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ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  
ۉ  ې ې  ې  

ې   ى  ى
)سورة الَكْهِف، 17: اية 107(

مقصود:
سسوغضوهث اورغ يغ برايمان 
دان برعمل صالح، دسدياكن 

باضي مريك شرض2 فردوس، 
سباضاي تمفت تتامو.

القرءان

فالجرن  1
2 سورة اأَلْنَعام، اية 162-163  

فالجرن  2
7 اونيت 1  سورة الَكْهِف، اية 101-106  

13 اونيت 2  سورة الَكْهِف، اية 107-110  

فالجرن  3
17 حكوم تجويد     

فالجرن  4
25 الرغن رسواه    

فالجرن  5
29 ممهمي ُسنَُّة اهلل    

فالجرن  6
37 الرغن ممفرسنداكن اضام   

فالجرن  7
43 دعوه فماخو كماجوان   

کاندوغن بيدغ القرءان

❘  Darul Quran, Selangor Darul Ehsan 1



1
فالجرن

باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد

باخاءن اية حفظن
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1683

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر دان برتجويد

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

)سورة اأَلْنَعام، 6: اية 162-163(

سورة اأَلْنَعام، اية 163 - 162
1.26.1

 سنة ممباخ دعاء افتتاح
دالم صالة.

  علي بن أبو طالب
مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
برسبدا: افابيال بضيندا منديريكن 

صالة، بضيندا اكن ممباچ:

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر  َوجَّ
َض َحِنيًفا  َمَواِت َواأْلَرْْ السَّ

ُمْسِلًما، َوَما أََنا ِمَن الُْْمْشِرِكين. 
ِإنَّ َصل ِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي 

َوَمَماِتي ِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن َل 
ُت َوأََنا  َشِريَك َلُه َوِبٰذِلَك ُأِمرْْ

َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن.
)رواية مسلم(

سفيكتروم علمو

كاتاكنله: سسوغضوهث     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
صالتكو دان عبادتكو

هيدوفكو دان ماتيكو     ۇ  ۇ

هاثاله اونتوق اهلل، توهن      ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
يغ منتدبير سكالين عالم.  

ڃ ڃ ڃ چ چ

2

ن دان حفظن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



❘  كڤاتوهن سأورغ همبا كڤد ڤنچيڤتاث.

     ۅ  ۉ

     ۉ  ې  ې     ې

اْبُن ُعَمر مروايتكن بهاوا رسول
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا: 

َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل اِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإْذ َقاَل 
َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم: “اُل َأْكَبُر َكِبيًرا، َواْلَحْمُد 
” َفَقاَل  ِلِ َكِثيًرا، َوُسْبَحاَن اِل ُبْكَرًة 
َرُسوَل اِل ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟ 
َقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم: َأَنا َيا َرُسوَل اِل. َقاَل 
َماِء، َقاَل  َعِجْبُت َلَها ُفِتَحْت َلَها َأْبَواُب السَّ
ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل  َتَرْكُتُهنَّ  َفَما  اْبُن ُعَمَر: 

اِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َذِلَك.
)رواية مسلم(

 مقصود:
كتيك كامي صالة برسام دغن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

تيبا۲ سسأورغ مغوخفكن:
اُل َأْكَبُر َكِبيًرا، َواْلَحْمُد ِلِ َكِثيًرا، 

َوُسْبَحاَن اِل ُبْكَرًة َوَأِصيًل...
اهلل،  باضي  فوجي  سضاال  دان  اهلل،  بسر  )مها 
فوجين يغ باثق، دان مها سوخي اهلل، فد وقتو 
فاضي دان فتغ(.كمودين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برتاث: 
“سيافاكه يغ مغوخفكن كليمه تادي؟” سأورغ 
صحابت منجواب: “ساي واهاي رسول اهلل.” 
كاضوم  ساغت  اكو  “سوغضوه  برسبدا:  بلياو 
دغن اوخفن تادي، سبب فينتو2 الغيت دبوك 
كران كليمه ايت.” كات ابن عمر: “مك اكو 
تيدق فرنه منيغضلكنث سمنجق اكو مندغر رسول 

اهلل مغوخفكن فركارا ايت.”

سفيكتروم علمو تياداله سكوتو باضيث؛     ٴۇ  ۋ  ۋۅ

دان دغن يغ دمكين 
سهاج اكو دفرينتهكن

دان اكو اياله اورغ 
 إسالم يغ اول فرتام

يغ برسره ديري كفد 
. اهلل

3

ن دان حفظن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



عملنعملن
دعاء اونتوق دتتفكن ايمان:

اللَُّهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك 
َوُحْسِن ِعَباَدِتَك.

)رواية أبو داود(
مقصود:

يا اهلل، بنتوله اكو اونتوقكو 
مغيغتيمو، منشوكوريمو دان 
برعبادة كفدامو دغن باءيق.

صالة اياله توغضق 
كفد سضاال عملن 

سسأورغ مسلم.

1

كأخالصن اياله فكتور 
اوتام سضاال عبادة 

. دتريما اوليه اهلل

5

كهيدوفن ددنيا 
فرلو دفنوهي دغن 
 ملقساناكن فرينته

اهلل  دان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سوفايا بهاضيا 

ددنيا دان دأخيرة .

3

سضاال عبادة يغ 
دالكوكن فرلو مغيكوت 

شريعة نبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

2

مثرهكن سضاال 
اوروسن كهيدوفن دان 
سسوده كماتين كفد 

. اهلل

4

اومت إسالم واجب 
منجاءوهي شيريك 

كران شيريك مروفاكن 
. الرغن اهلل

6

اينتي ساري اية 1.26.2

اومت إسالم واجب 
 مموهون هاث كفد

اهلل  كران دي اياله 
توهن سكالين عالم. 

7

4

ن دان حفظن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ۇ  ۇ

ۆ   ۆ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋۅ

ۅ  ۉ

ۉ  ې  ې     

بيمبيغ موريد 
مغعملكن اية دالم 
صالة دان ذيكير 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

1.26.4

صالة اياله ساتو کواجيڤن. تونايکن صالة واالو   ❘
دمان-مان براد.

حفظ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد 1.26.3

5

ن دان حفظن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



1. حفظ اية 163–162 سورة اأَلْنَعام.

2.  فردغركن باخاءن اندا دهادفن ضورو.
3.  فردغركن باخاءن اندا كفد راكن. مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن اندا.

4.  لقساناكن اكتيؤيتي Rally Table اونتوق مثيمق باخاءن سنديري دغن راكن.

باخ اية 163–162 سورة اأَلْنَعام دهادفن ضورو.   .1

2.  فردغركن حفظن اية 163–162 سورة اأَلْنَعام دهادفن ضورو.
ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.  .3

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ۇ  ۇ

ۆ   ۆ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋۅ

ۅ  ۉ

ۉ  ې  ې     

برتجويدلنخربتولفوتوغن اية

فنيالين

اكتيؤيتي

6

ن دان حفظن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



1.27.1

سورة الَكْهِف، اية 106 - 101اونيت  1
باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد

باخاءن اية حفظن
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1684

سورة الَكْهِف، اية 110 - 101
2

فالجرن

ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  
ژ    ژڑ  ڑ ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ 
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ڃ ڃ ڃ چ چ

)سورة الَكْهِف، 18: اية 101-106(

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر دان برتجويد

     ڃ ڃ ڃ چ چ  چ  چ  
ڇ  ڇ ڇ   ڇ ڍ

2
فالجرن

اورغ يغ ماتاث تله ترتوتوف درفد مليهت 
تندا2 يغ ممباوا كفد مغيغتيكو دان مريك 

فوال تيدق دافت مندغر سام سكالي.
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ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ    
ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ      ک  

ک  ک  ک      گ

ۀ  ہ  ہ ہ  ہ  
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

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

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

مك اداكه اورغ كافير مثغك بهاوا مريك 
مغمبيل همبا-همباكو سباضاي مخلوق يغ 
دسمبه سالءين اكو، دافت منولوغ مريك؟ 

سسوغضوهث كامي تله سدياكن نراك جهنم 
باضي اورغ كافير ايت سباضاي تمفت تتامو.

مريكاله اورغ يغ ايغكر اكن اية2 توهن 
مريك دان فرتموان دغنث، مك ضوضورله 

عمل2 مريك، مك كامي تيدق اكن 
ممبريكن تيمبغن اونتوق منيالي عمل مريك، 

فد هاري قيامة كلق.

كاتاكنله، “ماهوكه كامي خبركن كفد 
كامو اكن اورغ يغ روضي عمل2 فربواتنث؟”

اورغ يغ سيا2 اوسهاث دالم كهيدوفن دنيا 
اين سدغ مريك مثغك بهاوا مريك سنتياس 

بتول فد اف يغ دالكوكن اوليه مريك.

دمكينله، بالسن مريك اياله نراك جهنم، 
دسببكن مريك ايغكر، دان مريك منجاديكن 

اية-ايتكو دان رسول-رسولكو سباضاي 
ايجيق-ايجيقن.

8
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اورغ يغ تله ترتوتوف 
فينتو هاتيث تيدق اكن 

دافت مليهت تندا2 
. ككواساءن اهلل

1

اورغ يغ ممفرسنداكن 
اية اهلل  دان مغهينا 

فارا رسولث اياله 
ضولوغن يغ روضي.

3

اهلل  مثدياكن 
نراك جهنم باضي 
سسيافا سهاج يغ 

منشيريككنث.

2

اورغ يغ ايغكر فرينته 
اهلل  اكن دتولق 

عمل كباءيقنث فد هاري 
قيامة كلق.

4

اينتي ساري اية 1.27.2

ْرَداء  مروايتكن  أبو الدَّ
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َمن َحِفَظ َعْشَر اََياٍت ِمْن آِخِر 
ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمْن ِفْتَنِة 

اِل. الدَّجَّ
)رواية مسلم(

مقصود:
سسيافا يغ  سفولوه اية 

تراخير سورة الكهف، مك دي 
اكن ترهيندر درفد فتنه دّجال.

سفيكتروم علمو

. كأيندهن عالم سموال جادي مروفاكن تندا2 ككواساءن اهلل  ❘
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حفظ دغن بتول، لنخر دان برتجويد1.27.3

بيمبيغ موريد مغعملكن 
اية 106-101 سورة 

الكهف دالم صالة دان 
ذيكير سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو

1.27.4

ۀ  ہ  ہ 
ہ  ہ  ھ   

ڃ ڃ ڃ چ  چ چ  چ

  ڑ      ک  ک  ک  ک      

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

  ڇ  ڇ    ڇ ڇ

ڍ  ڌ  ڌ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

   ھ  ھ  

ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ

     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
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حفظ اية 106–101 سورة الَكْهِف.  .1

2.  فردغركن باخاءن اندا دهادفن ضورو.
3.  فردغركن باخاءن اندا كفد راكن. مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن اندا.

اكتيؤيتي

برتجويدلنخربتولفوتوغن اية

ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    
ڇ   ڇ 

ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  
ژ    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ    ڻ  ڻ 

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

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ 
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باخ اية 106-101 سورة الَكْهِف دهادفن ضورو.  .1

فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.  .3

جالنكن اكتيؤيتي Jigsaw Reading اونتوق ممنتفكن الضي   .5

حفظن اية  106–101 سورة الَكْهِف. 

لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين سخارا بركومفولن.   .4

فنيالين

.Jigsaw Reading ضمبرن اكتيؤيتي  ❘

ضمبرن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين.  ❘

12
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باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد1.27.1

  ۋ  ۅ   ۅ   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         
مب   خب       حب   جب  يئ    ىئ   مئ   حئ  جئ   ی  ی  
يث   ىث    مث     جث  يت   متىت   خت       حت     جت   يب   ىب  

حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس  

ڃ ڃ ڃ چ چ

)سورة الَكْهِف، 18: اية 107-110(
باخاءن اية حفظن

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1715

باخ فوتوغن اية دغن بتول، لنخر دان برتجويد

سورة الَكْهِف، اية 110 - 107اونيت  2

    ۋ  ۅ   ۅ   ۉ    ۉ  ې
ې    ې  ې   ى  ى  

    ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ     وئ   ۇئ 

سسوغضوهث اورغ يغ برايمان دان برعمل 
صالح، دسدياكن باضي مريك شرض2 

فردوس، سباضاي تمفت تتامو.

مريك ككل ددالمث، دان تيدق ايغين 
برفينده درفداث.

13
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اينتي ساري اية 1.27.2

اهلل  اكن مغورنياكن 
شرض فردوس كفد  

اورغ  يغ برعمل صالح.

اورغ يغ برعمل صالح 1
اكن ككل ددالم 
شرض فردوس.

2

فارا رسول دالنتيق 
دالم كالغن ماءنسي 

يغ دبريكن وحي 
اونتوق دسمفايكن 

كفد اومتث.

4

كهيبتن دان كلواسن  علمو اهلل  تياد تنديغنث. 3

اورغ يغ ريندو اونتوق 
برتمو دغن توهنث 

اكن سنتياس برعمل 
صالح سرتا منجاءوهي 

فربواتن شيريك.

5

اهلل   برفرمان:
  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ
مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب

)سورة ُلْقَمان، 31: اية 27(
مقصود:

سكيراث سضاال فوهون يغ اد دبومي 
)سلوروه دنيا( منجادي فينا دان 

سلوروه الءوتن )منجادي تينتا(، دغن 
دبنتو فوال توجوه الءوتن الضي سلفس 
ايت، فستي تيدق اكن هابيس كليمه2 

اهلل ايت دتوليس. سسوغضوهث اهلل 
مها فركاس الضي مها بيجقسان.

سفيكتروم علمو

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

جئ  حئ مئ  ىئ

 يئ   جب حب خب مب  ىب  يب  جت  
 حت    خت      متىت  يت  جث مث    ىث

يث  حج مج  جح  مح  جخ  
حخ مخ جس  حس

كاتاكنله “كاالو سموا جنيس الءوتن 
منجادي تينتا اونتوق منوليس كليمه2 
توهنكو، سوده تنتو اكن هابيس كريغ 

الءوتن ايت سبلوم هابيس كليمه2 توهنكو، 
واالوفون كامي تمبهي الضي دغن الءوتن يغ 

سبنديغ دغنث، سباضاي بنتوان.”

كاتاكنله، “سسوغضوهث اكو هاثاله 
سأورغ ماءنسي سفرتي كامو، دوحيوكن 

كفداكو بهاوا توهن كامو هاثاله توهن 
يغ ساتو؛ مك سسيافا يغ برهارف اكن 

برتمو توهنث، هندقله اي مغرجاكن عمل 
يغ صالح، دان جاغنله اي ممفرسكوتوكن 
سسيافا فون دالم عبادتث كفد توهنث” .  

14
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ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ

ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی    

 ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    

 يئ   جب      حب  خب      مب  

  مح  جخ  حخ    مخ  جس 

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ   

ىب  يب  جت  حت    خت      متىت 

  يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح   

  ی        جئ  حئ       مئ  

  ې ې  ې  ې   ى   

حفظ دغن بتول، لنخر دان برتجويد 1.27.3

بيمبيغ موريد مغعملكن 
اية 110-107 سورة 

الكهف دالم صالة دان 
ذيكير سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو

1.27.4
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1.  حفظ اية 110-107 سورة الَكْهِف. 

2.  فردغركن باخاءن اندا دهادفن ضورو.
3.  فردغركن باخاءن اندا كفد راكن. مينتا راكن مننداكن تاهف فغواساءن اندا.

جالنكن اكتيؤيتي Talk Partners اونتوق ممنتفكن   .4

الضي حفظن اية 110-107 سورة الَكْهِف.

اكتيؤيتي

باخ اية 110-107 سورة الَكْهِف دهادفن ضورو.  .1

فردغركن حفظن اندا دهادفن ضورو.  .2

ثاتاكن دوا اينتي ساري اية.  .3

فنيالين

ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې ې  ې  
ې   ى

برتجويدلنخربتولفوتوغن اية

ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  

ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        
ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی جئ  حئ       مئ

يئ   جب حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      
متىت  يت  جث مث    ىث يث  حج مج  جح  

مح  جخ  حخ مخ  جس

.Talk Partners ضمبرن اكتيؤيتي  ❘
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حكوم تجويد
2

فالجرن
3

فالجرن

حكوم مد صلة، مد الزم دان قلقلة

 خارا باخاءن مد
صلة قصيرة

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1718

 خارا باخاءن مد
صلة طويلة

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1719

مد صلة

خارا باخاءن: 4 اتاو 5 حركةخارا باخاءن: 2 حركة

 ڦ  ڦ  ڦ  ٻ  ٻ  پ

گ  گ  گ  گ  ڳ   

( اتاو برباريس  ـِ ( يغ برباريس كسرة ) اياله مد يغ تردافت سلفس حروف هاء الضمير )
.) ـُ ضّمة )

مد صلة

مد صلة طويلة
افابيال هاء الضمير        

( ترلتق دأنتارا دوا  (
حروف برباريس  برتمو 
دغن حروف )ء( فد دوا 

كليمه برالءينن.

مد صلة قصيرة
افابيال هاء الضمير       

( ترلتق دأنتارا دوا  (
حروف برباريس  برتمو 
دغن حروف هجائيه 

سالءين حروف )ء( فد 
دوا كليمه برالءينن.

پ  پ        ڀ  ڀ ڀ   

هاء الضمير
ضنتي نام دالم بهاس عرب يغ 

برمقصود “ث”.

سفيكتروم علمو

1.28.1
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6 حركة )~(

سفيكتروم علمو
َور: فوتوغن اية يغ  َفَواِتُح السُّ
تردافت فد فمبوكاءن سورة.

ِإْدَغام: دماسوقكن بوثي 
حروف فرتام كفد حروف 

يغ كدوا.

خارا باخاءن مد الزم 
كليمي  مخفف

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1923

خارا باخاءن مد الزم 
كليمي مثقل

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1924

خارا باخاءن:                      6 حركة

مد        الزم
حروف مد برتمو دغن حروف يغ

سخارا وصل اتاو وقف.

َكِليِمي

حروف مد برتمو دغن حروف برتندا ُسُكون دالم ساتو كليمه.

چ  چ  چ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ

ڭڭڭ  ۇ   ۇ ۆ ۆ

ڄ  ڄ

مد الزم

سفيكتروم علمو

 ڇ : مد الزم
كليمي مثقل

خارا موده مغنل فستي حكوم 
مد الزم:

ـّ (         إدغام ) آ + 

ـْ ( ) آ + 

ۈئ: مد الزم كليمي 
مخفف

6 حركة )~(

مد الزم َكِليِمي ُمَخفَّف

حروف مد برتمو دغن 
حروف برتندا ُسُكون يغ 

ة دالم ساتو كليمه  تيدق برَشدَّ
دان تيدق دباخ سخارا ِإْدَغام.

مد الزم َكِليِمي ُمَثقَّل

حروف مد برتمو دغن 
حروف برتندا ُسُكون يغ 
ة دالم ساتو كليمه  برَشدَّ
دان دباخ سخارا ِإْدَغام.
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خارا باخاءن مد الزم 
حرفي  مخفف

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1925

خارا باخاءن مد الزم 
حرفي  مثقل

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1926

صا د  
ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ

حروف مد  
) ا (

حروف برتندا 
سكون ) د (

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
اليف الم  ميم

 حروف مد 
) ا ( برتمو 

دغن حروف 
برتندا 

سكون ) ْم (

حروف )م( برتندا 
سكون دباخ 
سخارا إدغام 

كفد حروف )م( 
سلفسث

ْم برتمو م 
مغحاصيلكن إدغام

خارا باخاءن:                      6 حركة

مد        الزم
برتندا ُسُكون كتيك باخاءن

َحْرِفي

َور برتمو حروف يغ  حروف مد يغ تردافت فد َفَواِتُح السُّ
برتندا ُسُكون يغ إيجاءنث منجادي حكوم مد اصلي.

مد الزم َحْرِفي ُمَخفَّف

حروف مد يغ تردافت فد 
َور برتمو حروف  َفَواِتُح السُّ
برتندا ُسُكون يغ تيدق دباخ 

سخارا ِإْدَغام.

مد الزم َحْرِفي ُمَثقَّل

حروف مد يغ تردافت 
َور برتمو  فد َفَواِتُح السُّ

حروف برتندا ُسُكون يغ 
دباخ سخارا ِإْدَغام.

ٻ

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٱ
ٱ
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حروف قلقلة يغ برباريس ُسُكون فد فرتغهن كليمه اتاو فد 
هوجوغ كليمه كتيك باخاءن سخارا َوَصل.

حروف قلقلة يغ برباريس ُسُكون اتاو ُسُكون يغ منداتغ  
براد فد هوجوغ  كليمه كتيك باخاءن سخارا وقف.

خارا باخاءن: بوثي لنتونن يغ رنده كتيك مثبوت حروف 
قلقلة يغ برباريس ُسُكون.

خارا باخاءن: بوثي لنتونن قوات كتيك مثبوت حروف 
قلقلة كتيك وقف.

ڭ   ڭ  ۇ

ڃ  ڃڃ   

 ۅ  ۉۉ
 ڀ  ڀ  

خارا باخاءن قلقلة صغرى

http://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1927

خارا باخاءن قلقلة كبرى

http://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1928

قلقلة صغرى 1

قلقلة كبرى 2

قلقلة

قلقــــلة
بوثي لنتونن كتيك

حروف قلقلة:                    ق ط ب ج د 
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ة فد هوجوغ كليمه كتيك  حروف قلقلة يغ برباريس َشدَّ
باخاءن سخارا وقف.

خارا باخاءن: بوثي لنتونن لبيه قوات كتيك مثبوت 
حروف قلقلة كتيك وقف.

 ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  

قلقلة أكبر 3

مينتا موريد مننتوكن دان ممباخ اية القرءان يغ مغاندوغي 
مد صلة، مد الزم دان قلقلة.

بيمبيغ موريد مغعملكن حكوم تجويد دالم باخاءن القرءان 
سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

1.28.2

1.28.3

قلقــــلة
مثبوت حروف2 قلقلة

حروف قلقلة:                    ق ط ب ج د 

)سومبر: هداية القاري إلى تجويد كالم الباري(

خارا باخاءن قلقلة أكبر

http://bukuteks.dbp.gov.my/
media.php?id=1930
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باخ القرءان دان خاري اية يغ مغاندوغي حكوم مد صلة، مد الزم دان قلقلة.  .1

الكوكن اكتيؤيتي Combo Mat سخارا برضيلير-ضيلير.
سخارا بركومفولن، تنتوكن حكوم مد صلة، مد الزم دان قلقلة دالم اية 10–1   .2

سورة اأَلْعَراف.

اكتيؤيتي

خارا باخاءنحكومفوتوغن اية

)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 1-10(
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جلسكن مقصود دان خارا باخاءن حكوم تجويد برايكوت.  .1

f.  مد الزم حرفي مثقل مد صلة قصيرة    .a  

g.  قلقلة صغرى b.  مد صلة طويلة    
h.  قلقلة كبرى مد الزم كليمي مخفف   .c  

i.   قلقلة أكبر d.  مد الزم كليمي مثقل    

مد الزم حرفي مخفف   .e  

باخ دان فادنكن اية برايكوت دغن حكوم تجويد يغ تفت.  .2

فنيالين

حكوم تجويداية

c  مد الزم كليمي مثقلۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ

d مد الزم كليمي مخففٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ

eمد الزم حرفي مثقلپ  ڀ   ڀ  ڀ

fمد الزم حرفي مخفف  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

hقلقلة أكبرٿ

h قلقلة صغرى   حخ  مخ  جس

g قلقلة كبرى     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ

aمد صلة طويلةچ  چ  چ

b مد صلة قصيرةپ  ڀ  ڀڀ
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تنتوكن حكوم دان باخ اية برايكوت:  .3

4.  جلسكن خارا باخاءن اية برايكوت:

 5.  سنارايكن تيض خونتوه باضي ستياف حكوم تجويد برايكوت برسرتا

خارا باخاءنث.

aمد صلة طويلةbمد الزم حرفي مخفف

cمد الزم كليمي مثقلdقلقلة صغرى

a  ے  ۓ  ۓ

aھ  ھ  ھ

bٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ

b      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

d   جئ  حئ

d ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

f  ېئ   ېئ  ىئ

fەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  

cڦ  ڦ  ڦ  

c  ک  ک   ک

eڤ

e   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
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1.29.1

1.29.2

الرغن رسواه
2

فالجرن
4

فالجرن

باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

دان جاغنله كامو ماكن )اتاو مغمبيل( ڱ  ڱ  ڱ
هرتا )اورغ الءين(

انتارا كامو دغن جالن يغ ساله    ں   ں

دان جاغن فوال كامو ممبريكن رسواه كفد     ڻ  ڻ    ڻ  ڻ
فارا حاكيم

كران هندق مماكن )اتاو مغمبيل( سبهاضين     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ
درفد هرتا ماءنسي دغن دوسا

سدغكن كامو مغتاهوءي سالهث.   ھ  ھ  ھ

باخاءن اية كفهمن
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1697

ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ڃ ڃ ڃ چ چ

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 188(
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1.29.4

الرغن اهلل  برداسركن اية

فغرتين رسواه

امفت بنتوق كسالهن رسواه1.29.5

سبارغ فمبرين اتاو سوافن يغ برتوجوان مملسوكن كبنرن دان ممبنركن كفلسوان.

مرومفقجوديرسواه

منيفومنخوريربا

ساله ضونا
 كواس

اهلل  مالرغ ماءنسي مغمبيل هرتا اورغ الءين دغن خارا 
برايكوت، انتاراث ترماسوقله:

مملسوكن كبنرن   •
خونتوهث: ممبريكن رسواه 
كفد سسأورغ اضر مثيمفن 
رهسيا سوفايا كبنرن تيدق 

دبوغكركن.
ممبنركن كفلسوان   •

خونتوهث: ممبريكن رسواه 
اونتوق ملولوسكن تيندر 
سهيغض منوتوف فلواغ 
اورغ الءين يغ لبيه اليق.

سفيكتروم علمو

1.29.3

امفت بنتوق 
كسالهن رسواه 

مثالهضوناكن 
كدودوقن اتاو 
جاوتن  اونتوق 
كفنتيغن ترتنتو

4
ممينتا اتاو 
1منريما رسواه

مناوركن اتاو 
2ممبريكن رسواه

مغموكاكن 
تونتوتن فلسو 3

26

ن دان كفهمن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



1.29.6

كيت هندقله مغيلقكن 
ديري درفد مالكوكن 
سومفه فلسو اونتوق 

مندافتكن كفنتيغن ترتنتو.

3

كيت هندقله 
منخاري رزقي 
يغ حالل اضر 
تيدق مثالهي 
شريعة إسالم.

كيت هندقله 
منجاءوهكن ديري درفد 
ممبريكن رسواه سوفايا 

كيت تيدق منظاليمي 
ديري دان مشاركت.

12

كسن فربواتن رسواه

كوس  درفد  عاقبة  نضارا  ايكونومي  ملومفوهكن 
فغوروسن يغ منيغكت.

3

اهلل  دان رسولث ملعنة فمبري دان فنريما رسواه.1

سباضاي اومت إسالم،

منيغكتكن كيس جنايه دالم مشاركت كران صيفت 4
ممنتيغكن ديري سنديري.

منجاديكن اينديؤيدو هيلغ هرض ديري كران فربواتن 2
ايت  بردوسا.

أَُبو ُهَرْيَرة دان عبد اهلل بن  
عمر  مروايتكن بهاوا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرَّاِشي 
َواْلُمْرَتِشي.

)رواية التِّْرِمِذي، أبو داود دان 
ابن ماجه(
مقصود:  

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملعنة اورغ يغ 
ممبريكن دان منريما رسواه.

سفيكتروم علمو

ضورو مغيغتكن 
موريد اضر برسيكف  

جوجور دان امانه 
دالم كهيدوفن.

نوتا ضورو

1.29.8

فغاجرن اية 1.29.7
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1.  لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين سخارا بركومفولن.
لقساناكن اكتيؤيتي Goldfish Bowl اونتوق مثبوت مقصود فوتوغن اية.  .2

اكتيؤيتي  لقساناكن  تنتغ رسواه. كمودين  اينترنيت  خاري معلومت ماللوءي   .3

.Inside-Outside Circle

بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن كسن مالكوكن رسواه دالم كهيدوفن.  .4

اكتيؤيتي

باخ اية 188 سورة البقرة دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

فنيالين

dۀ     f  ھ  ھ      

aڱ     cڻ  ڻ        bں      

eہ     
ثاتاكن مقصود رسواه.  .3

جلسكن الرغن اهلل  يغ تردافت دالم اية ترسبوت.  .4

جلسكن دوا بنتوق فربواتن رسواه.  .5

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .6

 .7

بينخغكن فرانن اغضوتا  مشاركت اونتوق منخضه  فربواتن رسواه.  

