى ، نبي موسى ، نبي إبراهيم

ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ           
)سورة اأَلْحَقاف، 46: اية 35(

مقصود:
مك برصبرله اغكاو سباضايمان صبرث أولوالعزم درفد كالغن رسول2 دان جاغنله اغكاو 

ممينتا دسضراكن عذاب اونتوق مريك.

 نبي نوح
بردعوه سالما 950 تاهون 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. نبي إبراهيم
. مثمبليه انق بضيندا نبي إسماعيل  بضيندا دأوجي اوليه اهلل

 برهادفن دغن فرعون يغ ظاليم دان برهجره كفلسطين برسام دغن بني نبي موسى
اسرائيل يغ دضيل دان ايغكر.

 دتنتغ اوليه اورغ يهودي سهيغض مريك مرانخغ اونتوق ممبونوه نبي عيسى
بضيندا، تتافي اهلل  مثالمتكن بضيندا اللو دأغكت كالغيت.

 برهادفن تنتغن مشركين قريش دمكة دان تنتغن يهودي دان منافقين نبي محمد
دمدينة المنورة )يثرب(.

مقصود أولوالعزم 3.6.9

خونتوه كخكلن رسول أولوالعزم 3.6.10
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توضس رسول

منجادي
خونتوه تالدن يغ ترباءيق
  كفد اومت ماءنسي
دالم سموا اسفيك

كهيدوفن.

منجادي سقسي 
ترهادف ماءنسي يغ 
تيدق برايمان كفد 

 . اهلل

مثمفايكن
بريتا ضمبيرا كفد

   اورغ برايمان دان بريتا 
سغسارا كفد اورغ

كافير.

مثرو ماءنسي
سوفايا مغعبديكن ديري 

  كفد اهلل
سماتا  مات.

رسول  مغوتوسكن  كران    اهلل  كفد  برشكور   .1
اونتوق ممبيمبيغ ماءنسي كأره كبنرن.

منخينتاءي دان ممولياكن رسول يغ ممباوا رحمة درفد   .2
اهلل  دان مثمفايكنث دغن فنوه كصبرن. 

منخونتوهي رسول اهلل  دالم سموا اسفيك كهيدوفن.   .3
مندافت كبهاضياءن ددنيا دان اخيرة كران مماتوهي   .4

. اجرن رسول اهلل

أَُبو ُهَرْيَرَة  مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا:

 ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َيْدُعو 
َها َوُأِريُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي 

َشَفاَعًة ِلُمَِّتي ِفي اْلِخَرِة.
 )رواية البخاري(

مقصود:
ستياف نبي دكورنياكن دعاء 
مستجاب يغ مريك بردعاء 

دغنث. دان اكو ايغين مثيمفن 
دعاءكو يغ خصوص سباضاي 
شفاعة اونتوق اومتكو دأخيرة.

فريسما علمو توضس2 رسول 3.6.11

كسن برايمان كفد فارا رسول 3.6.12

3.6.13

بيمبيغ موريد مغحياتي دان 
   مغعملكن سنة رسول اهلل

سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو
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اكتيؤيتي

ثاتاكن مقصود برايمان كفد رسول.  .1
ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد رسول.  .2

جلسكن فربيذاءن انتارا نبي دغن رسول.  .3
ثاتاكن صيفت واجب، مستحيل دان هاروس باضي رسول.  .4

جلسكن دوا حكمه رسول دفيليه دالم كالغن ماءنسي.  .5
جلسكن مقصود عصمة الرسول.  .6

جلسكن مقصود معجزة برسرتا جنيسث.  .7
جلسكن مقصود رسول أولوالعزم.  .8

سنارايكن دوا خونتوه كخكلن رسول أولوالعزم.  .9
ترغكن دوا توضس رسول.  .10

هورايكن دوا كسن برايمان كفد رسول دالم كهيدوفن ماءنسي.  .11

12. معجزة دان ِعْصَمُة الرَُّسول اياله كأيستيميواءن يغ اهلل  كورنياكن كفد فارا رسول.

افاكه يغ اكن ترجادي جك رسول تيدق دأنوضرهكن دغن كأيستيميواءن ترسبوت؟  

فنيالين

بينا فتا فميكيرن صيفت واجب دان مستحيل باضي رسول دان بنتغكنث دهادفن   .1

كلس سخارا بركومفولن.
خاري معلومت تنتغ معجزة القرءان الكريم ماللوءي اينترنيت، كمودين سدياكن سبواه   .2

فرسمبهن مولتيميديا يغ سسواي.
لقساناكن اكتيؤيتي Round Table اونتوق ممبينخغكن:  .3

رسول هاث دفيليه دالم كالغن لالكي.  .a

رسول هاث دفيليه دالم كالغن ماءنسي بوكن مالئكة.  .b

ماللوءي اينترنيت، خاري معجزة يغ الءين يغ دكورنياكن كفد رسول أولوالعزم   .4
سخارا بركومفولن دان فرسمبهكنث دهادفن كلس.
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: فرمان اهلل
يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  

يب   ...
)سورة الَكْهف، 18: اية 110(

مقصود:
كاتاكنله سسوغضوهث اكو هاثاله 

سأورغ ماءنسي سفرتي كامو 
دوحيوكن كفداكو ...

فريسما علمو

سيرة 25 رسول اونيت 2  

سجاره ريغكس 25 رسول 3.6.5

نبي ادم  اياله نبي يغ فرتام.   s

بضيندا دضلر أَُبو الَبَشِر كران بضيندا ماءنسي  فرتام يغ   s

 . دخيفتا اوليه اهلل
نبي ادم   برهادفن دغن ابليس يغ خوبا مثستكن   s

بضيندا سهيغض انق خوخوث.

1 نبي ادم

نبي نوح  مثمفايكن دعوه كفد اومتث سالما 950   s

تاهون.  
هاث سبهاضين كخيل درفد اومت بضيندا يغ برايمان.   s

بضيندا ممبينا بهترا اونتوق مثالمتكن اورغ يغ برايمان   s

درفد بنجير بسر.

3 نبي نوح

نبي إدريس  اياله ضينراسي كليم درفد كتورونن   s

. نبي ادم
دان  فنوليسن  علمو  دالم  فنداي  يغ  نبي  اياله  بضيندا   s

جاهيتن.

2 نبي إدريس
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قوم  دأوتوسكن كفد    نبي هود   s

عاد يغ تيغضل دَأْحَقاف، ديمن. 
“َصْرَصْر”  اغين  منداتغكن    اهلل   s

ياءيت اغين سجوق يغ ساغت كنخغ 
كران مريك منولق دعوه بضيندا.

4 نبي هود

نبي إبراهيم  دضلر أَُبو اأَلْنِبَياء كران راماي نبي دان رسول الهير درفد كتورونن بضيندا.  s

بضيندا برهادفن دغن نمرود سأورغ راج يغ كافير دان ظاليم دبابيلون يغ ترلتق دعراق.   s

بضيندا ممباوا ايستري دان انق بضيندا، إسماعيل  كسمننجوغ تانه عرب دغن فرينته  s	

 . اهلل
  إبراهيم  نبي  سوفايا  مغوجيث    اهلل  رماج،  اوسيا  دالم    إسماعيل  نبي  كتيك   s

مثمبليهث.
كفاتوهن نبي إبراهيم  دان انقث نبي إسماعيل  منجادي شعار دالم عبادة قربان.  s

6 نبي إبراهيم

 . اياله انق ساودارا نبي إبراهيم   نبي لوط  s

بضيندا دأوتوسكن كفد قوم َسُدوم يغ مغعملكن جنايه ِلَواط.   s

اهلل  منورونكن هوجن باتو دان منترباليقكن بومي كأتس مريك. نضري َسُدوم   s

ترلتق دكاوسن الءوت ماتي دنضارا جوردن.

7 نبي لوط

قوم  كفد  دأوتوسكن    صالح  نبي   s

ثمود يغ تيغضل دالِحْجر يغ ترلتق دعرب 
سعودي.

نبي صالح  ممبوقتيكن كنبين بضيندا   s
اونتا  سأيكور  مغلواركن  معجزة  دغن 
درفد خله باتو، تتافي قوم ثمود ممبونوه 

اونتا ترسبوت.
اهلل  مموسنهكن مريك دغن سوارا   s

فكيقن دري الغيت.

5 نبي صالح
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نبي إسماعيل  برسام دغن ايبوث   s
سيدتنا هاجر دهانتر اوليه بافاث نبي 

إبراهيم  كبومي مكة كتيك 
بضيندا ماسيه كخيل.

  بضيندا ممبنتو بافاث نبي إبراهيم  s

ممبينا كعبة الُمَشرََّفة. درفد كتورونن 
. بضيندا يغ موليا الهير نبي محمد

8 نبي إسماعيل

نبي يعقوب  اياله فوترا كفد نبي   s
 . إسحاق

يعقوب دالم بهاس عبراني اياله   s
“إسرائيل” يغ برمقصود همبا اهلل. 

بضيندا دكورنياكن 12 اورغ فوترا يغ   s
مغمبغكن كتورونن بني إسراءيل. 

اصل اوصول بني إسرائيل اياله درفد   s
كتورونن بضيندا.

10 نبي يعقوب

نبي إسحاق  دالهيركن اوليه   s

سيدتنا َساَرة، ايستري فرتام نبي 
 . إبراهيم

بضيندا دأوتوسكن كفد قوم َكْنَعان   s
دفلسطين. 

درفد كتورونن بضيندا الهير فارا   s
نبي دان رسول بني إسرائيل.

9 نبي إسحاق

. اياله فوترا كفد نبي يعقوب  نبي يوسف  s
دالهيركن دعراق دان بضيندا خيخيت نبي   s

. إبراهيم
نبي يوسف  دكورنياكن كتمفنن روفا   s

فارس دان علمو منتفسير ميمفي. 
راج مصر  ميمفي  منتفسيركن  تله  بضيندا   s
مغناءي فريستيوا كماراو يغ اكن برالكو 
سهيغض دافت مثالمتكن ايكونومي مصر.

11 نبي يوسف

 . بركتورونن نبي إبراهيم  نبي شعيب  s

بضيندا دأوتوسكن كفد فندودوق َمْدَين يغ مغعملكن فنيفوان دالم اوروسن سوكتن   s

دان تيمبغن كتيك برجوال بلي.
اهلل  منيمفاكن عذاب كفد مريك دغن برالكوث ضمفا بومي كران كأيغكرن مريك.  s

12 نبي شعيب
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نبي أيوب  بركتورونن نبي  s	

 . إبراهيم
اهلل  مغوجي نبي أيوب دغن   s

كهيلغن هرتا، كماتين انق دان 
ساكيت يغ الما.

بركة كصبرن بضيندا، اهلل  تله   s
مثمبوهكن فثاكيتث.

13 نبي أيوب

نبي ذوالكفل  اياله فوترا نبي   s
 . أيوب

نام بضيندا دسبوت دالم القرءان   s
برسام دغن نبي إدريس ، نبي 

 . دان نبي إليسع  إسماعيل
بضيندا مروفاكن انتارا نبي يغ تيغضي   s

كصبرنث دالم بردعوه.

14 نبي ذوالكفل

نبي موسى  دالهيركن دمصر كتيك فرعون ملنخركن ارهن اضر سموا انق لالكي   s
بني إسرائيل دبونوه. 

اهلل  مغيلهامكن كفد ايبو بضيندا اضر مغهاثوتكنث كسوغاي نيل. بضيندا تله بردعوه   s
 . كفد فرعون اضر برايمان كفد اهلل

بضيندا سهيغض  دان مغجر  فغيكوتث  برسرتا    نبي موسى  مننتغ  برتيندق  فرعون   s
كالءوت ميره. 

اللو  توغكتث  دغن  الءوت  مموكول  اضر    موسى  نبي  كفد  موحيوكن    اهلل   s
الءوت تربله  منجادي اللوان يغ سالمت اونتوق نبي موسى  دان فغيكوت بضيندا.

15 نبي موسى

. اياله ساودارا كفد نبي موسى  نبي هارون  s
اهلل  مغانوضرهكن بضيندا كفيتهن بربيخارا دان مالنتيق بضيندا سباضاي فمبنتو نبي   s

موسى  دالم بردعوه.

16 نبي هارون
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نبي داود  اياله كتورونن نبي يعقوب   s

 .
بضيندا دالنتيق منجادي راج دفلسطين.  s

بضيندا مميليقي سوارا يغ مردو دان   s

كماهيرن ملمبوتكن بسي. 
بضيندا تركنل دغن عملن برفواسا سلغ   s

سهاري.

17 نبي داود

إلياس  بركتورونن نبي هارون  نبي   s
 يغ دأوتوسكن كفد بني إسرائيل يغ 

مثمبه برهاال َبْعل. 
دعوه بضيندا دتنتغ اوليه قومث دان مريك   s

ممبوات فرانخغن ممبونوه بضيندا. 
اخيرث اهلل  منورونكن بالء كماراو   s

يغ فنجغ كفد مريك.

19 نبي إلياس

نبي سليمان  اياله فوترا نبي  s	
 . داود

بضيندا بوليه مغواساءي اغين، جين   s
دان حيوان دالم فمرينتهنث. 

كهيبتن نبي سليمان  تله دافت   s
مناون ايمفاير سبأ.

18 نبي سليمان

نبي إليسع  اياله صحابت ستيا نبي   s
 . إلياس

ستله نبي إلياس  وفاة، بضيندا دالنتيق   s
منجادي رسول دان مثامبوغ فرجواغن 

. نبي إلياس

20 نبي ِإْلَيَسع

نبي يونس  دأوتوسكن كفد فندودوق َنْيَنَوى دعراق، تتافي مريك مغيغكري دعوه   s

بضيندا.  
بضيندا كلوار دري نينوى دغن منومفغ سبواه كافل يغ سارت دغن مواتن.   s

كتيك كافل ترسبوت دلندا طوفان دتغه الءوت، اوندين دالكوكن اونتوق مغورغكن   s
ببنن كافل ترسبوت. بضيندا دخامفقكن كدالم الءوت اللو دتلن اوليه ايكن نون. 

بضيندا سنتياس برتسبيح كفد اهلل  كتيك براد دالم فروت ايكن نون سهيغضاله  s	
اهلل  مغلواركن بضيندا درفداث دان كمبالي سموال كفد فومث اونتوق بردعوه.

21 نبي يونس
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  بركتورونن نبي داود  نبي زكريا  s
يغ دأوتوسكن كفد بني إسرائيل دفلسطين.

برنام  انق  سأورغ  مغورنياكن    اهلل   s
يحيى كتيك اوسياث تله لنجوت. 

بنت  مريم  سيدتنا  ممبسركن  بضيندا   s
. عمران يغ مروفاكن ايبو نبي عيسى

بضيندا وفاة كران دبونوه اوليه راج يغ   s
ظاليم.

22 نبي زكريا

. اياله فوترا نبي زكريا  نبي يحيى  s
ساودارا  اياله  إيشاع  برنام  بضيندا  ايبو   s
. فرمفوان سيدتنا مريم، ايبو نبي عيسى

سام دغن بافاث  بضيندا دحكوم بونوه برساما  s

نبي زكريا  كران مننتغ راج يغ ظاليم. 

23 نبي يحيى

نبي عيسى  مروفاكن رسول بني إسرائيل يغ تراخير.   s
معجزة بضيندا ترظاهير افابيال دالهيركن تنفا باف.   s

اونتوق  بركاتا-كات  كبوليهن  دكورنياكن    عيسى  نبي  بايي،  ماسيه  كتيك   s
ممفرتاهنكن كبنرن ايبوث. 

بضيندا مثرو قومث سوفايا مغاساكن اهلل . فغيكوت ستيا بضيندا دضلر الحَواِريُّون.   s
بضيندا دأغكت اوليه اهلل  كالغيت دالم فريستيوا خوباءن ممبونوه بضيندا.  s

24 نبي عيسى

نبي  كتورونن  درفد  موليا  فاليغ  يغ  قبيله  ياءيت  قريش  بركتورونن    محمد  نبي   s
. إسماعيل

انتارا ضلرن بضيندا ترماسوقله األََِمين، َخاَتُم النَِّبيِّين دان َسيُِّد اْلُمْرَسِلين.  s
نبي محمد  دأوتوسكن كفد سلوروه اومت ماءنسي هيغض كاخير زمان.   s

معجزة تربسر بضيندا اياله القرءان الكريم.  s

25 نبي محمد
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جلسكن سجاره ريغكس 2 درفد 25 رسول.  .1
كخينتاءن كفد رسول اهلل  مالهيركن راس ايغين   .2

منخونتوهي خارا هيدوف بضيندا.
هورايكن باضايمان اندا منظاهيركن فراساءن ترسبوت    

دالم كهيدوفن سهارين.
كأيمانن كفد رسول دافت ممبينا سماغت جهاد اونتوق    .3

فمبنتوقن مشاركت يغ هرموني.
هورايكن فندافت اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  

اجرن يغ دباوا اوليه فارا رسول 
سمواث اداله درفد اهلل  سرتا 
مثرو ماءنسي سوفايا مغعبديكن 

. ديري هاث كفد اهلل 
 : فرمان اهلل

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

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ
)سورة اأَلْنِبَياء، 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.

فريسما علمو

اورغ   25 تنتغ  يغ سسواي  فميكيرن  فتا  حاصيلكن   .1

رسول يغ واجب دكتاهوءي. 
فيليه سجاره ريغكس سأورغ درفد رسول يغ برضلر   .2

اولوالعزم سخارا بركومفولن كمودين خريتاكن.
اورغ  امفت  تردافت  رسول  اورغ   25 كالغن  دالم   .3

رسول يغ بربغسا عرب. سيافاكه مريك؟
لقساناكن اكتيؤيتي Round Table اونتوق ممبينخغكن     .4

. قيصه نبي موسى

اكتيؤيتي

فنيالين
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اهلل  برفرمان:  .1

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ  

گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ       
)سورة النَِّساء، 4: اية 136(

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

تله ساغت جاءوه ترسست.

برايمان كفد هاري اخيرة فالجرن
13

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

شرض اتاو نراك.

مقصود برايمان كفد هاري اخيرة 3.7.1

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد هاري 3.7.2
اخيرة

دليل عقلي:
ستياف سسواتو سالءين درفد 
اهلل  اياله مخلوق. ستياف 

  مخلوق اكن بيناسا. هاث اهلل
يغ ككل ابادي.

فريسما علمو

كرونولوضي فريستيوا هاري اخيرة

نراكشرض

سورتن 
عملن

تيتين
صراط

الميزانحساب

محشر
4

عملن ماءنسي يغ 
مليبتكن دوسا دان فهاال   

1

كماتين / عالم برزخ
2

تيوفن سغكاكاال )قيامة(
3

كموسنهن عالم

كبغكيتن سموال ماءنسي

5

فريسما علمو
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ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       
)سورة َمْرَيم، 19: اية 95(

مقصود:
دان مريك ماسيغ٢ اكن داتغ مغادفث فد هاري قيامة دغن 

سنديرين.

ىئ  ىئ  ی  یی ی  جئ  حئ      مئ       
َعَراء، 26: اية 82( )سورة الشُّ

مقصود:
دان دياله يغ اكو هارف  هارفكن سوفايا مغمفونكن دوساكو 

فد هاري فمبالسن )هاري قيامة(.

َيْوُم اْلِقَياَمِة برمقصود هاري قيامة. اهلل  برفرمان:  .1

يِن برمقصود هاري فمبالسن. اهلل  برفرمان: َيْوُم الدِّ  .2

َيْوُم اْلِحَساب برمقصود هاري فرهيتوغن. اهلل  برفرمان:  .3

...  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  
مث  ىث  يث  حج  مج  

)سورة ۤص، 38: اية 26(
مقصود:

... سسوغضوهث اورغ يغ سست درفد جالن اهلل اكن مندافت 
عذاب يغ دهشت كران مريك ملوفاكن هاري فرهيتوغن ايت.

نام الءين هاري اخيرة:
َيْوُم اْلَبْعِث: هاري كبغكيتن 	s

)سورة الرُّوم، 30: اية 56(  
َيْوُم اْلُخُروِج: هاري كلوار 	s

)سورة ۤق، 50: اية 42(  
َيْوُم اْلَفْصِل: هاري كفوتوسن 	s
)سورة الَصاَفات، 37: اية 21(  
َيْوُم اْلَجْمِع: هاري فرهيمفونن 	s
وَرى، 42: اية 7( )سورة الشُّ  
َيْوُم اْلُخُلوِد: هاري برككلن 	s

)سورة ۤق، 50: اية 34(  
َيْوُم اْلَوِعيِد: هاري انخمن 	s

)سورة ۤق، 50: اية 20(  
َيْوُم اْلَحْسَرِة: هاري فثسلن 	s
)سورة َمْرَيم، 19: اية 39(  

فريسما علمو

نام الءين باضي هاري اخيرة 3.7.3
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أنس بن مالك  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل   برسبدا:

َأْكَبُر اْلَكَباِئِر اْلِْشَراُك 
ِباهلِل َوَقْتُل النَّْفِس َوُعُقوُق 

اْلَواِلَدْيِن َوَقْوُل الزُّوِر َأْو َقاَل 
َوَشَهاَدُة الزُّوِر.

)رواية البخاري(
مقصود:

دوسا يغ فاليغ بسر اياله 
منشيريككن اهلل، ممبونوه 

ديري، درهاك ايبو باف دان 
برخاكف دوستا اتاو فثقسين 

فلسو.

فريسما علمو

فركارا يغ بركاءيتن دغن هاري اخيرة

فهاال اياله ضنجرن يغ دجنجيكن اوليه اهلل  كفد      	s

اورغ يغ مماتوهي فرينتهث دان منيغضلكن الرغنث.
: فرمان اهلل

حئ   یجئ   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ  
مئ    ىئ       يئ       

)سورة آِلِعْمَران، 3: اية 148(
مقصود:

يغ  اخيرة  فهاال  دان  دنيا  فهاال  ممبريكن مريك  اهلل  مك 
سباءيق-باءيقث دان اهلل سنتياس مغاسيهي اورغ يغ بربوات 

كباءيقن.