BERSAMA BANTERAS

RASUAH
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1.30.1

1.30.2

باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد

باخ فوتوغن اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

باخاءن اية حفظن
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1696

ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  
ں     ڻ ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   ہ   ہ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ    ڭ

ڃ ڃ ڃ چ چ

)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 137-139(

ممهمي ُسنَُّة اهلل
2

فالجرن
5

فالجرن

سسوغضوهث تله برالكو سبلوم كامو ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
سنة٢ )فراتورن دان كتتفن اهلل(

مك مغمباراله كامو دموك بومي    ڱ  ڱ  ڱ

كمودين، فرهاتيكنله باضايمان كسودهن     ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ
ضولوغن فندوستا

)القرءان( اين اياله فنرغن كفد سلوروه     ۀ  ۀ  ہ
اومت ماءنسي
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سبب تورون اية 1.30.3139

ابن عباس  بركات: كتيك فارا صحابت نبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مغالمي ككالهن دالم فرغ ُأُحد، اللو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بردعاء: “يا اهلل جاغنله اغكاو بياركن مريك منيوسكن 
كامي، يا اهلل تياد داي مالءينكن كقواتنمو، يا اهلل تياد 
الضي يغ اكن مثمبهموكخوالي كومفولن كامي اين، 

مك بنتوله كامي”. اللو تورونله اية اين.
)وهبة الزحيلي، التفسير المنير(

فرغ ُأُحد برالكو فد تاهون 
ك- 3 هجرة / 625 مسيحي 

انتارا تنترا إسالم دغن قوم 
كافير قريش. ففرغن اين 
دناماكن فرغ ُأُحد كران 

برالكو دبوكيت ُأُحد.

سفيكتروم علمو

دان فتونجوق سرتا فغاجرن باضي اورغ     ہ  ہ  ہ  ھ
يغ )هندق( برتقوى.

 دان جاغنله كامو براس لمه، دان جاغنله     ھ   ھ  ھ  ے
كامو بردوكاخيتا،

فد حال كاموله اورغ يغ ترتيغضي     ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ    ڭ
)درجتث( جك كامو اورغ يغ برايمان.

بوكيت أحد مروفاكن تمفت   ❘
برالكوث ففرغن أحد فد 

تاهون ك- 3 هجرة.
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كونسيف ُسنَُّة اهلل1.30.4
مقصود ُسنَُّة اهلل 

سيستم دان فراتورن يغ دتتفكن اوليه اهلل  ترهادف سموا مخلوق دان تياد سيافا 
يغ بوليه مغهالغ اتاو مغوبه كتتفن ترسبوت. 

ُسنَُّة اهلل مليفوتي فركارا برايكوت:

 ُسنَُّة اهلل مرغكومي سموا مخلوق. 2
اهلل  برفرمان:

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ      

)سورة الرَّْعد، 13: اية 15(
مقصود:

دان كفد اهلل برسجود سضاال يغ اد دالغيت دان دبومي دغن سوكاريال اتاو 
ترفقسا، دان جوض بايغ۲ مريك فد وقتو فاضي دان فتغ.

1. ُسنَُّة اهلل برصيفت تتف دان ككل دغن ايذين اهلل 
اهلل  برفرمان:

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ        
)سورة اأَلْحَزاب، 33: اية 62(

مقصود:
دمكينله منوروت ُسنَُّة اهلل يغ برالكو كفد اورغ يغ تله اللو، كامو تيدق اكن مندافتي 

فراوبهن فد ُسنَُّة اهلل ايت.
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 ُسنَُّة اهلل براساسكن كفد كونسيف سبب، مسبب3
دان عاقبة. خونتوهث، كجادين اون دان هوجن برالكو 
 ماللوءي فروسيس فثجتن دان كوندينساسي سباضايمان

اهلل  برفرمان:

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     
ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   

جخ  حخ  مخ      
)سورة النُّور، 24: اية 43(

مقصود:
تيدقكه اغكاو مليهت بهاواساث اهلل مغارهكن اون 
مغومفولكن  دي  كمودين  فرالهن-الهن،  برضرق 
انتارا بهاضين-بهاضينث، كمودين دي منجاديكن تبل 
برالفيس-الفيس؟ سلفس ايت اغكاو مليهت هوجن 
تورون دري خله-خلهث. دان اهلل فوال منورونكن 
بسر  اون  باتو دري الغيت درفد ضومفلن  هوجن 
اللو دي منيمفاكن هوجن باتو ايت كفد سسيافا يغ 
دي كهندقي سرتا منجاءوهكن درفد سسيافا يغ دي 
كهندقي. سينرن كيلت يغ ترفنخر دري اون ايت 

همفير٢ مغهيلغكن فغليهتن.
سموا كجادين مخلوق   ❘

مغيكوت ُسنَّة اهلل.
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1.30.5

: فرمان اهلل
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  

پ  پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ

)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 96(
مقصود:

دان )توهن برفرمان الضي(، 
“سكيراث فندودوق نضري 
ايت برايمان دان برتقوى، 
فستيله كامي اكن ممبوك 
كفد مريك كبركتن دري 

الغيت دان بومي. تتافي 
مريك مندوستاكن )رسول 

كامي(، اللو كامي تيمفاكن 
مريك دغن عذاب دسببكن 

اف٢ يغ تله مريك اوسهاكن.

سفيكتروم علمو

كفنتيغن مغكاجي دان منليتي سجاره اومت تردهولو
دافت مغنل فستي سبب كجاياءن اومت تردهولو.  .1

دافت مغتاهوءي سبب كموسنهن اومت تردهولو.  .2

دافت دجاديكن اعتبار دالم كهيدوفن دغن برفضغ   .3

تضوه فد عقيدة يغ بنر دان براخالق موليا.

عاقبةسبب كجاياءنخونتوه
قوم نبي 
 يوسف

 مثيمفن بكلن
سماس موسيم منواي 

اتس نصيحت نبي 
. يوسف

سالمت مغهادفي 
كماراو فنجغ سالما 

توجوه تاهون.

طالوت دان 
تنتراث

ممفوثاءي كلبيهن 
علمو فغتاهوان دان 

توبوه يغ قوات.

دافت منيواسكن 
تنترا جالوت يغ 

راماي.

عاقبةسبب كموسنهنخونتوه
قوم ثمود

)اومت نبي 
) صالح

برصيفت اغكوه 
دان منودوه نبي 
صالح فندوستا.

دبيناساكن دغن فتير 
دان ضمفا بومي يغ 

دهشت.

قوم لوط 
)اومت نبي 
) لوط

ايغكر فرينته اهلل 
دغن مغعملكن 
هوموسيك س.

دبيناساكن دغن 
بومي دترباليقكن.
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ميقيني ستياف يغ برالكو دالم كهيدوفن 
مغيكوت كتتفن دان كهندق اهلل  يغ مها 

بيجقسان.
1

مرانخغ ستراتيضي دغن تليتي دالم ستياف 
تيندقن اونتوق منخافاي كجاياءن.

2

منريما كتتفن اهلل  دغن برسيكف فوسيتيف 
دالم ستياف كأداءن.

3

مغكاجي دان مثليديقي كجادين عالم اونتوق 
فمباغونن دان كماجوان اومت إسالم.

4

ممبنتوق جاتي ديري دان سماغت جهاد يغ 
تيغضي دالم بردفن دغن خابرن كهيدوفن.

5

فينومينا كروسقن يغ برالكو 
دموك بومي اداله سباضاي 
ساتو بنتوق فنديديقن دان 
فرايغتن كفد ماءنسي اضر 
كمبالي كفد لندسن دان 
متالمت هيدوف يغ سبنر 

برترسكن شريعة إسالم.
)دوكتور يوسف القرضاوي(

سفيكتروم علمو

: فرمان اهلل
...  ھ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ...  
)سورة الرَّْعد، 13: اية 11(

مقصود:
  سسوغضوهث اهلل ...

تيدق اكن مغوبه اف يغ اد 
فد سسواتو قوم سهيغض 

مريك مغوبه اف يغ اد فد 
ديري مريك سنديري ...

سفيكتروم علمو

كسن ممهي ُسنَُّة اهلل1.30.6
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كيت هندقله ميقيني بهاوا 
القرءان اياله فتونجوق 

كأره كبنرن باضي اورغ يغ 
برايمان دان برتقوى.

4

كيت هندقله منجاءوهي 
سيكف لمه دان موده 

برفوتوس اس كتيك منريما 
اوجين دالم كهيدوفن.

5

كيت هندقله ميقيني بهاوا 
اهلل  تله مغاتوركهيدوفن 

ماءنسي برسسواين دغن 
فراتورن دان كتتفنث.

1

كيت هندقله مغكاجي دان 
مثليديقي سجاره اومت 

تردهولو اضر منجادي فدومن 
دالم كهيدوفن.

3

كيت هندقله منجادي 
فغمبارا دموك بومي 

سوفايا دافت مغتاهوءي دان 
. مثليديقي ُسنَُّة اهلل

2

سباضاي اومت إسالم،

كيت هندقله منجاض كأيمانن 
اضر براوليه كدودوقن يغ 

. تيغضي دسيسي اهلل

6

بيمبيغ موريد مغعملكن جاتي ديري موءمن 
دالم كهيدوفن سخارا برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

1.30.8

فغاجرن اية 1.30.7
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لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين اية 139-137 سورة ال عمران سخارا بركومفولن.  .1

بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن كسن ممهمي ُسنَُّة اهلل.  .2

خاري معلومت تنتغ فريستيوا فرغ ُأُحد. كمودين لقساناكن ايكتيؤيتي  .3 

Think-Pair-Share اونتوق منرغكن اعتبار درفد فريستيوا ترسبوت.

اكتيؤيتي

باخ اية 139-137 سورة ال عمران دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

جلسكن سبب تورون اية 139 سورة ال عمران.  .3

جلسكن كونسيف ُسنَُّة اهلل دالم فرغ ُأُحد.  .4

ترغكن دوا كفنتيغن مغكاجي دان منليتي سجاره اومت تردهولو.  .5

ترغكن دوا كسن ممهي ُسنَُّة اهلل.  .6

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .7

. 8.    سموا كجادين دعالم اين مغيكوت خارا دان فراتورن يغ تله دتتفكن اوليه اهلل

باضايمانكه اندا مغافليكاسيكن فثاتاءن دأتس دالم كهيدوفن. هورايكن.  

9.    تيوري دروين )Darwin( مغاتاكن بهوا كجادين مخلوق اداله براصل درفد سفيسيس بروق.

بينخغكن فثاتاءن دأتس دغن مغهوبوغكاءيتكنث دغن كونسيف ُسنَُّة اهلل.  

فنيالين

ڻ  ڻ

ے  ۓ

ڱ  ڱ  ڱ

ھ  ے

ڱ   

ہ  ہ
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باخ دغن بتول، لنخر دان برتجويد1.31.1

باخ فوتوغن اية دغن بتول دان فهمي مقصودث1.31.2

باخاءن اية كفهمن
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1695

ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ  
ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ   چ  چڇ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک 

ڃ ڃ ڃ چ چ

)سورة اأَلْنَعام، 6: اية 70(

الرغن ممفرسنداكن اضام
2

فالجرن
6

فالجرن

دان تيغضلكنله اورغ يغ منجاديكن اضام    ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
مريك سباضاي فرماءينن دان ضوراون

سرتا مريك تله دتيفو اوليه كهيدوفن دنيا.          ٿ  ٿ  ٹٹ  

    ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ايغتكنله )مريك( دغن القرءان ايت اضر 
ديري ماسيغ٢ تيدق ترجروموس )كدالم 
نراك( دسببكن اف٢ يغ تله دأوسهاكنث.
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. براس بغض ممفرسنداكن نام اهلل 1

مغيجيق دان مغهينا سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 2

مغهينا ضولوغن علماء دان اورغ صالح. 3

منتفسير القرءان مغيكوت هوى نفسو دان لوضيك عقل 
سماتا-مات.

4

مثنجوغ فربواتن معصية. 5

مغحاللكن يغ حرام دان مغحرامكن يغ حالل. 6

بنتوق فربواتن ممفرسنداكن إسالم1.31.3

اإلمام الُقْرُطِبي بركات:
جك اد سسأورغ مليهت 

كموغكرن، هندقله دي 
ممبريكن نصيحت دان 

فرايغتن. سكيراث نصيحت 
دان فرايغتن ترسبوت دتولق، 

مك تيغضلكنله مريك.

سفيكتروم علمو

تيدق اد باضيث فليندوغ دان تيدق جوض         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
فمبري شفاعة سالءين درفد اهلل

             ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ
جك دي هندق منبوس )ديريث( دغن 

سضاال جنيس تبوسن، )فستي( تيدق اكن 
دتريما درفداث.

مريك ايتوله اورغ يغ دهنخوركن اوليه اهلل     ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ
دسببكن اف٢ يغ دأوسهاكن اوليه مريك.

     ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ   ژ ژ  
            ڑ      ڑ  ک

باضي مريك دسدياكن مينومن درفد اءير 
فانس يغ مغضلضق دان عذاب يغ فديه 
كران مريك كفور )كتيك هيدوفث(.
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خارا منجاض كسوخين إسالم1.31.4

  سيدنا عمر بن الخطاب
برفسن:

الرُُّجوُع ِإَلى اْلَحقِّ َخْيٌر ِمَن 
التََّماِدي ِفي اْلَباِطِل.

 مقصود:
كمبالي كفد كبنرن ايت 
لبيه باءيق درفد برتروسن 

ممفرتاهنكن كباطلن.

سفيكتروم علمو
ممفركاساكن فروضرم 

كعلموان بربنتوق 
بيمبيغن دسموا الفيسن 

مشاركت.

فغواتكواساءن اوندغ٢ 
دغن مغناكن حكومن 
دان دندا يغ برت كفد 

فساله.

خارا
منجاض 
كسوخين

إسالم

1

منخونتوهي  
كفريبادين موليا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

2

منيغكتكن كواليتي 
عبادة فرض دان سنة 

دمي منجامين كأوتوهن 
عقيدة.

3
منيغضلكن سضاال 
فربواتن يغ بوليه 

منخمركن كسوخين 
اضام إسالم.

4

6

مغعملكن 
تونتوتن امر 
معروف نهي 
موغكر دالم 
كهيدوفن.

5

عملنعملن
درفد عبداهلل بن َمْسُعود بهاوا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرنه بردعاء:

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلُهَدى 
َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى

 )رواية مسلم(
مقصود:

يا اهلل! سسوغضوهث اكو 
مموهون كفدامو فتونجوق، 
كتقواءن دان ترهيندر درفد 
فربواتن يغ تيدق باءيق دان 

تيدق ممينتا-مينتا.
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كسن ممفرسنداكن إسالم1.31.5

بوليه ممبطلكن ايمان  1

: فرمان اهلل  
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ   ک  

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

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ          

)سورة التَّْوَبة، 9: اية 66 – 65(
مقصود:

منجواب، “سسوغضوهث  اكن  مريك  تنتوله  مريك،  برتاث كفد  اغكاو  دان جك 
كامي هاثاله بربوال دان برماءين-ماءين”. كاتاكنله: “فاتوتكه نام اهلل دان اية-ايتث 
برداليه كران سسوغضوهث  فراولوق-اولوقكن؟” جاغنله كامو  سرتا رسولث كامو 
كامو تله كفور سسوده كامو برايمان. جك كامي معافكن سضولوغن درفد كامو، 

مك كامي اكن مثيقسا فواق يغ الءين كران مريك اياله اورغ يغ تروس برساله.

تيدق دفندغ اوليه اهلل  دأخيرة  2

: فرمان اهلل  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ  حئ  

مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت        
)سورة اأَلْعَراف، 7: اية 51(

مقصود:
فرماءينن، دان  اضام مريك سباضاي هيبورن يغ مالاليكن دان  يغ منجاديكن  اورغ 
اورغ يغ تله ترفداي دغن كهيدوفن دنيا. مك فد هاري )قيامة( اين كامي لوفاكن 
ساللو  مريك  دان  اين،  هاري  مريك  فرتموان  ملوفاكن  مريك  سباضايمان  مريك 

مغيغكري اية۲ كامي.

40

ن دان كفهمن
بيدغ القرءان  ❘  باخاء



كيت هندقله منجاءوهكن 
ديري درفد ضولوغن يغ 
ممفرسنداكن اضام دمي 

منجاض كسوخين إسالم.

1

كيت هندقله مثدري 
فربواتن ممفرسنداكن 

اضام اكن دعذاب 
اوليه اهلل  دغن 

سيقساءن افي نراك.

كيت هندقله 5
ممفرتاهنكن كسوخين 
إسالم دغن فندكتن يغ 

ترباءيق.

6

كيت هندقله ميقيني 
بهاوا اهلل  تيدق اكن 
ممبريكن فرليندوغن دان 

شفاعة كفد اورغ يغ  
ممفرسنداكن اضام.

4

سباضاي اومت إسالم،
كيت هندقله مثدري بهاوا 2

فربواتن منجاديكن اضام 
سباضاي الت فرماءينن دان 

ضوراون اياله سبهاضين 
درفد تيفو داي دنيا.

كيت هندقله سنتياس 
ممبريكن فرايغتن كفد 
اورغ يغ ممفرسنداكن 
اضام برفندوكن اجرن 

القرءان دان السنة.

3

بيمبيغ موريد 
منجاض كسوخين 

إسالم سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو

1.31.7

عملنعملن
دعاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اضر 

دتتفكن هاتي دالم ايمان دان 
كطاعتن: 

َيا ُمَثبَِّت اْلُقُلوِب َثبِّْت ُقُلوَبَنا 
َعَلى ِديِنَك.

)روايه ابن ماجه(
مقصود:

واهاي ذات يغ منضوهكن 
هاتي، تضوهكنله هاتي كامي 

اتس اضامامو.

فغاجرن اية 1.31.6

تيدق مندافت كجاياءن ددنيا دان دأخيرة  3

: فرمان اهلل  
ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ        
)سورة النَّْحل، 16: اية 116(

مقصود:
دان جاغنله كامو بردوستا دغن اف٢ يغ دصيفتكن اوليه ليده كامو، “اين حالل دان اين 
حرام”، اونتوق مغادا-اداكن سسواتو يغ مندوستاكن اهلل؛ سسوغضوهث اورغ۲ يغ بردوستا 

ترهادف اهلل تيدق اكن برجاي.
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لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين اية 70، سورة األنعام سخارا بركومفولن.  .1

لقساناكن اكتيؤيتي Hot Seat اونتوق منجلسكن فركارا برايكوت:  .2

بنتوق فربواتن ممفرسنداكن إسالم.   .i  
خارا منجاض كسوخين إسالم.   .ii  

بينا فتا فميكيرن تنتغ كسن ممفرسنداكن اضام إسالم.  .3

4.  خاري معلومت تنتغ فربواتن ممفرسنداكن إسالم دان بنتغكن معلومت يغ 

دفراوليه دهادفن كلس.

اكتيؤيتي

باخ اية 70 سورة األنعام دهادفن ضورو سخارا برتجويد.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت:  .2

جلسكن دوا بنتوق فربواتن ممفرسنداكن إسالم.  .3

جلسكن دوا خارا منجاض كسوخين إسالم.  .4

ترغكن دوا كسن ممفرسنداكن  إسالم.  .5

ترغكن دوا فغاجرن اية.  .6

هورايكن حجه اندا باضي مناغني سيتواسي برايكوت:  .7

ماكن فد سياغ هاري دتمفت تربوك فد بولن رمضان.   .i  
مالبلكن اضام إسالم سباضاي اضام كتيغضلن زمان.   .ii  

فنيالين

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ 

ٿ  ٿ ٺ  ٺ
ڇ  ڍ  ڍڌ
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1.32.1

1.32.2

دعوه فماخو كماجوان
2

فالجرن
7

فالجرن

باخ دغن بتول، لنخر سرتا برتجويد

باخ اية دغن بتول دان فهمي مقصودث

باخاءن اية القرءان
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1694

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

ڃ ڃ ڃ چ چ

َلت، 41: اية 33( )سورة ُفصِّ

ُمْقِرئ )فاكر رجوع تالوة 
القرءان( دالم كالغن صحابت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اياله:

 َعْبُد اهلل بن َمْسُعود 
 َساِلم َمْوَلى أَِبى ُحَذْيَفة 

 أَُبّى بن َكْعب 
 ُمَعاذ بن َجَبل 

سفيكتروم علمو

دان سيافاكه يغ لبيه باءيق          چ  چ  ڇ  
فركاتاءنث 

درفد اورغ يغ مثرو         ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   
ماءنسي كفد اهلل

دان برعمل صالح     ڍ  ڌ

دان بركات سسوغضوهث اكو      ڌ    ڎ     ڎ  ڈ
درفد كالغن اورغ إسالم.
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1.32.4

  مثرو سوفايا مالكوكن فركارا يغ دفرينته اوليه اهلل
دان منيغضلكن الرغنث.

أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى َكاَن َلُه 
ِمَن اْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُه 
َل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم 
َشْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإَلى َضَلَلٍة 

َكاَن َعَلْيِه ِمَن اْلِْثِم ِمْثُل آَثاِم 
َمْن َتِبَعُه َل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن 

آَثاِمِهْم َشْيًئا.
                )رواية مسلم(

مقصود:
سسيافا يغ مثرو كفد فتونجوق 
)كباءيقن(، باضيث فهاال سفرتي 
فهاال اورغ يغ مغيكوتث تيدق 
بركورغن سديكيت فون درفد 

فهاال مريك. دان سسيافا يغ 
مثرو كفد كسستن باضيث دوسا 
سفرتي دوسا اورغ يغ مغيكوتث 
تيدق بركورغن سديكيت فون 

درفد دوسا مريك.

سفيكتروم علمو

تونتوتن اية

مقصود دعوه1.32.3

بردعوه1

برعمل صالح

منجاديكن 
إسالم سباضاي 
خارا هيدوف

2

3

تونتوتن اية
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اإلمام ابن كثير منجلسكن اية 
“ڌ    ڎ     ڎ  ڈ” 

دغن مقصود:
سأورغ فندعوه ايت ترلبيه 

دهولو مندافت فتونجوق درفد 
سروان دعوهث، مك دعوه 

ايت برمنفعت اونتوق ديريث 
دان اونتوق اورغ الءين.

سفيكتروم علمو

بردعوه    1

   مغاجق دان مثرو ماءنسي سوفايا تاكوت كفد اهلل
دغن فندكتن ترباءيق.

 اهلل  برفرمان:

ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ  
ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ  
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   

ۋ  ۅ  
)سورة النَّْحِل، 16: اية 125(

مقصود:
سروله كجالن توهنمو دغن حكمه دان نصيحت 
فغاجرن يغ باءيق، دان باحثكنله مريك سخارا 
لبيه  يغ  دياله  توهنمو  سسوغضوهث  باءيق.  يغ 
مغتاهوءي اكن اورغ يغ سست درفد جالنث. 
يغ  اورغ  اكن  مغتاهوءي  لبيه  يغ  دياله  دان 

مندافت فتونجوق.
بردعوه مروفاكن توضسن يغ   ❘

. موليا دسيسي اهلل
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برعمل صالح    2

عملن صالح اياله فربواتن باءيق يغ دالكوكن مغيكوت 
مندكتكن  انتوق  نية  دغن  السنة  دان  القرءان  فندوان 

. ديري كفد اهلل
خونتوه عملن صالح اياله عبادة خصوص سفرتي صالة 

دان عبادة عموم سفرتي براخالق موليا. 
اهلل  برفرمان:

ھ   ہ   ہ  ہ   ہ  ۀ   ۀ  
ھھ  ھ  ے  ے    

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 44(
مقصود:

مالكوكن  سوفايا  ماءنسي  مثوروه  كامو  فاتوتكه 
كامو  ديري  اكن  لوفا  كامو  سدغكن  كباءيقن 
سنديري، فد حال كامو سموا ممباخ كتاب اهلل، 

تيدقكه كامو برفيكير؟

: فرمان اهلل
ۋ  ۋ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          

ېې   ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ  ەئەئ  

)سورة الَفاِطر، 35: اية 10(
مقصود:

سسيافا يغ ماهوكن 
كمولياءن، مك اهلل جواله 

سضاال كمولياءن. كفداثاله 
ناءيق سضاال فركاتاءن يغ 

باءيق دان عمل يغ صالح فوال 
دأغكتث ناءيق. دان اورغ يغ 
مرنخغ كجاهتن، اداله باضي 

مريك عذاب يغ برت دان 
رنخغن جاهت مريك اكن 

روسق بيناس.

سفيكتروم علمو

براخالق موليا كفد ايبو باف   ❘
ساغت دتونتوت دالم إسالم.
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  سيدنا عمر بن الخطاب
بركات:

َنْحُن َقْوٌم َأَعزََّنا اهلُل ِباْلِْسَلِم 
َنا  َة ِبَغْيِر َما َأَعزَّ َفَمْهَما َنْبَتِغي اْلِعزَّ

اهلُل َأَذلََّنا اهلُل.
مقصود:

كيت اياله ضولوغن يغ 
دمولياكن اهلل  دغن 

إسالم. جك كيت منخاري 
كمولياءن يغ الءين درفداث، 

. كيت اكن دهينا اوليه اهلل
)كتاب ُمْسَتْدَرك الَحاِكم(

سفيكتروم علمو
منجاديكن إسالم سباضاي خارا هيدوف    3

ستياف مسلم دتونتوت سوفايا منجاديكن إسالم سباضاي 
ياءيت ملقساناكن اجرن إسالم دالم  خارا هيدوف، 

سموا بيدغ كهيدوفن. 
اهلل  برفرمان:

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

)سورة الَماِئَدة، 5: اية 3(
مقصود:

... فد هاري اين اكو تله سمفورناكن باضي كامو 
اضام كامو، دان اكو تله رضا إسالم ايت منجادي 

اضام كامو...

سباضاي اومت إسالم،
فغاجرن اية 1.32.5

بيمبيغ موريد بردعوه 
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو

1.32.6

 كيت هندقله
بردعوه كران دعوه 

اياله سنة رسول.

1

كيت هندقله 
منجاديكن إسالم 

سباضاي خارا هيدوف 
يغ سمفورنا.

3

 كيت هندقله
برعمل صالح سوفايا 

منجادي خونتوه كفد 
اورغ الءين.

2
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لقساناكن اكتيؤيتي تسميع دان تحسين اية 33، سورة   .1

َلْت سخارا بركومفولن. ُفصِّ
لقساناكن اكتيؤيتي Three Stray One Stay اونتوق   .2

َلْت. منرغكن تونتوتن اية 33 سورة ُفصِّ
ماللوءي  إسالم  دعوه  بادن  تنتغ  معلومت  خاري   .3

اينترنيت. بنتغكن دافتن اندا دهادفن كلس.
بينا فتا فميكيرن باضي منرغكن تونتوتن اية.  .4

َلْت دهادفن ضورو سخارا برتجويد. باخ اية 33 سورة ُفصِّ  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن اية برايكوت.  .2

ثاتاكن مقصود دعوه دالم اية ترسبوت.  .3

جلسكن دوا تونتوتن اية ترسبوت.  .4

ترغكن دوا فغاجرن اية ترسبوت.  .5

7.    َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح

باضايماناكه اندا مغأفليكاسيكن فثاتاءن دأتس دالم كهيدوفن هارين؟  
هورايكن.  

فنيالين

اكتيؤيتي

ڎ     ڎ  ڈ ڍ  ڌڇ   ڇ  ڍ  چ  ڇ  

❘  اكتيؤيتي تسميع دان تحسين.
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حديث

فالجرن  8
50 	 	 هيندري	دوسا2	بسر	

فالجرن  9
59 	 	 كمولياءن	برديكاري	

کاندوغن بيدغ حديث

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ 

)سورة	النَّْجم،	53:	اية	4–3(
مقصود:

دان	دي	تيدق	ممفركاتاكن	
سسواتو	منوروت	كماهوان	

دان	فندافتث	سنديري.	
سضاال	يغ	دفركاتاكنث	ايت	
تيدق	الءين	هاثاله	وحي	يغ	

دوحيوكن	كفداث.

❘  Makmal Hadis, USIM
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باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث 2.8.2

باخ حديث دغن بتول 2.8.1

8
فالجرن

هيندري دوسا2 بسر

؟  ْبَع اْلُموِبَقاِت. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل! َوَما ُهنَّ اْجَتِنُبوا السَّ
الَِّتي َحرََّم اهللُ  النَّْفِس  َوَقْتُل  ْحُر  ْرُك ِباهلِل َوالسِّ َقاَل: الشِّ
َبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم  ، َوَأْكُل الرِّ ِإالَّ ِباْلَحقِّ

الزَّْحِف، َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلِت.
)متفق عليه(

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:
مقصود	الُموِبقات	اياله	

الُمْهِلكاُت،	ياءيت	فركارا	يغ	
ممبيناساكن	اتاو	مروسقكن.