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ      ڤ    
ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       

)سورة آِلِعْمَران، 3: اية 11(
مقصود:

)كأداءن اورغ كافير ايت( سام سفرتي كأداءن قوم فرعون، 
دان اورغ٢ يغ تردهولو درفد مريك، مريك مندوستاكن 
اية٢ كترغن كامي، اللو اهلل مثيقسا مريك دسببكن دوسا٢ 

مريك. دان اهلل مها برت عذاب سيقساث.

3.7.4

فهاال دان دوسا 1

اوليه دجنجيكن  يغ  بوروق  بالسن  اياله  دوسا  	s	

اهلل  كفد اورغ يغ ملغضر الرغنث.
: فرمان اهلل  
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كماتين دان عالم َبْرَزخ 2

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ...       
)سورة آِلِعْمَران، 3: اية 185(

مقصود:
 تياف٢ يغ برثاوا اكن مراساءي ماتي...

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇۋ  
ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې ې         

)سورة الُمؤِمُنون، 23: اية 100(
مقصود:

سوفايا اكو مغرجاكن عمل٢ يغ صالح دالم فركارا٢ يغ 
دافت؟ سسوغضوهث  ماساكن  تيدق!  تيغضلكن.  تله  اكو 
فركاتاءن ايت هاثاله كات٢ يغ دي سهاج يغ مغاتاكنث، 
سدغ دهادفن مريك اد عالم برزخ )عالم قبور( سهيغض 

هاري مريك دبغكيتكن سموال.

كماتين اياله فرفيسهن انتارا روح دغن جسد. 	s

اهلل  برفرمان:

عالم َبْرَزخ اياله عالم فميسه انتارا دنيا دغن اخيرة.  	s

سلفس برالكو كماتين روح ماءنسي اكن دتمفتكن 
دعالم برزخ. 

: فرمان اهلل

فرمان اهلل  يغ منجلسكن 
عالم برزخ يغ دهادفي اوليه 

فرعون دان فغيكوتث:
ں   ں  ڻ  ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ    ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   
)سورة َغاِفر، 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.

فريسما علمو
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تندا كخيل دان تندا بسر هاري قيامة 3

تندا بسر قيامة تندا كخيل قيامة
مونخول اإلمام الَمْهِدي يغ برنام محمد بن عبد اهلل   1

درفد كتورونن رسول اهلل  مميمفين اومت إسالم. كورغ بيلغن فارا علماء  1

ال يغ مغاكو ديريث سباضاي توهن دان  كلوار َدجَّ  2

مثستكن ماءنسي. كجاهيلن برللواسا  2

ال،  َدجَّ ممبونوه  اكن  يغ    عيسى  نبي  تورون   3

مماتهكن صليب دان ممبونوه خنزير دان مغهافوسكن 
جزية. بضيندا ممرينته دنيا دغن امانث.

ترسيبرث فرزيناءن دان ارق   3

كلوار َيْأُجوج دان َمْأُجوج مالكوكن كروسقن دان   4

كضانسن دبومي سهيغضاله مريك دبيناساكن اوليه اهلل 
 دغن وابق فثاكيت يغ تركنا فد تغكوق مريك.

باثق دبينا باغونن فنخاكر   4

الغيت

توبة  فينتو  دان  بارت  سبله  دري  تربيت  ماتاهاري   5

دتوتوف. امانه دخيانتي  5

كلوارمخلوق َدۤابَُّة اْلَْرض )بيناتغ يغ مالت( فد وقتو   6

ضحى. باثق برالكو ففرغن  6

َخان( يغ مليفوتي ماءنسي سلوروهث. كلوار اسف )الدُّ  7
نضارا عرب دفنوهي   7

سوغاي دان تامن مغهيجاو

برالكو ضمفا بومي دتيمور، دبارت دان دسمننجوغ   8

تانه عرب. اورغ جاهيل دالنتيق   8

ماءنسي منجادي فميمفين مغهاالو  يغ  يمن  نضري  دري  افي  كلوار   9

كتمفت فرهيمفونن دشام.
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كموسنهن عالم دان كبغكيتن سموال 4

كموسنهن عالم اياله كموسنهن سلوروه خيفتاءن      	s

اهلل  يغ ترديري درفد الغيت دان بومي ترماسوقله 
سموا مخلوق يغ مغهونيث. كموسنهن اين برالكو 
اوليه  دتيوف  يغ  فرتام  سغكاكاال  تيوفن  سلفس 

. مالئكة إسرافيل
مخلوق   سموال  كهيدوفن  اياله  سموال  كبغكيتن  	s

يغ تله ماتي افابيال دتيوف سغكاكاال كالي كدوا 
. اوليه مالئكة إسرافيل

اهلل  برفرمان:

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ           
)سورة الزَُّمر، 39: اية 68(

مقصود:
دان دتيوفكن سغكاكاال، مك فد وقتو ايت ماتيله مخلوق٢ 
يغ  سسيافا  كخوالي  دبومي،  اد  يغ  دان  دالغيت  اد  يغ 
دكهندقي اهلل، كمودين دتيوف سغكاكاال  الضي، مك 

دغن سرتا  مرتا مريك باغون برديري منوغضو.

: فرمان اهلل
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          

ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ  
ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  

ڃ  ڃ             چ   چ   
)سورة اَلْنِبَياء، 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.

فريسما علمو
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فرهيمفونن دَمْحَشر 5

حساب 6

يغ  مخلوق  سموا  فرهيمفونن  تمفت  اياله  محشر 
دهيدوفكن سموال دان دبغكيتكن درفد قبور مريك.

اهلل  برفرمان:

حساب اتاو فرهيتوغن عملن اياله فربيخاراءن ترهادف 
عملن ماءنسي ستله منريما بوكو خاتتن عملن سام اد دري 

سبله كانن اتاو سبله كيري مغيكوت عملن ماسيغ٢. 
اهلل  برفرمان:

ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے   ۓ  
ۓ  ڭ

)سورة ۤق، 50: اية 44(
مقصود:

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

ملقساناكنث.

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
)سورة الَغاِشَية، 88: اية 26–25(

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

رسول اهلل  منجلسكن 
فرهيمفونن دمحشر اين دالم 

حديث يغ دروايتكن اوليه 
َسْهل بن َسَعد:

ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى 
َأْرٍض َبْيَضاَء َعْفَراَء كُقْرَصِة 

. َنِقيِّ
)رواية البخاري(

مقصود:
ماءنسي اكن دهيمفونكن فد 

هاري قيامة دكاوسن يغ امت 
فوتيه سفرتي سكفيغ روتي يغ 

فوتيه برسيه.

فريسما علمو

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.

فريسما علمو
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  اهلل  اوليه  دسدياكن  يغ  عملن  فنيمبغ  اياله  ميزان 
اونتوق منيمبغ عملن باءيق دان بوروق ماءنسي.كفوتوسن 
تيمبغن اين يغ مننتوكن تمفت سسأورغ سام اد دشرض 

اتاو دنراك.
اهلل  برفرمان:

  صراط اياله تيتين يغ مرنتغ دأتس نراك انتارا محشر منوجوكشرض. أبو هريرة
مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

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

ڇ  ڇ   ڍ           
)سورة الَقاِرَعة، 101: اية 9–6(

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’.

َراُط َبْيَن َظْهَرْي َجَهنََّم، َفَأُكوُن َأَنا َوُأمَِّتى َأوََّل َمْن ُيِجيُزَها... ... َوُيْضَرُب الصِّ
)رواية البخاري(

مقصود:
... دان درنتغكن صراط دأنتارا دوا بله تبيغ نراك جهنم، مك اكو اورغ فرتام برسام 

دغن اومتكو مثبرغيث ...

أَُبو َسِعيد مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا: 

ْعَرِة  إنَّ اْلِجْسَر َأَدقُّ ِمن الشَّ
ْيِف. َوَأّحدُّ ِمن السَّ

)رواية مسلم(
مقصود:

سسوغضوهث تيتين ايت لبيه 
هالوس درفد رمبوت دان لبيه 

تاجم درفد مات فدغ.

فريسما علمو

ميزان 7

تيتين صراط 8
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نام٢ شرض:
َجنَُّة اْلِفْرَدْوِس1
َجنَُّة اْلَمْأَوى2
َجنَّاُت النَِّعيِم3
َجنَّاُت َعْدٍن4
َلِم5 َداُر السَّ
َداُر اْلُخْلِد6
َداُر اْلُمَقاَمِة7
َداُر اْلـُمتَِّقيَن8
َداُر اْلَقَراِر9

َمَقاٌم َأِميٌن10

نام٢ نراك:
َجَهنَُّم1
اللََّظى2
الُحَطَمُة3
ِعيُر4 السَّ
َقُر5 السَّ
الَجِحيُم6
الَهاِوَيُة7
ُموم8 َناُر السَّ
ين9 ِسجِّ

النَّار10

فريسما علمو

ھ  ھ  ھ  ھ ے  ے  
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ           

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 82(
مقصود:

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

ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ    ٿ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ           

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 39(
مقصود:

اية٢ كترغن  مندوستاكن  يغ  اورغ  دان  كافير  اورغ  دان 
كامي، مريك ايت اياله اهلي نراك، مريك ككل ددالمث.

شرض اياله تمفت يغ فنوه دغن نعمت يغ دسدياكن   	s

اونتوق ضولوغن يغ برايمان دان برعمل صالح.
اهلل  برفرمان تنتغ بالسن شرض:

اياله تمفت يغ دفنوهي دغن عذاب، دسدياكن  نراك  	s

. اونتوق ضولوغن كافيردان اورغ يغ ملغضر فرينته اهلل
اهلل  برفرمان تنتغ عذاب نراك:

شرض دان نراك 9
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عبادةعقيدة

كسن برايمان كفد هاري اخيرة

منيغضلكن معصية كران   .1
يقين  بهاوا سضاال 

عملن اكن دبنتغكن 
دان دحساب فد هاري 

اخيرة.      
اكن سضرا برتوبة ستله   .2

مالكوكن معصية، سوفايا 
دافت مغيلقكن ديري 

. درفد افي نراك اهلل

سنتياس ممفرباثق   .1
عملن صالح كران 
  يقين بهاوا اهلل

اكن مغهيتوغ عملن 
ماءنسي.

مماتوهي شريعة إسالم   .2
دالم سموا بيدغ 

كهيدوفن سوفايا دافت 
ماسوق كدالم شرض 

. اهلل

برسوغضوه  سوغضوه   .1
اونتوق مالكوكن 

كباءيقن سوفايا موده 
ماللوءي تيتين صراط.
برصيفت امانه دالم   .2
سسواتو فكرجاءن 
كران يقين ستياف 

عملن اكن دتيمبغ اوليه  
. اهلل

سغضوف برقربان   .3
ماس، هرتا دان جيوا 
سوفايا دافت منريما 
سورتن عملن دغن 

تاغن كانن.

اخالق إسالمية

3.7.6

بيمبيغ موريد اونتوق مالزيمي عملن صالح سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

كسن برايمان كفد هاري اخيرة 3.7.5
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بينا فتا الير يغ منجلسكن فروسيس فربيخاراءن ترهادف   .1

فرجالنن ماءنسي دمحشر.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت بركاءيتن دغن دوسا٢   .2

بسر كمودين الكركنث دالم بنتوق فتا فميكيرن.
اية  مغاءيتكن  دغن   Stay & Stray اكتيؤيتي  لقساناكن   .3

دباوه دغن فريستيوا هاري قيامة.
i96 سورة اَلْنِبَياء، 21: اية

iii47 سورة الَكْهف، 18: اية

ii82 سورة النَّْمل، 27: اية

iv47 سورة اَلْنِبَياء، 21: اية

موريد منخاري معلومت 
ماللوءي اينترنيت

Stay & Stray ضمبرن اكتيؤيتي

اكتيؤيتي
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ثاتاكن مقصود برايمان كفد هاري اخيرة.  .1
ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد هاري اخيرة.  .2

ثاتاكن دوا نام الءين باضي هاري اخيرة.  .3
ثاتاكن مقصود فركارا برايكوت:  .4

iفهاال
iiدوسا
iiiكماتين

ivعالم برزخ
vحساب
viميزان

سنارايكن دوا  تندا كخيل قيامة.  .5
سنارايكن دوا  تندا بسر قيامة.  .6

ترغكن فروسيس برالكوث قيامة هيغض فرهيمفونن   .7
دمحشر.

ترغكن فروسيس فربيخاراءن ترهادف عملن ماءنسي   .8
دمحشر.

اخيرة  هاري  كفد  برايمان  كسن  امفت  هورايكن   .9
ترهادف كهيدوفن ماءنسي.

شرض اياله ديستيناسي تراخير ستله ماءنسي دبيخاراكن   .10

دمحشر.
كديستيناسي  منوجو  اونتوق  اندا  فرسدياءن  خادغكن   

ترسبوت.

فنيالين
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برايمان كفد قضاء دان قدر برمقصود ميقيني بهاوا:

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

1

اهلل  ملقساناكن كتنتوان ترسبوت مغيكوت كتتفنث. 2

سموا فركارا ترتعلوق كفد كهندق دان ككواساءن 
اهلل  سام اد يغ باءيق اتاو يغ بوروق.

3

ترهادف  حكمه  ممفوثاءي    اهلل  كتنتوان  سموا 
همباث.

4

برايمان كفد قضاء دان قدر فالجرن
14

قدرقضاء

منجلسكن قدرسسواتوبهاسمثمفورناكن سسواتو

كتنتوان اهلل  يغ 
ازلي ترهادف سموا 

مخلوق.
ايستيله

فلقساناءن سسواتو 
فركارا مغيكوت كتنتوان 

اهلل  سجق ازلي.

اهلل  مننتوكن سجق 
ازلي اكن منخيفتا 

ماءنسي دبومي.
خونتوه

اهلل  منخيفتاكن 
ماءنسي يغ تله منديامي 

بومي.

: فرمان اهلل
... ەئ  ەئ  وئ     وئ    

ۇئ   ۇئ   
)سورة الُفْرَقان، 25: اية 2(

مقصود:
... دان دياله يغ منخيفتاكن 

تياف٢ سسواتو اللو مننتوكن 
كأداءنث دغن كتنتوان تقدير يغ 

سمفورنا.

فريسما علمو

قضاء بركاءيتن دغن كهندق 
. إرادة( دان علمو اهلل(

قدر بركاءيتن دغن قدرة دان 
. فربواتن )َأْفَعال( اهلل

فريسما علمو

فغرتين قضاء دان قدر 3.8.1

مقصود برايمان كفد قضاء دان قدر 3.8.2
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رسول اهلل  برسبدا:  .3

فركارا  سسواتو  فلقساناءن  بهاوا  منجلسكن    اهلل   .1

مغيكوت كتنتوانث:

اهلل  برفرمان منجلسكن بهاوا ستياف سسواتو   .2

دخيفتاكن مغيكوت كتنتوان يغ ازلي:

... ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ           
)سورة آِلِعْمَران، 3: اية 47(

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

حت  خت    مت  ىت  يت    جث           
)سورة الَقَمر، 54: اية 49(

مقصود:
منوروت  سسواتو  تياف٢  منخيفتاكن  كامي  سسوغضوهث 

تقدير )كتنتوان( يغ تله دتنتوكن.

ِخِر  ِم الآْ َوالآَْيوآْ َوُرُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَمَلِئَكِتِه  ِمَن ِباهلِل  ُتؤآْ َأنآْ 
ه. ِمَن ِبالآَْقَدِر َخيآِْرِه َوَشرِّ َوُتؤآْ

)رواية مسلم(
مقصود:

بهاوا كامو برايمان كفد اهلل، مالئكتث،كتاب  كتابث، فارا 
اهلل  قدر  كفد  برايمان  كامو  دان  اخيرة،  هاري  رسولث، 

ترهادف فركارا باءيق دان بوروق.

دليل عقلي:

انتارا خونتوه كتنتوان اهلل يغ 
برالكو دلوار كاولن ماءنسي 

اياله تورونث هوجن، برالكوث 
كمالغن سكاليفون كيت خوبا 

ممندو دغن خرمت.

فريسما علمو

دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد 
قضاء دان قدر

3.8.3
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كتنتوان اهلل  يغ تيدق براوبه دان دلقساناكن مقصود
مغيكوت كهندق دان ككواساءنث.

  ُعَباَدة بن الَصاِمت
مروايتكن بهاوا بلياو مندغر 

رسول اهلل  برسبدا:
إنَّ َأوََّل َما َخَلَق اهللُ الآَْقَلَم َفَقاَل 

، َفَجَرى ِبَما ُهَو  ُتبآْ َلُه: ُاكآْ
ََبِد. َكاِئٌن ِإَلى الآْ

)رواية الترمذي(
 مقصود:

سسوغضوهث مخلوق فرتام 
يغ دخيفتا اوليه اهلل اياله الَقَلم 

اللو اهلل برفرمان كفداث 
“توليسله”، مك برالكوله 

اف٢ يغ دتوليس سالما-الماث.

فريسما علمو

3.8.7

بيمبيغ موريد اضر رضا دغن 
كتنتوان اهلل  سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو

قضاء ُمَعلَّق قضاء ُمبآَْرم

قضاء 

جنيس قضاء برسرتا خونتوه 3.8.4

قضاء ُمبآَْرم 1

بغسا دان جنتينا سسأورغ يغ تله دتنتوكن تيدق خونتوه
اكن براوبه.

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ           

)سورة ۤق، 50: اية 29(
مقصود:

تيدق  اكو  دان  دأوبه،  دافت  تيدق  ايت  كفوتوسنكو 
سكالي  كالي برالكو ظاليم كفد همبا  همباكو.

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

1

سسأورغ يغ ساكيت )قضاء اصل(، منجادي سمبوه 
فقير  كفد  برصدقه  سبب  دغن  براوبه(  يغ  )قضاء 

ميسكين )اسباب(.

2

فنخافاين موريد يغ سدرهان دالم ففريقساءن )قضاء 
اصل(، برتوكر كفد خمرلغ )قضاء يغ براوبه( كران 

بالجر برسوغضوه-سوغضوه )اسباب(.

3

كتنتوان اهلل  يغ براوبه كفد كتنتوانث يغ مقصود
الءين برسسواين دغن اوسها يغ دالكوكن 

اوليه همبا.

قضاء ُمَعلَّق 2

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ    ...
ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ             

)سورة الرَّْعد، 13: اية 39–38(
مقصود:

... تياف٢ ساتو تيمفوه اد باضيث حكوم يغ تله دتنتوكن. اهلل 
مغهافوسكن اف٢ جوا يغ دكهندقيث دان منتفكن اف٢ جوا يغ 
دكهندقيث. دان فد سيسيث اد أم الكتاب ياءيت لوح محفوظ.

اهلل  برفرمان:دليل

s أََنس بن َماِلك  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

َمنآْ َسرَُّه َأنآْ ُيبآَْسَط َلُه ِفي 
ِقِه، َأوآْ ُينآَْسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه  ِرزآْ

َفلآَْيِصلآْ َرِحَمُه.
)متفق عليه(

مقصود:
سسيافا يغ ايغين دلواسكن 

رزقيث اتاو دفنجغكن عمورث 
مك هوبوغكنله صلة الرحيم.

s َسْلَمان  مروايتكن بهاوا 

رسول اهلل  برسبدا:

َعاُء، َوَل  َل َيُردُّ الآَْقَضاَء ِإلَّ الدُّ
ِر ِإلَّ الآِْبرُّ. َيِزيُد ِفي الآُْعمآْ

)رواية الترمذي(
مقصود:

تيدق منولق كتنتوان اهلل 
مالءينكن دعاء دان تيدق 

منمبهكن عمور سسأورغ 
مالءينكن عمل كباءيقن.

فريسما علمو

خونتوه

قضاء يغ براوبه
)سمبوه(

قضاء اصل
اسباب)ساكيت(

)دعاء(
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... ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ             

)سورة آِلِعْمَران، 3: اية 159(
مقصود:

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

فارا صحابت برتاث كفد 
رسول اهلل  “اداكه كامي 
هاث برضنتوغ كفد كتنتوان 

كامي دان كامي تيدق 
  برعمل؟” رسول اهلل

منجواب:
ٌر ِلَما ُخِلَق َلُه. َمُلوا، َفُكلٌّ ُمَيسَّ اعآْ
)رواية البخاري(

مقصود:
برعملله، كران ستياف اورغ 

دفرموده اونتوق منخافاي 
متالمت فنخيفتاءنث.

فريسما علمو

اهلل  مثوروه ماءنسي براوسها دان برتوكل كفداث.
اهلل  برفرمان:

مثرهكن سسواتو 
  فركارا كفد اهلل
دان يقين بهاوا هاث 
اهلل  يغ مننتوكن 
كبرحاصيلن فركارا 

ترسبوت ستله 
براوسها برسوغضوه  

سوغضوه.

 براوسها مغضوناكن
سلوروه كممفوان 

 يغ دبريكن اوليه
اهلل  اونتوق 

منخافاي سسواتو 
مقصود.

توكلاوسها

كونسيف اوسها دان توكل 3.8.5
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ُصَهيب مثاتاكن بهاوا رسول 
اهلل  برسبدا:

َرُه  ِمِن. ِإنَّ َأمآْ ِر الآُْمؤآْ َعَجًبا ِلَمآْ
ُكلَُّه َخيآٌْر. َوَليآَْس َذاَك ِلََحٍد ِإلَّ 
ِمِن ِإنآْ َأَصاَبتآُْه َسرَّاُء َشَكَر  ِللآُْمؤآْ

َفَكاَن َخيآًْرا َلُه. َوِإنآْ َأَصاَبتآُْه 
َضرَّاُء َصَبَر، َفَكاَن َخيآًْرا َلُه.

)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.

فريسما علمو عبادةعقيدة

كسن برايمان كفد  قضاء دان قدر

مغيلقكن   .1
ديري درفد 

فربواتن 
شيريك 

  كفد اهلل
كران يقين 

بهاوا ستياف 
 فركارا

اداله درفد 
. اهلل

تكون   .1
ملقساناكن 
عبادة كفد 

اهلل  كران 
مغهارفكن 
رحمة دان 

 كأمفونن
. اهلل

برصبر دان رضا   .1
كتيك دتيمفا 

مصيبة كران يقين 
اداث حكمه فد 
ستياف فركارا.

برشكور اتس   .2
 نعمت كورنياءن

اهلل  كران 
ميقيني بهاوا اف٢ 

يغ تله دتتفكن اوليه 
اهلل  اداله ترباءيق 

اونتوقث.
براوسها منخافاي   .3

كخمرلغن دالم سضاال 
بيدغ كران يقين 

اهلل  مغورنياكن 
كجاياءن باضي اورغ 

يغ براوسها.

اخلق إسالمية

كسن برايمان كفد قضاء دان قدر 3.8.6
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اكتيؤيتي
حاصيلكن بوكو سكرف بركاءيتن تنتغ رهسيا كخمرلغن   .1

سأورغ موريد دسكوله اندا دان كاءيتكنث دغن قضاء 
دان قدر.

سنارايكن فغالمن سوك دوك اندا سفرتي راجه دباوه   .2

سرتا  توكل  دان  اوسها  دغن كونسيف  كاءيتكنث  دان 
. كيقينن ترهادف اهلل

بورغ الفورن اكتيؤيتي

فلقساناءنفرانخغنبيلغن
الفورن

تيدق ترخافايترخافاي
1

2

دسكوله سخارا  كباجيقن   اكتيؤيتي  ساتو  لقساناكن   .3

دان  اكتيؤيتي  بركومفولن. كمودين سدياكن الفورن 
كاءيتكنث دغن:

قضاء دان قدر  .i  
كونسيف اوسها دان توكل  .ii  

سوك

دوك

فغالمن
فرانخغن 
ماس دفن اوسها + دعاء + توكل
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فنيالين
ثاتاكن فغرتين قضاء دان قدر.  .1

ثاتاكن مقصود برايمان كفد قضاء دان قدر.  .2
ثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد قضاء دان   .3

قدر.
جلسكن جنيس قضاء برسرتا خونتوه.  .4
جلسكن كونسيف اوسها دان توكل.  .5

جلسكن دوا كسن برايمان كفد قضاء دان قدر دالم  .6
   كهيدوفن.

هورايكن باضايمانكه كأداءن ايكونومي نضارا افابيال   .7
مشاركت برايمان كفد قضاء دان قدر. هورايكن.

فربوالن  دالم  اوغكفن  انتارا  اداله  اهلل”  شاء  “إن   .8
هارين كيت.

اين دالم سسواتو  باضايمان كسن اوخفن  بينخغكن   
اوروسن سأورغ مسلم.
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بيدغ  فقـــه
4

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 43(
مقصود:

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

ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ڻ  ڻ

مسجد سلطان ميزان زين العابدين، فوتراجاي
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كونسيف فرض عين دان فرض كفاية فالجرن
15

فرض عين

مقصود

  تونتوتن يغ تله دتتفكن اوليه اهلل 	s
كأتس ستياف اورغ إسالم يغ مكّلف.

سكيراث تونتوتن اين تيدق دلقساناكن،  	s
مك اينديؤيدو ترسبوت اكن بردوسا.

خونتوه
s	منوتوف عورة.

s	صالة فرض 5 وقتو.
s   برفواسا دبولن رمضان.

فرض كفاية

مقصود

تونتوتن يغ تله دتتفكن اوليه اهلل  كأتس  	s
مشاركت إسالم سخارا كوليكتيف.

سكيراث سبهاضين سهاج ملقساناكن  	s
تونتوتن فرض كفاية اين، مك 

ضوضورله كواجيفن ترسبوت كأتس 
اورغ إسالم يغ الءين.

خونتوه
s	مغوروسكن جنازه.

اوسهاون مسلم.  s
صالة برجماعة.  s

مقصود فرض عين دان فرض كفاية   4.14.1
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مشاركت ديري

ممبنتوق مشاركت يغ برتغضوغجواب. ممبنتوق كفريبادين مسلم يغ سجاتي.

 ممبينا مشاركت يغ برديسيفلين سرتا 
مماتوهي اوندغ۲.

ممبوداياكن عملن موليا دالم 
كهيدوفن.

موجودكن مشاركت ساليغ ممبنتو انتارا 
ساتو سام الءين. 

 ممبنتوق كسأيمبغن روحاني دان 
جسماني سرتا كسأيمبغن ايموسي 

دان اينتليك.

  كفرلوان هيدوف مشاركت إسالم 
دافت دفنوهي.

 براوسها منجادي اينديؤيدو كرياتيف
دان اينوؤاتيف.

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.

4.14.2 كسن فغحياتن فرض عين دان فرض كفاية
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4.14.3

بيمبيغ موريد ممبوات 
فركاءيتن انتارا فرض عين دغن 

فرض كفاية.

نوتا ضورو

خونتوه هوبوغ كاءيت انتارا فرض عين دغن فرض كفاية

فرض كفاية

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

ستياف اورغ إسالم 
واجب منونايكن صالة. 
انتارا شرط صح صالة 

ترماسوقله منوتوف عورة.

خونتوهث: 
كماهيرن دالم فمبواتن بنغ، كماهيرن 

دالم منخيفتا ميسين جاهيت دان 
كماهيرن منجاهيت باضي منخيفتا 

فاكاين يغ منوتوف عورة.

فرض عين
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سنارايكن عملن فرض عين دان فرض كفاية يغ منجادي عملن اندا:  .1

جلسكن تونتوتن فرض عين دان كاءيتكنث دغن فرض كفاية برداسركن ضمبر دباوه:  .2

باضي  اوغو  كد  منونجوقكن  دكهندقي  موريد۲   .Indicator اكتيؤيتي  لقساناكن   .3

جوافن فرض عين دان كد بيرو باضي جوافن فرض كفاية سخارا سرنتق باضي 
فثاتاءن برايكوت:

عملن فرض عين 
1

2

عملن فرض كفاية
1

2

فرض عين

سيتواسي
i.مغواساءي كفاكرن دالم بيدغ فراوبتن
ii.مغلواركن زكاة باضي يغ ممفو
iii.برفواسا فد بولن رمضان
iv.ممفالجري علمو تجويد
v.ماهير دالم بيدغ تيكنولوضي كجوروتراءن
vi.منونايكن صالة فرض
vii.منجالنكن فراوسهاءن ماكنن

اكتيؤيتي

123ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3

بيدغ فقـه



ثاتاكن مقصود فرض عين برسرتا خونتوه.  .1
ثاتاكن مقصود فرض كفاية برسرتا خونتوه.  .2

ترغكن دوا كسن فغحياتن فرض عين دان فرض كفاية   .3

ترهادف:

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:  .4
سليمان ساللو منيغضلكن صالة فرض دغن سغاج.   s  

فندودوق سبواه كامفوغ تيدق منونايكن صالة   s 	

سخارا برجماعه دمسجد.   
كران  ظهر  صالة  منونايكن  تيدق  اندا  راكن   .5
مغحاضيري كلس تمبهن دغن السن  تيدق سمفت 

اونتوق ماكن دان مغوروس ديري. 
يغ  تيندقن  خادغكن  كلس،  كتوا  سأورغ  سباضاي   
فرلو اندا الكوكن كتيك برهادفن دغن سيتواسي اين.

iديريiiمشاركتiiiنضارا

فنيالين
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ِثَياِبُكْم؛  َخْيِر  ِمْن  َفإنَّها  الَبيَاَض،  ِثَياِبُكْم  ِمْن  ِاْلَبُسوا 
َوَكفُِّنوا ِفْيَها َمْوَتاُكْم.                                                                       
)رواية الترمذي(

مقصود:
ايت  فوتيه  يغ  فاكاين  فوتيه، كران  برورنا  فاكاين  فاكايله 
اداله سباءيق-باءيق فاكاين كامو دان كافنكنله اورغ ماتي 

دالم كالغن كامو دغن كاءين فوتيه.

فغوروسن جنازه فالجرن
16

مغوروسكن جنازة دغن خارا ترتنتو مغيكوت مقصود
كتتفن شرع.

فرض كفايةحكوم مغوروسكن جنازة

     :، برسبدا كفد عائشة  رسول اهلل  .1

ابن عبَّاس  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:  .2

ْلُتِك َوَكفَّْنُتِك  ... َلْو ِمتِّ َقْبِلي َفُقْمُت َعَلْيِك َفَغسَّ
                                                                       . َوَصلَّْيُت َعَلْيِك َوَدَفْنُتِك
)رواية ابن ماجه(

مقصود:
اكن  يغ  اكو  مك  سبلومكو،  ماتي  كامو  سكيراث   ...

ممنديكنمو، مغافنكنمو، منصالتكنمو دان مغبوميكنمو.

كونسيف فغوروسن جنازه اونيت 1  

مقصود، حكوم دان دليل 4.15.1

دليل نقلي
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ملتقكن سسواتو يغ سدرهان برتث 
دأتس فروتث سوفايا تيدق كمبوغ.

مغيكت داضو جنازه دغن كاءين اضر 
مولوتث تيدق تربوك. منوتوف كدوا-دوا مات جنازه.

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

7 8

مغيغتكن فساكيت اضر 
برسغك باءيق ترهادف   

 اهلل

دباخاكن سورة ٰيۤس 
دسيسيث.

 دأجركن كليمه
“َل إِٰلَه ِإلاَّ اهلل” دغن 

خارا يغ لمبوت.

كتيك نزع

12

تيندقن اول ترهادف جنازه 4.15.3

تيندقن كتيك مغهادفي اورغ يغ سدغ نزع 4.15.2

)سومبر: الِفْقُه اْلَمْنَهِجي(
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مغهادفكن جنازه
كأره قبلة.

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

 ملتقكن تاغن جنازه دداداث 
ملمبوتكن سندي۲  تولغ.)سفرتي دالم كأداءن قيام(.

4

5 6

3

درفد ُأمُّ َسَلَمة بركات، رسول 
اهلل  منزيارهي أبو َسَلَمة يغ تله 
منيغضل دنيا، ماتاث تربوك للو 

رسول اهلل  منوتوفكن مات 
أبو َسَلَمة. رسول اهلل  برسبدا: 
ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا ُقِبَض َتِبَعُه اْلَبَصُر. 

مقصود:
سسوغضوهث افابيال روح ايت 
دخابوت، مات اكن ممندغث. 

سبهاضين درفد اغضوتا 
كلوارض مناغيس دان مراتف. 

للو بضيندا  برسبدا: 
َل َتْدُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم ِإلَّ 

ِبَخْيٍر. َفِإنَّ اْلَمَلِئَكَة ُيَؤمُِّنوَن 
َعَلى َما َتُقوُلوَن. 

)رواية مسلم(
مقصود:

جاغنله كامو بردعاء  دالم 
كالغن كامو سالءين يغ 

باءيق۲. اين كران فارا مالئكة 
مغامينكن اف2 يغ كامو 

كاتاكن.

فريسما علمو

4.15.3

بيمبيغ موريد منجلسكن 
تيندقن اول ترهادف جنازه 

كتيك برلكو كماتين. 

نوتا ضورو
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 مندعاءكن كأمفونن دان رحمة
اهلل  اونتوق جنازه.

1

تيدق مراتفي فمرضين سي ماتي 
دغن مراءوغ، مغلوه دان مثالهكن 

. تقدير اهلل
4

ادب 
منزيارهي 

جنازه

خونتوه اوخفن تعزيه:
 إِنَّا ِلِ َو إِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن 

سموض برصبر دغن اوجين اين. 
موده- مودهن اهلل  مغضنتيكن 
مصيبة يغ برلكو دغن ضنجرن 

يغ لبيه باءيق  اونتوق كامو.

فريسما علمو

نوتا ضورو

4.15.7

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

4.15.6

بيمبيغ موريد ملقساناكن 
عملي فغوروسن جنازه.

ادب منزيارهي جنازه 4.15.5

مغوخفكن تعزيه كفد كلوارض 
سي ماتي دالم تيمفوه تيض هاري 

درفد تاريخ كماتين.
2

ممبنتوكلوارض سي ماتي  سفرتي 
مثدياكن ماكنن اونتوق مريك.

3
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اكتيؤيتي

ثاتاكن مقصود فغوروسن جنازه.  .1
ثاتاكن حكوم مغوروسكن جنازه.  .2

ثاتاكن دليل نقلي فغوروسن جنازه.  .3

جلسكن دوا تيندقن اول يغ فرلو دلقساناكن ترهادف جنازه.  .4
ترغكن دوا ادب منزيارهي جنازه.  .5

وافي تله مالنتيق شريكت فرونديغ اونتوق مغوروسكن جنازه ايهث درفد ساعت   .6
كماتين سهيغض سلساي اوروسن فغبومينث.

كموكاكن فندافت اندا برداسركن فثاتاءن دأتس.  

بينا فتا بوءيه برداسركن سيتواسي برايكوت:  .1

تيندقن كتيك مغهادفي اورغ يغ سدغ نزع.  s	
تيندقن اول ترهادف جنازه كتيك برلكو كماتين.   s  

لقساناكن اكتيؤيتي Rally Robin تنتغ فركارا برايكوت سخارا بركومفولن:  .2

تيندقن اول ترهادف جنازه. 	s 	

ادب۲ كتيك منزيارهي جنازه. 	s 	

ماللوءي دافتن درفد اينترنيت، بينخغكن دالم كومفولن تيندقن اول ترهادف   .3
جنازه مغيكوت سيتواسي برايكوت:

جنازه اورغ يغ ترباكر. 	s 	

جنازه اورغ يغ ماتي لمس. 	s 	

جنازه اورغ يغ كمالغن جالن راي. 	s 	

فنيالين
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كواجيفن ترهادف جنازه اونيت 2  

مراتاكن اءير كسلوروه توبوه جنازه.مقصود

ممبرسيهكن جنازه دان ممولياكنث. توجوان

ممنديكن جنازه 1

ممنديكن جنازه

مغافنكن جنازه

مثمبهيغكن جنازه

مغبوميكن جنازه

مان۲ بهاضين بادن يغ ترفيسه 
سماس ممنديكن جنازه 

سفرتي رمبوت، ضيضي اتاو 
كوليت هندقله دكبوميكن 

برساما-سام دغن جنازه.

فريسما علمو

كواجيفن ترهادف جنازه 4.15.4

1

2

3

4

كافسسابونكافور باروس
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درفد ُأمُّ َعِطيَّة  بركات: 
رسول اهلل  ماسوق منموءي 

كامي كتيك كامي سدغ 
ممنديكن جنازه انق فرمفوان 

 بضيندا، للو بضيندا رسول
اهلل  برسبدا مقصودث:

منديكنله دي سباثق 3 اتاو 5 
كالي اتاو لبيه دغن خمفورن 
اءير داءون بيدارا دان جاديكن 
مندي يغ اخير ايت دغن اءير 

يغ  برخمفور سديكيت كافور 
باروس. مولكن دغن بهاضين 

كاننث دان تمفت۲ وضوء 
درفداث.

)رواية البخاري دان مسلم(

فريسما علمو

َكْيِفَية ممنديكن جنازه

1
ملتقكن جنازه دتمفت يغ اضق تيغضي اونتوق 

ممودهكن اءير مغالير.

ممستيكن عورة جنازه دتوتوف.2

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 

خله۲ كوكوث.  

جنازه دوضوءكن دغن سمفورناث.6

7
برنية كتيك ممنديكنث:                                      

َنَوْيُت اْلُغْسَل اْلَواِجَب ِلَهَذا اْلَميِِّت ِلِ َتَعاَلى

8
مثيرم سلوروه توبوه جنازه دغن اءير يغ تله 
دخمفوركن دغن داءون بيدارا دان سابون.

ممبيلس سلوروه بادن جنازه دغن اءير.9

10
جنازه دمنديكن دغن اءير يغ دخمفور دغن كافور 

باروس.

فتوى ممنديكن جنازه

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1341
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مغافنكن جنازه 2

كيفية مغافنكن جنازه

 منوتوف سلوروه توبوه جنازه دغنمقصود
سكورغ  كورغث سهالي كاءين.

منوتوف عورة جنازه.توجوان
كافس يغ دلتقكن فد جنازه 

دتابوركن دغن كافور باروس 
دان دلتقكن فد بهاضين۲ 

جنازه يغ بروغض سرتا 
 اغضوتا۲ سجودث.

تالي كافن يغ ممبالوت جنازه  
دبوك كمبالي كتيك دالم قبور.

فريسما علمو

جنازه فرمفوان

 أفضل دكافنكن دغن 5 لفيسن كاءين فوتيه. 

1 لفيسن اونتوق 
منوتوف بهاضين 

انتارا فوست هيغض 
كلوتوتث.

2 لفيسن كاءين 
اونتوق منوتوف 
سلوروه توبوه 

جنازه.

1 لفيسن باجو 
اونتوق منوتوف 
بهاضين توبوه 

جنازه.

1 لفيسن تودوغ 
اونتوق منوتوف 
بهاضين كفال 

جنازه.

 أفضل دكافنكن 
دغن 3 لفيسن 

كاءين فوتيه.

ستياف لفيسن 
كاءين دافت 

منوتوف سلوروه 
توبوه جنازه.

جنازه لالكي
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لفظ نية باضي:
جنازه فرمفوان:  s

ُأَصلِّي َعَلى َهِذِه اْلَميَِّتِة َأْرَبَع 
َتْكِبيَراٍت َفْرَض اْلِكَفاَيِة ِإَماًما / 

َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى
جنازه كانق2 لالكي:  s

ْفِل  ُأَصلِّي َعَلى َهَذا اْلَميِِّت الطِّ
َأْرَبَع َتْكِبيَراٍت َفْرَض اْلِكَفاَيِة 

ِإَماًما / َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى
جنازه كانق2 فرمفوان:  s

ْفَلِة  ُأَصلِّي َعَلى َهِذِه اْلَميَِّتِة الطِّ
َأْرَبَع َتْكِبيَراٍت َفْرَض اْلِكَفاَيِة 

ِإَماًما / َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى

فريسما علمو

مثمبهيغكن جنازه 3

صالة يغ دلكوكن كأتس جنازه دغن كيفية مقصود
ترتنتو.

توجوان
مندعاءكن جنازه اضر مندافت رحمة دان 

. كأمفونن اهلل

كيفية صلة جنازه

ُأَصلِّي َعَلى َهَذا اْلَميِِّت َأْرَبَع َتْكِبيَراٍت َفْرَض اْلِكَفاَيِة ِإَماًما/
َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى

مقصود:
سهاج اكو منونايكن صالة كأتس ميت اين امفت تكبير فرض 

كفاية منجادي إمام/ مأموم كران اهلل تعالى.

لفظ نية

ممباخ سورة الفاتحة
برتكبيركالي فرتام

 ممباخ صلوات كأتس نبي
برتكبيركالي كدوا

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى آِل  ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
ِفي  ِإْبَراِهيَم  َوَعَلى آِل  ِإْبَراِهيَم  َعَلى  َباَرْكَت  َكَما  ٍد  ُمَحمَّ

اْلَعاَلِميَن ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

بيمبيغ موريد بركاءيتن كيفية 
صالة جنازة باضي فرمفوان 

دان كانق2. 

نوتا ضورو
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امام برديري برستنتغن دغن كفال جنازه. كفالث 
دسبله كيري امام.

امام برديري برستنتغن دغن فيغضول جنازه. كفالث 
دسبله كانن امام.

 كدودوقن امام كتيك جنازه لالكي دان فرمفوان.

جنازه لالكي

جنازه لالكي دان فرمفوانجنازه فرمفوان

دضالقكن ممباخ دعاء سبلوم ممبري سالم:
اَللَُّهمَّ َل َتْحِرْمَنا َأْجَرُه َوَل َتْفِتنَّا َبْعَدُه َواْغِفْر َلَنا َوَلُه. 

مقصود:
يا اهلل! جاغنله كامو مغهالغ كامي درفد مندافت 
فهالث دان جاغنله كامي دفتنه سلفس كماتينث 

امفونيله كامي دان امفونيله دي.

فريسما علمو

بردعاء اونتوق جنازه:
برتكبيركالي كتيض

َاللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه

ممبري سالم
برتكبيركالي كأمفت

كدودوقن امام كتيك صالة جنازه

فريسما علمو

َاللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوَأْكِرْم 
َوالثَّْلِج  ِباْلَماِء  َواْغِسْلُه  َمْدَخَلُه،  ْع  َوَوسِّ ُنُزَلُه 
الثَّْوُب  ُيَنقَّى  َكَما  اْلَخَطاَيا  ِمَن  َوَنقِِّه  َوالَبَرِد، 
َنِس. َوَأْبِدْلُه َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه،  اأْلْبَيُض ِمَن الدَّ
َزْوِجِه.  ِمْن  َخْيًرا  َوَزْوًجا  َأْهِلِه،  ِمْن  َخْيًرا  َوَأْهًل 
َوِفْتَنِتِه،  اْلَقْبِر  َعَذاِب  ِمْن  َوَأِعْذُه  اْلَجنََّة،  َوَأْدِخْلُه 

َوِمْن َعَذاِب النَّار.

دعاء اونتوق جنازه:
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كيفية مغبوميكن جنازه

سنة مندهولوكن 
 كفال

جنازه كتيك 
دهولوركن 
كدالم قبور.

 واجب دلتقكن 
جنازه دأتس 
روسوق كانن 
دغن مغهادف 

كأره قبلة.

كورغث  قبور يغ واجب سكورغ
دافت مناهن درفد كلوار باءو دان 
درفد دبوغكر اوليه بيناتغ بواس.
سنة، ماله لبيه سمفورنا قبور يغ 

لواس، فنجغ دان دالم.

سنة اورغ يغ ملتقكن 
جنازه كدالم قبور 

ممباخ:
ِبْسِم اِل َوَعَلى ُسنَِّة 

َرُسوِل ال.

فغندالين جنازه

 لياغ لحد دبوات
 فد دينديغ قبور سكيراث

تانه كرس.