)اإلمام	النووي،	شرح	صحيح	
مسلم(

سفيكتروم علمو

باخاءن	حديث
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1931

ْبَع اْلُموِبَقاِت جاءوهيله	توجوه	فركارا	يغ	مروسقكناْجَتِنُبوا السَّ

َبا َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم دان	ماكن	ربا	دان	ماكن	هرتا	انق	يتيم،َوَأْكُل الرِّ

دان	الري	درفد	ميدن	ففرغن،َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف

ْحُر ْرُك ِباهلِل َوالسِّ بضيندا	برسبدا:	شيريك	كفد	اهلل	،	دان	سيحير،َقاَل: الشِّ

؟ صحابت	برتاث:	واهاي	رسول	اهلل	افاكه	َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل! َوَما ُهنَّ
فركارا	ايت؟

يغ	َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلِت. وانيتا	 ترهادف	 برزنا	 تودوهن	 ممبوات	 دان	
برايمان	يغ	سوخي	دان	ترفليهارا	)درفد	معصية(.

، دان	ممبونوه	جيوا	يغ	دحرامكن	اوليه	اهلل		َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ
كخوالي	دغن	كبنرن،

50

ث
بيدغ حدي



توجوه دوسا بسر يغ تركاندوغ دالم حديث 2.8.3

7
دوسا بسر

1
2

36

7

45

شيريك	كفد	
	اهلل

سيحير

ممبونوه

ماكن	هرتا	ماكن	ربا
انق	يتيم

الري	درفد	
ميدن	ففرغن

منودوه	فرمفوان	يغ	
برايمان	دان	سوخي	

برزنا	)َقَذف(

51

ث
بيدغ حدي



1 شيريك كفد اهلل   
:	فرمان اهلل	بسر.	فاليغ	يغ	دوسا	اياله	شيريك

...	ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   

)سورة ُلْقَمان، 31: اية 13(
مقصود:

...	سسوغضوهث	فربواتن	شيريك	ايت	اياله	ساتو	كظاليمن	يغ	بسر.

أبو	موسى	اأَلْشَعِري		مروايتكن	
بهاوا	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	برسبدا:

ْرَك!  َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َهَذا الشِّ
َفِإنَُّه َأْخَفى ِمْن َدِبيِب النَّْمِل.
)رواية	أحمد(

مقصود:
واهاي	ماءنسي،	برهاتي-هاتي	
دغن	فربواتن	شيريك!	كران	

سسوغضوهث	شيريك	ايت	لبيه	
ترسمبوثي	درفد	سموت	يغ	مالت.

سفيكتروم علمو

شيريك تربهاضي كفد دوا
َخِفي )ترسمبوثي(َجِلي )ثات(

خونتوه

مثمبه	برهاال. 	§
ميقيني	نبي 	§ 

		عيسى
سباضاي	انق	اهلل.

ميقيني	عالم	 	§
دكواساءي	اوليه	

سالءين	اهلل.

مالكوكن	صالة	كران	 	§
مغهارفكن	فوجين	
ماءنسي	)ِرَياء(.
براس	هيبت	دغن	 	§

عملن	سنديري	)ُعُجب(.
سومبوغ	دغن	كلبيهن	 	§
دنياوي	يغ	دالكوكن	

)َتَكبُّر(.

مقصود
مثغوتوكن	اهلل		دغن	

سسواتو	فد	ذات،	صيفت	
دان أفعال	)فربواتن(.

مالكوكن	سسواتو	
عملن	بوكن	برتوجوان	

.	اهلل	كران

مروسقكن	فهاال	مروسقكن	عقيدة.كسن
عملن.
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   سيحير2
عملنعملن

انتارا	عملن	يغ	بوليه	مغهيندركن	
ديري	درفد	سيحير	ترماسوقله:

  ممباخ	سورة الفاتحة.
  ممباخ	اية	الكرسي.

  ممباخ	سورة	اإلخالص.
َذَتْين	)سورة	    ممباخ	الُمَعوِّ
			الفلق	دان	سورة	الناس(

  ممباخ:
ِبسِم اهلِل الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع 

اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْلَْرِض َواَل ِفي 
ِميُع اْلَعِليُم. َماِء َوُهَو السَّ السَّ

دغن	مقصود الءين	 اورغ	 ممضرتكن	 يغ	 فربواتن	
بنتوان	جين.

كسن
مغعاقبتكن	كساكيتن	توبوه	بادن. 	§

§ منختوسكن	فرضادوهن.
ممفورق-فرنداكن	رومه	تغض. 	§

مثببكن	كماتين. 	§

دليل

اهلل		منجلسكن	بهاوا	عملن	سيحير	
:	اهلل	فرمان	ككفورن.	عنصور	مغاندوغي

ڀ ڀ ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ...   
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 102(

مقصود:
تتافي	ضولوغن	شيطان	ايتوله	كافير	كران	
مريكاله	يغ	مغاجر	ماءنسي	علمو	سيحير...

خونتوه
§			سنتاو
فوكاو 	§

ميثق	فغاسيه 	§
فالريس 	§

	ضمبرن	فربواتن	سيحير. 	❘
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   ممبونوه3

فربواتن	مغهيلغكن	ثاوا	سسأورغ.مقصود

§			مثوسهكن	كلوارض	مغسا	فمبونوهن.كسن
§			ممفورق-فرنداكن	كهيدوفن	مشاركت.

دليل

:	اهلل	فرمان
گ گ گ ڳ  ڳ 
ڳ ڳ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
)سورة النَِّساء، 4: اية 93(

مقصود:
دان	سسيافا	يغ	ممبونوه	سأورغ	موءمن	دغن	
سغاج،	مك	بالسنث	اياله	نراك	جهنم،	دي	
ككل	ددالمث،	دان	اهلل	مورك	كفداث	دان	
ملعنتث	سرتا	مثدياكن	باضيث	عذاب	سيقسا	

يغ	بسر.

خونتوه
منيمبق	دغن	سنجات	افي. 	§

منيكم	دغن	فيساو. 	§
ملتقكن	راخون	دالم	ماكنن	اتاو	مينومن. 	§

  َعْبد اهلِل بن َعْمٍرو
مروايتكن بهاوا رسول اهلل	 

ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا: 
َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح َراِئَحَة 
ِمْن  ُتوَجُد  ِريَحَها  َوِإنَّ  اْلَجنَِّة. 

َمِسيَرِة َأْرَبِعيَن َعاًما.
)رواية البخاري(

مقصود:
سسيافا	يغ	ممبونوه	سأورغ	
كافير	يغ	براد	دالم	فرجنجين	
دغن	نضارا	إسالم،	دي	تيدق	
اكن	منخيوم	باءو	شرض،	
سدغكن	باءو	شرض	دافت	
دخيوم	دري	جارق	امفت	

فولوه	تاهون	فرجالنن.

سفيكتروم علمو
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   ماكن ربا4

مقصود
	فرتمبهن	بايرن	دالم	اوروسن	فرتوكرن

بارغ	دان	هوتغ	فيوتغ.

كسن

دليل

مغعاقبتكن	فنيندسن. 	§
ملومفوهكن	ايكونومي	اومت	إسالم. 	§

:	اهلل	فرمان	اهلل
 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ  ڭ     
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 278(

مقصود:
واهاي	اورغ	يغ	برايمان!	برتقواله	كفد	اهلل	
دان	تيغضلكنله	ساقي-باقي	ربا	)يغ	ماسيه	
اد	فد	اورغ	يغ	برهوتغ(	ايت،	جك	بنر	

كامو	اورغ	يغ	برايمان.

	هوتغ	يغ	منتفكن	فاءيده	بايرن	دغن	خونتوه
فراتوسن	ترتنتو.

ربا	بوليه	مثببكن	فغانياياءن	 	❘
كفد	اورغ	الءين.

:	اهلل	فرمان
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

ۉ  ې  ې  ې    

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 279(
مقصود:

مك	جك	كامو	تيدق	
مالكوكن	)فرينته	تيغضلكن	ربا	
ايت(،	مك	كتاهوءيله،	بهاوا	
اهلل	دان	رسولث	اكن	ممرغيمو	

دان	جك	كامو	برتوبة،	
مك	حق	كامو	اياله	فوكوق	
اصل	هرتا	كامو.	كامو	تيدق	
برالكو	ظاليم	كفد	سسيافا	

دان	كامو	جوض	تيدق	
دظاليمي	اوليه	سسيافا.

سفيكتروم علمو
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   ماكن هرتا انق يتيم5

مغضوناكن	هرتا	انق	يتيم	دغن	خارا	يغ	تيدق	مقصود
دبنركن	اوليه	شرع.

كسن
مغعاقبتكن	فنيندسن. 	§

منججسكن	هوبوغن	ككلوارضاءن. 	§

دليل

:	اهلل	فرمان
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ  

ک  ک  گ 
)سورة االنَِّساء، 4: اية 10(

مقصود:	
سسوغضوهث	اورغ	يغ	مماكن	هرتا	انق	
ايت	 مريك	 سبنرث	 ظاليم،	 سخارا	 يتيم	
مريك،	 فروت	 كدالم	 افي	 منلن	 هاثاله	
دان	مريك	فوال	اكن	ماسوق	كدالم	افي	

نراك	يغ	مثاال-ثاال.

خونتوه
ممبلنجاكنث	اونتوق	كضوناءن	فريبادي	 	§

فمضغ	امانه	سخارا	برلبيه-لبيهن.
مثالهضوناكن	هرتا	انق	يتيم. 	§

		اَعِدي َسْهل بن َسْعد السَّ
بركات،	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	برسبدا:
“َوَأَنا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم ِفي اْلَجنَِّة 

بَّاَبِة  َهَكَذا”. َوَأَشاَر ِبالسَّ
َواْلُوْسَطى َوَفرََّج َبْيَنُهَما َشْيًئا.
)رواية البخاري(

مقصود:
اكو	دان	فمليهارا	انق	يتيم	
ددالم	شرض	سفرتي	اين	

سمبيل	بضيندا	منونجوقكن	
جاري	تلونجوق	دان	جاري	
تغه	دان	بضيندا	مرغضغكن	

انتارا	كدوا-دواث.

سفيكتروم علمو

	ممبري	سومبغن	كفد		 	❘ 
	رومه	انق	يتيم	ساغت	
دتونتوت	دالم	إسالم.
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   الري دري ميدن ففرغن6

أبو	ُهَرْيَرة		مروايتكن	
بهاوا	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	برسبدا:
ُطوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن َفَرِسِه 

ِفي َسِبيِل اهلِل َأْشَعَث َرْأُسُه 
ُمْغَبرٍَّة َقَدَماُه.

)رواية البخاري(
مقصود:

بربهاضياله		سأورغ	همبا	
يغ	مماخو	تالي	كودا	فرغث	

دجالن	اهلل،	كوسوت	رمبوتث	
دان	بردبو	كاكيث.

سفيكتروم علمو

منيغضلكن	ميدن	ففرغن	مغهادفي	موسوه.مقصود

دليل

:	اهلل	فرمان
ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        
)سورة اأَلْنَفال، 8: اية 15(

مقصود:
كامو	 افابيال	 برايمان	 يغ	 اورغ	 واهاي	
برتمو	اورغ	كافير	يغ	ممرغي	كامو،	مك	

جاغنله	كامو	براوندور.

خونتوه
§			مالريكن	ديري	درفد	فاسوقن	يغ	سدغ	

برتمفور	مغهادفي	سرغن	موسوه.
§			اغضن	ممفرتاهنكن	نضارا	افابيال	دأرهكن.

كسن
§			كسالمتن	اومت	إسالم	دان	نضارا	اكن	ترانخم.
§			نضارا	تردده	كفد	فنجاجهن	دان	خمفور	

تاغن	اسيغ.
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   منودوه فرمفوان يغ برايمان دان سوخي برزنا )َقَذف(7

حكومن	ترهادف	اورغ	يغ	
مالكوكن	قذف	اياله	80	سبتن.

سفيكتروم علمو

مقصود	الغافالت	اياله	اورغ	
يغ	برسيه	هاتي	دان	فميكيرنث	
درفد	لينتسن	دان	نية	اونتوق	

مالكوكن	فرزيناءن	دان	
سنتياس	ممليهارا	ديري	درفد	

ترجبق	كدالم	معصية.
)وهبة الزحيلي، التفسير المنير(

سفيكتروم علمو

دليل

:	اهلل	فرمان
ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    
ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    

ڻ  ڻ  ڻ        
)سورة النُّور، 24: اية 23(

مقصود:
سسوغضوهث	اورغ	يغ	منودوه	فرمفوان	
يغ	ترفليهارا	كحرمتنث،	يغ	تيدق	ترلينتس	
يغ	 الضي	 كجهتن	 سبارغ	 مميكيركن	
ددنيا	 	 اهلل	 اوليه	 دلعنة	 اكن	 برايمان،	
دان	دأخيرة،	دان	مريك	فوال	اكن	براوليه	

عذاب	سيقسا	يغ	بسر.

مالكوكن	مقصود باءيق	 يغ	 إسالم	 وانيتا	 منودوه	
فرزيناءن	تنفا	ممباوا	سقسي.

§			منجاتوهكن	مرواه.كسن
منختوسكن	فربالهن. 	§

خونتوه
سفرتي	 جلس	 يغ	 فرتودوهن	 اتاو	 فرخاكفن	
سسأورغ	 ممغضيل	 اتاو	 برزنا”	 تله	 “كامو	

وانيتا	“واهاي	فنزنا”.
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كيت	هندقله	سنتياس	
ممليهارا	ديري	درفد	

فربواتن	شيريك	
كران	شيريك	بوليه	
مروسقكن	عقيدة.

1

كيت	هندقله	3
برسيكف	امانه	دالم	

مغوروس	هرتا	انق	يتيم	
اونتوق	ممليهارا	حق	

اورغ	الءين.	

كيت	هندقله	
مغهيندركن	ديري	

درفد	فربواتن	ممبونوه	
كران	ممبونوه	ملغضر	
حق	اساسي	ماءنسي.

2

كيت	هندقله	
ممفرتاهنكن	كأمانن	
نضارا	سوفايا	إسالم	

دافت	دتضقكن.

4

سباضاي اومت إسالم،
 	عمرو	بن	اهلل	عبد

مروايتكن	بهاوا	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	
برسبدا:

... اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم 
اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، 
َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى 

اهلُل َعْنُه ...
)رواية البخاري(

مقصود:
...	سأورغ	مسلم	اياله	
سسأورغ	يغ	مثالمتكن	

اورغ	الءين	درفد	)كجاهتن(	
ليده	دان	تاغنث.	دان	اورغ	
يغ	برهجره	اياله	اورغ	يغ	
	منيغضلكن	سضاال	الرغن

...		اهلل

سفيكتروم علمو

بيمبيغ	موريد	
منيغضلكن	دوسا	بسر	
سخارا	برادب	دان	

استقامة.

نوتا ضورو

2.8.5

فغاجرن حديث 2.8.4

كيت	هندقله	
مغهيندركن	ديري	
درفد	منودوه	اورغ	
برزنا	تنفا	بوقتي	

سوفايا	مرواه	اومت	
إسالم	ترفليهارا.

5
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حاصيلكن	فتا	فميكيرن	تنتغ	شيريك	خفي دان	موات	ناءيق	دالم	المن	ويب.  .1

لقساناكن	اكتيؤيتي	Round Table	اونتوق	ممبينخغكن	خارا	مغهيندري	عملن	شيريك.  .2

بوات	خارين	ماللوءي	اينترنيت	تنتغ	كضانسن	ترهادف	اومت	إسالم	سرتا	عاقبتث	  .3

ترهادف	كهيدوفن.
لقساناكن	اكتؤيتي	Gallery Walk	اونتوق	منجلسكن	خارا	مغهيندري	فربواتن	قذف.  .4

باخ	حديث	دهادفن	ضورو.  .1

ثاتاكن	مقصود	فوتوغن	حديث	برايكوت.  .2

سنارايكن	توجوه	دوسا	بسر	يغ	تركاندوغ	دالم	حديث.  .3

جلسكن	مقصود	دوسا	بسر	برايكوت:  .4

c.	الري	دري	ميدن	فرغ 	 	 a.	شيريك	 	
d.	منودوه	وانيتا	يغ	باءيق	برزينا b.	ماكن	هرتا	انق	يتيم	 	

ترغكن	دوا	فغاجرن	حديث.  .5

6.   فرسمبهن	“سيلف	مات”	منجادي	كسوكاءن	سبهاضين	مشاركت	هاري	اين. 

بينخغكن	فندغن	اندا	ترهادف	ايسو	اين. 	

فنيالين

اكتيؤيتي

ْبَع اْلُموِبَقاِت َباَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللالسَّ َأْكُل الرِّ

َقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلِتَوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف
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باخ حديث دغن بتول دان فهمي مقصودث 2.9.2

كمولياءن برديكاري
2

فالجرن
9

فالجرن

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:
َلُه َخْيٌر  َظْهِرِه  َعَلى  ُحْزَمًة  َأَحُدُكْم  َيْحَتِطَب  َلَْن 

 
ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا َفُيْعِطَيُه َأْو َيْمَنَعُه.

)رواية البخاري(
مقصود:

جك سسأورغ  درفد كامو مغومفول كايو افي دان 
منغضوغث دأتس بالكغث )اونتوق دجوال( فستي لبيه 
باءيق درفد دي ممينتا-مينتا كفد سسأورغ، اللو اورغ 

ايت ممبري كفداث اتاو منولقث.

انتارا فكرجاءن فارا نبي 
دان رسول  اونتوق 

مثارا كهيدوفن كلوارض 
ترماسوقله: 

 نبي آدم : فتاني.
 نبي إدريس: توكغ جاهيت.
 نبي موسى: فنترنق كمبيغ.

 نبي داود: توكغ بسي
 نبي زكريا: توكغ كايو

  نبي محمد: فغمباال كمبيغ، 
                فنياض 

)اإلمام ابن كثير، قصص األنبياء(

سفيكتروم علمو

باخاءن حديث
https://bukuteks.

dbp.gov.my/media.
php?id=1932

َلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم 
ُحْزَمًة َعَلى َظْهِرِه

جك سسأورغ درفد كامو 
مغومفول كايو افي دان 
منغضوغث دأتس بالكغث 

)اونتوق دجوال( 

 فستي لبيه باءيق درفد ديَخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا
ممينتا-مينتا كفد سسأورغ

اللو اورغ ايت ممبري كفداث َفُيْعِطَيُه َأْو َيْمَنَعُه
اتاو منولقث.
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كونسيف برديكاري 2.9.3

برديكاري برمقصود براوسها سنديري دان تيدق برضنتوغ 
الِمْقَدام  مروايتكن بهاوا فد بنتوان اورغ الءين.

رسول اهلل  برسبدا:

َخْيًرا  َقطُّ  َطَعاًما  َأَحٌد  َأَكَل  َما 
َيِدِه،  َعَمِل  ِمْن  َيْأُكَل  َأْن  ِمْن 
َكاَن    َداود  اهلِل  َنِبيَّ  وإنَّ 

َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه.
)رواية البخاري(                                                      

مقصود:
تيدق مماكن سسأورغ 

سسواتو ماكنن يغ لبيه باءيق 
درفد مماكن درفد حاصيل 
كرجا تاغنث سنديري دان 

  سسوغضوهث نبي اهلل داود
ماكن درفد حاصيل كرجا 

بضيندا سنديري.

سفيكتروم علمو

كونسيف 
برديكاري

مغضوناكن فوتينسي ديري يغ 
دكورنياكن اوليه اهلل  سفرتي 
كقواتن توبوه بادن دان كخرديقن 
عقل اونتوق فركارا يغ برمنفعت.

 ميقيني 
كممفوان ديري 

اونتوق ملقساناكن 
سسواتو توضسن.

برعزم دغن هيمه 
يغ تيغضي اونتوق 
منيغكتكن كواليتي 
ديري، مشاركت 

دان نضارا.

ممبيبسكن 
ديري درفد 
برضنتوغ فد 

فيهق الءين دمي 
ممليهارا مرواه 
دان كمولياءن 

ديري.

براوسها دغن 
برسوغضوه-
سوغضوه 

اونتوق مثارا 
كهيدوفن.

1

4 3

25
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كلبيهن برديكاري 2.9.4

اضام   .1

 منجاديكن إسالم دفندغ تيغضي كران اومتث
راجين براوسها.

ايكونومي   .2

مندافت سومبر فندافتن يغ ديقيني حالل.

فنديديقن   .3

مالهيركن مودل انسان يغ بركفاكرن تيغضي ماللوءي 
فنروكاءن علمو دان كماهيرن.

كمشاركتن   .4

ممفركاساكن دايا ساءيغ مشاركت اونتوق ممفرتيغكت 
طرف كهيدوفن.

فرتانين دان فرنياضاءن سومبر ككاياءن.  ❘

عملنعملن
دعاء مموهون كلواسن رزقي:

اللَُّهمَّ اْكِفِني ِبَحَلِلَك َعْن َحَراِمَك، 
ْن ِسَواَك. َوَأْغِنِني ِبَفْضِلَك َعمَّ

)رواية التِّْرِمِذي(                                                      
مقصود:

يا اهلل خوكوفكن اونتوقكو دغن 
رزقي يغ حالل تنفا يغ حرام، 

دان تيدق برضانتوغ كفد رزقي 
درفد سسيافا سالءينمو.
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كيت هندقله ممندغ 1
موليا كفد فكرجاءن 
يغ حالل واالوفون 
حاصيلث سديكيت.

كيت هندقله مغهيندري 
فربواتن ممينتا-مينتا 

دان برضنتوغ فد 
اورغ الءين دمي 

ممليهارا كمولياءن 
دان مرواه ديري.

2

سباضاي اومت إسالم،

كيت هندقله منخاري 3
علمو دان كماهيرن 

اونتوق مندافتكن 
فندافتن يغ لبيه باءيق.

كيت هندقله ممبنتو 
اورغ يغ ممرلوكن 
فرتولوغن مغيكوت 

كأوفاياءن اضر 
هيدوف درحمتي.

4

الِمْقَدام  مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َما َأْطَعْمَت َنْفَسَك َفُهَو َلَك 
َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك َفُهَو 

َلَك َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك 
َفُهَو َلَك َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت 

َخاِدَمَك َفُهَو َلَك َصَدَقٌة.
)رواية أحمد(

مقصود:
ماكنن يغ كامو اوسهاكن 

اونتوق ديريمو اياله صدقه، 
ماكنن يغ كامو اوسهاكن 
اونتوق انقمو اياله صدقه، 
ماكنن يغ كامو اوسهاكن 

اونتوق ايستريمو اياله صدقه، 
دان ماكنن يغ كامو اوسهاكن 
اونتوق فكرجامو اياله صدقه.

سفيكتروم علمو

بيمبيغ موريد سوفايا 
برسوغضوه-سوغضوه 

اونتوق منخافاي 
كجاياءن سخارا 

برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

2.9.6

فغاجرن حديث 2.9.5

إسالم ممندغ تيغضي اومتث يغ راجين براوسها.  ❘
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بينا فتا فميكيرن اونتوق مثنارايكن فلواغ بالجر   .1

دان بيدغ يغ دفيليه.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت اونتوق منخاري   .2

ايسي فنتيغ دبت يغ برتاجوق “فكرجا اسيغ لبيه 
برديكاري درفد فكرجا تمفتن”.

توليس فوءيسي برتيماكن برديكاري كمودين   .3

فرسمبهكنث ددالم كلس.
توكوه  تنتغ  اينترنيت  ماللوءي  معلومت  خاري   .4

كورفورت مسلم يغ برجاي. كمودين لقساناكن 
.Hot Seat اكتيؤيتي

اكتيؤيتي

.Hot Seat ضمبرن اكتيؤيتي  ❘
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باخ حديث دهادفن ضورو.  .1

ثاتاكن مقصود فوتوغن حديث برايكوت:  .2

3.  جلسكن كونسيف برديكاري.

ترغكن  دوا كلبيهن برديكاري.  .4

ترغكن دوا فغاجرن حديث.  .5

.6

برداسركن ضمبر دأتس، بينخغكن فندغن اندا تنتغ كمولياءن برديكاري.  
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:  .7

اللَُّهمَّ َباِرْك ِلُمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها.   
                                              )رواية التِّْرِمِذي(                                                      

مقصود:   
يا اهلل بركتيله اومتكو فد اول فاضي مريك.   

هورايكن حديث دأتس دالم كونتيك س برديكاري.  

فنيالين

َفُيْعِطَيُه َأْو َيْمَنَعُهَخْيٌر ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًداَيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة
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کاندوغن بيدغ عقيدة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ 
)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 102(

مقصود:
واهاي اورغ يغ برايمان برتقواله 

كفد اهلل دغن سبنر-بنرث دان 
جاغنله كامو ماتي مالءينكن 
دالم كأداءن سأورغ إسالم.

❘  Kompleks Islam, Putrajaya 67



كفهمن مغناءي نام اهلل  الُمْنَتِقم 3.9.3

مقصود الُمْنَتِقم 3.9.1

دليل نقلي نام اهلل  الُمْنَتِقم 3.9.2

الُمْنَتِقماونيت 1

نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  مها 
فمبالس دغن منيمفاكن عذاب ترهادف اورغ 

يغ ملمفاوءي باتس.

اهلل  برفرمان:
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 
              )سورة الُزْحُرف، 43: اية 41(

مقصود:
مك كاالوله كامي وفاتكن اغكاو، سسوغضوهث كامي تتف اكن مثيقسا مريك.

اهلل  ممبريكن فمبالسن دغن سيقساءن نراك ترهادف اورغ يغ منولق فرايغتن القرءان.  .1

اهلل  برفرمان:  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    
َجَدة، 32: اية 22(                                             )سورة السَّ

مقصود:
اية توهنث كمودين دي  لبيه ظاليم درفد اورغ يغ دبري ايغتن دغن  دان تيدقله اد يغ 

برفاليغ درفداث. سسوغضوهث كامي تتف ممبالس اورغ يغ بردوسا.

10
فالجرن

اهلل  مها فمبالس دان مها فركاس

❘  الءوت ماتي، جوردن.
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دتيمفاكن دغن  قريش  قوم  ياءيت  الدُّخان،   فريستيوا  دالم  منيمفاكن عذاب    اهلل   .2

كماراو فنجغ سهيغض دبو سفرتي اسف منوتوفي مريك كران مريك منولق دعوه 
 . رسول اهلل
    اهلل  برفرمان:

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  
َخان، 44: اية 16(                    )سورة الدُّ

مقصود:
دان ايغتله فد هاري كامي تيمفاكن كامو دغن فالوان )فوكولن( يغ بسر. سسوغضوهث 

كامي تتف اكن مثيقسا دغن عذاب يغ سبرت-برتث.

اهلل  ممبريكن فمبالسن ترهادف ضولوغن يغ مننتغ اضاماث ستله داوتوسكن رسول   .3

دان دبري كترغن يغ جلس. 
    اهلل  برفرمان:

ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  

)سورة الرُّوم، 30: اية 47(

بيمبيغ موريد 
منانمكن فراساءن 
تاكوت ترهادف 

فمبالسن دان 
  ككواساءن اهلل
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو

3.9.4

مقصود:
)واهاي  سبلوممو  مغوتوس  تله  كامي  سسوغضوهث 
مريك  اللو  ماسيغ٢  قوم  كفد  رسول  فارا  محمد( 
كامي  كمودين  ثات،  يغ  بوقتي  قومث  كفد  ممباوا 
مثيقسا اورغ يغ مالكوكن كسالهن )مغيغكريث( دان 
سميمغث منجادي تغضوغجواب كامي منولوغ اورغ 

يغ برايمان.
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خاري معلومت بركاءيتن دغن بالسن اهلل  ترهادف   .1

اينترنيت،  ماللوءي  كظاليمن  مالكوكن  يغ  اورغ 
كمودين خاتت دالم فتا فميكيرن.

لقساناكن اكتيؤيتي Round Table ممبينخغكن تيندقن   .2

يغ سسواي اونتوق مناغني سيتواسي برايكوت:

تردافت سبيلغن كخيل موريد تيغكتن امفت   
تيغكتن  موريد  ممبولي  تله  اندا  دسكوله 
ساتو. باضايمانكه اندا مغاءيتكن فركارا اين 
دغن نام اهلل  الُمْنَتِقم دالم اوسها ممبنترس 

ساله الكو اين؟

  حاصيلكن فوستر خط يغ مغاندوغي نام اهلل  .3

الُمْنَتِقم. فاميركن فوستر ترسبوت دهادفن كلس.

ثاتاكن مقصود الُمْنَتِقم.  .1

ثاتاكن دليل نقلي نام اهلل  الُمْنَتِقم.  .2

كاءيتكن ضمبر دسبله دغن كأيمانن كفد الُمْنَتِقم.  .3

فنيالين

اكتيؤيتي

كسن تسونامي  ❘
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الَجبَّاراونيت 2

نام اهلل يغ منونجوقكن بهاوا اهلل  يغ مها بركواس سخارا مطلق اونتوق مالكوكن 
سضاال كهندقث. 

 اهلل  برفرمان:

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ  
ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ 

)سورة الَحْشِر، 59: اية 23(
مقصود:

مها  يغ  عالم(،  مغواساءي )سلوروه  يغ  توهن كخوالي دي.  تياد  يغ  اهلل  دياله 
سوخي، يغ مها سجهترا، يغ مها مليمفهكن كأمانن، يغ مها ممليهارا كسالمتن، 
يغ مها فركاس، يغ مها بركواس، يغ مميليقي سضاال كأضوغن. مها سوخي اهلل 

درفد اف يغ مريك فرسكوتوكن.

مقصود الَجبَّار 3.9.1

دليل نقلي نام اهلل  الَجبَّار 3.9.2

. كأيندهن عالم مروفاكن بوقتي ككواساءن اهلل  ❘
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كفهمن مغناءي نام اهلل  الَجبَّار 3.9.3

اهلل  مميليقي دان مغواساءي سلوروه عالم. سموا   .1

. مخلوق براد دالم فمرينتهن اهلل
عبد اهلل بن عمر  مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منجلسكن   
بهاوا فد هاري قيامة اهلل  ممضغ توجوه فتاال الغيت 
دان بومي دغن ككواساءنث، كمودين اهلل  برفرمان 

دالم حديث ُقْدِسي:

َأَنا اْلَجبَّاُر! َأْيَن اْلَجبَّاُروَن؟ َأْيَن اْلُمَتَكبُِّروَن؟ 
)رواية ابن ماجه(                                                      

مقصود:
اكوله يغ مها فركاس! دماناكه اورغ٢ يغ بركواس؟ 

دماناكه اورغ٢ يغ سومبوغ )ددنيا دهولو(؟

عملنعملن
انتارا تسبيح يغ دباخ اوليه 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دالم ركوع 
ترماسوقله:

ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت 
َواْلِكْبِرَياِء َواْلَعَظَمِة

)رواية ابن ماجه(
مقصود:

مها سوخي اهلل يغ مميليقي 
ككواساءن، كراجاءن، 
كأضوغن دان كبسرن.
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فربواتنث.  دفرسوءالكن  بوليه  تيدق    اهلل   .2

ستياف فربواتن اهلل  مغاندوغي حكمه يغ 
ترسمبوثي.

اهلل  برفرمان:  

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
)سورة اأَلْنِبَياء، 21: اية 23(

مقصود:
دي تيدق بوليه دتاث تنتغ اف يغ دي الكوكن، 

سدغ مريكاله يغ اكن دتاث كلق.

ماءنسي واجب برصيفت مرنده ديري كران   .3

اهلل  اكن منخمفقكن مخلوقث يغ برسيكف 
تكبور دان بوغكق كدالم نراك جهنم.

اهلل  مميليقي دان مغواساءي عالم.  ❘

أبو ُهَرْيَرة  مروايتكن بهاوا رسول 
اهلل  برسبدا:

ِت اْلَجنَُّة َوالنَّاُر. َفَقاَلِت اْلَجنَُّة:  اْحَتجَّ
َعَفاُء َواْلَمَساِكيُن. َوَقاَلِت  َيْدُخُلِني الضُّ
النَّاُر َيْدُخُلِني اْلَجبَّاُروَن َواْلُمَتَكبُِّروَن. 

َفَقاَل ِللنَّاِر: َأْنِت َعَذاِبي َأْنَتِقُم ِبِك 
ْن ِشْئُت. َوَقاَل ِلْلَجنَِّة: َأْنِت  ِممَّ

َرْحَمِتي َأْرَحُم ِبِك َمْن ِشْئُت.
)رواية التِّْرِمِذي(

مقصود:
شرض دان نراك برديالوض. شرض 

بركات: “اكن ماسوق كدالمكو 
اورغ٢ لمه دان فارا مسكين. نراك 

فوال بركات: “اكن ماسوق كدالمكو 
اورغ٢ بغيس دان سومبوغ. “مك 

اهلل برفرمان كفد نراك: “اغكاو 
سيقساءنكو اكو ممبالس دغنمو 
سسيافا يغ اكو ماهو.” دان اهلل 
برفرمان كفد شرض: “اغكاوله 

رحمتكو اكو مغاسيهي دغنمو سسيافا 
يغ اكو ماهو.”

سفيكتروم علمو
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اداكن فرتنديغن منوليس خرفين برتيماكن “الَجبَّار”.  .1

لقساناكن اكتيؤيتي Talk Partner اونتوق ممبينخغكن بوقتي اهلل  بركواس   .2

مطلق ترهادف سموا مخلوق.

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
                   )سورة َمْرَيم، 19: اية 32(

مقصود:
سرتا دفرينتهكن اكو طاعة دان بربوات باءيق كفد ايبوكو دان دي تيدق منجاديكن اكو 

تكبور سومبوغ دان درهاك.

برداسركن اية دأتس سنارايكن فربواتن تكبور سرتا عاقبتث ترهادف كهيدوفن   .3

مشاركت مغضوناكن فتا فميكيرن يغ سسواي.

ثاتاكن مقصود الَجبَّار.  .1

ثاتاكن دليل نقلي اهلل  برنام الَجبَّار.  .2

ترغكن دوا كفهمن نام اهلل  الَجبَّار.  .3

4.  كأيمانن كفد الَجبَّار مالهيركن راس ضرون اونتوق برسيكف سومبوغ.

كموكاكن حجه اندا اونتوق مثوكوغ فثاتاءن دأتس.  

فنيالين

اكتيؤيتي
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فركارا يغ ممبطلكن ايمان 3.10.1

فركارا يغ ممبطلكن ايمان
2

فالجرن
11

فالجرن

ستياف مسلم واجب ممليهارا ايمانث درفد تربطل. اهلل  برفرمان:

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ
)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 102(

مقصود:
جاغنله  دان  تقوى  سبنر-بنر  دغن  اهلل  برتقواله كفد  برايمان  يغ  اورغ  واهاي 

سكالي-كالي كامو ماتي مالءينكن دالم كأداءن سأورغ مسلم.
ايمان بوليه تربطلن ماللوءي اعتقاد، فركاتاءن دان فربواتن.

)الشيخ عبد الرحمن حسن َحَبنََّكة، العقيدة اإلسالمية(

فربواتن

بطل 
ايمان

فركاتاءناعتقاد
سفيان بن عبد اهلل  بركات: اكو بركات 
كفد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص “واهاي رسول اهلل! 
كاتاكنله كفداكو مغناءي إسالم )ستله اکو 
الضي  برتاث  اكو  فرلو  تيدق  مغتاهوءيث( 
كفد اورغ الءين.” رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ُقْل آَمْنُت ِباهلِل ُثمَّ اْسَتِقْم.
)رواية مسلم(

برمقصود:
كاتاكنله “اكو برايمان” دان تروسله 

براستقامة.

سفيكتروم علمو
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اتاو راضو2 دغن فركارا يغ بركاءيتن دغن  تيدق فرخاي  ايمان تربطل دغن سبب 
اأُلُلوِهيَّة )كتوهنن(، النُُّبوَّة )كنبين(، فركارا الَغْيِبيَّات )غاءيب( دان الشريعة.

   بطل ايمان ماللوءي اعتقاد1

  مغيغكري كوجودن اهلل  
سباضاي فنخيفتا )الَخاِلق(.

مغيغكري صيفت كسمفورناءن   
اهلل  سفرتي اهلل مها مندغر 

دان مها مليهت.
  اهلل  دغن 
 صيفت يغ تيدق اليق

. باضي اهلل
ميقيني كوجودن كواس   

الءين يغ ممرينته عالم.

مغيغكري كنبين دان   
كرسولن ساله سأورغ اتاو 

سموا نبي دان رسول.
مغيغكري كرسولن نبي   

محمد ملسو هيلع هللا ىلص سباضاي رسول 
دان نبي يغ تراخير.

خونتوه اعتقاد يغ ممبطلكن ايمان

2 1

النُُّبوَّة اأُلُلوِهيَّة
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مغيغكري هاري   
قيامة اتاو فريستيوا 
يغ برالكو دمحشر 

دان فمبالسن شرض 
دان نراك.

مغيغكري كوجودن   
عالم برزخ اتاو 

عذاب قبور.
مغيغكري كوجودن   

مالئكة دان جين.

مغيغكري روكون إسالم اتاو ساتو درفداث.  
 مغيغكري حكوم يغ دتتفكن اوليه اهلل   

سفرتي مغيغكري فغحرامن زنا اتاو مغحاللكن 
لواط دان ُمساَحَقة.

براعتقاد بهاوا اوندغ2 شريعة برترسكن القرءان   

دان السنة اياله اوندغ2 يغ الفوق دان تيدق 
سسواي دعملكن.

)الشيخ عبد الرحمن حسن َحَبنََّكة، العقيدة اإلسالمية(

4 3

الشريعة الَغْيِبيَّات
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فرخاكفن يغ مغاندوغي فغاكوان كفور، اتاو فنافين عقيدة إسالم، اتاو ممفرسنداكن 
حكوم-حكم إسالم.

   بطل ايمان ماللوءي فركاتاءن2

“ساي تيدق الضي   n
براضام إسالم”

“القرءان سوده   n
تيدق سسواي 

الضي دعملكن” 

“ساي تيدق فرخاي   n
اداث مالئكة رقيب 

دان عتيد” 
“رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   n
فون بوات دوسا”

n “زمان سكارغ 
تيدق فرلو منوتوف 

عورة الضي”
“بالل ايت تله مثالق   n

سفرتي انجيغ”

فغاكوان
يغ مغاندوغي

كفور

فنافين
عقيدة إسالم

فرسنداءن
حكوم-حكم

إسالم

خونتوه فركاتاءن يغ ممبطلكن ايمان

سجود كفد برهاال اتاو مخلوق دغن سغاج.

ملتقكن فرالتن اضام الءين دان ممبريكن فغحرمتن كفداث.

مالكوكن اوفاخارا عبادة اضام الءين.

مغويق مصحف القرءان اتاو ملتقكن اية سوخي القرءان، حديث2 
نبي، نام2 اهلل ، رسول، مالئكة دان بوكو  اضام دتمفت يغ 

تيدق سسواي دغن توجوان مغهينا اتاو مرنده-رندهكنث.

مالكوكن فربواتن اتاو عملن يغ جلس منونجوقكن ككفورن.
   بطل ايمان ماللوءي فربواتن3

خونتوه
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مالكوكن فركارا يغ جلس 
ممباوا ديري كفد كفور.

مغتاهوءي فركارا يغ 
دالكوكن ممباوا ديري 

كفد كفور.

مغيغكري فركارا اساس 
دالم إسالم سفرتي فركارا 
يغ بركاءيتن دغن روكون 
ايمان دان روكون إسالم.

مالكوكن سسواتو فركارا 
دغن سغاج دان   فيليهن 

سنديري تنفا سبارغ 
فقساءن.

شرط تربطل ايمان

14

23

اورغ يغ دفقسا اونتوق 
ملفظكن فركاتاءن كفور هيغض 

بوليه مغنخم ثاوا دكخواليكن 
درفد حكوم كفور اتاو مرتد. 

اهلل برفرمان:
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      
ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ  
)سورة النَّْحل، 16: اية 106(

مقصود:
  سسيافا يغ كفور كفد اهلل

سسوده دي برايمان )مك 
باضيث كموركاءن دان عذاب 
اهلل ( كخوالي باضي اورغ 
يغ دفقسا )مالكوكن كفور( 

سدغ هاتيث تنغ تنترم دغن 
ايمان. اكن تتافي سسيافا يغ 
تربوك هاتيث منريما كفور 

مك باضي مريك كموركاءن 
درفد اهلل ، دان مريك فوال 

مندافت عذاب يغ بسر.

سفيكتروم علمو

شرط تربطل ايمان 3.10.3
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كسن مالكوكن فركارا يغ ممبطلكن ايمان 3.10.2

عبد اهلل بن عمر مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

 َأيَُّما اْمِرٍئ َقاَل ِلَِخيِه:
يا َكاِفر، َفَقْد َباَء ِبَها َأَحُدُهَما 

ِإْن َكاَن َكَما َقاَل، َوِإلَّ 
َرَجَعْت ِإَلْيِه.

)رواية مسلم(
مقصود:

سسيافا يغ بركات كفد 
ساوداراث “واهاي كافير!” 

مك جاتوهله كافير ايت كفد 
سأورغ درفد مريك سكيراث 
بنر سفرتي اف يغ دكاتاكن. 

سكيراث تيدق، فركاتاءن 
كفور ايت اكن كمبالي 

)دتوجوكن( كفداث.

سفيكتروم علمو روسق سضاال عملن صالح دان عبادة يغ 
دالكوكن. 1

دحرامكن مماسوقي شرض، سباليقث اكن 
ككل ددالم نراك. 3

  تيدق دأمفونكن دوساث اوليه اهلل
سكيراث تيدق برتوبة دان كمبالي كفد إسالم. 2

هيلغ حق ترهادف هرتا فوساك يغ 
دتيغضلكن اوليه كلوارض مسلم. 4

دليل نقلي
http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=2289
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مندالمي علمو عقيدة إسالم سوفايا دافت مندالمي علمو
باتس2 ايمان دان كفور.

برصحابت دغن اورغ صالح يغ دافت ممبيمبيغ صحابت
ديري كفد كباءيقن.

مغوكوهكن عمل بوليه  يغ  صالح  عملن  مالكوكن 
كأيمانن دان كيقينن كفد اهلل  دان رسول.

عملن كاجي دان  كفرخاياءن  سسواتو  ممستيكن 
برداسركن القرءان دان السنة.

 سنتياس براستغفار دان مموهون كأمفونن درفدتوبة
اهلل  اتس دوسا دان كسالهن يغ دالكوكن.

اضر دعاء   اهلل  فتونجوق  مموهون  دان  بردعاء 
سنتياس استقامة دأتس اضام إسالم.

خارا منجاءوهي فركارا يغ ممبطلكن ايمان 3.10.4

عملنعملن
دعاء مموهون فرليندوغن 

درفد ككفورن:
اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن 

اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، َوَأُعوُذِبَك ِمْن 
َعَذاِب اْلَقْبِر، َل ِإٰلَه ِإلَّ َأْنَت.
)رواية ابن حبان(

مقصود:
يا اهلل! اكو برليندوغ دغنمو 

درفد ككفورن دان كفقيرن، 
دان اكو برليندوغ دغنمو 

درفد عذاب قبور. تيدق اد 
توهن كخوالي اغكاو.

بيمبيغ موريد 
منجاءوهكن ديري 

درفد فركارا يغ 
ممبطلكن ايمان 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

3.10.5
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لقساناكن اكتيؤيتي Fan-N-Pick بركاءيتن دغن فركاتاءين   .1

يغ ممبطلكن ايمان.
دورتاكن  تله  يغ  فتوى  اينترنيت  ماللوءي  خاري   .2

حال  كبغساءن  فتوى  مجليس  جاواتنكواس  اوليه 
احوال إسالم بركاءيتن دغن فركارا يغ ممبطلكن 

ايمان، كمودين بوات كومفيالسي فتوى.
رانخغكن دالم كومفولن فروضرم يغ بوليه منيغكتكن   .3

كأيمانن دالم كالغن موريد سكوله كمودين بنتغكن 
دهادفن كلس.

ثاتاكن اعتقاد يغ بوليه ممبطلكن ايمان.  .1

ثاتاكن فركاتاءن يغ بوليه ممبطلكن ايمان.  .2

جلسكن فربواتن يغ بوليه ممبطلكن ايمان.  .3

جلسكن كسن مالكوكن فركارا يغ ممبطلكن ايمان.  .4

ترغكن شرط تربطلث ايمان.  .5

هورايكن دوا خارا منجاءوهي فركارا يغ ممبطلكن ايمان.  .6

7.   مشاركت مليسيا اياله مشاركت بربيلغ قوم، اضام دان كفرخاياءن. 

باضايمان اندا ممليهارا ايمان دالم سيتواسي اين؟  

فنيالين

اكتيؤيتي

.Fan-N-Pick ضمبرن اكتيؤيتي  ❘

فتوى اوليه مجليس 
فتوى. سيال اليري:

e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/
(Dicapai pada 10 Ogos 2019)
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تعريف اجرن سست 3.11.1

هيندري اجرن سستهيندري اجرن سست
2

فالجرن
12

فالجرن

اجرن يغ ددعوا سباضاي اجرن إسالم سدغكن حقيقتث 
برخغضه دغن القرءان دان السنة.

ُحَذْيَفة بن اليمان  بركات: سموا اورغ برتاث كفد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تنتغ كباءيقن، تتافي اكو برتاث تنتغ كبوروقن 
كران بيمبغ كبوروقن منيمفا ديريكو. اكو برتاث: واهاي 
رسول اهلل، دهولو كامي براد دالم كجاهيلن دان كجاهتن 
سهيغضاله داتغ كباءيقن إسالم كفد كامي، اداكه سلفس 
اين كبوروقن )داتغ( الضي؟ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا: يا )اكن 
برالكو كبوروقن(. اكو برتاث: اداكه سلفس كبوروقن ايت 
اد كباءيقن؟ بضيندا برسبدا: يا، تردافت فداث كسامرن. اكو 

برتاث: افاكه كسامرن ايت؟ بضيندا برسبدا:
َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغْيِر َهْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر.

مقصود: 
ساتو ضولوغن يغ تيدق مغمبيل فتونجوقكو، دالم كالغن مريك اد يغ دافت كامو 

كنلي دان اد يغ تيدق دافت كامو كنلي.
اكو برتاث الضي: اداكه سلفس كباءيقن اين اد كجاهتن؟ بضيندا برسبدا:

َنَعْم، ُدَعاٌة َعَلى أَْبَواِب َجَهنََّم، َمْن َأَجاَبُهْم إَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها.
مقصود: 

يا، فثرو كفينتو نراك جهنم. سسيافا يغ مثاهوت سروانث مريك اكن دهومبنكن 
كدالم نراك جهنم.  

)رواية البخاري(

مالك بن انس  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َتَرْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا 
ْكُتْم ِبِهَما ِكَتاَباهلِل  َما َتَمسَّ

َوُسنََّة َنِبيِِّه.
)رواية مالك(

مقصود:
اكو تيغضلكن كفد كامو دوا 

فركارا يغ كامو تيدق اكن 
سست سكيرا برفضغ دغنث، 
كتاب اهلل )القرءان( دان سنة 

نبيث )الحديث(.

سفيكتروم علمو

83

بيدغ عقيدة



ميقيني بهاوا 
 تردافت
 القرءان

الءين يغ 
ترسمبوثي.

هاث برفضغ
دغن القرءان 
دان منولق 

حديث سباضاي 
سومبر حكوم 

إسالم.

ممهمي دان
منتفسير القرءان 

دغن لوضيك عقل 
سماتا-مات تنفا 

مغيكوت ديسيفلين 
علمو يغ بتول.

 اسفيك القرءان دان الحديث

 اسفيك
عقيدة

مغاكو 
منجادي 
نبي اتاو 
رسول.

مندعوا 
ديري اتاو 
ضوروث 
سباضاي 

امام 
المهدي.

مندعوا 
ضوروث 
دافت 
منبوس 
دوسا.  

مموجا 
مخلوق 
اونتوق 
مندافت 
سسواتو 
كلبيهن.

ممفرخاياءي 
سموا اضام 
بنر دان 
منوجو 
كشرض

منولق عالم  
غاءيب 
سفرتي 
روح، 

مالئكة دان 
جين.

ليبراليسمى )Liberalisme( اضام: 
اليرن فميكيرن يغ مثرو كفد 
كبيبسن دان كتربوكاءن دالم 

منتفسير اضام.
فلوراليسمى )Pluralisme( اضام: 
اليرن يغ مغغضف سموا اضام 

سام دان ممباوا كباءيقن.

سفيكتروم علمو

خيري اجرن سست 3.11.2
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 اسفيك
عبادة

منولق 
كواجيفن 

عبادة 
فرض. 

برعبادة دغن 
هاث برذيكير 

باضي 
مغضنتيكن 

صالة.

منونايكن 
عبادة حج 
دتمفت يغ 
دأغضف 
سوخي 

سالءين مكة 
المكرمة.

مغحاللكن 
فرزيناءن 
اتس نام 
نكاح.

أبو هريرة  مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

اَعُة َحتَّى  ... َوَل َتُقوُم السَّ
اُبوَن  اُلوَن َكذَّ ُيْبَعَث َدجَّ

َقِريٌب ِمْن َثَلِثيَن، ُكلُُّهْم 
َيْزُعُم َأنَُّه َرُسوُل اهلِل.

)رواية البخاري(
مقصود:

... دان تيدق اكن برالكو 
قيامة سهيغض دبغكيتكن 

دجال2 يغ فنيفو همفير تيض 
فولوه اورغ. مريك مندعوا 

سباضاي رسول اهلل.

سفيكتروم علمو

 اسفيك
اخلق

 مغيجيق،
مرنده-رندهكن 
دان ممفرسنداكن 

 صحابت
نبي ملسو هيلع هللا ىلص.

برسيكف 
تعصوب

دغن اجرن ضورو 
سهيغض مغغضف
هاث كومفولنث

يغ بنر.

ممفركخيل عملن 
مشاركت برداسركن 
سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
سباليقث  بربغض 
دغن عملن يغ 

برتنتغن دغن شريعة 
إسالم. 
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ايكونومي مالهيركن اينديؤيدو يغ فاسيف دان مالس.  §
ممبلنجاكن واغ فد فركارا يغ تيدق برفاءيده.  §

كمشاركتن
ممبنتوق اينديؤيدو مشاركت يغ برسيكف اضريسيف  § 

دان كاسر. 
مموتوسكن هوبوغن صلة الرحم دان فرساوداراءن إسالم.  §

فوليتيك
مغضوضت كستابيلن فوليتيك عاقبة تيندقن كضانسن.  §
موجودكن سواسان فوليتيك يغ تيدق هرموني عاقبة   §

تعصوب كفد فميمفين كومفولن.

كسن ملكوكن اجرن سست 3.11.3

ملمهكن  ايمان دان مروسقكن عقيدة.  اضام  §
منجاتوهكن ايميج اومت إسالم.  §
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مغهيندركن ديري درفد برضاءول دغن اورغ صحابت
يغ دخوريضاءي علمو دان عملنث.

برتوبة كفد اهلل  اتس كترلنجورن توبة
مغيكوتي دان برعمل دغن اجرن سست.

مغيكوت عمل بنر2  دالكوكن  يغ  عملن  ممستيكن 
فندوان القرءان دان السنة.

منخاري معلومت درفد سومبر يغ صحيح سوفايا كاجي
تيدق ترفغاروه دغن اجرن سست.

براددعاء اضر سنتياس  فتونجوق   بردعاء مموهون 
دجالن يغ بنر.

ممفالجري عقيدة يغ سبنر برداسركن منهج اهل 
السنة والجماعة. علمو

خارا منجاءوهي اجرن سست 3.11.4

عملنعملن
انتارا دعاء اونتوق مموهون 

كتتفن ايمان ترماسوقله:
ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  
ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   

ىئ   
)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 8(

مقصود: 
واهاي توهن كامي! جاغنله 

اغكاو فيسوغكن هاتي كامي 
سسوده اغكاو بري فتونجوق 
كفد كامي، دان كورنياكنله 

كفد كامي ليمفه رحمة دري 
سيسيمو. سسوغضوهث اغكاو 
جواله توهن يغ  مليمفه-ليمفه 

فمبرينث.

بيمبيغ موريد 
منجاءوهي اجرن 

سست سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو

3.11.5

87

بيدغ عقيدة



لقساناكن اكتيؤيتي Hot Seat اونتوق   .1

ممبينخغكن خيري2 اجرن سست.
خاري معلومت اجرن سست دمليسيا.  .2 

كمودين بنتغكنث دهادفن كلس.
حاصيلكن فتا فميكيرن بركاءيتن دغن كسن   .3

مالكوكن اجرن سست كمودين بنتغكنث 
دهادفن كلس.

لقساناكن اكتيؤيتي Roam the Room اونتوق    .4
ممبينخغكن خارا منجاءوهي اجرن سست.

ثاتاكن تعريف اجرن سست.  .1

جلسكن خيري2 اجرن سست.  .2

سنارايكن خونتوه اجرن سست.  .3

ترغكن كسن كفد سسأورغ يغ ترليبت دغن اجرن سست.  .4

هورايكن خارا منجاءوهي اجرن سست.  .5

6.   تردافت خادغن سوفايا صالة جمعة دلقساناكن فد هاري سبت. 

هورايكن فندغن اندا اونتوق منولق خادغن اين.  

فنيالين

اكتيؤيتي

.Roam the Room ضمبرن اكتيؤيتي  ❘
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فقــه

فالجرن  13
90 	 	 	 حج	دان	عمرة	

فالجرن  14
109 	 	 	 	 سمبليهن	

فالجرن  15
117 	 	 	 قربان	دان	عقيقه	

فالجرن  16
معاملة	إسالم

129 	 اونيت 1  كونسيف	معاملة	إسالم	
137 اونيت 2  جنيس	عقد	دالم	معاملة	إسالم	

فالجرن  17
143 صالة	سنة ضحى دان	صالة	سنة	ضرهان	

کاندوغن بيدغ فقـه

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  

ے  ۓ    ۓ  ڭ   
)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.

❘  Masjidil Haram, Mekah 89



13
فالجرن

حج دان عمرة

مقصود حج دان عمرة   .1

عمرة حج فركارا
زياره توجوان	دان	مقصود بهاس

مغونجوغي	بيت	اهلل	
الحرام	فد	بيال2	ماس	

اونتوق	مغرجاكن	
عبادة	ترتنتو	منوروت	

شرط-شرطث.

مغونجوغي	بيت	اهلل	
الحرام	فد	بولن2	حج	

اونتوق	مغرجاكن	
عبادة	ترتنتو	منوروت	

شرط-شرطث.

ايستيله

حكوم حج دان عمرة   .2

واجب	سكالي	سعمور	هيدوف	باضي	ستياف	اينديؤيدو	
يغ	مكلف	دان	بركممفوان.

دليل نقلي حج دان عمرة   .3

اهلل		برفرمان:  .i  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ 	

                        )سورة الَبَقَرة، 2: 196(
مقصود:	

دان	سمفورناكنله	عبادة	حج	دان	عمرة	كران	اهلل.

تله	دشريعتكن	 عبادة	حج	   
فد	تاهون	كليم	هجرة.

بولن2	حج: 	 
شوال 	.1

ذوالقعدة 	.2
1 هيغض	13 ذوالحجة 	.3

سفيكتروم علمو

مقصود، حكوم دان دليل حج دان عمرة 4.20.1
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اهلل		برفرمان:  .ii  
ھ		ھ		ے			ے		ۓ				ۓ		ڭ		ڭ		ڭڭ		ۇ		ۇ	

ۆ		ۆ		ۈ		ۈ		ٴۇ							ۋ		
)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 97(

مقصود:
دغن	 حج	 عبادة	 مغرجاكن	 ماءنسي	 مواجبكن	 	 اهلل	 دان	
مغونجوغي	بيت	اهلل	باضي	سسيافا	يغ	ممفو	سمفاي	كفداث.	دان	
سسيافا	يغ	كفور	)ايغكركن	كواجيفن	عبادة	حج		ايت(،	مك	
سسوغضوهث	اهلل		مها	كاي	)تيدق	برحاجتكن	سسواتو	فون(	

درفد	سكالين	مخلوق.

درفد	عمر	بن	الخطاب 	مروايتكن	بهاوا	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	برسبدا:  .iii 	

ًدا َرُسوُل اهلِل  اْلِْسَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن َل إِٰلَه ِإلَّ اهللُ َوَأنَّ ُمَحمَّ
َلَة َوُتْؤِتَي الزََّكاَة َوَتُصوَم  َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُتِقيَم الصَّ

َرَمَضاَن َوَتُحجَّ اْلَبْيَت ِإْن اْسَتَطْعَت إَِلْيِه َسِبيًل.  
)رواية مسلم(                                                      

مقصود:
روكون	إسالم	ايت	اياله	اغكاو	ملفظكن	كليمه	شهادة	)ميقيني	
سرتا	منرغكن	كبنرن(	بهاوا	سسوغضوهث	تياد	توهن	يغ	برحق	
اياله	 محمد	 نبي	 بهاوا	سسوغضوهث	 دان	 اهلل	 مالءينكن	 دسمبه	
زكاة	 مغلواركن	 دان	 منديريكن	صالة	 اغكاو	 دان	 اهلل	 فسوروه	
سرتا	برفواسا	فد	بولن	رمضان	دان	جوض	اغكاو	مغرجاكن	حج	

كبيت	اهلل	جك	اغكاو	بركممفوان.
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إسالم
تيدق	دواجبكن	كفد	اورغ	كافير.

i

بالغ
خوكوف	عمور	دان	تيدق	واجب	كفد	كانق2.

ii

برعقل
وارس	دان	تيدق	واجب	كفد	اورغ	يغ	ضيال.

iii

مرديك
تيدق	واجب	كفد	همبا.

iv

بركممفوان )اْسِتَطاَعة(
ممفو	دري	سضي	كصيحتن،	كواغن	دان	كسالمتن.

v

   شرط واجب حج دان عمرة1

خيري2 بركممفوان:
خوكوف	فربلنجاءن	  .1

اونتوق	مغرجاكن	حج	دان	
عمرة	فرضي	دان	باليق.