لحد
لياغ قبور دبوات سخارا 

شّق )لوبغ دتغه-تغه بهاضين 
قبور( سكيراث تانه لمبوت 

دان برفاسير.

شّق

مغبوميكن جنازه 4

مغبوميكن جنازه ددالم تانه مغيكوت كيفية مقصود
ترتنتو.

توجوان
مغهالغ درفد تيمبولث باءو يغ تيدق مثنغكن.  .1

اضر تيدق دافت دضالي اوليه بيناتغ بواس.  .2

لحد

فافن

شق

فافن

قبور

جنازهجنازه
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1.   ثاتاكن كواجيفن سأورغ إسالم ترهادف جنازه.
جلسكن كيفية ممنديكن جنازه.  .2

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت سام اد “واجب” اتاو “سنة”:  .3

منوتوف سلوروه توبوه جنازه دغن سكورغ  كورغث سهالي كاءين. 	s     
مندهولوكن كفال جنازه كتيك دهولوركن كدالم قبور. 	s     

جنازه دلتقكن دأتس روسوق كانن دغن مغهادف كأره قبلة كتيك دالم قبور. 	s  
لياغ لحد دبوات فد دينديغ قبور كران تانهث كرس. 	s  

محمود مغوفه اورغ لءين ممباخاكن القرءان كفد ايبوث يغ تله منيغضل دنيا.  .4
برداسركن فثاتاءن دأتس، هورايكن فندافت اندا.  

كمودين  بركومفولن،  سخارا  جنازه  ترهادف  كواجيفن  تنتغ  فميكيرن  فتا  بينا   .1

بنتغكن حاصيل توضسن اندا.   
لقساناكن اكتيؤيتي Quick Quiz مغوجي كفهمن موريد تنتغ فغوروسن جنازه سخارا   .2

ليسن.
لقساناكن عملي فغوروسن جنازه.  .3

اكتيؤيتي

فنيالين
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زكاة فثوخي هرتا فالجرن
17

ڱ  ڱ  ڱ   ں ... 

مقصود:
دان ديريكنله صالة دان كلواركنله زكاة ...

)سورة البقرة، 2: اية 43(

اب  مروايتكن بهاوا  درفد َعْبُد اهلل بن ُعَمر بن الَخطَّ  .2
رسول اهلل  برسبدا:

ًدا َرُسوُل اهلل، َوِإَقاِم  ُبِنَي اْلِْسَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن َل ِإٰلَه ِإلَّ اهلل َوَأنَّ ُمَحمَّ
َلِة، َوِإْيَتاِء الزََّكاِة، َوالَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضاَن. الصَّ

)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.

كونسيف فغوروسن زكاة اونيت 1  

سوبور، سوخي، بركة دان بركمبغ.بهاس

ايستيله
مغلواركن سبهاضين درفد هرتا ترتنتو اونتوق دبريكن كفد ضولوغن يغ 

برحق منريماث دغن شرط۲ يغ تله دتتفكن اوليه شرع. 
مقصود

واجبحكوم زكاة

اهلل  برفرمان:  .1
دليل نقلي

...

مقصود، حكوم دان دليل زكاة 4.16.1
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اصناف يغ اليق منريما زكاة 4.16.4

فقير1

اورغ يغ تياد هرتا يغ منخوكوفي اونتوق  	s
كفرلوان ديريث ترماسوق ماكن، مينوم، 

فاكاين دان تمفت تيغضل.
خونتوهث سسأورغ يغ ممرلوكن سفولوه  	s
ريغضيت سهاري، تتافي دي هاث ممفو 

ممفراوليه تيض ريغضيت سهاج.

ميسكين2

اورغ يغ هاث ممفو منمفوغ سبهاضين   s
سهاج درفد كفرلوان هيدوفث. 

ممرلوكن  يغ  سسأورغ  خونتوهث   s
سفولوه ريغضيت سهاري تتافي دي هاث 

ممفراوليه الفن ريغضيت سهاج.

َعاِمل3
مريك يغ دالنتيق اوليه فمرينته اونتوق 

مغومفول دان مغاضيهكن زكاة.

اورغ يغ بهارو ماسوق إسالم.ُمَوءلَّف4

7
ِفي َسِبيِل 

اورغ يغ برجواغ دجالن اهلل .اهلل

همبا5
ضولوغن همبا يغ ايغين ممبيبسكن ديري 

مريك.

8
 ِاْبُن 
ِبيل السَّ

اورغ يغ برمسافير دغن توجوان يغ 
دهاروسكن شرع كمودين ترفوتوس 

فربلنجاءن.

6
اورغ يغ 
برهوتغ

اورغ يغ دببني هوتغ اونتوق كفرلوان 
اساس ديري سرتا تغضوغنث دان تيدق 

ممفو ممبايرث.

دليل اصناف زكاة
اهلل  برفرمان يغ برمقصود: 

سسوغضوهث زكاة ايت 
هاثاله  اونتوق اورغ فقير، 

اورغ ميسكين،  َعاِمل 
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(

فريسما علمو
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حكمه فنشريعتن زكاة 4.16.5

مشاركتفنريمافمبري

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.

ممبرسيهكن هاتي درفد 
حسد دغكي دان ايري هاتي 

ترهادف ضولوغن كاي.

سباضاي سومبر مودل باضي 
ضولوغن ميسكين اونتوق 
منجان ايكونومي كلوارض.

مريغنكن ببنن اورغ يغ 
برهوتغ درفد بلغضو هوتغ.

منيغكتكن كيقينن موءلف 
ترهادف إسالم.

 مغيرتكن ايكتن اخوة دان 
كاسيه سايغ سسام إسالم.

مرافتكن جورغ فربيذاءن 
انتارا ضولوغن كاي دغن 

ضولوغن  ميسكين.

ساليغ ممبنتو انتارا ساتو 
سام الءين.

منيغكتكن شعار إسالم
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سخارا  برايكوت  سيتواسي  باضي  حكوم  بينخغكن   .1

بركومفولن ماللوءي خارين اينترنيت، كمودين بنتغكن 
حاصيل فربينخغن اندا.

ممبري زكاة كفد اورغ بوكن إسالم. 	s 	

ممباير زكاة فطرة كفد ابغ كاندوغ يغ ميسكين. 	s 	

لقساناكن اكتيؤيتي I See, I Think, I Wonder. دغن مغضوناكن   .2
تله  يغ  اف2  دغن  كاءيتكنث  سسواي.  يغ  فرسمبهن 

دفالجري.

ثاتاكن مقصود زكاة.  .1
ثاتاكن حكوم زكاة.   .2

توليسكن دليل نقلي تونتوتن مغلواركن زكاة.   .3
سنارايكن اصناف يغ اليق منريما زكاة.  .4

جلسكن حكمه دشريعتكن زكاة ترهادف ضولوغن   .5
برايكوت:

	ُمَوءلَّف s فقير دان ميسكين	 	s 	

ديواس اين، باثق فرتوبوهن بوكن كراجاءن دان بادن۲   .6
كباجيقن يغ مغمبيل اينيسياتيف سرتا تغضوغجواب 

ملقساناكنث سنديري اضيهن زكاة. 
برداسركن سيتواسي دأتس، هورايكن فندغن اندا.  

اكتيؤيتي

فنيالين
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زكاة فطرة 1

مغلواركن هرتا ترتنتو باضي ستياف اورغ يغ ُمَكلَّف دان اورغ يغ دباوه مقصود
تغضوغنث دغن شرط۲ دان تيمفوه ماس يغ تله دتتفكن شرع.

1 ضنتغ بغداد برساماءن 2.7 كيلوضرم برس.قدر زكاة

جنيس زكاة اونيت 2  

جنيس زكاة

زكاة هرتا زكاة فطرة
12

جنيس زكاة 4.16.3

مقصود، حكوم دان دليل زكاة فطرة 4.16.1

حكوم زكاة فطرة

دليل نقلي زكاة فطرة:
َعْن اْبِن ُعَمر: َأنََّ َرُسوَل اهلِل  َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعَلى النَّاِس، َصاًعا ِمْن َتْمٍر، 

َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنَثى، ِمَن اْلُمْسِلِميَن.
)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.

واجب افابيال ممنوهي شرط واجب زكاة فطرة.
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فريسما علمو
نصاب: قدر ترتنتو يغ دواجبكن 

زكاة.
حول: ضنف تيمفوه ستاهون 

هجرة.

واجب

سلفس تربنم 
ماتاهاري فد 
هاري تراخير 

رمضان.

سنة

سبلوم 
صالة هاري 
راي عيد 
الفطري.

حرام

سلفس تربنم 
ماتاهاري فد 
هاري راي 

فرتام.

هاروس

دسفنجغ 
بولن 

رمضان.

مكروه

سلفس صالة هاري 
راي عيد الفطري  
سهيغض سبلوم تربنم 

ماتاهاري 1 شوال.

وقتو مغلواركن زكاة فطرة

12345

 شرط 
واجب

إسالم.  .1
هيدوف فد اخير بولن رمضان دان اول بولن شوال.   .2

ممفوثاءي هرتا ملبيهي كفرلوان ماكن دان مينوم اونتوق ديري دان تغضوغنث   .3
فد مالم دان سياغ هاري راي.

شرط واجب زكاة فطرة 4.16.2

وقتو واجب مغلواركن زكاة فطرة سلفس تربنم ماتاهاري فد 
هاري تراخير رمضان
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زكاة ساهم
ساهم اياله واغ يغ  	s

دالبوركن دالم شريكت 
اتاو  فرنياضاءن.

s	 دواجبكن زكاة كران 
ساهم يغ دالبوركن دالم 

شريكت۲ فرنياضاءن، 
فراوسهاءن اتاو بادن۲ 
فالبورن اياله هرتا يغ 

ممفوثاءي فوتينسي اونتوق 
بركمبغ.

s	 قدر زكاة: %2.5 اتس 
نيالي سماس سموا ساهم 

يغ دميليقي ستاهون.

فريسما علمو

1

 تانمن دان
بواه  بواهن

2

حيوان ترنقن

3

امس، فيرق  
دان مات واغ

4

فرنياضاءن

5

ضالين دان 
ِركاز

مرديك: بوكن 
ضولوغن همبا

إسالم

خوكوف خوكوف حول
ِنصاب

سمفورنا 
ميليق

شرط واجب 
مغلواركن

زكاة

5

1

23

4

زكاة هرتا 2

شرط واجب مغلواركن زكاة هرتا 4.16.2

دليل نقلي زكاة هرتا:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ...   
)سورة التَّْوَبة، 9: اية 103(

مقصود:
امبيلله سبهاضين زكاة درفد هرتا مريك منجادي صدقه، سوفايا دغنث اغكاو 

ممبرسيهكن مريك دان مثوخيكن مريك ...
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مقصود
تانمن دان بواه  بواهن يغ منجادي ماكنن 

اساسي، بوليه دسيمفن دان تيدق موده روسق. 

فادي، ضندوم، برلي دان جاضوغ تانمن
كورما دان اغضور كريغ.خونتوه بواه  بواهن

5 َأْوُسق برساماءن 363 ضنتغ مليسيا ياءيت 300 1 
كيلوضرم. ِنصاب

% 10 باضي تانمن يغ  مغضوناكن اءير هوجن   s
اتاو برضنتوغ كفد اليرن اءير سوغاي سرتا 

فاريت دان تيدق مليبتكن كوس يغ باثق.
% 5 باضي تانمن يغ مغضوناكن جنترا، تناض   s

ماءنسي سرتا ممرلوكن كوس يغ تيغضي.

قدر زكاة

زكاة تانمن دان بواه  بواهن 1

: فرمان اهلل
... ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ ...
)سورة اأَلْنَعام، 6: اية 141(

 مقصود:
... ماكنله درفد بواهث كتيك 
اي بربواه دان كلواركنله حقث 
)زكاتث( فد هاري منوايث ...

فريسما علمو

4.16.6

بيمبيغ موريد اونتوق برصدقه 
سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

فادي مروڤاكن تانمن باضي سومبر ماكنن اساسي ڤندودوق مليسيا
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زكاة حيوان ترنقن 2

زكاة امس، فيرق دان مات واغ 3

: فرمان اهلل
    ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 
)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.

فريسما علمو اونتا لمبو دان كرباو كمبيغ دان 
بيري۲  جنيس  

5 ايكور 30 ايكور 40 ايكور  نصاب

1 ايكور 
بيري۲

1 ايكور 
لمبوجنتن

1 ايكور كمبيغ  
اتاو بيري۲ قدر زكاة

1 تاهون 
كأتس 1 تاهون كأتس

2 تاهون )كمبيغ(
1 تاهون )بيري۲(

  عمور  
  بيناتغ يغ 

 دزكاة
دفليهارا دفادغ تربوك  .1

بيناتغ ترنقن بوكن دضوناكن اونتوق بكرجا   .2

سفرتي ممباجق، مميكول بارغ، مغفم اءير 
دان سباضايث.

 شرط
 واجب

 زكاة

مات واغ فريق امس جنيس  

20 مثقال      

)85 ضرم امس(        
200 درهم     

)595 ضرم(
20 مثقال   

)85 ضرم(  نصاب

2.5 % قدر زكاة

زكاة امس فرهياسن:
واجب زكاة امس فرهياسن  	s
يغ ملبيهي قدر عرف )تيدق 

ترماسوق باتو فرمات اتاو 
سأومفاماث( دان خوكوف 

حول. قدر عرف بربيذا 
مغيكوت نضري.

امس يغ تيدق دفاكاي  	s
كران دسيمفن، روسق اتاو 

الما، واجب زكاة افابيال 
خوكوف نصاب دان حول.

فريسما علمو
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زكاة فرنياضاءن 4

مقصود
زكاة يغ واجب دكلواركن حاصيل درفد 

هرتا فرنياضاءن سام اد يغ مليبتكن بارغن اتاو 
فرخدمتن.

85 ضرم امس  نصاب

2.5 % قدر زكاة

نية منجالنكن فرنياضاءن ترهادف هرتا يغ   .1

هندق دكلواركن زكاة.
هرتا يغ حالل.  .2

هرتا يغ بوليه منجان فندافتن.  .3

سومبر هرتا اداله ماللوءي خارا فمبلين اتاو   .4

فرتوكرن اسيت سفرتي جوال بلي اتاو 
سيوا.

هرتا ترسبوت بوكن اونتوق كضوناءن   .5

فريبادي.

  شرط 
  واجب 

  زكاة 
 فرنياضاءن 

زكاة  فندافتن
شرط خصوص: 	s

حاصيل اوسها يغ باءيق   
ترماسوقله  فندافتن  يغ 

مرغكومي  اوفه، ضاجي، 
بونوس، ايالءون، كوميسين 

دان سباضايث.
s	 نصاب: نيالي 85 ضرم هرض 

امس سماس.
s	 قدر زكاة: 2.5%

)الفقه المنهجي(

فريسما علمو
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زكاة ضالين دان ِرَكاز 5

مقصود 
ضالين

باهن ضالين يغ دكلواركن دري بومي، 
دفروسيس دان مغحاصيلكن لوضم ضالين. 

خونتوه : امس، فيرق، بيجيه تيمه، فيتروليوم 
دان باهن مينرال.

مقصود 
هرتا يغ ترتانم ددالم تانه.ِرَكاز

85 ضرم امس  نصاب
ِرَكاز ضالين

قدر زكاة
1/5 اتاو 20%  2.5 %

باضي زكاة ضالين دان ِرَكاز، 
تيدق دشرطكن خوكوف 
حول كران زكاة واجب 

دكلواركن سلفس دفراوليه.

فريسما علمو

فلنتر ميثق
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اكتيؤيتي

فنيالين

الكركن فتا بوءيه برضندا تنتغ فرساماءن دان   .1

فربيذاءن انتارا زكاة فطرة دغن زكاة هرتا.
ايمبس قيو. أر. كود اونتوق مندافتكن كلكوالتور   .2

زكاة. بوات فغيراءن باضي قدر زكاة يغ فرلو 
دكلواركن.

كلكوالتور زكاة

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

خارا  خادغكن   .Round Robin اكتيؤيتي  لقساناكن   .3

اونتوق ممستيكن ستياف اصناف منريما حق زكاة 
مريك ماللوءي اكتيؤيتي ترسبوت.

جلسكن شرط واجب مغلواركن زكاة برايكوت:  .1
	فرنياضاءن s حيوان ترنقن   	s 	

ثاتاكن جنيس۲ زكاة يغ اندا كتاهوءي.  .2
ساتو كاجين مندافتي بهاوا لبيه % 70 ريسفوندن مميليه   .3
اونتوق مغلواركن سنديري زكاة مريك كفد اصناف 
بربنديغ مثالوركنث ماللوءي عامل يغ تله دتوضسكن 

دأينستيتوسي زكاة.
كموكاكن فندغن اندا.    

زكاة واغ سيتواسي 1
سيمفنن

20XXتاهون

RM 18 000باكي ترنده

زكاة فندافتنسيتواسي 2
20XXتاهون

تنفا تولقنجنيس فندافتن
RM 5 000فندافتن
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عيد الفطري دان عيد األضحى فالجرن
18

عيد الفطري
 هاري راي اومت إسالم يغ دسمبوت فد

1 شوال.

عيد األضحى
هاري راي اومت إسالم يغ دسمبوت فد 

10 ذوالحجة.

 مغهيدوفكن مالم راي 
دغن برتكبيرممبسركن 

اهلل دان بردعاء.

مماكاي فاكاين يغ 
ترباءيق، برسيه دان خنتيق.

12

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

مندي سنة هاري راي.

34

داتغ اول كمسجد.
فرضي دان باليق دري 
تمفت صالة ماللوءي 
جالن يغ برالءينن.  

56

مقصود 4.17.1

عملن سنة سماس مثمبوت هاري راي 4.17.2

 عيد األضحى: ماكن سلفس 
 منونايكن صالة سنة

هاري راي.

عيد الفطري: ماكن سديكيت 
ماكنن سبلوم منونايكن صالة 

سنة هاري راي.

7
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 لفظ نية صالة 
عيد الفطري

ُأَصلِّي ُسنََََّة ِعْيِد اْلِفْطِر َرْكَعَتْيِن إَماًما / َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى.
مقصود:

سهاج اكو منونايكن صالة سنة عيد الفطري دوا ركعة منجادي إمام/مأموم 
كران اهلل تعالى.

 لفظ نية صالة 
عيد األضحى

ُأَصلِّي ُسنََََّة ِعْيِد اأْلَْضَحى َرْكَعَتْيِن إَماًما / َمْأُموًما ِلِ َتَعاَلى.
مقصود:

سهاج اكو منونايكن صالة سنة عيد األضحى دوا ركعة منجادي إمام/مأموم 
كران اهلل تعالى.

ركعة كدوا

برتكبير سباثق 5 كالي. 
ستياف تكبير دفيسهكن 

دغن باخاءن تسبيح.

 ممباخ سورة اْلَغاِشَيِة
اتاو سورة۲ الءين

ركعة فرتام

ممباخ دعاء افتتاح

برتكبير سباثق 7 كالي. 
ستياف تكبير دفيسهكن 

دغن باخاءن تسبيح.

 ممباخ سورة اأْلَْعَلى
اتاو سورة۲ الءين

كيفية صالة سنة هاري راي

تكبيرة اإلحرام  

ممباخ سورة الفاتحة  

        نية

s حكوم برتكبير سباثق توجوه 
دان ليم كالي دالم صالة 

هاري راي اياله سنة. 
سكيراث ترتيغضل، صالة 

تتف صح.
s	 باخاءن تسبيح:

ُسْبَحاَن ال َواْلَحْمُد ِلِ   
َوَل ِإٰلَه ِالَّ الُ َوالُ َاْكَبر.

مقصود:  
مها سوخي اهلل، سضاال فوجي   
باضيث، تيدق اد توهن سالءين 

اهلل دان اهلل مها بسر.

فريسما علمو

كيفية صالة سنة هاري راي دان خطبه هاري راي  4.17.3

1

2

3

مثمفورناكن روكون۲ يغ الءين سهيغض ممبري سالم  4
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كيفية خطبه هاري راي
دسنتكن برخطبه دغن دوا خطبه سلفس سلساي صالة.1
 دالكوكن سلفس صالة هاري راي.2

3
سنة دموالكن دغن 9 كالي تكبير فد خطبه فرتام دان 

7 كالي تكبير فد خطبه كدوا.
منونايكن روكون۲ خطبه.4

روكون۲ خطبه دان شرط صح خطبه
روكون خطبه
  مموجي اهلل

سكورغ  كورغث 
مثبوت “اْلَحْمُد هلِلِ”.

1

 برصلوات كأتس
 . نبي 2

برفسن سوفايا برتقوى 
كفد اهلل  سكورغ   

 كورغث مثبوت
“اتَُّقوا اهلَل”.

3

ممباخ سكورغ   
كورغث ساتو اية درفد 
القرءان فد ساله ساتو 

درفد دوا خطبه. 
4

بردعاء اونتوق اورغ۲ 
يغ برايمان فد خطبه يغ 

كدوا.
5

شرط صح خطبه

خطبه دسمفايكن سلفس 
صالة هاري راي.

1

روكون خطبه دسمفايكن 
دالم بهاس عرب.

2

برتوروت  توروت انتارا 
دوا خطبه.

3

خطيب سأورغ لالكي. 4

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

5

خطيب برديري جك 
ممفو.

خطيب مثمفايكن خطبه 6
هاري راي
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خونتوه خطبه هاري راي عيد الفطري
 خطبة فرتام خطبة فرتام

ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر
ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر

ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر، َوهلِلِ اْلَحْمُد

، َل إِٰلَه ِإلاَّ اهللُ َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه،  ٱهللُ َأْكَبُر َكِبيراًا َواْلَحْمُد ِلِ َكِثيراًا واَُّسْبَحاَن اهلِل ُبْكَرةاً واََّأِصيلاً
َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَأَعزاَّ ُجْنَدُه َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدُه. َأْشَهُد َأن َل إِٰلَه ِإلاَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه َوَأْشَهُد 
ٍد َخاَتِم اأَلْنِبَيآِء َواْلُمْرَسِليَن  ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ داً َأناَّ َسيَِّدَنا َوَنِبياََّنا ُمَحماَّ

َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن.  
َأماَّا َبْعُد، َفَيا ِعَباَد اهلِل.  