خوكوف	كفرلوان	نفقه	 	.2
اساس	باضي	اورغ	يغ	

دباوه	تغضوغنث.	
اد	كندراءن	فرضي	دان	باليق.	 	.3
امان	فرجالنن	فرضي	دان	باليق. 	.4

صيحت	توبوه	بادن. 	.5

خصوص باضي فرمفوان: 
مندافت	كأيذينن	سوامي	 	.1

اتاو	وليث.
دتمني	اوليه	سوامي	اتاو	 	.2
َمْحَرم	اتاو	كومفولن	
فرمفوان	يغ	بوليه	

دفرخاياءي.
)َوْهَبة الُزَحْيِلي، الِفْقُه اْلَمْنَهِجي 
اِفِعي( َعَلى َمْذَهِب اإْلِمام الشَّ

سفيكتروم علمو

شرط واجب، روكون، فركارا واجب دان عملن سنة حج دان عمرة 4.20.2

92

بيدغ فقـه



   روكون حج دان عمرة2
هوراين عمرة حج
لفظ	نية	مغرجاكن	حج:	

َنَوْيُت اْلَحجَّ َوَأْحَرْمُت ِبِه هلِلِ َتَعاَلى
مقصود:	

سهاج	اكو	مغرجاكن	حج	دان	اكو	براحرام	
دغنث	كران	اهلل	تعالى.

لفظ	نية	مغرجاكن	عمرة:
َنَوْيُت اْلُعْمَرَة َوَأْحَرْمُت ِبَها هلِلِ َتَعاَلى

مقصود:	
سهاج	اكو	مغرجاكن	عمرة	دان	اكو	

براحرام	دغنث	كران	اهلل	تعالى.

نية	مغرجاكن	عمرة نية	مغرجاكن	حج 	 i

وقوف	فد	عبادة	حج:	براد	دعرفة	واالوفون	
ظهر	 وقتو	 ماسوق	 دري	 برموال	 	سكتيك	
9	ذوالحجة	هيغض	سبلوم	ماسوق	وقتو	صبح	

فد	10	ذوالحجة.

تياد وقوف دعرفة وقوف دعرفة 	ii

انتارا	وقتو	يغ	مستجب	اونتوق	بردعاء	اياله	كتيك	وقوف دعرفة. 	❘
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هوراين عمرة حج
مغليليغي	كعبة	

7	فوسيغن	
برموال	دفنجورو	

حجراألسود	
دان	براخير	فد	

سودوت	يغ	سام	
منوروت	شرط2	

ترتنتو.

طواف دكعبة 	iii

برجالن	اولغ-	اليق	
سباثق	7	كالي	
برموال	دبوكيت	
صفا	دان	براخير	
دبوكيت	مروه	

منوروت	شرط2	
ترتنتو.

سعي 	iv

	برضونتيغ	
سكورغ-كورغث	

تيض	هالي	
رامبوت	دان	

سنه	برخوكور	
رامبوت	باضي	

لالكي.

برضونتيغ	اتاو	 	v
برخوكور	رامبوت

مالكوكن	
فربواتن	مغيكوت	

اوروتن.

ترتيب	
فد	سموا	
روكون

ترتيب	 	vi

فد	
كباثقن	
روكون

خارا	مغرجاكن	طواف	دالم	روكون	حج	دان	عمرة 	❘

روكون	يمني

روكون	شامي
روكون	عراقي

روكون	
حجر	األسود

فرموالءن طواف

	تيدق	بوليه	ماسوق	كدالم
حجر	إسماعيل	كتيك	طواف

خوكوف ساتو فوسيغن

لمفو	هيجاو	باضي	تمفت	فرموالءن	طواف

مقام	إبراهيم

َتَحلُّل منوروت شرع
فركاتاءن	َتَحلُّل	برمقصود	ممبيبسكن	ديري	  

درفد	الرغن	يغ	تردافت	سماس	احرام.
َتَحلُّل	باضي	عمرة	اياله	فارا	جماعه	برخوكور	اتاو	  

برضونتيغ	سلفس	سلساي	ملقساناكن	سعي.
َتَحلُّل	باضي	حج	تربهاضي	كفد	دوا:	  

َتَحلُّل اول	بوليه	دلقساناكن	اوليه	جماعه		  .i 	
حاج	افابيال	تله	ملقساناكن	دوا	درفد	تيض		 	

فركارا	برايكوت: 	
a.   ملونتر	جمرة	ُكْبَرى 	 	
b.  طواف	دان	سعي 	 	

c. برخوكور	اتاو	برضونتيغ 	 	
َتَحلُّل ثاني	بوليه	دالكوكن	ستله	مثمفورناكن	  .ii   

تيض	فركارا	ترسبوت. 	

سفيكتروم علمو
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هوراين عمرة حج
برنية	احرام	دميقات	اياله	كتنتوان	تمفت	اتاو	ماس	اونتوق	برنية	احرام،	

حج	اتاو	عمرة.
نية	احرام	 	 i

دميقات

5 تمفت اونتوق ميقات باضي فندودوق لوار مكة

ِميَقات َمَكاِني: كتنتوان	تمفت	اتاو	سمفادن	
تمفت	اونتوق	برنية	احرام.

ِميَقات َزَماِني:	كتنتوان	ماس	باضي	سسأورغ	
دري برموال	 حج	 احرام	 برنية	 	اونتوق	
1	شوال	هيغض	ماسوق	وقتو	صبح	فد	

10	ذوالحجة.

جنيس2 ميقات 

12

   فركارا واجب حج دان عمرة3

ُذواْلُحَلْيَفة )ِبْئر َعِلي(1
دري اره مدينة

َفة ُجحْْ
دري اره مصر 

دان تونيسيا
5

َذاُت ِعْرق
دري اره عراق 2

َقْرُن اْلَمَناِزل
دري	اره	مليسيا،	

اسيا	تغضارا
3

َيَلْمَلْم
دري اره يمن 4
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هوراين عمرة حج
براد	دمزدلفة	سلفس	تغه	
مالم	10	ذوالحجة	هيغض	

سبلوم	تربيت	فجر.	

تياد برمالم	)َمِبيت(	 	ii
دُمْزَدِلَفة

ماس	اونتوق	ملونتر	
برموال	سلفس	تغه	مالم	

10	ذوالحجة.

تياد ملونتر	7	انق	باتو	 	iii
دجمرة	ُكْبَرى

براد	دمنى	فد	مالم2	
هاري	تشريق	)11	هيغض				

13	ذوالحجة(.

تياد برمالم	)َمِبيت(	دمنى 	iv

َجْمَرة	ُصْغَرى،	جمرة	
ُوْسَطى	دان	جمرة	

ُكْبَرى	فد	هاري	تشريق.	
ماسوق	وقتو	ملونتر	

اداله	سلفس	اذان	صبح	
سهيغض	تربنم	ماتاهاري	

13	ذوالحجة.

تياد ملونتر	7	انق	باتو	 	v
	دكتيض-تيض

جمرة

برمالم	دمزدلفة 	❘

ملونتر	دجمرة 	❘

مغوتيڤ	انق	باتو 	❘
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هوراين عمرة حج
كچنتيقن  .1

			   
مثافو	ميثق	رامبوت.  .i  

منخابوت	بولو	اتاو	رامبوت.  .ii  

مموتوغ	كوكو.  .iii  

واغي-واغين  .2

  
برواغي-واغين	سام	اد	فد	فاكاين،  .i   

بادن	اتاو	مغهيدوث. 	

ڤاكاين  .3
		   

مماكاي	ڤاكاين	برجاهيت	اتاو	برخنتوم.  .i  

منوتوڤ	كڤاال.  .ii  

		 	
منوتوڤ	موك.		  .iii  

	 	
مماكاي	ساروغ	تاغن.  .iv  

منجاءوهي	 	vi

الرغن	احرام
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هوراين عمرة حج
عالم سكيتر  .4

			  
ممبورو	بيناتغ	بوروان.  .i  

مموتوغ	اتاو	مروسقكن	تومبوهن.   . ii  

هوبوغن سيكسوال  .5

	  
بركهوين،	مغهوينكن	اتاو	واكيل  .i   

اونتوق	منريما	نكاح. 	
مالكوكن	فربواتن	مرغسغ	  .ii   

شهوة. 	
فرستوبوهن	سوامي	ايستري.  .iii  

منجاءوهي	الرغن	
احرام

فاكاين	لالكي	سماس	 	❘
احرام	سخارا	اضطباع.

فاكاين	احرام 	❘
لالكي	سخارا	بياسا. 	

فاكاين	فرمفوان	سماس	احرام. 	❘
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هوراين عمرة حج
دالكوكن سبلوم مماكاي فاكاين	احرام:

لفظ	مندي	سنة	احرام
َنَوْيُت ُغْسَل ُسنَِّة اْلِْحَراِم هلِلِ َتَعاَلى

مقصود:	
سهاج	اكو	مندي	سنة	احرام	كران	اهلل	تعالى.

مندي	سنة	احرام 	 i

سلفس	سلساي	مماكاي	فاكاين	احرام	دغن	سمفورنا،	
دسنتكن	مالكوكن	صالة	سنة	احرام.

لفظ	صالة	سنة	احرام

ْحَراِم َرْكَعَتْيِن هلِلِ َتَعاَلى ُأَصلِّي ُسنََّة اْلِ
مقصود:

سهاج	اكو	صالة	سنة	احرام	دوا	ركعة	كران	اهلل	تعالى.

صالة	سنة	احرام 	ii

صالة	دمسجدالحرام. 	❘

   عملن سنة حج دان عمرة4

99

بيدغ فقـه



هوراين عمرة حج
ممفرباثق	تلبية	سلفس	

براحرام.
										تلبية 	iii

مغوتيف	7	انق	باتو	
دمزدلفة	فد	9	ذوالحجة	
اونتوق	ملونتر	دجمرة	
ُكْبَرى	فد	10	ذوالحجة.

تياد مغوتيف	 	iv
انق	باتو	
دمزدلفة

لفظ	صالة	سنة	طواف
َواِف  ُأَصلِّي ُسنََّة الطَّ

َرْكَعَتْيِن هلِلِ َتَعاَلى
مقصود	:

سهاج	اكو	صالة	سنة	
 طواف	دوا	ركعة	كران

اهلل	تعالى.
سنة	دالكوكن	دبالكغ	

مقام	إبراهيم.

صالة	سنة	سلفس	مالكوكن	 	v
طواف

لفظ	تلبية

َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك،

َلبَّْيَك َل َشِريَك َلَك َلبَّْيَك،  
ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك 

َواْلُمْلَك، َل َشِريَك َلَك.
مقصود:

همبامو	داتغ	مثاهوت	فغضيلنمو	
	يا	اهلل،

	همبامو	داتغ	مثاهوت	فغضيلنمو،
	همبامو	داتغ	مثاهوت	فغضيلنمو.

	تياد	سكوتو	باضيمو.
	همبامو	داتغ	مثاهوت	فغضيلنمو.
سسوغضوهث	فوجين	دان	
نعمت	اداله	ميليقمو	بضيتو	

	جوض	كراجاءن
تياد	سكوتو	باضيمو.

سفيكتروم علمو

مقام	إبراهيم 	❘
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عمرة حج اسفيك
فد بيال٢ ماس سفنجغ تاهون دكرجاكن فد بولن حج سهاج وقتو

تياد وقوف واجب وقوف روكون
تياد ملونتر 7 انق باتو فد   

كتيض-تيض جمرة 
ملونتر 7 انق باتو فد   
كتيض-تيض جمرة 

فركارا واجب

تياد برمالم دمزدلفة    برمالم دمزدلفة   
تياد برمالم دمنى    برمالم دمنى   

تياد ملونتر 7 انق باتو   
دجمرة ُكْبَرى

ملونتر 7 انق باتو   
دجمرة ُكْبَرى

فربيذاءن

حج دان عمرة اسفيك
الرغن إحرام   

ممفوثاءي ميقات مكاني  
فركارا واجب

طواف إفاضة  
سعي  

برخوكور  

روكون

فرساماءن

فربنديغن حج دغن عمرة 4.20.3
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جنيس حج

ِإْفَراد
مغرجاكن	حج	دهولو،	

كمودين	مغرجاكن	عمرة	
فد	تاهون	يغ	سام.

1

َتَمتُّع
مغرجاكن	عمرة	دهولو	
دالم	بولن	حج،	كمودين	
مغرجاكن	حج	فد	تاهون	

يغ	سام.

2

ِقَران
برنية	مغرجاكن	حج	دان	

عمرة	سخارا	سرنتق.

3

جنيس حج 4.20.4

لمباض	تابوغ	حاج	مروفاكن	 	❘
اينستيتوسي	يغ	مغوروسكن	عبادة	

حج	دمليسيا.
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ضاريس ماس حج تمتع 4.20.5

ذوالحجة

براحرام عمرة  §
ملقساناكن   §

عمرة

ملونتور   §
دكتيض-تيض 

جمرة
برمالم دمنى  §

برمالم دمزدلفة   §
ملونتر جمرة ُكْبَرى   §

برخوكور   §
§ طواف إفاضة

سعي  §

8
برنية احرام حج   §

دتانه حرام
منيغضلكن   §

الرغن احرام 
حج

وقوف دعرفة  §

طواف وداع دلقساناكن   §
دمكة، سبلوم باليق كتانه اءير.

سفيكتروم علمو

ملونتور   §
دكتيض-تيض 

جمرة
برمالم دمنى  §

7

10

1213

6

9

11
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كيفية فلقساناءن حج َتَمتُّْع 4.20.5

نية احرام

منى مكة
طواف

مكة
سعي

ترتيب

برضونتيغ
§ لونتر	جمرة

§ برمالم
7

8

654

13	ذوالحجة	/	14	ذوالحجة

	13 ،12 ،11 ،10

ذوالحجة
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روكون	حج
واجب	حج

برمالم دُمْزَدِلَفة
وقوف دعرفة

32

1

10	ذوالحجة
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حكمه حج دان عمرة
روحاني

مغهافوسكن	دوسا	دان	مراءيه	ضنجرن	شرض	 	§
كران	فغوربانن	هرتا	دان	تناض	دالم	مالكوكن	

.	اهلل	فرينته
منظاهيركن	كطاعتن	دالم	ملقساناكن	فرينته	 	§

اهلل		باضي	منخافاي	كاسيه	سايغ	دان	رحمة	
.	اهلل	درفد

1

فوليتيك
منظاهيركن	كقواتن	اومت	إسالم. 3

ايكونومي
منيغكتكن	طرف	هيدوف	اومت	إسالم	دغن	 	§

منابوغ	دالم	تابوغ	حج	سوفايا	دانا	اومت	اسالم	
منيغكت.

منيغكتكن	دانا	اومت	إسالم	دان	موجودكن	 	§
سومبر	فندافتن	بهارو.

5

سوسيال
ساليغ	مغنلي	سسام	اومت	إسالم	واالوفون	بربيذا	

بغسا	دان	نضارا.
2

دعوه
4مثمارقكن	فركمبغن	دعوه	إسالم	كسلوروه	عالم.

بيمبيغ	موريد	
	ملقساناكن	عملي
حج	دان	عمرة.

بيمبيغ	موريد	منابوغ	
سباضاي	فرسدياءن	
منونايكن	حج	دان	
عمرة	سخارا	برادب	

دان	استقامة.

نوتا ضورو
4.20.7

4.20.8

حكمه حج دان عمرة 4.20.6
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ايمبس	أي.	ار.	كود	اونتوق		مليهت	فلقساناءن	حج	تمتع.	  .1

					كمودين	لقساناكن	عملي	حج	تمتع.
بينا	فتا	فميكيرن	تنتغ	الرغن	احرام.	 	.2

لقساناكن	اكتيؤيتي	Goldfish Bowl	دالم	ممبوات	فرانخغن	كواغن	باضي	فرسدياءن	  .3

منجالني	عبادة	حج	فد	ماس	هادفن.

اكتيؤيتي

كمودين	 بركومفولن،	 سخارا	 برايكوت	 سيتواسي	 باضي	 السن	 دان	 حكوم	 بينخغكن	  .4

بنتغكن	حاصيل	فربينخغن	اندا.
برسنتوه	لالكي	دغن	فرمفوان	بوكن	محرم	كتيك	طواف. 	.i  

فغضوناءن	فايوغ	دان	كاخ	مات	هيتم		كتيك	احرام. 	.ii  

مناءيقي	scooter	كتيك	طواف	دان	سعي. 	.iii 	

.Goldfish Bowl	اكتيؤيتي	ضمبرن 	❘
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كموكاكن	حجه	اندا	تنتغ	سيتواسي	دأتس.  

هورايكن	دوا	حكمه	منونايكن	حج	دان	عمرة.  .12

  .13

نية	احرام	حج1
نية	احرام	حج	دميقات2
طواف	دكعبة3
برمالم دمزدلفة4
برضونتيغ5
منجاءوهي	الرغن	دالم	ماس	احرام6

أحمد	فرضي	كمكة	منونايكن	حج	دغن	ممبوات	فمبياياءن	فريبادي.	

ثاتاكن	مقصود	حج	دان	عمرة.  .1

ثاتاكن	حكوم	حج	دان	عمرة.  .2

ثاتاكن	دليل	نقلي	حج	دان	عمرة.  .3

جلسكن	شرط	واجب	حج	دان	عمرة.	  .4

سنارايكن	روكون	حج.  .5

جلسكن	فركارا	واجب	حج	دان	عمرة.  .6

جلسكن	عملن	سنة	حج	دان	عمرة.  .7

جلسكن	بنديغ	بيذا	انتارا	حج	دان	عمرة.  .8

جلسكن	جنيس	حج.  .9

ترغكن	كيفية	فلقساناءن	حج	تمتع.  .10

تنداكن	)ر(	باضي	روكون	حج	دان	)و(	باضي	فركارا	واجب	حج.  .11

فنيالين
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سفيكتروم علمو
 اورت سمبليهن

حلقوممريء
مريءمريء

حلقوم

راجه اورت سمبليهن فد بيناتغ  ❘

سمبليهن
2

فالجرن
14

فالجرن

مقصود سمبليهن   .1

اهلل  برفرمان:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ...
)سورة الَماِئَدة، 5: اية 3(

مقصود:
دحرامكن كفد كامو )مماكن( بغكاي، داره )يغ كلوار مغالير(، داضيغ خنزير 
)ترماسوق سموا اغضوتا توبوهث(، بيناتغ2 يغ دسمبليه بوكن كران اهلل، يغ ماتي 
ترچكيق، يغ ماتي دفوكول، يغ ماتي كران جاتوه دري تمفت يغ تيغضي، يغ 
ماتي دتندوق، يغ ماتي دماكن بيناتغ بواس، كخوالي يغ سمفت كامو سمبليه ...

مموتوغ بهاس 
مثمبليه بيناتغ يغ حالل دماكن داضيغث دغن خارا  ايستيله 

مموتوسكن اورت حلقوم دان اورت مريء.
حكوم سمبليهن  .2

واجب )سوفايا حالل دماكن داضيغث(.  
دليل نقلي سمبليهن  .3

مقصود، حكوم دان دليل سمبليهن 4.21.1
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روكون، شرط صح، فركارا سنة دان 
فركارا مكروه سمبليهن

4.21.2

َراِفع بن َخِديج مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:  .2

َم َوُذِكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه َفُكُلوُه َما َأْنَهَر الدَّ
)رواية البخاري(                                                      

مقصود:
ستياف يغ دتومفهكن دارهث دغن مثبوت نام اهلل 

مك ماكنله.

روكون
سمبليهن

فثمبليه

الت 
سمبليهن

بيناتغ 
سمبليهن

1

2

3

اد بن َأُوس مروايتكن  درفد َشدَّ
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ِإنَّ اهلَل َكَتَب ْاإِلْحَساَن 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم 

َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة َوِإَذا َذَبْحُتْم 
ْبَح َوْلُيِحدَّ  َفَأْحِسُنوا الذَّ
َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه َوْلُيِرْح 

َذِبْيَحَتُه.
)رواية مسلم(

مقصود:
سسوغضوهث اهلل  تله 

منتفكن فربواتن باءيق 
)احسان( اتس سضاال 
سسواتو. جك كاليان 

ممبونوه بيناتغ مك برالكو 
باءيقله دالم حال ترسبوت. 

جك كامو مثمبليهث، 
سضراكنله سمبليهن كامو، 
هندقله كامو مغاسه فيساو 

دان مننغكن بيناتغ سمبليهن. 

سفيكتروم علمو

   روكون سمبليهن1

بيمبيغ موريد 
ملقساناكن عملي 

سمبليهن.

نوتا ضورو

4.21.4
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الت سمبليهنبيناتغ سمبليهنفثمبليه

شرط صح سمبليهن 

ماجوريتي علماء مثاتاكن 
مقصود  اهلي كتاب اياله 
كتورونن بني إسرائيل يغ 

براضام يهودي دان نصراني.
)الَمْوُسْوَعة الِفْقِهيَّة الُكَوْيِتية(

سفيكتروم علمو

َحَياة ُمْسَتِقرَّة
حيوان يغ ممفو برضرق دغن 

برتناض. انتارا تنداث ترماسوقله 
بيناتغ ترسبوت مرونتا-رونتا 

دغن قوات ستله دسمبليه.
)َوْهَبة الُزَحْيِلي، الِفْقُه اْلَمْنَهِجي 
اِفِعي( َعَلى َمْذَهِب اْلِمام الشَّ

سفيكتروم علمو

   شرط صح سمبليهن2
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ممباريغكن بيناتغ   n
سمبليهن فد 

روسوق كيري.

بيناتغ سمبليهن

الت سمبليهن   n
اياله التن يغ تاجم 

سفرتي فيساو.

الت سمبليهن

ممباخ بسملة  n
دسنتكن فثمبليه ممباخ بسملة   

كتيك فرموالءن مثمبليه.

مغهادف قبلة  n
دسنتكن فثمبليه دان بيناتغ سمبليهن   

مغهادف اره قبلة كران قبلة اياله 
تمفت موليا باضي اومت إسالم.

مثمبليه فد وقتو سياغ  n
دسنتكن فثمبليهن دالكوكن فد   

وقتو سياغ كران دتاكوتي برالكو 
كسيلفن كتيك فثمبليهن.

فثمبليه مناجمكن فيساو  n

دسنتكن مناجمكن فيساو برفندوكن   
حديث رواية أَُبو َيْعَلى، ياءيت كامو 
هندقله مناجمكن فيساو دان مننغكن 

حيوان سمبليهن.

فثمبليه

فركارا سنة سمبليهن

جنين يغ ماتي سلفس ايبوث 
دسمبليه اتاو ماتي دالم فروت 
اتاو الهير دالم كأداءن بوكن 
حياة ُمْسَتِقرَّة، حالل دماكن 

داضيغث.

سفيكتروم علمو

   فركارا سنة سمبليهن3
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مثيقسا بيناتغ.  n

بيناتغ سمبليهن

مغضوناكن فيساو   n
يغ تومفول.

الت سمبليهن

تيدق ممباخ بسملة.  n

تيدق مغهادف قبلة.  n

مثمبليه فد وقتو مالم.  n

خونتوه مثيقسا بيناتغ 
سمبليهن تنفا سبب:
ممغضل  ليهير.   .1

مماتهكن كاكي.   .2
مغهيريت كاكي بيناتغ   .3

كتمفت سمبليهن.
مناجمكن فيساو سمبليهن   .4

دهادفن بيناتغ.

سفيكتروم علمو

مثمبليه دهادفن بيناتغ الءين.  n

فثمبليه

فركارا مكروه سمبليهن

   فركارا مكروه سمبليهن4
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1

2

3

ممبيذاكن انتارا داضيغ يغ حالل دغن داضيغ يغ حرام 
سوفايا عبادة دتريما.

دالم  تردافت  يغ  فثاكيت  درفد  ديري  مغهيندركن 
دالم  تردافت  يغ  بكتيريا  دان  توكسين  كران  بيناتغ 

داره بيناتغ تله دكلواركن.

ممفرخفت فروسيس كماتين بيناتغ يغ دسمبليه.

 water stunner فغضوناءن  §
دالم فروسيس فثمبليهن ايم 

اداله هاروس.
 electrical stunning فغضوناءن  §

دالم فثمبليهن لمبو اداله 
هاروس.

          )مذاكرة جاوتنكواس
      فتوى، 1988(

سفيكتروم علمو

فروسيس سلفس فثمبليهن.   ❘

بيمبيغ موريد 
ملقساناكن عملي 

سمبليهن.
بيمبيغ موريد برصيفت 
احسان ترهادف بيناتغ 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو
4.21.4

4.21.5

حكمه سمبليهن دري سودوت شرع دان ساءين س 4.21.3
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لقساناكن عملي سمبليهن.  .1

2.  بينا فتا فميكيرن تنتغ حكمه سمبليهن.
لقساناكن اكتيؤيتي Hot Seat باضي منخريتاكن فغالمن موريد ملقساناكن سمبليهن.   .3

بينخغكن حكوم دان السن باضي سيتواسي برايكوت سخارا بركومفولن ماللوءي   .4

خارين اينترنيت، كمودين بنتغكن حاصيل فربينخغن اندا.
فغضوناءن رنجتن ايليكتريك ترهادف بيناتغ سبلوم سمبليهن.  .a  

فثمبليهن دغن مغضوناكن ميسين.  .b  

بيناتغ دفوكول سلفس سمبليهن اونتوق ممفرخفت كماتينث.  .c  

اكتيؤيتي

عملي سمبليهن.  ❘
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ثاتاكن مقصود سمبليهن .  .1

ثاتاكن حكوم سمبليهن.  .2

ثاتاكن دليل سمبليهن.  .3

سنارايكن روكون سمبليهن.    .4
جلسكن شرط صح سمبليهن.  .5
جلسكن فركارا سنة سمبليهن.  .6

جلسكن فركارا مكروه سمبليهن.  .7
ترغكن دوا حكمه سمبليهن.  .8

.9

باضايماناكه خارا مغاتسي مسئله دأتس؟  
بينخغكن.  

فنيالين
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قربان دان عقيقه
2

فالجرن
15

فالجرن

مقصود قربان  .1

 قرباناونيت 1

دليل نقلي قربان
اهلل  برفرمان:

ژ  ژ  ڑ     ڑ   
            )سورة الَكْوَثر، 108: اية 2(

مقصود:
تونايكنله صالة كران توهنمو دان برقربانله كراناث.

بيناتغ ترنقن )األنعام( يغ دشريعتكن قربان:
§ كرباو § كمبيغ    § اونتا  

§ لمبو § بيري٢  

مثمبليه بيناتغ ترنقن )اأَلْنَعام( فد سفولوه ذوالحجة 
برتوجوان مندكتكن  اخير هاري تشريق  هيغض 

. ديري كفد اهلل

مقصود

سنة موءكد دان واجب جك برنذر حكوم

عبادة قربان دشريعتكن فد                §

تاهون كدوا هجرة 
سباضاي مغيغتي فغوربانن 

نبي إبراهيم  دان 
. انقث نبي إسماعيل

سفيكتروم علمو

مقصود، حكوم، دليل سرتا بيناتغ يغ 
دشريعتكن قربان

4.22.1
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اَْلَبَراء بن َعاِزٍب  مروايتكن 
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:
 : ََضاِحيِّ َبٌع َل َتُجوُز ِفي الأْ َأرأْ

َراُء َبيٌِّن َعَوُرَها،  َفَقاَل الأَْعوأْ
َجاُء  َوالأَْمِريَضُة َبيٌِّن َمَرُضَها، َوالأَْعرأْ
َبيٌِّن َظلأُْعَها َوالأَْكِسيُر الَِّتي َل َتنأَْقى
)رواية أبو داود(

مقصود:
امفت جنيس بيناتغ خاخت يغ 
قربان:  دجاديكن  بوليه  تيدق 
بيناتغ يغ جلس بوتا سبله،  يغ 
جلس برفثاكيت يغ تروق، يغ 

جلس تيمفغث دان يغ ضيال.

سفيكتروم علمو

شرط صح قربان، فركارا سنة دان تيمفوه فلقساناءن قربان 4.22.2

برنية 
قربان

ماس 
فلقسناءن

خوكوف 
عمور

صيفت 
النعام 

1

2

3

4

برنية قربان كتيك بيناتغ   §
دسمبليه.

سلفس صالة هاري راي   §
عيداألضحى فد 10 ذوالحجة 

هيغض تربنم ماتاهاري 
فد اخير هاري تشريق، 
ياءيت فد 13 ذوالحجة.

اونتا: 5 تاهون دان كأتس.  §
لمبو اتاو كرباو: 2 تاهون   §

دان كأتس. 
كمبيغ: 2 تاهون دان كأتس.  §
بيري٢: 1 تاهون اتاو سوده   §
برسالين ضيضي هادفن ستله 

برعمور 6 بولن.