اتَُّقوا اَل، ُأْوِصيُكْم َوإِياَّاَي ِبَتْقَوى اهلِل َوَطاَعِتِه َلَعلاَُّكْم ُتْرَحُموَن.
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:

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  

مقصود:
دان سضراله كامو كفد )مغرجاكن عمل۲ يغ باءيق اونتوق مندافت( كأمفونن دري 
يغ  بومي،  دان  بيدغث سلواس سضاال الغيت  يغ  )مندافت( شرض  دان  توهن كامو، 

دسدياكن باضي اورغ۲ يغ برتقوى.  

ڃ ڃ ڃ چ چ
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 خطبة كدوا

ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر، لاۤ إِٰلَه ِإلاَّ ٱهللُ، َواهللُ 
َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر َوهلِلِ اْلَحْمُد.

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. داً  َأْشَهُد َأن َل إِٰلَه ِإلاَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه َوَأْشَهُد َأناَّ َسيَِّدَنا َوَنِبياََّنا ُمَحماَّ
ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن. اللاَُّهماَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَباِرْك َعَلى َسيِِّدنا ُمَحماَّ

َأماَّا َبْعُد، َفَيا ِعَباَد اهلِل. اتاَُّقوا اهلَل، َفَقْد َفاَز اْلُمتاَُّقوَن.
سيدغ جماعه يغ درحمتي اهلل ، ماريله كيت مندعاءكن كأمفونن اهلل  اونتوق 

سلوروه اومت إسالم.

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت اأْلَْحَياِء ِمْنُهْم َواأْلَْمَواِت.

ِعَباَد اهلِل، َفاْذُكُروا اهلَل اْلَعِظيَم َيْذُكْرُكْم، َواْشُكُروُه َعَلى ِنَعِمِه َيِزْدُكْم َواْسَأُلوُه ِمْن َفْضِلِه ُيْعِطُكْم 
َوَلِذْكُر اهلِل َأْكَبُر. َواهللُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن.

ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر
ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر 

ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر، َوهلِلِ اْلَحْمُد

َباَرَك اهللُ ِلي َوَلُكْم، أَُقوُل َقوِلي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهللَ ِلي َوَلُكْم.

ٱهللُ َأْكَبْر ٱهللُ أْكَبُر ٱهللُ َأْكَبُر، لاۤ اِٰلَه ِإلاَّ ٱهللُ َواهللُ َأْكَبُر، ٱهللُ َأْكَبُر َوهلِلِ اْلَحْمُد.

خطبه صالة هاري راي

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1343
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ممبسركن اهلل  اتس 
 كورنياءن نعمت ايمان

دان إسالم.

1

مغرتكن اخوة سسام 
اومت إسالم.

5

سباضاي تندا برشكور 
درفد سأورغ همبا 
ترهادف فنخيفتاث.

2

براوليه نصيحت دان 
فغاجرن ماللوءي خطبه 

راي يغ دسمفايكن.

6

مالهيركن راس 
كضمبيراءن مراياكن 

هاري كبسرن إسالم.  

3

مغرتكن صلة الرحيم 
انتارا اغضوتا كلوارض.

4

  درفد انس بن مالك
بركات:

َكاَن أِلَْهِل اْلَجاِهِليَِّة َيْوَماِن 
ِفْي ُكلِّ َسَنٍة َيْلَعُبوَن ِفْيِهَما، 

ا َقِدَم  النَِّبيُّ  َقاَل: َكاَن  َفَلمَّ
َلُكْم  َيْوَماِن َتْلَعُبوَن ِفْيِهَما َوَقْد 
أَْبَدَلُكُم الُ ِبِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما: 

َيْوَم اْلِفْطِر َوَيْوَم  اأْلَْضَحى.
)رواية الناََّساِئى(

مقصود:
درفد أنس بن مالك  بركات: 
قوم جاهلّية 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.

فريسما علمو

4.17.5

لقساناكن عملي صالة سنة دان خطبه هاري راي.
4.17.6

سمفورناكن عملن۲ سنة مثمبوت هاري راي سخارا 
برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

حكمه فنشريعتن هاري راي  4.17.4
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توليسكن ساتو تيك س خطبه هاري راي عيد األضحى   .1

برفندوكن إي  خطبه دالمن ويب جاكيم.
لقساناكن اكتيؤيتي اين سخارا بركومفولن.    	s 	

باخاكن دهادفن كلس. 	s 	

كومفولكن سموا تيك س خطبه يغ تله دحاصيلكن،  	s 		

بوكوكن دان جاديكن سباضاي باهن باخاءن دسودوت    
باخاءن كلس اندا.  

لقساناكن عملي صالة سنة هاري راي. فيليه تيك س   .2

خطبه يغ سسواي درفد توضسن دأتس اونتوق دباخ.
سنارايكن عملن سنة يغ تله اندا الكوكن فد هاري   .3

راي يغ اللو:

بينا فتا فميكيرن تنتغ فربيذاءن انتارا صالة سنة هاري   .4

راي دغن صالة جمعة دالم اسفيك برايكوت:
	خطبه s 	وقتو	 s حكوم 	 	s 	

لقساناكن اكتيؤيتي Flipped Classroom. اليري المن ويب   .5

دغن مغايمبس قيو. ار. كود دسبله.
كنل فستي روكون۲ خطبه  s 	

بينخغكن ددالم كلس حاصيل توضسن اندا.  s 	

فركارا
سنة

عيد األضحىعيد الفطري

اكتيؤيتي

خطبه صالة هاري راي

https://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1343
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برداسركن سيتواسي دأتس، هورايكن فندغن اندا.  

سيتواسي 1

زياره منزيارهي 
سهيغض ترلوفا 

صالة فرض.

سيتواسي 2

مغهابيسكن 
ماس دغن 

ضاجيت سوقتو 
برزياره.

سيتواسي 3

ليك منونتون 
تليؤيشين سهيغض 
تيدق مغهيراوكن 
كداتغن تتامو. 

عيد  دان  الفطري  عيد  سنة  صالة  مقصود  ثاتاكن   .1
األضحى.

مثمبوت  سماس  دسنتكن  يغ  عملن  دوا  سنارايكن   .2
هاري راي.

جلسكن كيفية صالة سنة هاري راي.  .3
ترغكن دوا حكمه فنشريعتن هاري راي.  .4

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:  .5
امير منونايكن صالة هاري راي سخارا برسنديرين  	s   

درومه.  
امام ترلوفا مغغكت 5 كالي تكبير فد ركعة كدوا  	s   

دغن تروس ممباخ سورة الفاتحة.  
سمبوتن هاري راي مروفاكن فلواغ اونتوق اومت   .6
إسالم مرافتكن اخوه ماللوءي عملن زياره منزيارهي 

انتارا ساتو سام الءين.
هورايكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.      

.7

فنيالين
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قيام الليل فمغكين كقواتن جيوا فالجرن
19

مقصود
قيام الليل اياله عملن باغون مالم اونتوق 
برعبادة كفد اهلل  سفرتي منونايكن 

صالة تهجد دان ممباخ القرءان.

سنةحكوم

اهلل  برفرمان:  .1

درفد أبو هريرة  مروايتكن بهاوا، رسول اهلل  برسبدا:  .2

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

)سورة اإِلْسَراء، 17: اية 79(
مقصود:

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

ترفوجي.

ُة اللَّْيِل. لاَ ِة، صاَ ِة باَْعداَ اْلفاَِريضاَ لاَ ُل الصَّ ... أاَْفضاَ
)رواية مسلم(

مقصود:
...سباءيق  باءيق صالة سلفس صالة فرض اياله صالة مالم.

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.

نوتا ضورو

مقصود، حكوم دان دليل قيام الليل 4.18.1

دليل نقلي

اكتيؤيتي قيام الليل دسكوله
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1

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

صالة توبة دان صالة تسبيح.

ممفرباثق ذيكير، استغفار، ممباخ القرءان دان بردعاء.2

دسودهي دغن صالة سنة وتر.3

1

دعاء 
دمقبولكن 
 اوليه اهلل

5

براوليه بالسن 
شرض دأخيرة

2

منجادي همبا 
يغ برشكور

3

مندافت كمولياءن 
دان تمفت يغ 

ترفوجي دسيسي 
 اهلل

4

ممبري كتنغن كفد 
جيوا اونتوق لبيه 
خشوع برعبادة 
 كفد اهلل

انتارا عملن رسول اهلل  سبلوم قيام الليل ترماسوقله: 
برِسواك  .1

ممندغ كالغيت سمبيل ممباخ:  .2

 
مقصود:

سسوغضوهث فد كجادين الغيت دان بومي دان فد فرتوكرن  
مالم دان سياغ، اد تندا۲ )ككواساءن اهلل( باضي اورغ يغ 

برعقل.

عملن
برعزمله اونتوق باغون مالم 

 باضي مالكوكن عبادة.
: سبدا رسول اهلل

ُهواَ ياَْنِوي أاَْن  ُه واَ ماَْن أاَتاَى ِفراَاشاَ
لِّي ِمناَ اللَّْيل فاَغاَلاَباَْتُه  ياَُقوماَ ُيصاَ

تَّى أاَْصباَحاَ ُكِتباَ لاَُه ماَا  ْيناَاُه حاَ عاَ
لاَْيِه  قاًَة عاَ داَ اناَ ناَْوُمُه صاَ ناَواَى، واَكاَ

ل. زَّ واَجاَ ِمْن راَبِِّه عاَ
)رواية النََّساِئى(

مقصود:
سسيافا يغ برنية اونتوق قيام 
الليل اللو ترتيدور سهيغض 

فاضي مك باضيث فهاال نيتث دان 
تيدورث اياله سواتو صدقه درفد 

. توهنث عّز وجلّّ

)سورة ۤال ِعْمَران، 3: اية 190(

عملن سماس قيام الليل 4.18.2

كلبيهن اورغ يغ مغعملكن قيام الليل 4.18.3
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اكتيؤيتي
موريد  ستياف   .Round Table اكتيؤيتي  لقساناكن   .1

دكهندقي منخاتت ساتو ايسي باضي ستياف تمفت 
كوسوغ برايكوت سخارا برضيلير  ضيلير:

تنداكن )✓( فد سناراي سيمق عملن قيام الليل اندا:   .2

سماس  برادب  سخارا  الليل  قيام  عملي  لقساناكن   .3

منجالنكن اكتيؤيتي برايكوت:
فرخيمهن عبادة اتاو فركامفوغن علمو دسكوله. 	s 	

كاوسن  اتاو  دكامفوغ  مسجد  عماره  فروضرم  	s 		
كديامن اندا.   

مالكوكنث سخارا برسنديرين درومه. 	s 	

قيام الليل

كلبيهن قيام الليلعملن سماس قيام الليل

صالة سنة تهّجد
صالة سنة توبة

صالة سنة حاجة
صالة سنة تسبيح

ممباخ القرءان
برذيكير

تاريخ
ضمبرن اكتيؤيتي Round Tableعبادة
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فنيالين
ثاتاكن مقصود قيام الليل.  .1

افاكه حكوم قيام الليل؟  .2
توليسكن دليل نقلي قيام الليل.  .3

سنارايكن دوا عملن سماس قيام الليل.    .4
ترغكن دوا كلبيهن اورغ يغ مغعملكن قيام الليل.  .5

6.  ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:
سماس قيام الليل، عبداهلل ترلوفا اونتوق منونايكن      	s		

صالة وتر.  
عبد القيوم ملقساناكن قيام الليل سخارا برجماعه  	s		

درومه.  
اومت إسالم تله سديا معلوم تنتغ كلبيهن قيام الليل.   .7
نامون، تيدق راماي يغ ايغين مربوت فلواغ اونتوق 

ملقساناكن عبادة اين.    
مغاف سيتواسي اين برالكو؟  s 	

كموكاكن خادغن اندا اونتوق مناغني سيتواسي   	s 	
ترسبوت.  
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فالجرن
20

صالة سنة تحية المسجد دان 
صالة سنة حاجة

ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد، َفاَل َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلَِّي 
َرْكَعَتْيِن. 

)مّتفق عليه(
مقصود:

جاغنله  مك  مسجد،  كدالم  ماسوق  سسأورغ  افابيال 
دودوق سهيغض دي صالة دوا ركعة.

مقصود
 صالة دوا ركعة سبلوم دودوق كتيك 

ستياف كالي ماسوق كدالم مسجد.

سنةحكوم

اإِلَمام النََّوِوي دالم كتاب الَمْجُموع بركات، فارا علماء 
تحية  سنة  صالة  ملقساناكن  سنة  مثاتاكن  برسفاكت 
المسجد دان مكروه دودوق سبلوم ملقساناكن صالة 

تحية المسجد تنفا كعذورن.

َلِمي مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا: أَبو َقَتاَدة السَّ

فتوى بركاءيتن صالة سنة تحية 
المسجد

سيتواسي 1
سكيراث اينديؤيدو ايت ماسوق 

كدالم مسجد دان اقامة تله 
دالءوغكن اونتوق منونايكن 

صالة فرض.
حكوم: مكروه اونتوق منونايكن 

اف۲ صالة 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.

فريسما علمو
صالة سنة تحية المسجد 1

مقصود، حكوم دان دليل صالة سنة 
تحية المسجد

4.19.1

دليل نقلي
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نية

لفظ نية:
ُأَصلِّى ُسنََّة َتِحيَِّة اْلَمْسِجِد َرْكَعَتْيِن ِلِ َتَعاَلى

مقصود:
سهاج اكو صالة سنة تحيَّة المسجد دوا ركعة كران اهلل تعالى.

2 ركعةبيلغن ركعة
ستياف كالي ماسوق كدالم مسجد، سبلوم دودوق.وقتو
خارا 

ملقساناكن
 برسنديرين

باخاءن دالم 
صالة

ركعة كدواركعة فرتام
سورة الفاتحة

 سورة الكافرون اتاو
سورة2 الءين

 سورة اإلخالص اتاو
سورة2 الءين

 ممولياكن
مسجد 

سباضاي تمفت 
برعبادة.

مراءيه فهاال 
كتيك براد 
ددالم مسجد.

  مموفوق
صيفت رنده ديري 

سباضاي تتامو 
درومه اهلل.

  مالتيه ديري
سوفايا برادب افابيال 
تمفت  براد دتمفت

موليا.

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.

نوتا ضورو

كيفية منونايكن صالة سنة تحية المسجد

 حكمة
صالة سنة تحية 

المسجد

حكمه منونايكن صالة سنة تحية المسجد 4.19.3
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مقصود
صالة يغ دلقساناكن اونتوق ممينتا سسواتو 

حاجة يغ ترتنتو.

سنةحكوم

ُهَما َأْعَطاُه الُ َعزَّ َوَجلَّ َما َسَأَل  َأ َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن ُيِتمُّ َمْن َتَوضَّ
ًرا.  اًل أْو ُمَؤخَّ ُمَعجَّ

)رواية أحمد(
مقصود:

سمفورنا، دغن  ركعة  دوا  صالة  مالكوكن  كمودين  سمفورنا،  دغن  بروضوء   سسيافا 
اهلل  اكن مغورنياكن اف۲ سهاج يغ دفوهون سام اد خفت اتاو لمبت.

ُأ َفْلُيْحِسْن اْلُوُضوَء  َمْن َكاَنْت َلُه ِإَلى اِل َحاَجٌة َأْو ِإَلى َأَحٍد ِمْن َبِنى آَدَم َفْلَيَتَوضَّ
 ...  ُِّثمَّ ِلُيَصلِّ َرْكَعَتْيِن ُثمَّ ِلُيْثِن َعَلى اِل َعزَّ َوَجلَّ َوْلُيَصلِّ َعَلى النَِّبي

)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

أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

عبداهلل بن َأْوَفى مروايتكن رسول اهلل  برسبدا:

مقصود، حكوم دان دليل صالة سنة حاجة 4.19.2

2 صالة سنة حاجة

دليل نقلي
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نية

لفظ نية:
ُأَصلِّى ُسنََّة اْلَحاَجِة َرْكَعَتْيِن ِلِ َتَعاَلى

مقصود:
سهاج اكو صالة سنة حاجة دوا ركعة كران 

اهلل تعالى.

تيدق دتنتوكن بيلغن ركعة سبنر. بياساث بيلغن ركعة
دالكوكن انتارا 2 ركعة هيغض 12 ركعة.

بوليه دالكوكن بيال۲ ماس كخوالي وقتو يغ وقتو
دحرامكن. افضل دالكوكن فد فرتغهن مالم.

خارا 
ملقساناكن

بوليه دالكوكن برسنديرين مغيكوت حاجة 
ماسيغ۲ اتاو برجماعه جك اونتوق حاجة 

يغ سام.

باخاءن دالم 
صالة

ركعة كدواركعة فرتام
سورة الفاتحة

سورة الكافرون اتاو 
سورة2 الءين

سورة اإلخالص اتاو 
سورة2 الءين

بردعاء مموهون حاجة كفد اهلل  دعاء
سلفس ممبري سالم.

ملتقكن فرضنتوغن يغ مطلق كفد اهلل  يغ مها 
فمبري سضاالث. 1

  مالتيه ديري اضر برهارف كفد فرتولوغن اهلل
كتيك سنغ اتاو سوسه. 2

. منديديق جيوا اضر رضا دغن كتنتوان اهلل 3

ممبري كتنغن كفد جيوا يغ كلوه كسه.  4

كيفية منونايكن صالة سنة حاجة

حكمه منونايكن صالة سنة حاجة 4.19.3

عملن
بردعاءله دغن دعاء۲ يغ 

سسواي. خونتوه فرموالءن 
دعاء صالة سنة حاجة:

اْلَحْمُد ِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن، 
َحْمًدا ُيَواِفى ِنَعَمُه َوُيَكاِفُئ 
َمِزْيَدُه، َيا َربََّنا َلَك اْلَحْمُد 
َكَما َيْنَبِغى ِلَجاَلِل َوْجِهَك 

َوَعِظيِم ُسْلَطاِنَك، اَللَُّهمَّ َصلِّ 
ٍد َوَعَلى آِلِه  َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعيَن.
)موهونله درفد اهلل اف2 يغ 

دحاجتي(
افابيال سلساي بردعاء، هندقله 
دأخيري دغن صلوات سفرتي:
ٍد  َوَصلَّى الُ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَن. 

ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة 
ا َيِصُفْوَن، َوَساَلٌم َعَلى  َعمَّ
اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمُد ِلِ َربِّ 

اْلَعاَلِميَن.
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اكتيؤيتي
لقساناكن اكتيؤيتي Hot Seat باضي منخريتاكن فغالمن   .1

موريد منونايكن صالة سنة حاجة. 
فرلو  يغ  تيندقن  سارن  سومبغ  اكتيؤيتي  لقساناكن   .2

دالكوكن برداسركن سيتواسي برايكوت:
. حاجة دمقبولكن اهلل 	s 	

  . حاجة بلوم دمقبولكن اهلل 	s 	

لقساناكن عملي صالة سنة تحية المسجد دان صالة   .3

سنة حاجة.
الكركن فتا فميكيرن كمودين لغكفكن فرساماءن دان   .4

فربيذاءن  انتارا:
صالة سنة تحية المسجد دغن صالة سنة رواتب. 	s 	

صالة سنة حاجة دغن صالة سنة تهجد. 	s 	

خونتوه فتا فميكيرن

فتا بوءيه برضندا
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ثاتاكن مقصود صالة سنة تحية المسجد.  .1
ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن صالة سنة تحية المسجد.  .2

ثاتاكن مقصود صالة سنة حاجة.   .3
ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن صالة سنة حاجة.   .4

تنداكن ) T ( باضي فثاتاءن يغ مروجوع كفد صالة سنة تحية المسجد دان ) H ( باضي   .5
يغ مروجوع كفد صالة سنة حاجة.

كتيك ماسوق كدالم مسجددالكوكن  برسنديرين صالة 2 ركعة

مموهون كباءيقن درفد اهلل دالكوكن سخارا برسنديرين/برجماعه 

ترغكن دوا حكمه منونايكن ستياف صالة سنة برايكوت:  .6

ثاتاكن حكوم باضي سيتواسي برايكوت برسرتا السن:  .7
عثمان تروس دودوق سباءيق سهاج ماسوق كدالم مسجد سمنتارا منوغضو   s 		

وقتو صالة.   
فوكول فد  تيدور  درفد  ترجاض  سلفس  حاجة  سنة  صالة  منونايكن  منيرة   s 		

5.00 فاضي.  
.8Masjid, 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.

فنيالين

صالة سنة تحية المسجد iصالة سنة حاجة ii

هورايكن حجه اندا بركاءيتن دغن فتيقن دالم كرتن اخبار دأتس.  
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بيدغ  سيـرة دان 
تمدون إسالم

5

)سورة النَّْصر، 110: اية 1–3(
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.

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

ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  

مسجد نضري سابه
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TAMAT

فرجنجين حديبية دان فمبوكاءن كوتا مكة فالجرن
21

فرجنجين حديبية اونيت 1  

رسول اهلل  دان فارا صحابت 
ممبوات بيعة اونتوق ستيا برسام 
دغن رسول اهلل  دان تيدق 

منيغضلكن بضيندا. بيعة اين دكنلي 
سباضاي  َبْيَعُة الرِّْضَوان.

مشركين قريش مغوتوسكن اْلُحَلْيس 
ْبن َعْلَقَمة دأيكوتي ُعْرَوة ْبن َمْسُعود 

منموءي رسول اهلل  باضي 
ممستيكن نية سبنر رومبوغن ايت. 
كدوا-دواث برجاي ديقينكن بهاوا 
كداتغن رسول اهلل  دان فارا 
صحابت اونتوق منونايكن عمرة.

رسول 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.

رسول اهلل  مغوتوس عثمان بن 
عفان  منموءي مشركين مكة 
اونتوق منرغكن توجوان كداتغن 

مريك. عثمان دتاهن ببراف 
كتيك سهيغض ترسيبر بريتا تنتغ 

كماتينث. 

مشركين مكة مغتاهوءي تنتغ َبْيَعُة 
الرِّْضَوان. لنتس، مريك مغهانتر ُسَهْيل 
ْبن َعْمُرو اونتوق ممبوات فرجنجين 
دغن رسول اهلل . اللو، ترمترايله 

فرجنجين ُحَدْيبَِِية.

MULA

1

7

8

910

كرونولوضي فرجنجين حديبية 5.8.1

 فد هاري اثنين، اول بولن
ذو القعدة تاهون ك-6 هجرة، 

رسول اهلل  برتولق كمكة برسام 
دغن 400 1 اورغ صحابت دغن 

فدغ يغ برساروغ.

2
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خالد بن الوليد برسام دغن تنتراث 
برجومله 200 اورغ خوبا اونتوق مغهالغ 

رسول اهلل  درفد مماسوقي مكة 
  دُكَراع اْلَغِميم. نامون، رسول اهلل
ماللوءي جالن الءين اونتوق مغيلقكن 

فرتمبوغن دغن تنترا خالد.

رسول اهلل  دان فارا صحابت 
برهنتي دُذواْلُحَلْيَفة اونتوق برنية 
عمرة. مريك توروت ممباوا 

بيناتغ قربان باضي منظاهيركن نية 
مريك اونتوق ملقساناكن عمرة.

  كداتغن رومبوغن رسول اهلل
دكتاهوءي اوليه مشركين مكة. 

مريك تيدق ممبنركن رومبوغن اين 
مماسوقي مكة.

34

5

اهلل  مثبوت مغناءي اورغ يغ برجنجي طاعة 
ستيا كتيك َبْيَعة الرِّْضَوان ماللوءي فرمانث:

    ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
)سورة اْلَفْتح، 48: اية 18(

 مقصود:
سسوغضوهث اهلل مريضاءي 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.

فريسما علمو

رسول اهلل  برهنتي 
دحديبية. بضيندا 

دكونجوغي اوليه ُبَدْيل 
ْبن َوْرَقاء. بلياو منجادي 

فرانتارا رسول اهلل  دغن 
مشركين قريش.

6

مدينة

مكة

حديبية
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رسول اهلل  دان فارا صحابت تيدق بوليه   s
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 3 هاري 
سهاج. مريك تيدق بوليه ممباوا سنجات 

كخوالي فدغ برساروغ. اورغ قريش تيدق 
بوليه مغضغضو مريك.

تياد ففرغن انتارا كدوا-دوا بله فيهق سالما   s
10 تاهون.

مان٢ قبيله يغ مغيكت فرجنجين دغن رسول   s
اهلل  توروت ترتعلوق دغن فرجنجين 

حديبية. مان٢ قبيله يغ مغيكت فرجنجين 
دغن مشركين مكة، مريك جوض ترايكت 

دغن فرجنجين حديبية.

اورغ مكة يغ الري كمدينة فرلو دكمباليكن   s
كمكة. سباليقث، سسيافا يغ الري دري 

مدينة كمكة تيدق فرلو دكمباليكن.

اهلل  برفرمان:
... ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   
)سورة الَفتُح، 48: اية 27(

مقصود:
... مغتاهوءي اف٢ يغ كامو 

تيدق مغتاهوءيث. مك دي 
مثدياكن سبلوم )ترلقساناث 
 ميمفي( ايت، ساتو كمنغن

يغ دكت.

فريسما علمو

ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية
انتارا ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية ترماسوقله:

5.8.1
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 فركمبغن
دعوه إسالم

. مشركين مكة تيدق الضي مغضغضو اوسها دعوه رسول اهلل 	s
راماي اورغ عرب مملوق إسالم سخارا ترغ-ترغن سفرتي  	s

َعْمرو ْبن اْلَعاص، َخاِلد ْبن اْلَولِيد دان ُعْثَمان ْبن َطْلَحة.
رسول اهلل  ممبوك رواغ دعوه إسالم دغن مغهانتر سورت  	s
كفد كراجاءن الءين دسمننجوغ تانه عرب سفرتي َبْحَرين دان 
ُعَمان سرتا كراجاءن دلوار سمننجوغ تانه عرب سفرتي روم 

دان فرسي.

 فركمبغن
فوليتيك إسالم

مدينة  إسالم  كراجاءن  مغيعتراف  لغسوغ  سخارا  مكة  مشركين  	s
سرتا رسول اهلل  سباضاي فميمفينث.

رسول اهلل  مغيكت فرجنجين دغن قبيله٢ دسكيتر مدينة، انتاراث  	s
ترماسوقله بني خزاعة.

رسول اهلل  موال مغهانتر سورت كفد فميمفين ددالم دان لوار  	s
سمننجوغ تانه عرب دان مندافت جاوفن درفد مريك. حال اين 

منونجوقكن فغيعترافن فميمفين الءين ترهادف كراجاءن إسالم 
مدينة.

سلفس فرجنجين حديبية، رسول اهلل  منومفوكن فرهاتين  	s
كفد يهودي دَخْيَبر كران مشركين مكة بوكن الضي منجادي 

انخمن بسر كفد كراجاءن إسالم مدينة.

 فركمبغن
كتنتراءن إسالم

كقواتن كتنتراءن إسالم برتمبه درفد 000 3 اورغ كفد 000 10  	s
اورغ هاث دالم تيمفوه دوا تاهون سلفس فرجنجين حديبية.
موجودكن سواسان امان انتارا كراجاءن إسالم دمدينة دان  	s

مشركين مكة. 

حكمه فرجنجين حديبية 5.8.1
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حاصيلكن اينفو  سخارا بركومفولن   .1

كرونولوضي فرجنجين حديبية. موات ناءيق اينفو
 ترسبوت كميديا سوسيال.

لقساناكن اكتيؤيتي Talk Partners اونتوق ممبينخغكن   .2

اعتبار درفد فريستيوا فرجنجين حديبية.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت كمودين بنتغكنث   .3

دهادفن كلس تنتغ فريستيوا برايكوت:
فريستيوا َبْيَعة الرِّْضَوان. 	s 	

رياكسي فارا صحابت ترهادف ايسي فرجنجين  	s 		

حديبية.  
قيصه أَُبو َجْنَدل دان أَُبو َبِصير. 	s 	

جلسكن كرونولوضي  فرجنجين حديبية.  .1
ثاتاكن دوا ايسي كاندوغن فرجنجين حديبية.  .2

ترغكن دوا حكمه فرجنجين حديبية.  .3
4. فرجنجين حديبية باثق ممبريكن فاءيده كفد كراجاءن 

. إسالم مدينة يغ دفيمفين اوليه رسول اهلل
   هورايكن اعتبار يغ اندا دافت درفد فريستيوا اين.

اكتيؤيتي

فنيالين
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كجادين يغ منختوسكن فمبوكاءن كوتا مكة

قبيله بني بكر دان قبيله بني ُخَزاَعة تله برموسوهن 
سجق زمان جاهيلية الضي. قبيله بني ُخَزاَعة تله 

مغيكت جنجي دغن رسول اهلل ، ماناكاال قبيله 
بني َبكر فوال مغيكت جنجي دغن مشركين مكة. 
برداسركن فرجنجين حديبية، كدوا-دوا قبيله اين 

تيدق بوليه برفرغ سالما 10 تاهون.

هجرة،  تاهون ك-8  دبولن شعبان  مالم  فد سواتو 
َنْوَفل ْبن ُمَعاِوية مغتواءي سكومفولن درفد قبيله بني بكر 
دان مشركين مكة تله مثرغ بني ُخَزاَعة يغ سدغ براد 
داْلَوِتير. ببراف اورغ درفد قبيلة بني ُخَزاَعة تله دبونوه. 

بهكن، سبهاضين مريك دبونوه دكاوسن تانه حرام. 

كمدينة  منوجو  سضرا  اْلُخَزاِعي  َساِلم  ْبن  َعْمرو 
 . 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.

فمبوكاءن كوتا مكة اونيت 2  

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.

فريسما علمو

اهلل  مغضوناكن فركاتاءن 
الَفْتح 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(

فريسما علمو

فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة 5.8.2
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فد 10 رمضان تاهون ك-8 هجرة، 
رسول اهلل  برضرق كمكة برسام 
دغن 000 10 تنترا. أَُبو َرْهم اْلِغَفاِري 
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.

فاسوقن تنترا إسالم برهنتي دَمر 
ْهَران. رسول اهلل  ممرينتهكن  الظَّ
000 10 تنترا اونتوق مثاالكن 000 10 

اوغضون افي.

أَُبو ُسْفَيان 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.

مدينة
1

ْهَران َمر الظَّ
2

3

4

كرونولوضي فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة 5.8.2
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أبو سفيان مغومومكن كفد 
مشركين مكة اضر برليندوغ 
درومهث، رومه ماسيغ٢ اتاو 

دالم مسجد الحرام.
افابيال سمفاي دُذو ُطَوى، 

رسول اهلل  ممبهاضيكن تنترا 
إسالم كفد امفت فاسوقن، 

دباوه امفت اورغ فغليما، ياءيت 
رسول اهلل  سنديري، َخاِلد 
ْبن اْلَولِيد، الزَُّبْير ْبن اْلَعوَّام دان 
أَُبو ُعَبْيَدة اْلَجرَّاح. ستياف 

فاسوقن ماسوق ككوتا مكة 
ماللوءي اره يغ بربيذا. 

تياد سبارغ تنتغن يغ دتريما اوليه تنترا إسالم 
كخوالي فاسوقن َخاِلد ْبن اْلَولِيد. مريك 
دهالغ اوليه سكومفولن مشركين مكة يغ 
 مثببكن دوا صحابت ضوضور شهيد دان

12 مشركين مكة فوال تربونوه.

مكة
8

7

5

6

مكة برجاي دبوك فد تاهون 
ك-8 هجرة )630 مسيحي(.
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 فتونجوق اهلل  .1
ميمفي رسول اهلل  سبلوم فرجنجين حديبية منجادي تندا فمبوكاءن كوتا مكة  	s

سماكين همفير.

 ستراتيضي رسول اهلل  .2
فرانخغن فمبوكاءن كوتا مكة سخارا رهسيا اضر تيدق دكتاهوءي اوليه فيهق مشركين مكة. 	s
مثاالكن 000 10 اوغضون افي فد وقتو مالم اونتوق منيمبولكن راس ضرون فيهق موسوه. 	s
ممبهاضيكن فاسوقن تنترا كفد امفت فاسوقن يغ ماسوق كمكة مغيكوت اره يغ بربيذا. 	s

تنترا إسالم ممفوثاءي سماغت جهاد يغ تيغضي دان برديسيفلين  .3
كساتوان تنترا دباوه فنجي إسالم تنفا مغيرا فربيذاءن سوكو قوم دان قبيله. 	s

كفاتوهن تنترا كفد ارهن رسول اهلل  تنفا بنتهن سفرتي فاسوقن الزَُّبْير ْبن اْلَعوَّام يغ  	s
ماسوق كمكة ماللوءي داترن تيغضي دان برهنتي داْلُحُجْون. مريك تيدق بوليه منيغضلكن 

تمفت ايت سهيغض رسول اهلل  سمفاي كفد مريك.

مشركين مكة يغ برتمبه لمه  .4
باثق فميمفين فريش تله مملوق إسالم سبلوم فمبوكاءن كوتا مكة سفرتي َخاِلد ْبن اْلَولِيد  	s

دان أَُبو ُسْفَيان.
سبهاضين فمبسر مكة تله ماتي سبلوم فمبوكاءن كوتا مكة سفرتي أَُبو َجهل. 	s

تيدق سموا مشركين مكة بغكيت مننتغ كماراءن تنترا إسالم. 	s

فكتور كجاياءن فمبوكاءن كوتا مكة 5.8.4
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 منضقكن
شعار إسالم

منونايكن طواف دان مغوخوف حجر األسود سرتا مموسنهكن  	s
360 برهاال يغ براد دسكليليغ كعبة دغن مغضوناكن بوسورث.

مغارهكن بالل بن رباح مالءوغكن اذان دأتس كعبة. 	s
مغهانتر ببراف فاسوقن كسكيتر مكة اونتوق مغهافوسكن برهاال  	s

دسان سفرتي برهاال ُعزَّى دَنْخَلة، برهاال ُسَواع دِرَهاط دان 
برهاال َمَناة داْلُمَشلَّل.

 أمر معروف
دان نهي منكر

مثرو مشركين مكة اونتوق مملوق إسالم. 	s
بربيعة دغن فندودوق مكة دبوكيت صفا اضر تيدق مالكوكن  	s
شيريك كفد اهلل ، تيدق منخوري، برزنا دان ممبونوه انق.

مغوروسكن 
فنتدبيرن مكة

مغكلكن فغوروسن كونخي كعبة كفد ُعْثَمان بن َطْلَحة. 	s
ممرينتهكن أَُبو ُأَسْيد اْلُخَزاِعي اونتوق ممفرباءيقي ببراف بهاضين  	s

مسجد الحرام. 

ممعافكن كسالهن 
فندودوق مكة

رسول اهلل  تله مغيشتيهاركن كمعافن كفد مشركين مكة يغ  	s
فرنه مغايغكري بضيندا. مريك دبنركن فولغ كرومه ماسيغ٢.

1
كيت هندقله مغعملكن خيري٢ كفيمفينن برداسركن شريعة إسالم سوفايا اضام إسالم 

دحرمتي.
كيت هندقله مالكوكن سسواتو توضسن سخارا ترانخغ اونتوق منجامين كجاياءن 2

توضسن ترسبوت.

كيت هندقله ممعافكن كسالهن اورغ الءين كران سموا ماءنسي برحق مندافت كمعافن.3

لغكه يغ دأمبيل رسول اهلل  سلفس فمبوكاءن كوتا مكة 5.8.3

اعتبار درفد فمبوكاءن كوتا مكة 5.8.5
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اكتيؤيتي

جلسكن كرونولوضي فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة.  .1
  اهلل  رسول  اوليه  دأمبيل  يغ  لغكه  دوا  جلسكن   .2

سلفس فمبوكاءن كوتا مكة.
ترغكن دوا فكتور كجاياءن فمبوكاءن كوتا مكة.  .3

رسول اهلل  منونجوقكن صيفت بيجقسان كتيك   .4
فمبوكاءن كوتا مكة.

باضايماناكه اندا منخونتوهي صيفت ترسبوت دالم   
كهيدوفن؟

حاصيلكن اينفو  سخارا بركومفولن مغيكوت   .1

كرونولوضي فمبوكاءن كوتا مكة. موات ناءيق اينفو
 ترسبوت كميديا سوسيال.

  خيفتا ساجق يغ منخريتاكن ستراتيضي رسول اهلل  .2

كتيك فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة. ديكالماسيكن 
ساجق ترسبوت دهادفن كلس.

لقساناكن اكتيؤيتي Rotating Review اونتوق ممبينخغكن   .3

اعتبار درفد فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة.
يغ  خابرن  تنتغ  اينترنيت  ماللوءي  معلومت  خاري   .4
داللوءي اوله رسول اهلل  كتيك فمبوكاءن كوتا مكة.

فنيالين

5.8.6

بيمبيغ موريد اونتوق بيجقسان 
دالم تيندقن سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو
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توكوه صحابت فالجرن
22

 ِبَلل بن َرَباح 5.9.1

 اعتبار درفد كأيمانن بلل بن رباح 5.9.2

ِبَلل بن َرَباح نام
أبو عبد اهللُكِنَية

َحَماَمةنام ايبو
حبشةاصل
ددمشق فد تاهون ك-20 هجرة فد زمان خليفة وفاة

عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا 63 تاهون
انتارا توجوه اورغ يغ تراول منظاهيركن بوقتي كأيمانن 	s

كإسالمن
تتف برايمان واالوفون دسيقسا اوليه  	s
توانث ياءيت ُأَميَّة ْبن َخَلف، سهيغض 

دبلي دان دبيبسكن اوليه أبو بكر 
 الصديق

دالنتيق منجادي موءاذين فرتام دالم إسالم 	s
باثق مثرتاءي ففرغن سفرتي بدر دان أحد   s

كيت هندقله ممفرتاهنكن عقيدة إسالم دغن سضاال كقواتن يغ اد اضر تيدق موده 1
ترفيسوغ درفد اجرن إسالم يغ سبنر.

كيت هندقله منجاءوهكن ديري درفد فهمن يغ سست، مثليويغ دان ملمفاو. 2
كيت هندقله مماءينكن فرانن اكتيف دالم اكتيؤيتي كأضاماءن اضر اجرن إسالم يغ 3

سبنر دافت دتضقكن.

َجاِبر بن عبد اهلل  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

ُأِريُت اْلَجنََّة َفَرَأْيُت اْمَرَأَة َأِبي 
َطْلَحَة، ُثمَّ َسِمْعُت َخْشَخَشًة 

َأَماِمي َفِإَذا ِبَلٌل
)رواية مسلم(

 مقصود:
دفرليهتكن كفداكو شرض، اللو 
اكو مليهت ايستري أبو طلحة، 

كمودين اكو تردغر بوثي ضيسيرن 
)كاسوت( ددفنكو. ترثات دي 

اداله بالل.

فريسما علمو
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كيت هندقله منونتوت علمو دغن برسوغضوه-سوغضوه اضر منجادي اورغ يغ عاليم 1
دالم بيدغ يغ دفالجري.

كيت هندقله مغعملكن علمو يغ دفالجري اضر منجادي اومت يغ خمرلغ.2
كيت هندقله مثيبركن علمو يغ دفالجري اضر دافت دمنفعتكن اوليه اورغ الءين، 3

ستروسث منجادي سهم اخيرة يغ برككلن.

ُمَعاذ ْبن َجَبل نام
أبو َعْبد الرَّْحَمنُكِنَية

ِهْند ِبْنت َسْهلنام ايبو
بني سلمة درفد ضولوغن أنصاركتورونن

دشام فد تاهون ك-18 هجرة فد زمان خليفة وفاة
عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا 33 تاهون 

بوقتي 
كعلموان

انتارا صحابت يغ فاليغ عاليم دالم علمو  	s
حالل دان حرام سرتا القرءان

دالنتيق اوليه رسول اهلل  سباضاي فاكر  	s
روجوع القرءان دان فقه دمكة دان يمن

مغومفولكن  يغ  صحابت  سأورغ  ساله  	s
 القرءان فد زمان رسول اهلل

سباضاي  مالنتيقث    عمر  دان  بكر  أبو  	s
فنصيحت دالم اوروسن حكوم حكام اضام
أبو بكر دان عمر  مغيعتراف كعلموان 	s	

معاذ  دالم بيدغ فقه

أََنس بن َماِلك  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل  برسبدا:

... َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَحَلِل 
َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ...

)رواية الترمذي دان ابن ماجه(
 مقصود:

... دان يغ فاليغ تاهو تنتغ 
فركارا حالل دان حرام اياله 

معاذ بن جبل ...

فريسما علمو

 ُمَعاذ بن َجَبل 5.9.1

 اعتبار درفد كعلموان معاذ بن جبل 5.9.2
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َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْوف  نام
أبو ُمَحمَّدُكِنَية

َفاء ِبْنت َعْوف ْبن َعْبد ْبن اْلَحاِرث نام ايبو الشِّ
بني زهرة بن كالب درفد ضولوغن مهاجرينكتورونن

زمان وفاة فد  هجرة  ك-32  تاهون  فد  دمدينة 
خليفة عثمان  كتيك براوسيا 72 تاهون 

دان دكبوميكن داْلَبِقيع.
بوقتي 

كتوكوهن
اد  يغ  براوسها دغن كماهيرن دان مودل  	s
تنفا مغمبيل كسمفتن درفد احسان اورغ 
الءين سفرتي تاورن سجومله واغ يغ باثق 

اوليه َسْعد ْبن الرَِّبيع
دغن  دكوغسي  دفراوليهث  يغ  كأونتوغن  	s

اورغ الءين
هرتاون يغ برسيكف ُزُهود دان تواضع 	s

كيت هندقله برنياض دغن جوجور دان امانه اضر 1
. رزقي دبركتي اهلل

كيت هندقله مغلواركن زكاة، صدقه، انفاق دان 2
وقف اونتوق مرغسغ فركمبغن ايكونومي إسالم.

كيت هندقله براوسها اونتوق منجادي فميليق 3
فرنياضاءن دان فغلوار فرودوك كران اوسها اين اياله 

جهاد ايكونومي.

 خونتوه صيفت درماون
: عبد الرحمن بن عوف

منجوال تانهث دغن هرض  	s
000 40 دينار دان حاصيل 

جوالن دأضيهكن كفد اورغ 
ميسكين درفد كالغن بني 

زهرة، ضولوغن مهاجرين دان 
أمهات المؤمنين.

)1/3( فندودوق مدينة دبري  	s
فينجمن دان )1/3( يغ الءين 

دلونسكن هوتغ اوليهث
فرنه ممبيبسكن 30 همبا دالم  	s

سهاري
موصيتكن واغ سباثق 400   	s

دينار كفد 100 اورغ تنترا بدر 
يغ ماسيه هيدوف.