بيبس درفد فثاكيت دان   §
كخاختن خونتوهث، 
خاخت يغ تروق فد 

ساتو ماتاث، برفثاكيت 
يغ تروق، تيمفغ اتاو 
كوروس يغ ملمفاو.

شرط صح 
قربان
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بيناتغ يغ بوليه دجاديكن قربان  ❘

اورغ يغ برقربان دسنتكن تيدق   §
برخوكور دان مموتوغ كوكوث

فد فرموالءن بولن ذوالحجة   
سهيغض سلساي برقربان. 

1

مالكوكن فثمبليهن قربان دغن   §
سنديري دان تيدق مواكيلكن كفد 

اورغ الءين جك ممفو.

2

بردعاء سماس هندق مثمبليه:
َاللَُّهمَّ َهَذا ِمنأَْك َوإَِليأَْك، َفَتَقبَّلأْ ِمنِّي

مقصود:
يا اهلل، بيناتغ اين درفدامو دان كمبالي 

كفدامو، تريماله قربانكو.

5

ملقساناكن سضاال سنة سمبليهن   §
سفرتي مغهادف اره قبلة دان الت 

سمبليهن يغ تاجم. 

3

َبُر” ِم اهلِل َواهلُل َأكأْ ممباخ “ِبسأْ  § 
دان برصلوات اتس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

كتيك مثمبليه.

4

فركارا 
سنة 
قربان
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تيمفوه ماس فلقساناءن قربان

اف٢ سهاج درفد بهاضين قربان تيدق دبنركن 
اونتوق دبريكن كفد توكغ سمبليه سباضاي اوفه.

)اإِلَماُم النََّوِوي، الَمْجُموع(

سفيكتروم علمو

قربان دالكوكن فد 10 ذوالحجة دان هاري٢ تشريق. 

بيمبيغ موريد برعزم 
اونتوق ملقساناكن قربان.

نوتا ضورو

4.22.5

قربان تيدق صح 
دالكوكن سبلوم 

10 ذوالحجة

اورغ يغ 
برقربان مكروه 
برخوكور دان 
مموتوغ كوكو

1 ذوالحجة

سنة فلقساناءن 
قربان

11 ذوالحجة

سنة فلقساناءن 
قربان

12 ذوالحجة

سنة فلقساناءن 
قربان

13 ذوالحجة

قربان تيدق 
صح دالكوكن 
سلفس تربنم 
ماتاهاري 13 

ذوالحجة

14 ذوالحجة

وقتو فثمبليهن يغ أفضل 
برموال سلفس ناءيق 

ماتاهاري سلفس صالة 
سنة عيد األضحى دان 

دوا خطبه

10 ذوالحجة
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دهديهكن كفد صحابت 
هنداي ترماسوق اورغ 

كاي اتاو جيرن٢. دماكن 
اوليه فيهق 
يغ برقربان 
دان اغضوتا 
كلوارضاث.

دصدقهكن كفد 
فقير دان ميسكين.

1/3

1/3

1/3

سفيكتروم علمو

واجب سموا داضيغ قربان باضي   §
قربان نذر دصدقهكن كفد فقير 

دان ميسكين.
✓

اورغ يغ برقربان حرام منجوال    §
داضيغ  قربان، ترماسوق كوليت، 
لمق، سوسو، كاكي، كفاال دان 

بولو بيناتغ قربان.
✗

اضيهن داضيغ قربان

فمبهاضين داضيغ قربان 4.22.3

مغاضوغكن شعار إسالم يغ مروفاكن تندا 
. تقوى باضي مندكتكن ديري كفد اهلل

1

مغحياتي سماغت فغوربانن اضوغ يغ 
  تله دالكوكن اوليه نبي إبراهيم
سوفايا سماغت ترسبوت مناءيقكن 

سماغت جهاد.

2

مغرتكن فرساوداراءن انتارا اومت 
إسالم كران صالة سنة عيد األضحى 

مغهيمفونكن سلوروه اومت إسالم.

3

 تندا برشكور كفد اهلل  اتس
سضاال نعمت سوفايا رزقي يغ دفراوليه 

سنتياس دبركتي.

4

حكمه قربان 4.22.4
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ثاتاكن مقصود قربان.  .1

ثاتاكن حكوم قربان.  .2

توليسكن دليل نقلي تونتوتن قربان.  .3

ترغكن خارا فمبهاضين داضيغ قربان.  .4

ترغكن دوا حكمه ملقساناكن عبادة قربان.  .5

باضايماناكه عبادة قربان دافت مماخو ايكونومي   .6

اومت اسالم؟ هورايكن.

فنيالين

لقساناكن اكتيؤيتي Round Robin اونتوق ممبينخغكن   .1

فرانن اندا كتيك عبادة قربان دلقساناكن.
بينا فتا فميكيرن اونتوق منجلسكن  فمبهاضين داضيغ   .2

قربان.
بينخغكن  دان  اينترنيت  ماللوءي  معلومت  خاري   .3

برايكوت سخارا  سيتواسي  باضي  السن  دان  حكوم 
بركومفولن. كمودين بنتغكن حاصيل فربينخغن اندا.

توجوان  اونتوق  لمبو  سأيكور  مثمبليه  حكوم   .a   

قربان سخارا بركوغسي.  
ملقساناكن قربان دلوار كاوسن اتاو دلوار نضارا.  .b  

فمبرين داضيغ قربان كفد اورغ بوكن إسالم.  .c  

اكتيؤيتي

درفد عائشة مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ِر  َم النَّحأْ َما َعِمَل ابأُْن آَدَم َيوأْ
َعَملاً َأَحبَّ ِإَلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
َم  ِمنأْ ِهَراَقِة َدٍم َوِإنَُّه َلَيأأِْتي َيوأْ

َلِفَها  الأِْقَياَمِة ِبُقُروِنَها َوَأظأْ
َم َلَيَقُع ِمنأْ  َعاِرَها َوِإنَّ الدَّ َوَأشأْ

اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِبَمَكاٍن َقبأَْل َأنأْ َيَقَع 
ا. ِض َفِطيُبوا ِبَها َنفأْساً َرأْ َعَلى الأْ

)رواية التِّْرِمِذي دان ابن ماجه( 
مقصود :

عملن يغ دكرجاكن اوليه انق 
آدم يغ فاليغ دسوكاءي اوليه 
اهلل فد هاري عيد األضحى 
اياله قربان. سسوغضوهث 

بيناتغ يغ دقربانكن فستي داتغ 
منموءي توانث فد هاري قيامة 
لغكف دغن تندوق، كوكو 

دان بولوث. دان سسوغضوهث 
داره سمبليهن قربان ايت 

تله مندافت تمفت ايستيميوا 
دسيسي اهلل سبلوم اي جاتوه 
كتانه، مك ضالقكنله ديريمو 

اونتوق برقربان.

سفيكتروم علمو
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مقصود، حكوم، دليل 4.22.1

مقصود عقيقه  .1

 عقيقهاونيت 2

دليل نقلي عقيقه 
درفد َسُمَرة بن ُجْنُدب مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

برسبدا:
اِبِع  السَّ َم  َيوأْ َعنأُْه  َبُح  ُيذأْ ِبَعِقيَقِتِه  َتَهٌن  ُمرأْ الأُْغَلُم 

َلُق َرأأُْسُه َوُيَسمَّى َوُيحأْ
)رواية التِّْرِمِذي(

مقصود:
ستياف انق ترضاداي دغن عقيقهث، مك فد هاري 
كتوجوه دسمبليه حيوان، دبري نام دان دخوكور 

رامبوتث.
بيناتغ ترنقن )األنعام( يغ دشريعتكن عقيقه:

§ لمبو § كرباو    § اونتا  
§ بيري٢ § كمبيغ  

سنة موءكد دان واجب جك برنذر. حكوم

بيناتغ ترنقن )األنعام( يغ دسمبليه سمفنا كالهيرن بايي. مقصود

فركاتاءن ترضاداي )الُمْرَتِهن( 
دالم حديث برمقصود انق 

ترسبوت تيدق دافت ممبري 
شفاعة كفد كدوا-دوا ايبو 

دان بافاث فد هاري قيامة 
ننتي جك ايبو بافاث تيدق 

مالكوكن عقيقه اونتوق انق 
ترسبوت.

)ابن حجر، فتح الباري(

سفيكتروم علمو
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فثمبليهن بيناتغ عقيقه مماداءي 
 دغن سأيكور كمبيغ.

سباءيق- باءيقث اياله دوا ايكور 
كمبيغ باضي انق لالكي دان 
سأيكور باضي انق فرمفوان. 

اين برداسركن حديث:
اْبِن َعبَّاٍس مروايتكن بهاوا:

َعقَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلِل َعَليأِْه 
َوَسلََّم َعنأْ الأَْحَسِن َوالأُْحَسيأِْن 

َرِضَي اهلِل َعنأُْهَما ِبَكبأَْشيأِْن 
َكبأَْشيأِْن.

)رواية النََّساِئي(
مقصود:

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تله مالكوكن 
عقيقه اونتوق حسن دان 

حسين دغن دوا ايكور كيبش 
)بيري٢( تياف٢ سأورغ.

سفيكتروم علمو

شرط صح عقيقه، فركارا سنة دان تيمفوه فلقساناءن عقيقه 4.22.2

برنية
عقيقه

ماس 
فلقسناءن

خوكوف 
عمور

صيفت 
النعام 

1

2

3

4

برنية عقيقه كتيك بيناتغ   §
دسمبليه.

ستله  دالهيركن.  §

اونتا: 5 تاهون دان كأتس.  §
لمبو اتاو كرباو: 2 تاهون   §

دان كأتس. 
كمبيغ: 2 تاهون دان كأتس.  §
بيري٢: 1 تاهون اتاو سوده   §
برسالين ضيضي هادفن ستله 

برعمور 6 بولن.

بيبس درفد فثاكيت دان   §
كخاختن خونتوهث، 
خاخت يغ تروق فد 

ساتو ماتاث، برفثاكيت 
يغ تروق، تيمفغ اتاو 
كوروس يغ ملمفاو.

شرط صح 
عقيقه
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بردعاء سماس هندق مثمبليه:
َبُر، اَللَُّهمَّ َهَذا ِمنأَْك  ِم اهلِل َواهلُل َأكأْ ِبسأْ
َوإَِليأَْك َعِقيَقٌة … )سبوت نام انق(

مقصود:
دغن نام اهلل، اهلل مها بسر. يا اهلل، بيناتغ 
اين درفدامو دان كمبالي كفدامو، اين 

عقيقه… )سبوت نام انق(.

1

مثمبليه كتيك ماتاهاري سدغ ناءيق. 2

دالكوكن فد هاري كتوجوه سلفس 
كالهيرن.

3

برصدقه دغن امس اتاو فيرق سبرت 
رامبوت بايي يغ تله دخوكور.

6

تيدق دفاته-فاتهكن تولغ بيناتغ  
سماس مموتوغ داضيغ كخوالي 

مغيكوت سندي-سنديث.

4

منخوكور رامبوت بايي سلفس 
فثمبليهن. ممبريكن نام يغ باءيق 

كفد بايي.

5

فركارا 
سنة 
عقيقه

ابن عمر مروايتكن بهاوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َماِئُكمأْ ِإَلى اهلِل  ِإنَّ َأَحبَّ َأسأْ
َمِن                                        َعبأُْد اهلِل َوَعبأُْد الرَّحأْ

)رواية مسلم(
مقصود:

 سسوغضوهث نام كالين
يغ فاليغ دخينتاءي دسيسي 

 اهلل  اياله عبد اهلل دان
َعْبُد الرحمن.

سفيكتروم علمو
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سنة موءكد

فد هاري كتوجوه كالهيرن بايي ستله سمفورنا كالهيرن سهيغض 
بايي ايت بالغ

سنة

تيمفوه فلقساناءن عقيقه
تيمفوه 

فلقساناءن 
عقيقه
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سنة دماسق دغن ماسقن يغ مانيس دان دصدقهكن سسوده دماسق. 1

منظاهيركن كشكورن كفد اهلل اتس كورنياءن خهاي مات. 1

مغهيبهكن بريتا كالهيرن سوفايا تيدق تيمبول فراسغك. 2

مثوبوركن صيفت فموره دان منجاءوهي صيفت بخيل. 3

فمبهاضين داضيغ عقيقه 4.22.3

حكمه عقيقه 4.22.4

ماسقن ايت أفضل دصدقهكن كفد اورغ ميسكين. 2

ماسقن ايت جوض سنة دماكن اوليه اورغ يغ برعقيقه. 3
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لقساناكن اكتيؤيتي Quick Quiz يغ مغوجي كفهمن موريد تنتغ عقيقه سخارا ليسن.  .1

بينا فتا فميكيرن تنتغ فربنديغن انتارا قربان دغن عقيقه.    .2

بركومفولن.  سخارا  برايكوت  سيتواسي  باضي  السن  دان  حكوم  بينخغكن   .3

كمودين، بنتغكن حاصيل فربينخغن اندا.
ممبريكن داضيغ عقيقه كفد اورغ بوكن إسالم.  .a  

ملقساناكن عبادة عقيقه تتافي تيدق برصدقة داضيغث.  .b  

فنيالين

اكتيؤيتي

ثاتاكن مقصود عقيقه.  .1

ثاتاكن حكوم عقيقه.  .2

ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن عقيقه.  .3

ترغكن خارا فمبهاضين داضيغ عقيقه.  .4

ترغكن دوا حكمه منونايكن عبادة عقيقه.  .5

 6.   حكوم عقيقه مروفاكن سنة موءكد. تتافي تردافت ايبو باف يغ

  تيدق ممفو ملقساناكنث سهيغض انق تله منخافاي اوسيا بالغ.

بريكن فندغن اندا بركاءيتن دغن سيتواسي دأتس.  
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متالمت فنشريعتن معاملة دالم إسالم 4.23.2

منونجوقكن كعاديلن اهلل  دالم مغاتور اوروسن كهيدوفن ماءنسي.  1

مغيعتراف فميليقن هرتا ماللوءي عقد يغ صح.  2

سضاال اوروسن دالم معاملة إسالم برتفتن دغن متالمت شريعة إسالم.  3

منجاض كفنتيغن فنجوال دان فمبلي سرتا فثيوا دان فميليق.  4

مندافت كريضاءن اهلل  كران مالكوكن سوروهنث دان منيغضلكن الرغنث دالم   5

اوروسن هارين.

مقصود معاملة إسالم  .1

حكوم معاملة إسالم: هاروس  .2

دليل نقلي معاملة إسالم   .3

اهلل  برفرمان:  
   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ

              )سورة الَبَقَرة، 2: اية 275(
مقصود:

فد حال اهلل تله مغحاللكن برجوال بلي دان مغحرامكن ربا.

حكوم شرع يغ بركاءيتن دغن اوروسن كواغن سفرتي جوال بلي، سيواءن، سيمفنن 
دان سباضايث.

 كونسيف معاملة إسالماونيت 1
معاملة إسالم

2

فالجرن
16

فالجرن

مقصود، حكوم دان دليل معاملة إسالم 4.23.1
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الَباِطل اداله مان2 ترنسكسي 
يغ مثالهي شرع.

)َوْهَبة الُزَحْيِلي، التَّْفِسير الُمِنير(

سفيكتروم علمو

دليل نقلي تونتوتن برعمل دغن معاملة إسالم  .1

اهلل  برفرمان:

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

)سورة النَِّساء، 4: اية 29(
مقصود:

واهاي اورغ يغ برايمان، جاغنله كامو مماكن هرتا بندا 
)باِطل(، كخوالي دغن  يغ ساله  سسام كامو دغن جالن 
فرنياضاءن يغ دالكوكن سخارا ساليغ مريضاءي انتارا كامو.

دليل نقلي انخمن تيدق برعمل دغن معاملة إسالم  .2

اهلل  برفرمان:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ  
)سورة الُمَطفِِّفين، 83: اية 1 -  6(

مقصود:
دان  تيمبغن  )دالم  منيفو  يغ  اورغ  باضي  بسر  كخالكاءن 
درفد  سوكتن  منريما  افابيال  يغ  مريك  ياءيت  سوكتن(. 
اورغ الءين مريك مغمبيلث دغن خوكوف. دان )سباليقث( 
افابيال مريك مثوكت اتاو منيمبغ اونتوق اورغ الءين، 
مريك كورغي. تيدقكه مريك مثغك اكن دبغكيتكن 

كفنتيغن ممهمي دان مغعملكن معاملة إسالم 4.23.3
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ابن عباس منخريتاكن بهاوا 
ستله نبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص سمفاي 
دمدينة، فندودوق مدينة اياله 
اورغ يغ فاليغ بوروق دالم 
حال تيمبغن، سهيغض اهلل 

منورونكن اية:

“كخالكاءن بسرله باضي 
اورغ2 يغ منيفو.”

                )رواية النََّسِائي(

سفيكتروم علمو

)هيدوف سموال سسوده ماتي(؟ فد هاري )قيامة( 
يغ امت بسر)هورو-هاراث(. هاري برديري ماءنسي 

كتيك مغهادف توهن سمستا عالم؟

دالم  صحابت  دان  نبي  كفريهاتينن  خونتوه   .3

منجاض معاملة إسالم
أبو هريرة  مروايتكن بهاوا رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َأنَّ َرُسوَل َاهلِل ملسو هيلع هللا ىلص - َمرَّ َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم، َفَأْدَخَل َيَدُه 
،  َفَقاَل: “َما َهَذا َيا َصاِحَب  ِفيَها، َفَناَلْت َأَصاِبُعُه َبَلالاً
َفَقاَل:  َرُسوَل َاهلِل.  َيا  َماُء  اَلسَّ َأَصاَبْتُه  َقاَل:  َعاِم؟”  اَلطَّ
َغشَّ  َمْن  اَلنَّاُس؟  َيَراُه  َكْي  َعاِم؛  اَلطَّ َفْوَق  َجَعْلَتُه  َأَفاَل 

َفَلْيَس ِمنِّي.
)رواية مسلم(                                                       مقصود:
سلوغضوق  دغن  بردكتن  اللو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بهاوا 
ماكنن اللو بضيندا مماسوقكن تاغنث كدالم لوغضوقن 
ايت. تيبا2 جاري بضيندا تركنا سسواتو يغ باسه. بضيندا 
ماكنن؟”  فوثا  توان  واهاي  اين  برتاث: “اف سمواث 
رسول  واهاي  هوجن،  “تركنا  منجواب:  ايت  اورغ 
اهلل. “بضيندا برسبدا: “مغاف تيدق كامو لتقكن دأتس 
سوفايا اورغ راماي دافت مليهتث؟ سسيافا يغ منيفو، 

مك دي بوكن درفد كالغنكو.
فربواتن  برمقصود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  اومت  منجادي  فنافين 
ترسبوت مثالهي سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دان فتونجوق بضيندا.
)اإلمام النََّوِوي، َشْرح َصِحيح ُمْسِلم(
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كونؤينسيونل معاملة اسالم
برسومبركن تيوري دان 

فميكيرن مانسي سماتا-مات 
برسومبركن دليل 
القراءن دان السنة

مغعملكن ربا مغحرامكن ربا
مغاندوغي عنصور جودي 

دان َغَرر
بيبس درفد عنصور 

جودي دان َغَرر
برترسكن كأونتوغن دان 

ككاياءن
برترسكن كأيمانن كفد 

 اهلل

فربنديغن انتارا معاملة إسالم دغن كونؤينسيونل  .4

فرتمبهن بايرن دالم اوروسن 
فرتوكرن بارغ دان هوتغ.

خونتوه: أيمان برهوتغ درفد 
الهام سباثق RM100.00 دغن 

شرط أيمان مستي ممباير 
.RM110.00

ربا

كسامرن دالم اوروسن معاملة يغ تيدق 
دبنركن اوليه شرع.

خونتوه: منجوال بوروغ ليار دأودارا.

َغَرر
فربواتن يغ مليبتكن فرتاروهن 

سسواتو يغ برهرض.
خونتوه: ممفرتاروهكن واغ دالم 

سسواتو فرلومباءن.

جودي

ستياف فركارا يغ ممباوا 
كروسقن.

خونتوه: مالكوكن ترنسكسي 
بارغ ترالرغ سفرتي 

سنجات افي كفد كانق2.

َضَرر 14

23

عنصور يغ 
دحرامكن 
دالم معاملة 

إسالم

عنصور يغ دحرامكن دالم معاملة إسالم 4.23.4

ربا دالم معاملة إسالم تربهاضي 
كفد دوا بهاضين:

ِرَبا الُدُيون )ربا هوتغ(  .1

ِرَبا الُبُيوع )ربا جوال بلي(  .2

ماناكاال علماء مذهب شافعي، 
ممبهاضيكن ربا كفد تيض:

ربا الَفْضِل   .1

ربا الَنِسيَئة   .2

ربا الَيِد   .3

)َوْهَبة الُزَحْيِلي، الِفْقُه اْلَمْنَهِجي 
اِفِعي( َعَلى َمْذَهِب اإْلِمام الشَّ

سفيكتروم علمو
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فغرتين، روكون دان شرط عقد دالم معاملة إسالم4.23.5

ايكتن، سيمفولن بهاس 
ايجاب دان قبول دالم اوروسن فرنياضاءن دان كواغن. ايستيله 
 )َوْهَبة الُزَحْيِلي، الِفْقه اإلْسَلِمي َوَأِدلَُّته(

مقصود عقد دالم معاملة إسالم1

روكون دان شرط عقد2

 روكون
عقد

 سسواتو يغ
دعقدكن

بارغهرض
12

 فيهق يغ 
برعقد

صيغة

فمبليفنجوال
12

قبولايجاب
12
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فيهق يغ برعقد
فنجوال دان فمبلي مستيله: 

§ بالغ
§ برعقل

§ ممفو ممليهارا دان 
مغوروس هرتاث

1

مليبتكن دوا فيهق دان 
بيبس ممبوات فيليهن.  

2

1

فركارا يغ دعقدكن
مستيله وجود كتيك عقد 

برالكو.  1

بارغ اتاو فرخدمتن يغ 
دعقدكن اداله حالل.  2

دافت دسرهكن كتيك 
عقد.  3

2

اِمِت مروايتكن  ُعَباَدة بن الصَّ
بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ُة  َهِب، َواْلِفضَّ َهُب ِبالذَّ اَلذَّ
ِعيُر  ِة، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِّ َوالشَّ ِباْلِفضَّ

ِعيِر، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر،  ِبالشَّ
َواْلِمْلُح ِباْلِمْلِح، ِمْثالاً ِبِمْثٍل، 
ا ِبَيٍد، َفِإَذا  َسَواءاً ِبَسَواٍء، َيداً

ِاْخَتَلَفْت َهِذِه َاْلَْصَناُف َفِبيُعوا 
ا ِبَيٍد.  َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيداً

)رواية مسلم(
مقصود:

فرتوكرن امس دغن امس، 
فيرق دغن فيرق، ضندوم دغن 
ضندوم، برلي دغن برلي، تمر 

دغن تمر، دان ضارم دغن 
ضارم ، مستيله دغن قدر 

)تيمبغن/سوكتن( يغ سام، 
دان مستيله دغن فثرهن سرنتق 

)دالم ساتو مجليس(.

سفيكتروم علمو

شرط2 عقد دالم معاملة إسالم 4.23.5
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صيغة
لفظ إيجاب دان لفظ قبول اداله سفادن.

خونتوه:
علي مثاتاكن لفظ ايجاب دغن بركات: “ساي 
 ”.RM100.00 بلي سهالي باجو اين دغن هرض

دان أحمد بركات: “يا”، ياءيت برستوجو منريما 
تاورن ترسبوت.

1

لفظ إيجاب دان لفظ قبول تيدق دأيكت دغن شرط 
ترتنتو.

خونتوه:
عبداهلل مثاتاكن “ساي جوال باسيكل اين كفد 

اوق دغن هرض RM1 000.00 افابيال ساي مثامبوغ 
فالجرن كلوار نضارا.” 

2

لفظ إيجاب دان لفظ قبول دالم ساتو فرتموان. 3

3

حكوم سكيم خفت كاي 
اياله حرام، كران مغاندوغي 
عنصور۲ جودي، ربا دان  
َغَرر. اومت إسالم دالرغ 

ترليبت دغن سكيم اين.

سفيكتروم علمو

135

بيدغ فقـه



افاكه مقصود معاملة إسالم؟  .1

ثاتاكن دليل معاملة إسالم.  .2

جلسكن امفت متالمت فنشريعتن معاملة دالم إسالم.  .3

سنارايكن روكون عقد.  .4

5.  جلسكن شرط عقد دالم معاملة إسالم.

.6

     هورايكن فندغن اندا برداسركن فثاتاءن دأتس.

فنيالين

لقساناكن اكتيؤيتي Idea Rush باضي مثاتاكن كواجيبن مغعملكن معاملة إسالم.  .1

بينا فتا فميكيرن تنتغ فربيذاءن انتارا معاملة إسالم دغن كونؤينسيونل.  .2

اينفو  حاصيلكن  اينترنيت.  ماللوءي  عقد  روكون  مغناءي  معلومت  خاري   .3

 سخارا بركومفولن بركاءيتن دغن روكون عقد. موات ناءيق اينفو 
ترسبوت كميديا سوسيال.

بركومفولن،  برايكوت سخارا  سيتواسي  باضي  السن  دان  بينخغكن حكوم   .4

كمودين بنتغكن حاصيل فربينخغن اندا.
ربا دالم هوتغ.  .i  

جوال بلي مرخون.  .ii  

.)Video Conference( عقد جوال بلي ماللوءي تيلي سيدغ  .iii  

اكتيؤيتي
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 جنيس عقد دالم معاملة إسالماونيت 2

جنيس عقد 
دالم معاملة 

إسالم

فركوغسين
§ ُمَشاَرَكة
§ ُمَضاَرَبة

اضين
§ َوَكاَلة

فرتوكرن
§ جوال بلي

§ سيواءن

1

كباجيقن
§ ِهَبة

§ َقْرض
وقف   §

وديعة   §

2

جامينن
§ َكَفاَلة
§ َرْهن

5

4
3

جنيس عقد دالم معاملة إسالم 4.23.6
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فركوغسين

جيق
كبا

فرتوكرن

الم
 إس

املة

م مع
جنيس عقد        دال سواتو عقد فرتوكرن بارغ دغن بارغ 

دغن فرستوجوان فنجوال دان فمبلي.
مقصود

 ممبلي ماكنن دكنتين سكوله
دغن دوءيت.

خونتوه

عقد باضي مثرهكن سسواتو يغ 
برمنفعت يغ بوليه دبريكن سخارا 

سيوا دغن فمبايرن ترتنتو.

مقصود

سيواءن رومه.  خونتوه

جوال بلي  i

سيواءن  ii

فرتوكرن  .1

انتارا هرتا يغ بوليه دجاديكن معاملة.  ❘

فغرتين دان خونتوه جنيس عقد دالم معاملة إسالم 4.23.6
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فركوغسين

ايجين
جيقن

كبا

الم
 إس

املة

م مع
جنيس عقد        دال

َوِديَعة  iv

ممبريكن سسواتو سخارا فرخوما دغن ريال هاتي 
كفد اورغ الءين كتيك فمبري ماسيه هيدوف.

مقصود

ممبريكن سبواه رومه كفد انق. خونتوه

ممبريكن هوتغ واغ كفد اورغ الءين تنفا 
سبارغ ايمبوهن )فاءيده( دان فرلو ممباير 

كمبالي دغن جومله يغ سام.

مقصود

ممبريكن فينجمن واغ RM100.00 اونتوق 
كضوناءن فريبادي.

خونتوه

موقفكن هرتا يغ دافت دأمبيل  سرتا ككل 
فيزيكلث )عينث(، اونتوق فغضوناءن يغ باءيق سرتا 

. برتوجوان مندافت كريضاءن اهلل

مقصود

موقفكن رومه اونتوق فوست فنجاضاءن انق2 يتيم. خونتوه

ممبريكن سسواتو بارغ كفد اورغ الءين 
اضر دافت دسيمفن دان دفليهارا سفرتي يغ 

سفاتوتث.

مقصود

سيمفنن واغ. خونتوه

ِهَبة  i

َقْرض  ii

َوَقف  iii

كباجيقن  .2
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فرتوكرن

اتاو  هرتا  سسواتو  منتفكن  يغ  عقد 
فرنياضاءن يغ دكوغسي برسام اوليه دوا 

اورغ اتاو لبيه.

مقصود

فركوغسين اونتوق منوبوهكن شريكت 
فرنياضاءن.

خونتوه

عقد يغ دالكوكن اوليه فمودل دغن 
مثرهكن مودلث كفد فغوسها اضر 

دافت دنياضاكن دان كأونتوغن 
دبهاضيكن انتارا مريك.