فريسما علمو
 َعْبُد الرَّْحَمن بن َعْوف 5.9.1

  اعتبار درفد عبد الرحمن بن عوف
دالم بيدغ ايكونومي

5.9.2
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كيت هندقله برسديا برقربان ممفرتاهنكن اضام إسالم.1
كيت هندقله مثوسون ستراتيضي دغن باءيق اضر ممفراوليه كجاياءن.2
كيت هندقله برجواغ برسوغضوه-سوغضوه اونتوق منضقكن اجرن إسالم يغ سبنر.3

َخاِلد ْبن اْلَولِيد  نام
أبو ُسَلْيَمانُكِنَية

ْغَرى ِبْنت اْلَحاِرث ْبن َحْربنام ايبو لَُباَبة الصُّ
بني َمْخُزومكتورونن

دِحْمص، سيريا فد تاهون ك-21 هجرة فد زمان وفاة
خليفة عمر بن الخطاب  كتيك براوسيا 60 تاهون

بوقتي 
كفهالونن

 ، باثق مثرتاءي ففرغن فد زمان رسول اهلل 	s
ففرغن  دان  مكة  فتح  مؤته،  ففرغن  انتاراث 

حنين.
دالم ففرغن مؤته، افابيال سموا فغليما شهيد،  	s
مميمفين  اونتوق  اينيسياتيف  مغمبيل  بلياو 
ممبنتو  تله  ففرغنث  ستراتيضي  إسالم.  تنترا 
تنترا إسالم منخافاي كمنغن دان بلياو دضلر 

. َسْيُف اهلل )فدغ اهلل( اوليه رسول اهلل
سباضاي    خالد  مالنتيق    بكر  أبو  	s
سفرتي  فلسو  نبي٢  مننتغ  اونتوق  فغليما 
مننتغ  َيَماَمة،  فرغ  دالم  اْلَكذَّاب  ُمَسْيَلَمة 
َلِسل  تنترا فرسي سفرتي دالم فرغ َذات السَّ

دان تنترا روم سفرتي دالم فرغ َيْرُموك.

عبد اهلل بن جعفر مروايتكن بهاوا 
افابيال فغليما إسالم ضوضور 

شهيد دالم ففرغن مؤته، رسول 
اهلل  برسبدا:

اَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف  ُثمَّ َأَخَذ الرَّ
اهلِل َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد َفَفَتَح اهللُ 

َعَلْيِه ...

)رواية الَحاِكم دالم الُمْسَتْدَرك(
 مقصود:

كمودين فنجي ايت دأمبيل اوليه 
فدغ درفد فدغ٢ اهلل خالد بن 
الوليد، اللو اهلل  ممبريكن 

كمنغن كفداث ...

فريسما علمو

 َخاِلد بن الَوِليد 5.9.1

 اعتبار درفد كفهلونن َخاِلد بن الَوِليد 5.9.2

5.9.3

بيمبيغ موريد اضر سغضوف 
برقربان ملقساناكن فرينته اهلل 

 سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو
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بيوداتا / 
معلومت

بلل بن 
رباح

معاذ بن 
جبل

عبد الرحمن 
بن عوف

خالد بن 
الوليد

نام
كنية

بوقتي 
كتوكوهن

كد عجاءيب  .1

روايت  تنتغ  معلومت  ترتوليس  يغ  كد  سدياكن   s
هيدوف كأمفت-امفت توكوه.

موريد مثبوت نام توكوه يغ سسواي دغن كد يغ   s
دفراوليهث.

سوسون معلومت يغ دفراوليه دالم جدوال دباوه:  s

اكتيؤيتي

منخاري  اونتوق  “ايدوالكو”  فروجيك  لقساناكن    . 3

باضي كأمفت-امفت  تيما  منفتي  يغ  توكوه سماس 
توكوه صحابت يغ تله دفالجري. حاصيلكن بوكو 

سكرف درفد معلومت يغ دفراوليه.

كأمفت- سومبغن  اينترنيت  ماللوءي  خارين  بوات   .2

امفت توكوه، كمودين بنتغكنث ددالم كلس.
معاذ بن جبلبلل بن رباح

خالد بن الوليدعبد الرحمن بن عوف
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ثاتاكن روايت هيدوف توكوه برايكوت سخارا ريغكس:  .1
iii    عبد الرحمن بن عوف بلل بن رباح    i  

iv    خالد بن الوليد معاذ بن جبل     ii  
ترغكن دوا اعتبار درفد فرجواغن توكوه برايكوت:  .2
iii    عبد الرحمن بن عوف بلل بن رباح     i  

iv    خالد بن الوليد معاذ بن جبل     ii  

معاذ بن جبل اياله خونتوه علموان يغ اوغضول.  .3

هورايكن اوسها يغ بوليه دالكوكن اضر دافت منجادي   
سأورغ علموان.

بن  الرحمن  عبد  جبل،  بن  معاذ  رباح،  بن  بالل   .4
عوف دان خالد بن الوليد مروفاكن توكوه يغ باثق 

مثومبغ كفد كخمرلغن إسالم.
اندا  اينسفيراسي كفد  فاليغ ممبري  فيليه توكوه يغ   

دان هورايكن كتوكوهنث.

فنيلين
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بيدغ  اخالق إسالمية
6

)سورة الَقَلم، 68: اية 4(
مقصود:

دان بهاوا سسوغضوهث اغكاو )محمد( ممفوثاءي اخالق يغ 
ساغت2 موليا.

ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  

مسجد عبودية، كواال كغسر
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فمعاف ملونقكن هاتي فالجرن
23

اْرَحُموا ُتْرَحُموا َواْغِفُروا َيْغِفِر اهللُ َلُكْم ...        )رواية أحمد(
مقصود:

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

ملفسكن اتاو ممبيبسكن.بهاس

ايستيله
ملفسكن سسأورغ درفد كسالهن دان 

ممبيبسكنث درفد حكومن.

اهلل  برفرمان:  .1

اهلل  برفرمان:  .2

َعْبُد اهلل بن َعْمُرو بن الَعاص  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:  .3

... ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ    ...          )سورة الَبَقَرة، 2: اية 237(
مقصود:

... دان فربواتن كامو ممبري كمعافن ايت لبيه همفير كفد تقوى...

 معافكن ساي
كران تيدق سغاج 

ترلغضر بارغ2 اوق. 

اوه! تيدق مغاف. 
ساي معافكن اوق.

ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ                                                   )سورة آِل ِعْمَران، 3: اية 134(

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.

مقصود فمعاف 6.10.1

دليل نقلي 6.10.2
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درفد أَُبو ُهَرْيَرة  بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا:

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوما 
َزاَد اهللُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإلاَّ ِعزًّا ، َوَل 

َتَواَضَع َأَحٌد هلِلِ ِإلاَّ َرَفَعُه اهللُ.
)رواية مسلم( 

مقصود:
تيدقله صدقه ايت مغورغكن 

  هرتا، دان تيدقله اهلل
منمبه باضي سسأورغ همبا 
دغن فمبرين  )كفد 

ساوداراث( كخوالي كمولياءن 
)ددنيا دان دأخيرة(، سرتا 

تيدقله سسأورغ مرندهكن 
ديري كران اهلل  كخوالي 

دي )اهلل( اكن منيغضيكن 
درجتث )دنيا دان اخيرة(.

فريسما علمو

 چونتوه صيفت ڤمعاف رسول اهلل 6.10.3

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 اورغ2 يغ 
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.

خونتوه 1

  َ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 كاندوغنث. َهبَّار داتغ منموءي رسول 

  دمدينة اونتوق مموهون معاف، اللو بضيندا  اهلل
. َهبَّار كمودينث مملوق إسالم.

خونتوه 2
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 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 

ادب دان خارا مبري 
كمعافن

ادب دان خارا مموهون 
كمعافن

ممعافكن كسالهن تنفا  	s
دمينتا.

ملوفاكن كسالهن  	s
اورغ ترهادفث.

بردعاء مموهون هداية  	s
دان كأمفونن اونتوق 
اورغ يغ مالكوكن 

كسالهن.
برسغك باءيق ترهادف  	s

اورغ يغ مموهون 
كمعافن.

مغيلقكن ديري درفد  	s
برصيفت دندم.
اخالص ممبري  	s

كمعافن.

برسضرا مموهون معاف. 	s
برتمو موك دان  	s

برسالمن.
مغاكوءي كسالهن  	s

تنفا السن.
ممولغكن حق اتاو  	s

بارغ يغ دأمبيل.
برعزم تيدق مغولغي  	s

كسالهن.
اخالص مموهون  	s

كمعافن.

تيف س مغاول كمارهن:
ملفظكن إستعاذة 	s

برديام ديري 	s
بروضوء 	s

دودوق جك سدغ برديري 	s
برباريغ جك سدغ دودوق 	s

فريسما علمو

أَُبو ُهَرْيَرة  مروايتكن 
رسول اهلل  برسبدا :

ِديُد  َرَعِة إِناََّما الشاَّ ِديُد ِبالصُّ َلْيَس الشاَّ
الاَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب.

)متفق عليه(
مقصود:

بوكنله كقواتن ايت دغن  
برضوستي تتافي كتيك ماره 

ممفو مغاول ديري.

فريسما علمو

ادب دان خارا مموهون دان ممبري كمعافن 6.10.4
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حكمه برصيفت ڤمعاف 6.10.5 

حكمه كڤد 
اينديؤيدو

ممبري 
كتنغن جيوا.

دسنغي 
اوليه اورغ 

الءين.

منظاهيركن 
 كأوغضولن

فريبادي مسلم.

مندافت 
رحمة دان 

. كأمفونن اهلل

1

2
4

3

حكمه كڤد 
مشاركت

 هيدوف دالم
سواسان 
هرموني.

مغغكت 
ايميج اومت 

إسالم.

مناريق 
مينت اورغ 

بوكن مسلم اونتوق 
مندالمي إسالم.

 موجودكن
سيكف توليرنسي 

دالم كالغن 
مشاركت.

1

2
4

3
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تنتغ  بركومفولن  سخارا   Survey اكتيؤيتي  لقساناكن   .1

مشاركت.  كالغن  دالم  وجود  يغ  فمعاف  صيفت 
بنتغكن حاصيل دافتن دهادفن كلس.

برداسركن سيتواسي برايكوت، خادغكن تيندقن اندا:  .2

لقساناكن اكتيؤيتي Rush Idea اونتوق ممينتا فندافت   .3

موريد تنتغ حكمه برصيفت فمعاف.

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

ثاتاكن مقصود فمعاف.  .1
ثاتاكن دليل نقلي صيفت فمعاف.  .2

. ثاتاكن خونتوه صيفت فمعاف رسول اهلل  .3
جلسكن دوا ادب مموهون كمعافن.  .4
جلسكن دوا ادب ممبري كمعافن.  .5

ترغكن دوا حكمه برصيفت فمعاف.  .6
دي  نامون  راكن-راكنث.  اوليه  دبولي  اميرسريغ   .7
تيدق سديكيت فون مثيمفن دندم ترهادف مريك.

هورايكن فندافت اندا.  

6.10.6

 بيمبيغ موريد مغعملكن
صيفت فمعاف سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو

فنيالين

اكتيؤيتي

Rush Idea ضمبرن اكتيؤيتي

فمعاف ملونقكن هاتي
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قناعه هياسن فريبادي فالجرن
24

درفد أَُبو ُهَرْيَرة  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(

فريسما علمو

َعْبُداهلل بن َعْمرو  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:   .1

رضا.بهاس

ايستيله
براس خوكوف دان رضا دغن نعمت كورنياءن 

. اهلل

َتَعاَلى  اهللُ  َوَقنََّعُه  َكَفاًفا  َوُرِزَق  َأْسَلَم  َمْن  َأْفَلَح  َقْد 
ِبَما آَتاه.

)رواية مسلم(
مقصود:

دان  إسالم،  مملوق  يغ  اورغ  برجاياله  سسوغضوهث 
دكورنياكن رزقي يغ منخوكوفي دان اهلل  منجاديكنث 

رضا دغن نعمت فمبرينث.

أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:   .2

َلْيَس اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرِض َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى 
النَّْفِس

)متفق عليه(
مقصود:

ككاياءن ايت بوكنله دغن باثقث هرتا، تتافي ككاياءن ايت 
اداله دغن كاي جيوا ) هاتي يغ ساللو براس خوكوف(. 

مقصود قناعه 6.11.1

دليل نقلي 6.11.2
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  فرنه منموءي نبي  سيدنا عمر بن الخطاب
كتيك بضيندا  سدغ برباريغ دأتس تيكر داءون تنفا 

 برالسكن اف2 هيغض بربكس بادن بضيندا.
. مناغيس مليهت كأداءن رسول اهلل  سيدنا عمر
نبي  برتاث: “مغاف كامو مناغيس واهاي ابن 

الخّطاب؟” “واهاي رسول اهلل ، ِكْسَرى دان َقْيَصر 
منتف دأيستان مريك يغ مضه، اداكه بضيني كأداءنمو 
واهاي رسول اهلل؟” لنتس بضيندا  فون منجواب: 

“تيدقكه اغكاو رضا باضي مريك دنيا دان باضي كيت 
اخيرة؟” 

خونتوه 1

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 
)اأَلْسَوَدان(”، ياءيت كورما دان اءير.

خونتوه 2

فرمان اهلل  دالم مثاتاكن 
صيفت ِعباُد الرَّْحٰمن )همبا اهلل 

يغ مها فموره(:
ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ    

)سورة الُفْرَقان، 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.

فريسما علمو

 چونتوه صيفت قناعه رسول اهلل 6.11.3
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. قناعه رسول اهلل
بضيندا ممفو منجادي   .1

كاي، تتافي بضيندا تيدق 
ماهو.

بضيندا سنتياس منديديق   .2

اغضوتا كلوارض بضيندا 
اضر برصيفت قناعه.

بضيندا سنتياس مغوتاماكن   .3

كفنتيغن اورغ الءين 
بربنديغ دغن ديري دان 

كلوارض بضيندا.

فريسما علمو
چيري 
صيفت 

قناعه

1
برايمان دغن سسوغضوهث بهاوا 

اهلل  برصيفت الرَّزَّاق.

2
سنتياس برشكور دغن نعمت 

. كورنياءن اهلل

3
سنتياس صبر دان رضا منريما 

. كتنتوان اهلل

6. ساللو برتوّكل كفد اهلل

4
هيدوف سخارا برسدرهان دان 

تيدق بوروس.

5
سنتياس براوسها اونتوق منيغكتكن 

كسجهتراءن هيدوف.

7
تيدق ايري هاتي ترهادف نعمت 

يغ دميليقي اوليه اورغ الءين.

چيري صيفت قناعه 6.11.4
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كهيدوفن منجادي تنغ دان تنترم1

اإلمام الغزالي بركات: “اورغ يغ فاليغ باثق بردوك اياله 
يغ دتيمفا فثاكيت دغكي، دان يغ فاليغ تنغ كهيدوفنث 

اياله مريك يغ مميليقي صيفت قناعه”.
)ِإْحَياء علوم الدين(

  اد درفد الُمْسَتْوِرد بن َشدَّ
بهاوا رسول اهلل  برسبدا: 
ْنَيا ِفي اْلِخَرِة ِإلَّ  َواهللُ َما الدُّ
ِمْثُل َما َيْجَعُل َأَحُدُكْم ِأْصَبَعُه 

َهِذِه ِفي اْلَيمِّ َفْلَيْنُظْر ِبَم َيْرِجُع.

)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(.

فريسما علمو

ساله فهم تنتغ صيفت قناعه 6.11.5

حكمه برصيفت قناعه 6.11.6

ساله فهم 
تنتغ صيفت 

قناعه

تيدق بردرما اتاو 
برصدقه دغن السن 
بلوم منجادي كاي.

1
تيدق براوسها ممبريكن 

سومبغن كفد نضارا 
سباليقث مميكيركن تنتغ 
سومبغن نضارا ترهادف 

كيت.

3

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

2
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كاسيه سايغ سسام اغضوتا مشاركت منجادي ارت4
اورغ يغ برصيفت قناعه اكن مميليقي راس تغضوغجواب 
ترهادف مشاركت. كفنتيغن مشاركت اكن ددهولوكن 

مغاتسي كفنتيغن فريبادي.
  اهلل  رسول  بهاوا  مروايتكن    َماِلك  بن  أَنس 
سسأورغ  ايمان  سمفورنا  “تيدق  برمقصود:  يغ  برسبدا 
دي   سباضايمان  ساوداراث  مغاسيهي  دي  سهيغضاله  كامو 

مغاسيهي ديريث سنديري”.
)متفق عليه(

كمولياءن ديري ترفليهارا2

مالئكة جبريل  فرنه بركات: “واهاي محمد، كحرمتن 
سسأورغ موءمن ترلتق فد صالة مالم دان كمولياءنث ترلتق 

فد كتيدقبرضنتوغنث كفد ماءنسي”.
)الُمْسَتْدَرك لِْلَحاِكم ، حديث صحيح(

مموفوق صيفت صبر دان شكور3
رسول اهلل  فرنه برفسن كفد أبو هريرة  يغ برمقصود:

“واهاي  أبو هريرة، جاديله اورغ يغ ورع مك اغكاو 
اكن منجادي سباءيق2 اهلي عبادة، جاديله اورغ يغ قناعه 

مك اغكاو اكن منجادي اورغ يغ فاليغ برشكور.
)ُسَنن ابن ماجه(

6.11.7

سنتياس مموتيؤاسيكن موريد 
اضر برصيفت قناعه دالم سموا 

كأداءن دغن مالزيمي دعاء 
“اللَُّهمَّ إنِّي أْسأُلَك اْلُهَدى، 
َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى”.

نوتا ضورو

عملن
عملكن دعاء برايكوت:

اللَُّهمَّ َقنِّْعـِنْي ِبـَما َرَزْقـَتـِنْي، 
َوَباِرْك ِلْي ِفْيِه، َواْخُلْف َعَلى 

ُكـلِّ َغاِئـَبٍة ِلْي ِبـَخْيٍر.
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.
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اكتيؤيتي
كموكاكن دوا خونتوه صيفت قناعه اندا دالم   .1

سيتواسي برايكوت:
كتيك اندا مميليه فاكاين راي. 	s 	

كتيك اندا ممبلي ماكنن دكنتين سكوله.   	s 	

سوقتو ممبلي الت تيليكومونيكاسي. 	s 	

ايمبس قيو.ار.كود دان خيتق سناراي سيمق يغ   .2

دسدياكن. تنداكن )✓( فد فثاتاءن ستوجو اتاو تيدق 
ستوجو كمودين جلسكن السن يغ برسسواين دغن 

فيليهن اندا.

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؟

ثاتاكن مقصود قناعه.  .1
ثاتاكن دليل نقلي بركناءن دغن صيفت قناعه.  .2

ترغكن دوا منفعت يغ اكن دفراوليه سكيراث كيت   .3
برصيفت قناعه.

برداسركن ميسيج دسبله، هورايكن نصيحت اندا كفد   .4
سيتي اضر دافت ممبنتوث منجادي سأورغ يغ قناعه.

امير براس فواس دان خوكوف دغن فندافتن يغ دفراوليه.   .5
دي براس تيدق فرلو براوسها اونتوق منمبهكن هرتاث. 

هورايكن فندغن اندا ترهادف سيتواسي دأتس.  

بورغ سناراي سيمق

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

فنيالين
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شكور مثوبور ايمان فالجرن
25

: فرمان اهلل  .1

     ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 152(

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

كامو كفور.

فوجين.بهاس

ايستيله
منظاهيركن فوجين كفد اهلل  ترهادف نعمت 

يغ دكورنياكن سرتا مماتوهي سموا فرينتهث.

أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا:   .2

اِبِر اِئِم الصَّ اِكِر ِمْن اْلَْجِر ِمْثُل َما ِللصَّ اِعِم الشَّ ِإنَّ ِللطَّ
)رواية البخاري(

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

سأورغ لالكي داتغ برتاث فد 
أَُبو َحاِزم، “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 
اف2 يغ بوكن حقمو دان اغكاو 

تيدق مناهن حق اهلل  يغ اد 
فد كدوا-دوا تاغن ايت”.

فريسما علمو

مقصود شكور 6.12.1

دليل نقلي 6.12.2
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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:
َأَفَل َأُكوَن َعْبًدا َشُكوًرا. 

 يغ برمقصود:
“تيدق بوليهكه اكو منجادي همبا يغ برشكور؟”

رسول اهلل    سنتياس مثرو اومتث سوفايا سنتياس 
برشكور سام اد سسام مخلوق اتاو كفد فنخيفتا.

ُأَساَمة بن زيد  مروايتكن بهاوا رسول اهلل  برسبدا 
يغ برمقصود : “سسيافا يغ دبريكن سسواتو كباءيقن، 
مك كاتاكن كفد اورغ يغ بربوات باءيق ايت “َجَزاَك 
اهلل َخْيًرا” )سموض اهلل  ممبالسمو دغن كباءيقن(. 
سسوغضوهث حال ترسبوت ممبوقتيكن كسوغضوهن 

دالم برتريما كاسيه”.

خونتوه 2

فرمان اهلل :خونتوه 1
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

)سورة إِْبَراِهيم، 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:

سورة اِلْسَراء، 17: اية 3 	s
سورة اأَلْعَراف، 7: اية 144 	s

سورة النَّْحل، 16: اية 121 -120 	s
سورة النَّْمل، 27: اية 40 	s
َبأ، 34: اية 13 سورة السَّ 	s

فريسما علمو

 چونتوه صيفت شكور رسول اهلل 6.12.3
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تردافت تيض خارا سسأورغ همبا بوليه برشكور:

برشكور  
ماللوءي هاتي

s	يقين بهاوا 
نعمت يغ 

دتريما اداله 
. درفد اهلل

ايغت دان  	s
. مموجي اهلل
s	برسغك باءيق 

. دغن اهلل
s	منيغكتكن 

كتقواءن كفد 
. اهلل

سبوت دان   s
  مموجي اهلل

دغن برذيكير.
بردعاء اضر  s	

  اهلل
مغورنياكن 

صيفت شكور.
مغوخفكن   s

تريما كاسيه 
كفد ماءنسي.

برخاكف   s
فركارا2 يغ 

باءيق.

منونايكن   s
عملن2 فرض 

دغن تكون 
دان استقامة.

ممفرباثق   s
عملن 

برصدقه.
مالكوكن   s
سوروهن 

اهلل  دان 
منيغضلكن 

الرغنث.
مالكوكن   s

سجود شكور 
افابيال مندافت 

نعمت اتاو 
ترلفس درفد 

مصيبة.