مقصود

فمودل ممبريكن RM10 000.00 كفد 
فغوسها اونتوق فرنياضاءن بواه-بواهن، 
دان قدر كأونتوغن يغ دفرستوجوءي 60% 
اونتوق فغوسها دان %40 اونتوق فمودل. 

خونتوه

ُمَشاَرَكة  i

ُمَضاَرَبة  ii

فركوغسين  .3

جامينن

سين
وغ

رك
ف

الم
 إس

ملة
 معا

  دالم
جنيس عقد      

ضورو ممبيمبيغ موريد 
ملقساناكن معاملة 

إسالم سخارا برادب 
دان استقامة.

نوتا ضورو
4.23.7
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جيقن
كبا

مواكيلكن فكرجاءن ترتنتو يغ بوليه دكرجاكن 
كفد اورغ الءين.

مقصود

أرشد مواكيلكن شفيق اونتوق منجوال سبواه 
رومهث دان شفيق اكن دباير ايمبوهن يغ 

دفرستوجوءي. 

خونتوه

جامينن يغ دبريكن اوليه فنجامين كفد اورغ 
يغ دجامين اتس سسواتو ترنسكسي.

مقصود

محمد منجادي فنجامين كفد أحمد يغ 
ممبوات فمبياياءن درفد سبواه بغك.

خونتوه

مغضادايكن سسواتو بارغ سباضاي جامينن 
ترهادف هوتغ.

مقصود

ميمونة مغضادايكن ضلغ امس كفد بغك 
باضي مندافتكن فينجمن درفد بغك.

خونتوه

َوَكاَلة  i

َكَفاَلة  i

َرْهن  ii

اضين  .4

جامينن  .5

جامينن

اضين

الم
 إس

ملة
 معا

  دالم
جنيس عقد      
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ثاتاكن فغرتين مقصود سرتا خونتوه باضي عقد برايكوت:  .1

سيواءن  § مشاركة    § جوال بلي   §  
وكالة  § هيبة    § مضاربة    §  
وقف  § كفالة    § قرض   §  

وديعة  § رهن    §  
2.     جوم منابوغ اونتوق ماس دفن اندا

راملكن اف2 يغ اكن ترجادي سكيراث اينديؤيدو تيدق ملقساناكن    
فركارا دأتس.

فنيالين

لقسانكن اكتيؤيتي Hot  Seat باضي منخريتاكن   .1

فغالمن موريد ملقساناكن عقد دالم إسالم.
بينا فتا فميكيرن جنيس عقد دالم معاملة إسالم.   .2

بينخغكن حكوم دان السن باضي سيتواسي   .3

برايكوت سخارا بركومفولن، كمودين  
بنتغكن حاصيل فربينخغن اندا.

.)online( فمبلين بارغن ماللوءي اينترنيت  .i  

فمبلين حيوان فليهاراءن.  .ii  

فغومفولن واغ سخارا سيستم كوتو.  .iii  

اكتيؤيتي

.Hot  Seat ضمبرن اكتيؤيتي  ❘
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صالة سنة ضحى دان صالة سنة ضرهان
2

فالجرن
17

فالجرن

مقصود دان حكوم صالة ضحى   .1

دليل  .2

أبو ُهَرْيَرَة  مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َأْوَصاِني َخِليِلي ملسو هيلع هللا ىلص ِبَثَلٍث َل َأَدُعُهنَّ َحتَّى َأُموَت 
َحى َوَنْوٍم  َصْوِم َثَل َثِة َأيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَصَلِة الضُّ

َعَلى ِوْتٍر.
)رواية البخاري(

مقصود:
ككاسيهكو ملسو هيلع هللا ىلص تله موصيتكن كفداكو تيض فركارا 
اخير  سهيغض  تيغضلكن  اكو  فرنه  اكن  تيدق  يغ 
حياتكو؛ برفواسا تيض هاري ستياف بولن )هجرة(، 
مغرجاكن  دان  ضحى  صالة  ركعة  دوا  مغرجاكن 

صالة وتر سبلوم تيدور.

صلة سنة ضحىاونيت 1

صالة سنة يغ دالكوكن فد وقتو انتارا ناءيق 
سبلوم  هيغض  شروق  سلفس  ماتاهاري 

ضلينخير ماتاهاري.

مقصود

سنة موءكد حكوم

مقصود، حكوم دان دليل صالة سنة ضحى 4.24.1

أبو َذر الِغَفاِري  مروايتكن دالم 
حديث قدسي، اهلل برفرمان:

َيا اْبَن آَدَم اْرَكْع ِلي ِمْن َأوَِّل 
النََّهاِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت َأْكِفَك 

آِخَرُه
)رواية التِّْرِمِذي(

مقصود: 
واهاي انق آدم، كرجاكنله 
امفت ركعة فد فرموالءن 

سياغ )صالة ضحى(، فستي  
اكو خوكوفكن كفرلوانمو 

سمفاي كفتغ.

سفيكتروم علمو

وقتو ضحى  اداله سلفس 28  
مينيت وقتو شروق سهيغض 

ماسوق وقتو ظهر.
)فجابت مفتي والية فرسكوتوان(

سفيكتروم علمو
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1
مندكتكن ديري 

كفد اهلل  باضي 
مراءيه كاسيه سايغ 

. درفد اهلل

2
ممبوقتيكن 
كطاعتن 

  كفد اهلل
ستياف ماس.

3
مندافت  
رحمة دان 
رزقي درفد 

. اهلل

نية

لفظ نية:
َحى َرْكَعَتْيِن ِلِ َتَعاَلى. ُأَصلِّي ُسنََََّة الضُّ

مقصود:
سهاج اكو صالة سنة ضحى دوا ركعة 

كران اهلل تعالى.
2، 4، 6، اتاو 8 ركعةبيلغن ركعة

خارا 
فلقساناءن

 دضالقكن سخارا برسنديرين.

باخاءن دالم 
صالة

ركعة كدواركعة فرتام
سورة الفاتحة

ْمس  سورة الشَّ
 اتاو سورة الءين

َحى اتاو  سورة الضُّ
سورة الءين

مثمفورناكن روكون۲ يغ الءين سهيغض ممبري سالم

كيفية منونايكن صالة سنة ضحى 4.24.3

حكمه منونايكن صالة سنة ضحى 4.24.4

عائشة  بركات: سلفس 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منونايكن صالة 

ضحى بضيندا ممباخ:
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َوُتْب َعَليَّ إِنََّك 

أَْنَت التَّوَّاُب اْلَغُفوُر.
مقصود:

يا اهلل، امفونيله اكو، رحمتيله 
اكو، دان فركننكنله توبة كفد 

اكو. سسوغضوهث اغكاو 
مها فنريما توبة، مها فغمفون 

)سباثق 100 كالي(.
)البخاري، األدب المفرد(

سفيكتروم علمو

بيمبيغ موريد 
ملقساناكن صالة سنة 
ضحى سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو
4.24.5

اِفِعي( )َوْهَبة الُزَحْيِلي، الِفْقُه اْلَمْنَهِجي َعَلى َمْذَهِب اْلِمام الشَّ
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عملنعملن
عملكن دعاء اين سلفس 

صالة سنة ضحى:

َحاَء َضَحاُؤَك  اللَُّهمَّ إنَّ الضُّ
َواْلَبَهاَء َبَهاُؤَك

َواْلَجَماَل َجَماُلَك
ُتَك َة ُقوَّ َواْلُقوَّ

َواْلُقْدَرَة ُقْدَرُتَك
َواْلِعْصَمَة ِعْصَمُتَك.

اللَُّهمَّ إْن َكاَن ِرْزِقي ِفي 
َماِء َفَأْنِزْلُه السَّ

َوِإْن َكاَن ِفي اْلَْرِض َفَأْخِرْجُه 
ْرُه ًرا َفَيسِّ َوِإْن َكاَن َمَعسَّ
ْرُه َوِإْن َكاَن َحَراًما َفَطهِّ

ْبُه َوِإْن َكاَن َبِعيًدا َفَقرِّ
ِبَحقِّ ُضَحاِئَك َوَبَهاِئَك 

ِتَك َوُقْدَرِتَك  َوَجَماِلَك َوُقوَّ
آِتِني َما آَتْيَت ِعَباَدَك 

اِلِحيَن. الصَّ
)حاشية الجمل(

فنيالين

لقساناكن عملي صالة سنة ضحى.   .1

بينا فتا فميكيرن تنتغ حكمه صالة سنة ضحى.  .2

3. لقساناكن اكتيؤيتي Hot  Seat باضي منخريتاكن فغالمن 
موريد ملقساناكن صالة سنة ضحى.

حاصيلكن فرسمبهن Powerpoint تنتغ كيفية مغرجاكن   .4

صالة سنة ضحى.
بنتغكنث ددالم كلس  §  

موات ناءيق كأينترنيت  §  

اكتيؤيتي

ثاتاكن مقصود صالة ضحى.  .1

ثاتاكن حكوم صالة ضحى.  .2

ثاتاكن دليل صالة ضحى.   .3

ترغكن كيفية منونايكن صالة سنة  ضحى.  .4

ترغكن دوا حكمه صالة سنة ضحى.  .5

 6.    مشاركت مغغضف صالة سنة ضحى سماتا-مات

  اونتوق منجادي كاي.

هورايكن حجه اندا اونتوق ممفربتول   
اغضفن ترسبوت.
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صلة سنة ضرهاناونيت 2

مقصود دان حكوم صالة ضرهان  .1

دليل  .2

الُمِغيَرة بن شعبة  مروايتكن بهوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
برسبدا:

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِل َل َيْنَكِسَفاِن  إنَّ الشَّ
ِلَمْوِت َأَحٍد َوَل ِلَحَياِتِه، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفاْدُعوا اَل 

َوَصلُّوا َحتَّى َتْنَكِشَف.
)رواية مسلم(

مقصود: 
سسوغضوهث ماتاهاري دان بولن اياله تندا ككواساءن 
اهلل، تيدق ترجادي ضرهان ماتاهاري دان بولن كران 
كامو  افابيال  اتاوفون كهيدوفنث.  كماتين سساورغ 
ديريكنله صالة  دان  بردعاءله  مك  ضرهان،  مليهت 

هيغض ضرهان ترسبوت براللو.

صالة يغ دالكوكن كتيك برالكو ضرهان 
 ماتاهاري اتاو ضرهان بولن دغن خارا2

يغ ترتنتو.

مقصود

سنة موءكد حكوم

تاريخ فنشريعتن:
صالة سنة ضرهان ماتاهاري   §

فد تاهون كدوا هجرة
صالة سنة ضرهان بولن فد   §

تاهون كليم هجرة.

سفيكتروم علمو

انتارا عملن يغ دأنجوركن 
كتيك ضرهان ترماسوقله:

صالة سنة ضرهان  .i
ممفرباثق استغفار  .ii

بردعاء  .iii
برتكبير  .iv
برصدقه  .v

سفيكتروم علمو

سلفس صالة، سنة دباخاكن 
خطبه. دالكوكن دوا كالي 

مغيكوت روكون2 دان 
شرط2 خطبه جمعة.

)اِلَماُم النََّوِوي، الَمْجُموع 
شرح المهذب(

سفيكتروم علمو مقصود، حكوم دان دليل صالة سنة ضرهان 4.24.2
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حكمه منونايكن صالة سنة ضرهان 4.24.4

بيمبيغ موريد 
ملقساناكن صالة سنة 
ضرهان سخارا برادب 

دان استقامة.

نوتا ضورو
4.24.5

 مغينصافي ككواساءن اهلل  ترهادف
فنخيفتاءن عالم سمستا اضر سنتياس برشكور 

دأتس نعمت يغ دبريكن.
1

مموهون كأمفونن كفد اهلل  ترهادف سضاال 
دوسا يغ دالكوكن سام اد سغاج اتاو تيدق سغاج.

2

ممبريكن فرايغتن سوفايا ماءنسي تيدق مالكوكن 
كروسقن دان كموغكرن.

3

ممندو ماءنسي منتوحيدكن اهلل  كران 
منيغضلكن عملن خرافة سماس ضرهان.

4

مندافت ضنجرن فهاال ملقساناكن كطاعتن كفد 
اهلل  كران مغيكوت سنة نبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

5

147

بيدغ فقـه



نية

ضرهان بولن
ُأَصلِّي ُسنََّة اْلُخُسوِف َرْكَعَتْيِن ِإَماًما/َمْأُموًما ِلِ َتَعالَى.

مقصود:
سهاج اكو صالة سنة ضرهان بولن دوا ركعة منجادي امام/مأموم كران 

اهلل تعالى.

ضرهان ماتاهاري
ُأَصلِّي ُسنََّة اْلُكُسوِف َرْكَعَتْيِن ِإَماًما/َمْأُموًما ِلِ َتَعالَى.

مقصود: 
امام/مأموم  ماتاهاري دوا ركعة منجادي  اكو صالة سنة ضرهان  سهاج 

كران اهلل تعالى.

2 ركعةبيلغن ركعة

دالكوكن كتيك برالكو ضرهان ماتاهاري اتاو ضرهان بولنوقتو

خارا 
دضالقكن سخارا برجماعهفلقساناءن

كيفية منونايكن صالة سنة ضرهان 4.24.3
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باخاءن دالم 
صالة

ركعة كدواركعة فرتام

سورة الفاتحة دان سورة الءين

ركوع
فرتام

سباءيق-باءيقث ممنجغكن قدر 
روكوع سفرتي قدر فنجغ 

باخاءن سورة فد ركعة فرتام

سباءيق-باءيقث ممنجغكن قدر 
روكوع سفرتي قدر فنجغ باخاءن 

سورة فد ركعة كدوا

سورة الفاتحة دان سورة الءينقيام

ركوع
كدوا

سباءيق-باءيقث فنجغ روكوع 
سفرتي قدر فنجغ باخاءن فد 

ركعة فرتام اونتوق كالي كدوا

سباءيق-باءيقث فنجغ روكوع سفرتي 
قدر فنجغ باخاءن فد ركعة كدوا 

اونتوق كالي كدوا

مثمفورناكن روكون۲ يغ الءين سهيغض ممبري سالم
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ثاتاكن مقصود صالة ضرهان.  .1

ثاتاكن حكوم صالة ضرهان.  .2

ثاتاكن دليل صالة ضرهان.  .3

جلسكن كيفية منونايكن صالة سنة ضرهان.  .4

ترغكن دوا حكمه صالة سنة ضرهان.  .5

 .6

افاكه تيندقن اندا افابيال فينومينا ترسبوت برالكو؟  

فنيالين

لقساناكن عملي صالة سنة ضرهان.   .1

بينا فتا فميكيرن فربنديغن صالة سنة ضرهان دان صالة سنة ضحى.  .2

   .Flipped Classroom لقساناكن اكتيؤيتي  .3
      i. سنارايكن تيض ايسي خطبه.

ii. بينخغكن ددالم كلس حاصيل توضسن اندا.   
لقساناكن اكتيؤيتي الوتن كفالنيتاريوم نضارا اونتوق مندغر تعليمت تنتغ    .4
ضرهان. موريد دمينتا منوليس الفورن. كمودين ممبنتغكنث ددالم كلس.

بينخغكن تنتغ كفرخاياءن خرافة يغ بركاءيتن دغن ضرهان.   .5 
بنتغكنث ددالم كلس.

اكتيؤيتي
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فالجرن  18
154 	 	 كراجاءن	خلفاء	الراشدين	

فالجرن  19
163 	 	 	 كراجاءن	أمية	

فالجرن  20
171 	 	 	 كراجاءن	عباسية	

فالجرن  21
179 	 كأوغضولن توكوه	امفت	مذهب	

 کاندوغن بيدغ سيرة 
دان تمدون إسالم

سيرة دان
تمدون إسالم

َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َخْيُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن 

َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم.
)رواية البخاري(

مقصود:
	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	برسبدا:

سباءيق-باءيق	كالين	اياله	
قرونكو،	كمودين	اومت	سلفس	
ايت	دان	اومت	سلفس	ايت.

❘  Masjid Quba', Madinah 151



كراجاءن إسالم برجاي مغواساءي دنيا سالما 1400 تاهون الماث.

فوست	فمرينتهن:	مدينة  §
فيمفينن	رسول	اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  §

	زمان
خلفاء الراشدين

11H –	40H
)632M –	661M(

فوست	فمرينتهن:	مدينة  §
خليفة:   §

- أبو	بكر	الصديق  
- عمر	بن الخطاب 	
- عثمان بن عفان  

- علي بن أبي طالب  

Baghdad

ايرا فمرينتهن 
كراجاءن إسالم 

5.10.1

زمان
رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص

1H – 11H
)622M –	632M(

ARAB SAUDI

IRAN

IRAQ

1

2
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	زمان
كراجاءن	عباسية

132H –	656H
)750M –	1258M(

	زمان
كراجاءن	أمية
41H –	132H

)661M –	750M(

فوست	فمرينتهن:	دمشق  §
خليفة يغ	تركنل:  §

- ُمَعاِوَية بن أَِبي ُسِفَيان   
- َعبُد الَمِلك بن َمْرَوان 
- الَولِيد بن عبد الَمِلك
- ُعَمر بن َعبُد اْلَعِزيز   

فوست	فمرينتهن:	بغداد   §
خليفة يغ	تركنل:  §

فَّاح - أبَُو الَعَباس السَّ  
- أُبو َجْعَفر الَمْنُصور  

- َهاُرون الرَِّشيد   
- أُبو َجْعَفر الَمْأُمون    

فوست	فمرينتهن:	أيسطنبول  §
سلطان يغ	تركنل:  §

	)Ertughrul(	ُعثَمان ُارُتوْغُرل -  
- ُأرَخان

- محمد الَفاِتح	 	
- ُسَلْيَمان الَقاُنوِني  

انتارا	تاهون	656	هجرة	
هيغض	698	هجرة	سلفس	
كجاتوهن	كراجاءن	عباسية	
دبغداد،	كراجاءن	عباسية	

دتروسكن	دمصر.

سفيكتروم علمو

Madinah

Kaherah

Amman

Damsyik

Istanbul

Mekah
Taif

Jeddah

JORDAN

SYRIA

TURKI

MESIR

	زمان
كراجاءن	عثمانية
698H –	1341H

)1299M –	1924M(

3

4

5
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برفندغن جاءوه
مغارهكن	َزْيد بن َثاِبت	

مغتواءي	اوسها	مغهيمفونكن	
توليسن	اية	القرءان	يغ	تردافت	

فد	كفيغن۲	باتو،	تولغ،	
فلفه	تمر	دان	كوليت	حيوان	
	القرءان	 كران	راماي	
ترقربان	دالم	ففرغن	َيَمامة.

18
فالجرن

كراجاءن خلفاء الراشدين

مغملكن شورى
مغمبيل	كيرا	فندغن	فارا	
صحابت	دالم	مننتوكن	

ستراتيضي	ففرغن	مننتغ	تنترا	
روم،	دغن	ستراتيضي	فمبهاضين	
امفت	فاسوقن	تنترا	سهيغض	
برجاي	مناون	نضري	شام.

تضس
تضس	دالم	ممرغي	

ضولوغن	مرتد،	نبي	فلسو	
دان	ضولوغن	يغ	اغضن	

ممباير	زكاة.

 ستيا دغن ارهن
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

منروسكن	تيندقن	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	
اونتوق	مغهانتر	ُأَساَمة بن َزيد	
سباضاي	فغليما	اغكتن	تنترا	إسالم	
	)Ghassan(	ان كفد	كراجاءن َغسَّ
	كران	تله	ممبونوه	اوتوسن

رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص.

 أبو بكر
 الصديق		بكر	أبو	سيدنا	اوخفن

سلفس	دالنتيق	منجادي	
خليفة:

...“سكيراث	اكو	دجالن	
يغ	بنر،	بريله	بنتوان.	
سكيراث	اكو	مثيمفغ،	

تضورله.	كبنرن	اياله	امانة،	
فندوستاءن	اياله	خيانة.	
طاعتيله	كفداكو	سالما	
		اهلل	منطاعتي	اكو

دان	رسولث	دان	سكيراث	
		اهلل	ايغكركفد	اكو

دان	رسول،	مك	لوفوتله	
كطاعتنمو	كفداكو”.

سفيكتروم علمو

خيري كفيمفينن خلفاء الراشدين 5.10.2

http://bukuteks.
dbp.gov.my/media.

php?id=2003

 صيفت	دان
	روايت	هيدوف
خلفاء الراشدين		
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تضس
مغضنتيكن	كفيمفينن	

َخاِلد	بن	الَولِيد	سباضاي	
فغليما	اغكتن	تنترا	إسالم	
دغن	أبو ُعبَيَدة بن الَجرَّاح	

سماس	فرغ	يمامة.

برفيكيرن تربوك
برسديا	دتضور	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	
دان	منريما	فندافت	درفد	
		الصديق	بكر	أبو	صحابتث
	تنتغ	فمبيبسن	تاونن	فرغ
بدر	كران	مغحرمتي	
كفوتوسن	مشوارت.

خكف
منوبوهكن	مجليس	شورى	 	§
دان	ببراف	جابتن	بهارو	
)الِديَوان(	سرتا	مغمس	
كيني	بيت	المال	باضي	

مليخينكن	فنتدبيرن	نضارا.
بلياو	جوض	ممبهاضيكن	 	§
والية	إسالم	كفد	ببراف	
بهاضين	فنتدبيرن	دباوه	

كواس	سأورغ	ضابنور	يغ	
خكف	سفرتي	ُمَعاِوية بن أبو 
ُسفيان دان	َعْمُرو بن الَعاص.

عاديل
	ممستيكن	كباجيقن

رعيت	ترفليهارا	دغن	
منينجاو	سنديري	كأداءن	
رعيتث	ترماسوق	مثامر	
سباضاي	رعيت	بياسا.

عمر بن 
 الخطاب

	 عمر بن الخطاب	اوخفن
سلفس	دالنتيق	منجادي	خليفة:
...	“دالم	منونايكن	توضس،	
مك	القرءان	اياله	فندوانكو	

دان	اكو	اكن	مغيكوتي	ججق	
لغكه	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	دان	أبو	
بكر.	سكيراث	اكو	دجالن	
يغ	بنر،	ايكوتيله	اكو،	دان	
سكيراث	اكو	مثيمفغ	دري	

جالن	يغ	بنر،	مك	فربتولكنله	
اكو	اضر	تيدق	كهيلغن	اره.”

سفيكتروم علمو
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برفندغن جاءوه
منوبوهكن	جاواتنكواس	

خاص	فمبوكوان	القرءان	يغ	
دكتواءي	اوليه	َزيد	بن	َثاِبت	

مغضوناكن	لهجة	عرب	
قريش	يغ	دكنلي	سباضاي	

مصحف	عثماني	دمي	
ممليهارا	كسوخين	القرءان.

اينوؤاتيف
منوبوهكن	اغكتن	تنترا	
الءوت	إسالم	سهيغض	

برجاي	ملواسكن	ايمفاير	
	إسالم	خصوصث	دشام

دان	مصر.

برفيكيرن تربوك
§ ملوغضركن	شرط	

فغضوناءن	هرتا	بيت	المال.
بلياو	جوض	تله	 	§

ممبنركن	صحابت	
كلوار	دري	كوتا	مدينة.

فريهاتين
§ مثومبغكن	هرتا	دان	

ككاياءنث	اونتوق	
فرتاهنن	نضارا.

§ بلياو	جوض	ممبسركن	
مسجد	نبوي	اونتوق	

كفرلوان	دان	كسليساءن	
اومت	إسالم.

عثمان بن 
 عفان

اوخفن	عثمان بن عفان	
سلفس	دالنتيق	منجادي	

خليفة:
...“سسوغضوهث	كهيدوفن	
ددنيا	اين	هاثاله	مروفاكن	

فرماءينن	يغ	مالاليكن.	دأخيرة	
كلق	سيقساءن	يغ	فديه	باضي	
يغ	مغيغكري	سرتا	كريضاءن	

اهلل		باضي	يغ	طاعة.”

سفيكتروم علمو
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برفندغن جاءوه
منغضوهكن	حكومن	

قصاص	ترهادف	فمبونوه	
خليفة عثمان	بن	عفان	
كران	كاداءن	نضارا	يغ	
ماسيه	هورو-هارا	دان	
دكواساءي	اوليه	فواق	

فمبرونتق.

براني
مثرتاءي	همفير	كسموا	 	§
ففرغن	سفرتي	فرغ	بدر	

دان	فرغ	َخْيَبر	سرتا	
براد	دباريسن	هادفن.
سغضوف	منريما	جاوتن	 	§

خليفة	واالوفون	مغتاهوءي	
ببنن	يغ	باكل	دهادفي.

تضس	
ممخت	ببراف	ضابنور	
يغ	دالنتيق	اوليه	خليفة	

عثمان	سفرتي	معاوية بن 
أبي سفيان	دان	أبو موسى 
األشعري	اونتوق	مرداكن	
كمارهن	فواق	فمبرونتق.

	اوخفن	علي بن أبي
طالب 	سلفس	دالنتيق	

منجادي	خليفة:
“سأورغ	إسالم	يغ	سجاتي	
اداله	يغ	مغضوناكن	ليده	دان	

	اغضوتاث	كاءره	كبنرن
دان	برلومبا-لومبا	ممبوات	
		اهلل	طاعتيله	كباءيقن.
دان	جاءوهي	الرغنث.	
جك	مليهت	كباءيقن،	
مك	سمفورناكنله	دان	
جك	مليهت	كجاهتن،	

تيغضلكنله.”

سفيكتروم علمو علي بن أبي 
 طالب

برعلمو
مميليقي	كتيغضين	علمو	

دالم	فلباضاي	بيدغ	
سهيغض	دالنتيق	سباضاي	

حاكيم	ديمن.
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خليفة عمر بن الخطاب:
ممفركنلكن	فلباضاي	  §
خوكاي	بهارو	سفرتي	

خوكاي	ِجزَيْة دان خراج.
مماجوكن	سيستم	فغاءيرن	  §

دان	ساليرن	ماللوءي	فمبيناءن	
تروسن	َأِميُر الُمْؤِمِنين	دمصر	

دان	ايمفغن	أُبو موسى 
دبصرة.

مغمس	كيني	اينستيتوسي	  §
بيت	المال	دان	منروك	

تانه	بهارو	اونتوق	ممفرباثق	
حاصيل	فرتانين.

خليفة علي بن أبو طالب:
منروسكن	كوتيفن	ِجْزَية	يغ	

دكناكن	ترهادف	ضولوغن	ِذمِّي.

خليفة	أبو	بكر الصديق:
برجاي	ممرغي	

ضولوغن	مرتد،	نبي	
فلسو	دان	ضولوغن	يغ	
اغضن	ممباير	زكاة.

خليفة عمر بن الخطاب:
مثيبركن	دعوه	إسالم	

سهيغض	ترسيبر	دوالية	
مصر،	فرسي	دان	روم.

ايكونومياضام فوليتيك

خليفة أبو بكر الصديق:
فمبوكاءن	والية	بهارو	
إسالم	دسبهاضين	والية	

عراق	دان	شام.

خليفة عثمان بن عفان:
برجاي	مماتهكن	فمبرونتقن	
دان	فنعلوقن	سرتا	ملواسكن	
كواس	والية	إسالم	هيغض	
كروم،	مصر	دان	افريكا	
اوتارا	سرتا	مناون	فوالو	

.)Cyprus(	سيفريس

فنخافاين فمرينتهن خلفاء الراشدين 5.10.3

خليفة عمر بن الخطاب:
منوبوهكن	مجليس	
شورى،	جابتن	تنترا،	
جابتن	فوليس،	جابتن	
فرخوكاين	دان	جابتن	
فربنداهاراءن	نضارا.

فنخافاين فمرينتهن
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خليفة عمر بن الخطاب:
مغاساسكن	تقويم	  §
إسالم	سباضاي	
اساس	فرموالءن	
فغيراءن	تاهون	

هجرة.
ممفركنل	اوندغ2	  §

فنتدبيرن	تانه	
اونتوق	مغحرمتي	
حق	سوسيال	دان	
منجاض	كباجيقن	

رعيت.
ممبينا	كمودهن	  §
عوام	سفرتي	

تالي	اءير	اونتوق	
كمودهن	فرتانين.

خليفة عثمان بن عفان:
منوبوهكن	اغكتن	تنترا	
الءوت	إسالم	يغ	فرتام	

باضي	توجوان	كسالمتن	
دان	فلواسن	كواس.

خليفة عمر بن الخطاب:
منروسكن	فمبيبسن	  §
نضري	دواليه	عراق.
ممبوك	بيت	المقدس،	  §
فلسطين	دان	مصر.

خليفة أبو بكر الصديق:
مغومفول	دان	منوليس	
سموال	نسخه	القرءان	
سوسولن	70	اورغ	

	القرءان	شهيد	
دالم	ففرغن	َيَماَمة.

خليفة عثمان بن عفان:
مثالرسكن	باخاءن	)قراءة(	
دان	فنوليسن	مصحف	
القرءان	مغضوناكن	
بهاس	قريش	دغن	نام	
مصحف عثماني.