برشكور  
ماللوءي فربواتن

برشكور  
ماللوءي ليسن

شكور دبينا اتس ليم اساس 
اوتام:

مرنده ديري دان توندوق  	s
 . كفد اهلل

. خينتاكن اهلل 	s
مغاكوءي نعمت يغ دتريما. 	s
مموجي اهلل  اتس نعمت  	s

يغ دبريث.
تيدق مغضوناكن نعمت  	s

كجالن يغ ساله.
اِلِكين( )َمَداِرج السَّ

فريسما علمو

عملن
انتارا دعاء يغ دأجر اوليه رسول 

اهلل   كفد صحابت بضيندا 
ُمَعاذ بن جبل  اونتوق دباخ 

فد ستياف كالي صالة فرض:
اللَُّهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك 

َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك 
)رواية أبي داود(

مقصود:
يا اهلل، تولوغله اكو اونتوق 
برذيكير مغيغتيمو، برشكور 

كفدامو دان برعبادة اونتوقمو 
سباءيق-سباءيقث.

چارا دان چونتوه برشكور 6.12.4
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سنتياس براس 
قناعه دغن 
 منجادي كورنياءن اهلل

سأورغ يغ 
فموره

راجين  دان 
تكون برعبادة

سنتياس برتوّكل 
 كفد اهلل

يق  ن برسغك باء يندغن كجاياء اورغ الء

خيري2 اورغ يغ برشكور

عملن
 درفد اْبُن َعّباس  بهاوا

 نبي  برسبدا يغ برمقصود: 
سسيافا يغ كتيك فد فاضي 

هاري ممباخ،
اللَُّهمَّ َما َأْصَبَح ِبي ِمْن ِنْعَمٍة 

َأْو ِبَأَحـٍد ِمْن َخْلـِقـَك َفِمـْنـَك 
َوْحـَدَك َل َشِريَك َلَك، َفَلَك 

ْكــُر.  اْلـَحْمُد َوَلَك الشُّ
)َصِحيح اِْبُن ِحبَّان(

مقصود:
مك سسوغضوهث دي تله 

منونايكن كشكورنث فد هاري 
ترسبوت.

6.12.7

بيمبيغ موريد مغعملكن صيفت 
شكور سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

چيري اورغ يغ برشكور 6.12.5
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سالمت درفد عذاب  اهلل  كران برتمبهث كأيمانن 
دالم ديري

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

دكورنياكن ضنجرن فهاال اوليه اهلل كران 
 كسوغضوهن منجالنكن فرينته اهلل

هيدوف دالم كريضاءن دان رحمة اهلل   كران 
سنتياس برعمل صالح 

4

3

2

1

خونتوه فغضوناءن نعمت 
سباضاي تندا برشكور:

هاتي: براوسها ممهمي كباءيقن 
. سوروهن دان الرغن اهلل

مات: مليهت تندا2 ككواساءن 
اهلل ، مليهت دان ممهمي 

اية2 سوخي القرءان.
تليغا: مندغر اية2 سوخي 

القرءان، مندغر نصيحت2 اضام.
كفنداين: مغاجر راكن يغ 

كورغ فنداي.
هرتا: برصدقه دان برزكاة.

فريسما علمو

حكمه برشكور 6.12.6
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B ضمبر A ضمبر

ثاتاكن مقصود برشكور دري سضي بهاس دان ايستيله.  .1
ثاتاكن دليل نقلي صيفت شكور.  .2

سنارايكن تيض خيري اورغ يغ برشكور.  .3
. ثاتاكن دوا خونتوه صيفت شكور رسول اهلل  .4

رومه أحمد تله ترباكر دان سموا هرتاث موسنه. نامون تياد كمالغن جيوا برالكو   .5
دالم كباكرن ترسبوت.

برداسركن سيتواسي دأتس، خادغكن تيندقن يغ فرلو دالكوكن اوليه أحمد.  

كموكاكن خونتوه تيغكه الكو موريد يغ برشكور دان   .1

يغ تيدق برشكور دغن مغضوناكن جدوال دسبله.
بينخغكن دالم كومفولن، باضايمانكه اندا ممنفعتكن   .2

دان  مولوت  تليغا،  مات،  سفرتي  فنخاءيندرا  نعمت 
هاتي كمودين بنتغكنث دهادفن كلس.

كموكاكن فندغن اندا كسن يغ اكن دتريما اوليه لالكي   .3

.Rush Idea فد كدوا2 ضمبر اين ماللوءي اكتيؤيتي

موريد يغ 
برشكور

موريد يغ تيدق 
برشكور

اكتيؤيتي

فنيالين
اورغ كاي يغ سومبوغاورغ كاي يغ باءيق هاتي
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ادب بركومونيكاسي فالجرن
26

فرهوبوغن.بهاس

ايستيله
فرهوبوغن انتارا دوا اينديؤيدو اتاو لبيه سخارا 

 لغسوغ اتاو ماللوءي فرانتاراءن سفرتي
إي-ميل، سورت، راديو، دان تيليفون.

فرينسيف كومونيكاسي إسالم

فرينسيف 
كومونيكاسي 

إسالم

َقْوًل َسِديًدا:
كات2 يغ بنر، جوجور، 
تيدق بوهوغ دان تيدق 

بربليت-بليت  َبِليًغا:
كات2 يغ تفت مغناءي 
ساسرن دان ممبري 

كسن كفد جيوا

 َليًِّنا:
كات2 يغ مغضوناكن 

 بهاس يغ لمه
لمبوت

 َمْعُروًفا: 
كات2 يغ باءيق

 َكِريًما: 
كات2 يغ موليا

 َمْيُسوًرا:
كات2 يغ مغضوناكن 

بهاس يغ موده 
دفهمي

مقصود كومونيكاسي 6.13.1
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مغضوناكن بهاس يغ سسواي دان 
سوفن سفرتي كات2 يغ فنوه 

حكمه، مغاندوغي نصيحت يغ 
باءيق سرتا منجاءوهي فردبتن دان 

ضوراون يغ برلبيهن.

2
6.13.2

سومبغ سارن خارا فغضوناءن 
ضاجيت سخارا برهيمه دالم 

كالغن موريد.

نوتا ضورو

ادب بركومونيكاسي 6.13.2
تيدق مالاليكن درفد مالكوكن 
عبادة دان تغضوغجواب سفرتي 

منجاض صالة دان تيدق مغابايكن 
توضسن ماهوفون فرينته ايبو باف.

1
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5

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

تيدق دسوكاءيث.

4

ممستيكن كصحيحن معلومت  
سفرتي مغعملكن فرينسيف: “سياست 

سبلوم سيبر”، تيدق منختوسكن 
معلومت فلسو دان منجاءوهي 

فركاتاءن دوستا دان بوهوغ.

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

3

: فرمان اهلل
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  

)سورة ۤق، 50: اية 18( 
مقصود:

تيدق اد سبارغ فركاتاءن يغ 
 مالءينكن اد دسيسيث 

مالئكة فغاوس يغ سنتياس سديا 
منريما دان منوليسث.

فريسما علمو

عملن
 درفد أَُبو ُهَرْيَرة ، 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(
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حكمه
 ترهادف 
مشاركت

هيدوف دالم كأداءن امان 
دان هرموني كران صيفت 
فرسفهمن يغ دتونجوقكن

منجاءوهي ساله فهم 
سوفايا مشاركت دافت 

هيدوف برساتو فادو

دافت برتوكر2 فندغن 
سوفايا مشاركت ماجو 

دان معمور

منيمبولكن كمسراءن  دان 
مغوكوهكن فرفادوان 
كران ساليغ برتوليرنسي

حكمه برادب كتيك بركومونيكاسي 6.13.3

6.13.4

بيمبيغ موريد برتغضوغجواب دان 
برادب سماس بركومونيكاسي.

نوتا ضورو

حكمه
 ترهادف 
اينديؤيدو

منيغكتكن علمو 
فغتاهوان اضر دافت 

ممبيذاكن انتارا 
باءيق دغن بوروق

مالهيركن اينديؤيدو 
يغ براخالق موليا 
يغ دافت منجادي 
خونتوه كفد اورغ 

الءين

دفندغ تيغضي اوليه
 مشاركت الءين 
كران برفريبادي 

اوغضول

دافت مثلسايكن 
مسئله دغن موده 

كران ساليغ برتولق 
انسور

مندافت كريضاءن
 اهلل  كران 

مغعملكن ادب يغ 
موليا

ڤنديديقن إسالم تيغکتن 3 206

بيدغ اخالق إسالمية



ادب بركومونيكاسي
تيدق مالاليكن درفد مالكوكن عبادة دان تغضوغجواب A

مغضوناكن بهاس يغ سسواي دان سوفن B

كسسواين ماس دان تمفت C

ممستيكن كصحيحن معلومت D

تيدق مثيبركن فتنه دان ممبوك عاءيب E

سيكف
منجاءوهي فركاتاءن دوستا دان بوهوغ i

ممغضيل سسأورغ دغن فغضيلن يغ دسوكاءيث ii

برسيمبغ دغن راكن تنفا مغابايكن صالة iii

 تيدق مغضوناكن ضاجيت سماس منوغضغ
موتوسيكل اتاو ممندو

iv

مغهيندري فردبتن اتاو ضوراون يغ برلبيهن v

تمفت / سيتواسي سيتواسي
دالم فرجالنن ككداي رونخيت، تيبا2، موريد 

مندافتي سأورغ توا ترباريغ دتفي جالن.
 موريد دغن

اورغ توا i

 ممينتا بنتوان راكن اونتوق ممينجم الت.
توليس

 موريد دغن
راكن2 ii

ضورو برتاث موريد مغاف دي تيدق 
حاضير كسكوله تنفا سبب دان السن.

 موريد دغن
ضورو iii

سيكف  فادنكن   .Mix and Match اكتيؤيتي  لقساناكن   .1

برايكوت دغن ادب كومونيكاسي يغ برسسواين:

حاصيلكن ديالوض يغ سسواي برداسركن سيتواسي   .2

برايكوت، كمودين الكونكنث دهادفن كلس.

اكتيؤيتي
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فنيالين
ثاتاكن مقصود كومونيكاسي.  .1

ترغكن دوا ادب بركومونيكاسي.  .2
ترغكن دوا حكمه برادب كتيك بركومونيكاسي   .3

ترهادف اينديؤيدو دان مشاركت.
ميسيج  مغاندوغي  ريغكس  فسنن  منريما  تله  اندا   .4

برايكوت. باضايماناكه اندا مناغنيث؟

اونتوق  كيمفين  فلباضاي  ملنخركن  تله  كراجاءن   .5
موجودكن كسدرن فغضونا اينترنيت دان مغورغكن 

جنايه سيبر.
راملكن افاكه كموغكينن يغ اكن برالكو سكيراث   

كيمفين ترسبوت دأبايكن؟

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.
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ   ...       
)سورة الَعْنَكُبوت، 29: اية 20(

مقصود:
كاتاكنله، “مغمباراله كامو دموك بومي سرتا ليهتله باضايمان 
اهلل  تله مموالكن خيفتاءن مخلوق2 دري اصل جاديث...”

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ        پ  پ  ڀ  
ڀڀ ...       

)سورة الرُّوم، 30: اية 42(
مقصود:

ليهتله  كمودين  بومي  دموك  كامو  “مغمباراله  كاتاكنله، 
باضايمان كسودهن اورغ يغ تله اللو...”

اهلل  برفرمان:  .1

اهلل  برفرمان:  .2

كلوار.بهاس

ايستيله
سسأورغ يغ كلوار درفد كاوسن برمقيم منوجو 

كسواتو تمفت يغ جارقث ملبيهي 2 مرحلة.

ادب برمسافير فالجرن
27

مقصود برمسافير 6.14.1

دليل نقلي ضالقن برمسافير 6.14.2

2 مرحلة مغيكوت الفقه 
المنهجي برساماءن دغن 81 

كيلوميتر.

فريسما علمو
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دعاء مناءيقي كندراءن دان برمسافير

مثدياكن بكلن دان 
كفرلوان سخوكوفث 

سبلوم مموالكن فرجالنن.

برمسافير دغن توجوان
 دان نية يغ باءيق.

6.14.4

موريد دمينتا مالكونكن ادب2 
برمسافير.

نوتا ضورو

ْلُت َعَلى اهلِل  ِبْسِم اهلِل َتَوكَّ
َة ِالَّ ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم َوَل َحْوَل وَل ُقوَّ

1

ادب برمسافير 6.14.4

سضرا كمبالي كفد 
كلوارض ستله سلساي 

اوروسن.

كلبيهن برمسافير
. مليهت كأيندهن عالم خيفتاءن اهلل  s

. دعاء اورغ يغ برمسافير دمقبولكن اهلل  s
منمبه علمو فغتاهوان دان منيغكتكن كأيمانن.  s
منديديق ديري منجادي همبا يغ برصبر دان   s

برشكور.
برضاءول دان بركنلن دغن فلباضاي بغسا دان بودايا.  s

MULA
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مموهون فتونجوق اهلل  دان 
منونايكن صالة سنة مسافير 
سبلوم مموالكن فرجالنن.

مغوخفكن سالمت تيغضل 
كفد اغضوتا كلوارض.

سنة ممباخ بسمله
سبلوم كلوار دري رومه دان 

ممباخ دعاء مسافير.

اهلل َأْكَبر، اهلل َأْكَبر، اهلل َأْكَبر ُسْبحاَن الَِّذي 
َر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن َوإِنَّا إَِلى  َسخَّ
َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن، اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسَأُلَك ِفي َسَفِرَنا 
َهَذا اْلِبرَّ َوالتَّْقَوى َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْرَضى 

2

مالنتيق سأورغ كتوا جك 
برمسافير ملبيهي تيض اورغ.

تيدق منيغضلكن صالة فرض دان 
 براوسها مماتوهي فراتورن دان 

اوندغ2 سرتا ممليهارا عالم سكيتر.

رخصة باضي اورغ يغ برمسافير:
دهاروسكن مغقصركن صالة.  s
دهاروسكن منجمعكن صالة.  s

دهاروسكن بربوك فواسا.  s

دسنتكن ممفرباثق دعاء 
سفنجغ برمسافير.

دعاء
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خونتوه سيتواسي حكوم

منونايكن  	s
فرض حج.
منونتوت  	s

علمو.

برمسافير اونتوق 
منونايكن كواجيفن 

افابيال خوكوف 
شرط.

واجب

منزيارهي  	s
مسجد النبوي 

دمدينة.
مغهوبوغكن  	s
صلة الرحيم.

برمسافير اونتوق 
مالكوكن فركارا 

سنة.
سنة

برنياض. 	s
مثرتاءي  	s

فرتنديغن 
سوكن.

برمسافير اونتوق 
مالكوكن فركارا يغ 

هاروس.
هاروس

برمسافير تنفا  	s
توجوان دان 

متالمت.

برمسافير اونتوق 
مالكوكن فركارا يغ 

سيا2.
مكروه

منونتون  	s
كونسرت ليار.

ايستري  	s
برمسافير تنفا 
ايذين سوامي.

برمسافير اونتوق 
مالكوكن فركارا يغ 

حرام.
حرام

درفد أبو هريرة  بهاوا 
رسول اهلل  برسبدا:

َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت
َلَشكَّ ِفيِهنَّ : َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم،  

َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر َوَدْعَوُة اْلَواِلِد 
َعَلى َوَلِدِه.

)رواية الترمذي(
مقصود:

تيض دعاء يغ فستي دمقبولكن:
دعاء اورغ يغ دظاليمي.  .1

دعاء اورغ يغ برمسافير.   .2

دعاء ايبو باف كفد انقث.  .3

فريسما علمو

حكوم برمسافير 6.14.3
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ادب2 برمسافير دافت 
مرافتكن هوبوغن انتارا 

همبا دغن فنخيفتاث.

مسافير يغ دموالكن دغن 
دعاء دافت ممبريكن 

كتنغن كفد جيوا كران 
 فرضنتوغن هارفنث كفد

. اهلل

ممبري كتنغن هاتي  فرجالنن دبركتي اهلل

كتوا يغ دالنتيق دافت 
ملنخركن سسواتو 

فرجالنن دان مثلسايكن 
مسئله يغ تيمبول.

ادب2 برمسافير دافت 
مالتيه جيوا سسأورغ 
اضر لبيه برديسيفلين   
سفرتي مغاول ايموسي 

سوقتو منمفوه 
كسوليتن، براوسها 

مماتوهي اوندغ2 سرتا 
حق2 عالم سكيتر.

منديديق جيوا لبيه 
برديسيفلين

فرجالنن منجادي موده 
دان لنخر

اِفِعي تله مغضمبركن  اإلمام الشَّ
كلبيهن مسافير دالم شعيرث يغ 

برمقصود: 
برمسافيرله...، 

اغكاو اكن تموءي فغضنتي يغ 
اغكاو تيغضلكن. سوغضوه 

كنعمتن هيدوف اد فد قواتث 
اوسها. 

سوغضوه اكو مليهت اءير 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. 

اِفِعي(  )َشْرُح ِديَواِن الشَّ

فريسما علمو

6.14.6

بيمبيغ موريد  دعاء 
مسافير دان سنتياس برتوّكل.

نوتا ضورو

حكمه  مغعملكن ادب برمسافير 6.14.5
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سنارايكن ادب برمسافير سفرتي جدوال دسبله:  .1

لقساناكن اكتيؤيتي برايكوت سخارا بركومفولن:  .2

سباضاي فغروسي كلب كمبارا   	s   
سكوله، سدياكن كرتس خادغن    

اونتوق مغاداكن الوتن سمبيل بالجر.  
كاءيتكن توجوان مسافير دغن  	s   

.Bus Stop حكومث يغ سسواي ماللوءي قاعده  

ثاتاكن مقصود برمسافير.  .1
ثاتاكن دليل نقلي ضالقن برمسافير.  .2

جلسكن دوا حكوم برمسافير برسرتا خونتوه.   .3
ترغكن دوا ادب برمسافير.  .4

جلسكن دوا حكمه مغعملكن ادب برمسافير.  .5
تنتوكن حكوم برمسافير باضي ستياف فثاتاءن برايكوت:  .6

أحمد برمسافير كأيغلند كران مواكيلي نضارا دالم فرالونن بوال سيفق. 	s  
انخثق إسماعيل دان ايستريث برمسافير منونايكن حج. 	s  

فاطمة برمسافير برساما-سام دغن راكنث تنفا فغتاهوان سواميث. 	s  
سيكتور فلنخوغن مروفاكن ساله ساتو سومبر منجان ايكونومي نضارا.  .7

كموكاكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  

ادب سماس
برمسافير

ادب سبلوم
برمسافير

Bus Stop ضمبرن اكتيؤيتي

اكتيؤيتي

فنيالين
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أبو البشر  92
أفضل  30، 31

أوس  36
أولو العزم  89

أنصار  35، 36، 39، 180
إستعاذة  188

ِبيل  138 ابن السَّ
اخوة  139، 154
ازلي  111، 113

اصناف  138
اينوؤاتيف  121

اإلمام ابن كثير  20، 28، 48، 76، 78، 173
اإلمام الطبري  10

الرَِّقيم  10
السابقون األولون  39

اإلمام المهدي  103
الدخان  103

انفاق  78، 88، 181
بيعة  38، 168، 169 

تاتاسوسيال  47
تحية المسجد  161، 162

تسبيح  28، 31، 96، 150، 157، 158، 167 
تعزيه  128

تقوى 57، 65، 78، 151، 186
توبة  49، 108

تواضع 181
جهنم  19، 21، 24، 106

اينديك س

جين  19، 20
حجر األسود 177

حول  142، 143
خطبة  150، 151، 152، 153، 154

خليفة  86، 88، 179، 180، 181، 182
خزرج  36

خشوع  30، 32
دعاء  77، 90، 127

ذيكير  27، 28، 29، 30، 31، 32، 33
ركاز  143، 147

زهود  181
سجود تالوة  28

َسُدوم  93
ُساَلَلة  54

سوافوتو  52
شرع  46، 47، 48، 125، 137، 138، 141،

شعار  46
شكور  197، 198، 200، 201
شريعة  56، 87، 108، 177  

شّق  135
شهيد  175، 182

93 َصْرَصر  
صلة الرحيم  212

صحابت  36، 37، 38، 39، 41، 42، 66، 168، 
 172 ،170 ،169

صدقه 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 181
صراط  106، 108

عاِمل  138
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عيد الفطري  149، 150، 152، 154 
عيد األضحى  149، 150، 154

عورة  46، 48، 49، 50
فتنه 6، 49، 69، 71، 205

فرض عين  120، 121، 122 
فرض كفاية  121،120، 122

فقير  138
في سبيل اهلل  138

قبلة  30، 127، 135
قبيلة  36، 173

قريش  89، 97، 168، 169، 170 
قضاء حاجة  30 

قيام الليل  157، 158
قناعه  191، 192، 193، 194، 195
فنخاءيندرا  19، 22، 23، 24، 88

معاف  49، 187، 188  
كافور باروس  130، 131، 132

كافير  21، 38، 90، 93، 101، 107، 173
كرياتيف  121

كعبة  94، 168، 177
كرونولوضي  99، 168، 174
كنية  179، 180، 181، 182

كيفية  131، 132، 133، 135، 150، 151، 162، 164
كومونيكاسي  63، 203، 204

ضنتغ بغداد  141 
لياغ لحد  135

محاسبه  72
َمْدَين  94

معجزة  86، 87، 88 93، 97
مَوءلَّف  138، 139

مكلَّف  120
مد أصلي  13، 14

مد واجب مّتصل  13، 14 
مد جائز منفصل  13، 14 

مد بدل  13، 15 
مد عارض للسكون  13، 16 

مد لين  13، 16 
مد عوض  13، 17
مسافير  209، 210 

منافق  21 
معروف  22، 44، 177 

موتيؤاسي  28 
معصية  29، 47، 108 

مهاجرين  35، 36، 39، 181
 ،175  ،173  ،169،170،171  ،168  ،89  ،11 مشركين 

177 ،176

نزع  126
ِنَصاب  142، 143، 144، 145، 146، 147 

وحي  59، 84، 85، 87
وقف  16، 17، 181

وفاة  69، 96، 97، 179، 181، 182
يأجوج دان مأجوج  103
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