خلفاء الراشدين

فنديديقنكتنتراءن سوسيال

خليفة عمر بن الخطاب:
منوبوهكن	سكوله،	ياءيت	
الُكتَّاب	يغ	دخصوصكن	

اونتوق	كانق2.
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كيت	هندقله	
منخونتوهي	كفيمفينن	
خليفة	دغن	مغوتاماكن	

كسجهتراءن	اضام،	
رعيت	دان	نضارا.

1

كيت	هندقله	
مغوكوهكن	فرفادوان	
اومت	إسالم	دغن	
ممليهارا	حق	انتارا	
ساتو	سام	الءين.

3

كيت	هندقله	
مغعملكن	اخالق	يغ	
ترفوجي	اضر	منجادي	
خونتوه	تالدن	يغ	باءيق.

كيت	هندقله	مثوكوغ	5
كضياتن	ايكونومي	
اومت	إسالم	سوفايا	

اومت	إسالم	دحرمتي.

6

كيت	هندقله	مثومبغ	
كفاكرن	اونتوق	
فمباغونن	دان	

كماجوان	نضارا.

4

كيت	هندقله	
مغضياتكن	اوسها	دعوه	

اضر	كبنرن	إسالم	
دافت	دسيبركن.

2

سباضاي اومت إسالم،

اعتبار فمرينتهن خلفاء الراشدين 5.10.4

بيمبيغ	موريد	اونتوق	
براينتيضريتي	دالم	
كفيمفينن	سخارا	

برادب	دان	استقامة.

نوتا ضورو
5.10.5
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.Speaker Corner	فيداتو	دسودوت	اوخفن	ممبريكن	اونتوق	دفيليه	تله	اندا  .1

بينا	تيك	س	اوخفن	برتيماكن	“فميمفين	يغ	بركواليتي”. 	

حاصيلكن	فتا	فميكيرن	اونتوق	منجلسكن	تنتغ		فنخافاين	كراجاءن	خلفاء الراشدين.  .2

برداسركن	خارين	دأينترنيت	سخارا	بركومفولن،	خاتتكن	تنتغ:  .3

i. فغومفولن	القرءان. 	
ii. فمبوكوان	القرءان. 		

كمودين،	بنتغكنث	دهادفن	كلس. 	

اكتيؤيتي
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ثاتاكن	ايرا	فمرينتهن	كراجاءن	إسالم	سخارا	ريغكس.  .1

جلسكن	دوا	خيري	كفيمفينن	خلفاء	الراشدين.  .2

ترغكن	دوا	فنخافاين	فمرينتهن	خلفاء	الراشدين.	  .3

هورايكن	اعتبار	يغ	بوليه	دأمبيل	درفد	فمرينتهن	خلفاء	الراشدين.  .4

5.    كفيمفينن خلفاء الراشدين اياله	خونتوه	ترباءيق	سفنجغ	زمان. 

كموكاكن	حجه	اندا	باضي	مثوكوغ	فثاتاءن	دأتس. 	

فنيالين

لقساناكن	اكتيؤيتي	Goldfish Bowl	اونتوق	منرغكن	فنخافاين	فمرينتهن	خلفاء	الراشدين.  .4

.Goldfish Bowl	اكتيؤيتي 	❘
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كراجاءن أمية
2

فالجرن
19

فالجرن

سجاره كراجاءن أمية

اصل فنوبوهن
 برسمفنا نام أمية بن عبد الشمس

بن عبد المناف، ياءيت ساله سأورغ 
درفد فميمفين كتورونن قريش.

معاوية بن أبي سفيانفغاساس

تاهون 41 هجرة هيغض 132 هجرةتيمفوه ممرينته

مليفوتي سبهاضين بسر بنوا افريكا، كلواسن كراجاءن
اسيا دان ايروفه.

14 اورغ خليفةبيلغن خليفة

خليفة يغ تركنل
معاوية بن أبي سفيان  .1

عبد الملك بن مروان  .2

الوليد بن عبد الملك  .3

عمر بن عبد العزيز  .4

معاوية بن أبي سفيانخليفة فرتام
مروان بن محمدخليفة ترأخير

دمشق، سيريافوست فمرينتهن

سناراي نام 14 اورغ 
خليفة

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1933

سجاره كراجاءن أمية 5.11.1

فمرينتهن كراجاءن أمية 
ترديري درفد دوا تاهف:

تاهف فرتام برفوست   .1
 )41-132H( ددمشق

مغضوناكن ضلرن خليفة.
تاهف كدوا برفوست   .2
)138-422H( دكوردوؤا
مغضوناكن ضلرن أمير 

دان خليفة.

سفيكتروم علمو
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معاوية بن أبي سفيان )خليفة فرتام(
)41H - 60H(  19 تاهون 3 بولن

عبد الملك بن مروان )خليفة كليم(
)65H - 86H( 21 تاهون

منجاديكن دمشق سباضاي فوست فمرينتهن إسالم يغ تركنل.  .1
موجودكن فرخدمتن فوس بركودا )ديوان الَبِريد(.  .2

ممفركنلكن خف موهور راسمي كراجاءن أمية )ديوان الَخاِتم(.  .3
منوبوهكن جابتن ستياءوسها )ديوان الَرَساِئل(، جابتن خوكاي دان   .4

جابتن اوروسن عوام.
ممفركاساكن ارمادا الءوت.  .5

منتفكن بهاس عرب سباضاي بهاس راسمي دالم اوروسن فنتدبيرن نضارا.  .1

منخيتق مات واغ دينار إسالم فرتام برتوليسن عرب دان برتيك س القرءان.  .2
مناءيق طرف فرخدمتن فوس دان سيستيم فغغكوتن عوام.  .3
منوبوهكن ديوان الُجْند اونتوق مغوروس فرتاهنن نضارا.  .4

ْخَرة دبيت المقدس. مغارهكن فمبيناءن ُقبَُّة الصَّ  .5

خليفة كراجاءن أمية يغ تركنل  5.11.2

خليفة
أمية
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فمبوكاءن والية بهارو إسالم سفرتي اَْنَدُلس دان اينديا.  .1
ممفرباءيق دان منخنتيقكن سني بينا مسجد النبوي.  .2

ممبينا باثق مسجد بهارو سفرتي مسجد ُأَموي ددمشق يغ برخيريكن سني   .3
بينا إسالم.

ضولوغن  سفرتي  خاص  بركفرلوان  يغ  رعيت  كفد  فرهاتين  ممبريكن   .4
ورض امس دان اورغ بوتا دغن منوبوهكن جابتن خاص.

مغضالقكن فمبيناءن باغونن بهارو برخيريكن سني بينا إسالم.  .5
ممفرباءيق جالن راي منوجو كنضري حجاز باضي ممودهكن فرجالنن   .6

جماعة حج كبيت اهلل الحرام.

مغخواليكن بايرن خوكاي ِجْزَية ترهادف كافير ِذمِّي سهيغض راماي يغ   .1
مملوق إسالم.

ممبوكوكن  اونتوق  الزُّْهِري  ِشَهاب  ابن  كفد  راسمي  ارهن  مغلواركن   .2
حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ممبينا رومه ترنسيت )transit( اونتوق فارا فداضغ.  .3
مناءيق طرف اينفراستروكتور اونتوق كمودهن رعيت سفرتي هوسفيتل،   .4

جمبتن، فريضي، جالن راي دان سيستم فغغكوتن عوام. 
اونتوق  علماء  فارا  اوليه  دأغضوتاءي  يغ  فنصيحت  ديوان  مغاساسكن   .5

ممبريكن نصيحت كفد خليفة.

الوليد بن عبد الملك )خليفة كأنم(
)86H - 96H( 9 تاهون 7 بولن

عمر بن عبد العزيز )خليفة كالفن(
)99H - 101H(  2 تاهون 5 بولن

كراجاءن
يغ تركنل
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فوليتيك

خليفة عمر بن عبد العزيز تله مثمارقكن   §
اكتيؤيتي كعلموان سفرتي فغاجين القرءان دان 

فمبوكوان حديث.
خليفة الوليد بن عبد الملك تله مناءيق طراف   §
دان ممبينا اينستيتوسي مسجد سفرتي مسجد 
نبوي اونتوق مرنخقكن اكتيؤيتي كأضاماءن.

فميليهن دمشق يغ ستراتيضيك سباضاي   §
فوست فمرينتهن اوليه خليفة معاوية بن أبي 

سفيان تله برجاي مغوكوهكن فنتدبيرن نضارا.
فالنتيقن ضابنور يغ برويباوا برجاي   §

مغهافوسكن فمبرونتقن اوليه فواق خوارج 
دان شيعة.

برجاي ملواسكن والية إسالم دروم، خينا،   §
اينديا، افريكا اوتارا دان ايروفه.

فغوروسن بيت المال يغ خكف سهيغض   §
حاصيل فندافتن نضارا ملبيهي كفرلوان خونتوهث 

فد زمان خليفة الوليد بن عبد الملك.
كراجاءن برجاي ممنفعتكن حاصيل درفد   §

فرتانين دان فرداضغن اونتوق ممباغونكن نضارا.

ايكونومي

فكتور كضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن أمية 5.11.3

فكتور كضميلغن كراجاءن أمية

فكتور
كراجاءن

اضام
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سوسيال

فنجاضاءن كباجيقن رعيت منروسي بنتوان   §
كفد ضولوغن يغ ممرلوكن دان فثدياءن 

كمودهن اساس سفرتي مسجد، جالن راي دان 
هوسفيتل.

هوبوغن ارت انتارا فميمفين دان رعيت   §
موجودكن سواسان فرفادوان دان هرموني دالم 

مشاركت.

فاسوقن اغكتن تنترا يغ برديسيفلين دان برسماغت   §
جهاد دالم ممفرتاهنكن اضام دان نضارا.

كمودهن فغكلن تنترا دان كافل فرغ يغ دلغكافي   §
دغن فراالتن فرغ يغ خغضيه.

ادفتاسي ستراتيضي ففرغن دغن منيرو خورق   §
ضرقن درفد فرسي دالم كتنتراءن.

منجاديكن مسجد دان ايستان سباضاي فوست    §
فركمبغن علمو فغتاهوان.

ضالقن درفد خليفة عبد الملك بن مروان دان   §
عمر بن عبد العزيز اضر رعيت مغواساءي 

فلباضاي علمو نقلي سفرتي القرءان، تفسير، 
حديث دان نحو.

كتنتراءن

فنديديقن

كضميلغن
أمية
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فكتور كمروسوتن كراجاءن أمية

َمَواِلي:
اورغ بوكن عرب يغ مملوق 

اضام إسالم دان مميليقي 
كأيستيميواءن يغ سام دغن اورغ 

عرب مسلم تتافي دكهندقي 
ممباير خوكاي تمبهن.

سفيكتروم علمو

فوليتيك

سيستم النتيقن خليفة سخارا مونركي   §
منيمبولكن فربوتن كواس دان فرساءيغن 

دالم كالغن اغضوتا كلوارض.
فمبرونتقن اوليه فواق شيعة دان خوارج   §

سرتا ضولوغن يغ تيدق برفواس هاتي 
دغن فنوبوهن كراجاءن أمية.

1

اخالق

خليفة مغعملكن خارا هيدوف ميوه دان   §
بوروس دالم فربلنجاءن هيغض منيمبولكن 

راس تيدق فواس هاتي رعيت.
كرونتوهن مورل دالم كالغن خليفة   §

كران خندروغ كفد هيبورن دان 
ككجمن.

3

سوسيال

سيكف تعصوب انتارا قبيلة عرب   §
اوتارا دان سالتن سهيغض منختوسكن 

فرفخهن دان ضرقن سوليت اونتوق 
منومبغكن كراجاءن.

سيكف ديسكريميناسي سبهاضين  § 
خليفة ترهادف ضولوغن َمَواِلي سفرتي 
بغسا فرسي دان َباْرَباْر دالم فميليهين 

جواتن ضبنور.

2
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امفت فريغكت جهاد اياله: 
جهاد ممفرباءيق ديري.  §

جهاد مالون شيطان.  §
جهاد مالون كافير حربي   §

دان منافق.
جهاد مغهافوسكن   §

كظاليمن دان كموغكرن.
     )اإلمام شمس الدين محمد

    بن أبو بكر الزرعي(

سفيكتروم علمو كيت هندقله 
ممرتابتكن اجرن 

القرءان دان السنة دالم 
اوروسن كفيمفينن 
اضر شريعة إسالم 

دافت دتضقكن.

1

كيت هندقله منجاض 
هوبوغن باءيق انتارا 

فميمفين دغن رعيت 
اضر هيدوف هرموني.

3

كيت هندقله مميليقي 
سماغت جهاد يغ 

تيغضي دالم ممفرتاهنكن 
كداولتن نضارا.

5

 كيت هندقله
منجاض كباجيقن 
سسام راكن اضر 

مغرتكن كاسيه سايغ.

4

كيت هندقله 
منخونتوهي صيفت2 
موليا يغ اد فد خليفة 
إسالم سفرتي ُزُهد، 
تضس، برعلمو دان 

بيجقسان.

2

سباضاي اومت إسالم،

اعتبار درفد فمرينتهن كراجاءن أمية 5.11.4

 بيمبيغ موريد
برتيندق دغن 

بيجقسان سخارا 
برادب دان استقامة.

نوتا ضورو
5.11.5

كيت هندقله براوسها 
منيغكتكن علمو 

فغتاهوان اضر دافت 
ممبري سومبغن كفد 

اومت إسالم.

6
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بينا فتا فميكيرن اونتوق منرغكن فكتوركضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن أمية.   .1

أمية، كمودين كوغسي  فنوبوهن كراجاءن  تنتغ  اينترنيت  خاري معلومت ماللوءي   .2

.Expert Group معلومت ماللوءي اكتيؤيتي
خليفة  درفد  سأورغ  واتق  مالكونكن  اكن  موريد   .Role Play اكتيؤيتي  لقساناكن   .3

كراجاءن أمية سخارا بركومفولن.

جلسكن سجاره كراجاءن أمية سخارا ريغكس.  .1

جلسكن دوا سومبغن يغ دبريكن اوليه خليفة برايكوت:  .2

معاوية بن أبي سفيان   .i  

عبد الملك بن مروان  .ii  

الوليد بن عبد الملك  .iii  

عمر بن عبد العزيز  .iv  

ترغكن دوا  فكتور كضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن أمية.  .3

هورايكن اعتبار يغ بوليه دأمبيل درفد فمرينتهن كراجاءن أمية.  .4

 5.   كفيمفينن عمر بن عبد العزيز تله برجاي منخافاي كخمرلغن يغ ممبغضاكن اومت 
  إسالم سهيغض كهاري اين.

هورايكن خارا اندا منخونتوهي كفيمفينن توكوه دأتس.  

فنيالين

اكتيؤيتي
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كراجاءن عباسية
2

فالجرن
20

فالجرن

سجاره كراجاءن عباسية
برسمفنا نام باف ساودارا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ياءيت العباس بن عبدالمطلب.أصل فنوبوهن

فَّاح.فغاساس أبو العباس عبد اهلل بن محمد بن علي السَّ
سالما 524 تاهون، ياءيت برموال دري تاهون 132 هجرة هيغض تيمفوه ممرينته

تاهون 656 هجرة.
مليفوتي سبهاضين بسر بنوا افريكا، اسيا دان ايروفه.كلواسن كراجاءن

37 اورغ خليفة.بيلغن خليفة

فَّاح.خليفة يغ تركنل أبو العباس عبداهلل بن محمد بن علي السَّ  .1

أبي جعفر عبداهلل محمد بن علي المنصور.  .2

هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي.  .3

المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي.  .4

فَّاح.خليفة تراول أبو العباس عبداهلل بن محمد بن علي السَّ
أبو إسماعيل محمد المستعصم بن هارون الرشيد.خليفة تراخير

بغداد، عراق.فوست فمرينتهن

سناراي نام 37 اورغ 
خليفة

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1934

سجاره كراجاءن عباسية 5.12.1
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فَّاح أبو العباس عبداهلل بن محمد بن علي السَّ
)خليفة فرتام(

)132H - 136H(  4 تاهون 9 بولن

مغاساسكن كراجاءن عباسية.  .1
مغمباليكن كأمانن دغن مماتهكن سرغن لوار دري فرسي دان البيزنطي   .2

.)Byzantin(

منستابيلكن كأمانن دالم نضارا دغن مماتهكن فمبرونتقن اوليه ضولوغن   .3
شيعة دان خوارج.

أبو جعفر عبداهلل بن محمد بن علي المنصور
)خليفة كدوا(

)136H - 158H( 22 تاهون

مميندهكن فوست فنتدبيرن دري دمشق كبغداد.  .1
مناءيق طرف سيستم خوكاي.  .2

ممبينا سيستم فغاءيرن دان ساليرن.   .3
ْرِقيَّة سباضاي فوست اكتيؤيتي دعوه. ممبينا مسجد الشَّ  .4

ممبينا هوسفيتل دبغداد.  .5
.)Byzantin( ممفركوكوه ككواساءن ترهادف والية البيزنطي  .6

خليفة كراجاءن عباسية يغ تركنل 5.12.2

خليفة      كراجاءن
عباسية       يغ تركنل
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هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي
)خليفة كليم(

)170H - 192H( 23 تاهون

ممفركمس سيستم فرخوكاين إسالم برفندوكن كتاب الخراج.  .1
موجودكن جواتن كتوا حاكيم نضارا )َقاِضي الُقَضاة(.  .2

ممبينا بيت الحكمة )فرفوستاكاءن اضوغ(.  .3
منجاديكن بغداد سباضاي فوست تومفوان فرداضغن، كعلموان   .4

دان كبوداياءن.
ممبينا كمودهن عوام سفرتي فرماسي دان فوست فغاجين.  .5

منوبوهكن مجليس الُمَناَظَرة سباضاي فوست فثليديقن علمو اضام.  .6

أبو جعفر عبداهلل المأمون بن هارون الرشيد 
)خليفة كتوجوه(

)198H - 218H( 20 تاهون

ممفرضيات اوسها فنترجمهن كريا درفد بهاس أسيغ   .1
سفرتي يوناني دان روم كدالم بهاس عرب.

منجاديكن بيت الحكمة سباضاي فوست فنترجمهن   .2
نضارا.

ممبينا باالي خرف سباضاي فوست فثليديقن علمو.  .3
مثدياكن بياسيسوا كفد فالجر2 خمرلغ.  .4

َبْيُت اْلِحْكَمة اياله 
فرفوستاكاءن تراولوغ يغ 

منمفتكن ترجمهن فلباضاي 
كريا اسيغ سفرتي بهاس 
يوناني، فرسي، خينا دان 
اينديا كدالم بهاس عرب.

سفيكتروم علمو

خليفة      كراجاءن
عباسية       يغ تركنل
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فكتور
فكتوركضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن عباسية 5.12.3

كدودوقن بغداد دتغه-تغه   §
اللوان فرداضغن دري تيمور 

دان بارت منجاديكنث 
سباضاي فوست تومفوان 

اكتيؤيتي فرداضغن.
سيكتور فرتانين،   §

فرايندوسترين دان فرداضغن 
برجاي مندوميناسي فاسرن 
انتارابغسا كران براوفاي 
ممنوهي فرمينتاءن فاسرن 

سماس.
انيسياتيف خليفة ممبينا   §

امفغن، فوست2 فرنياضاءن 
دان رومه افي سباضاي 
فراساران فرتانين دان 

فرداضغن.
سومبر دان فغوروسن  § 

بيت المال يغ سيستماتيك 
مثببكن كراجاءن دافت 

مثدياكن فراساران دان فلواغ 
فكرجاءن اونتوق رعيت.

3
ايكونومي كبيجقساناءن خليفة   §

أبو جعفر المنصور 
منجاديكن بغداد 
سباضاي فوست 
فنتدبيرن نضارا. 
فمبرونتقن دان   §
فربالهن درفد 

ضولوغن شيعة دبغداد 
دان ضولوغن اوتارا 

دان سالتن سيريا 
برجاي دهافوسكن.
كستابيلن فوليتيك   §

كراجاءن عباسية 
مندوروغ خليفة 
مماجوكن نضارا.

2
فوليتيك

1

ضالقن خليفة يغ   §
ممبريكن فرونتوقن 

خاص ماللوءي بيت 
المال اونتوق فارا 
علماء منجالنكن 
اكتيؤيتي دعوه.

سماغت جهاد يغ   §
تيغضي دالم مغواساءي 

فلباضاي بيدغ علمو 
 سفرتي علمو بهاس،

سأين س، كجوروتراءن 
دان فروباتن برجاي 

ممرتبتكن تمدون إسالم.
فرانن اينستيتوسي   §
فنديديقن سفرتي 

مسجد دان ايستان 
خليفة سباضاي فوست 

فغاجين علمو إسالم دان  
فثيبرن دعوه.

اضام
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كضميلغن

الينن يغ عاديل   §
درفد خليفة دغن 

مغهافوسكن 
فنيندسن دان 

فرهمباءن.
كبيبسن مغعملكن   §

اضام موجودكن 
سواسان هرموني 

دالم كالغن 
مشاركت.

اورغ بوكن إسالم   §
خصوصث  اورغ 

فرسي دبريكن 
فلواغ ممضغ جواتن 
اوتام دالم فنتدبيرن 

نضارا سفرتي جواتن 
فردان منتري.

4
ستراتيضي ففرغن يغ سوسيال  §

منتف سفرتي ستراتيضي 
الَكَراِدْيس تله برجاي 

مغالهكن سرغن موسوه.
اينوؤاسي فرالتن ففرغن   §

يغ مودن دان خغضيه 
كتيك ايت سفرتي 

َمْنَجِنيق، َدبَّاَبة دان َباُرود.
كفريهاتينن فميمفين   §

منجاض كباجيقن تنترا 
دأوتاماكن ماللوءي 
فمبرين ضاجي دان 

بونوس.
داسر كتربوكاءن   §

كأغضوتاءن تنترا كفد 
اورغ بوكن عرب سفرتي 

فرسي دان توركي 
برجاي مغوكوهكن 

كقواتن فاسوقن.

5
كتنتراءن

اكتيؤيتي فنترجمهن   §
بهاس اسيغ كدالم 

بهاس عرب مغضالقكن 
فغواساءن دان كماهيرن 

فلباضاي ديسيفلين علمو. 
فركمبغن فلباضاي بيدغ   §
علمو برجاي مالهيركن 

راماي سرجان دان 
علموان إسالم سفرتي 
ابن سينا، َجاِبر الَحيَّان 

دان اإلدريسي.
ضالقن خليفة سفرتي   §
المأمون دغن ممبري 

بياسيسوا كفد فالجر2 
خمرلغ.

كمودهن اينستيتوسي   §
فنديديقن سفرتي 

مسجد، ايستان خليفة، 
فرفوستاكاءن دان 

فوست فغاجين  يغ 
برفرانن سباضاي فوست 

فركمبغن علمو.

6
فنديديقن
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فكتور كمروسوتن كراجاءن عباسية

فوليتيك1
خمفور تاغن فضاواي بربغسا فرسي دان توركي دالم   §

فمرينتهن.
فربوتن كواس انتارا خليفة سفرتي المنتصر دان المعتز   §

مثببكن اينستيتوسي خليفة منجادي سماكين لمه. 
فرفخهن ببراف والية سهيغض ممبري فلواغ كفد   §
 )Saljuk( فمبنتوقن كراجاءن كخيل سفرتي سلجوق

.)Buwaih( دان ُبَوْيه

ايكونومي3
روسوهن دان فمبرونتقن سريغ برالكو مثببكن فداضغ   §

لوار تيدق داتغ كبغداد. حال اين مثببكن دانا بيت 
المال مروسوت.

سيكتور فرتانين مروسوت كران سيستم فغاءيرن   §
تيدق دافت دباءيقي ايكورن مسئله كواغن.

كتنتراءن4
فرتاهنن كتنتراءن يغ لمه ممودهكن سرغن درفد   §

فيهق موسوه سفرتي اورغ جورجيا )Geogia( دان 
 .)Armenia( ارمينيا

سرغن درفد تنترا موغضول )هاالضو خان( تله   §
مرونتوهكن كقواتن كراجاءن عباسية.

كباجيقن رعيت تراباي عاقبة كلمهن فنتدبيرن خليفة.سوسيال2  §
فمبرونتقن دالم كالغن فواق شيعة دان خوارج   §

سهيغض مغضغضو كتنترمن عوام.
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كيت هندقله مميليه 
فميمفين يغ برويباوا 

اونتوق منراجوءي 
كفيمفينن سوفايا 
اوروسن فنتدبيرن 

برجالن لنخر.

1

كيت هندقله 
ممنفعتكن سومبر 
يغ اد دغن بيجق 

اضر ممفو برساءيغ 
دفريغكت ضلوبل.

3

كيت هندقله مغرتكن 
فرفادوان انتارا قوم 

اضر كهرمونين 
ترفليهارا.

كيت هندقله 5
ممفرباثق فنروكاءن 

علمو اضر كضميلغن 
تمدون إسالم تروس 

ترجامين.

6

كيت هندقله مميليقي 
فراساءن خينتا اكن 

نضارا دغن منيغكتكن 
عملن فاتريوتيسمى 

دالم ديري.

4

كيت هندقله 
منخونتوهي دان 

ممفركتيككن خيري2 
كفيمفينن إسالم دالم 
فنتدبيرن اضر منجادي 
خونتوه ايكوتن ترباءيق.

2

سباضاي اومت إسالم،

بيمبيغ موريد ممبينا 
كترمفيلن ديري 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو
5.12.5

اعتبار درفد فمرينتهن كراجاءن عباسية 5.12.4
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بينا فتا فميكيرن تنتغ فكتور كضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن عباسية.  .1

كمروسوتن  درفد  اعتبار  ممبينخغكن  اونتوق   Think-Pair-Share اكتيؤيتي  لقساناكن   .2

كراجاءن عباسية.
خاري معلومت ماللوءي اينترنيت، كمودين لقساناكن اكتيؤيتي Roam the Room تنتغ   .3

فركارا برايكوت:
فرانن بيت الحكمة فد زمان كراجاءن عباسية.   .i  

كماجوان ساءين س دان تيكنولوضي فد زمان عباسية.  .ii  

ثاتاكن سجاره كراجاءن عباسية سخارا ريغكس.  .1

جلسكن دوا سومبغن يغ دبريكن اوليه توكوه2 برايكوت:  .2

ii.   أبو جعفر المنصور  أبو العباس السفاح      .i  

iv.   المأمون هارون الرشيد      .iii  

ترغكن دوا فكتور كضميلغن دان كمروسوتن كراجاءن عباسية.  .3

هورايكن اعتبار يغ بوليه دأمبيل درفد كجاتوهن كراجاءن عباسية.  .4

فرانن ضينراسي ماس كيني امت فنتيغ دالم مغمباليكن كضميلغن إسالم   .5 

    سباضايمان يغ تله دخافاي اوليه كراجاءن عباسية.

بريكن حجه اندا خارا سيتواسي دأتس دافت درياليساسيكن.  

فنيالين

اكتيؤيتي

178

بيدغ سيرة دان تمدون إسالم



بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

الُنعَمان بن َثاِبت الُكوِفينام فنوه
80 هجرة دكوفةتاريخ الهير

150 هجرةتاريخ وفاة

أبو حنيفةُكِنَية
ساغت ممولياكن علمو فغتاهوان.كفريبادين  .1

قوات برعبادة سفرتي سنتياس مالكوكن قيام   .2
الليل، برفواسا سنة دان ساللو ختم القرءان.

سأورغ يغ فموره دان فثايغ.  .3
دان  فغكت  تاورن  دغن  ترفغاروه  تيدق   .4

كدودوقن.
انتارا ضورو
يغ ترسوهور

اد بن أَِبي ُسَلْيَمان َحمَّ  
  َعَطاء بن َيَسار
َعْمُرو بن ِديَنار  

اإلمام أبو حنيفة

كأوغضولن توكوه امفت مذهب
2

فالجرن
21

فالجرن

توكوه٢ مذهب حنفي:
أَُبو اْلَحَسن الَكْرِخي  
ين الَكاَساِني َعاَلُء الدِّ  

ابُن َعاِبِدين  
د الَسْرَخِسي مَّ محَُ  

ين الَزْيَلِعي َجَماُل الدِّ  

سفيكتروم علمو

كسوغضوهن اإلمام أبو حنيفة 
دالم منونتوت علمو:

مندالمي علمو فقه كران 
برفندافت علمو فقه ممرلوكن 
كماهيرن دان فرتيمبغن عقل 

يغ مندالم دالم مغواساءي 
سسواتو حكوم دغن باءيق.

سفيكتروم علمو

روايت هيدوف توكوه امفت مذهب 5.13.1
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بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

َماِلك بن أََنس الَمَدِنينام فنوه

93 هجرة دمدينةتاريخ الهير

179 هجرةتاريخ وفاة

أبو عبداهللُكِنَية
منخينتاءي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سهيغض كفريبادين  .1

تيدق سغضوف منوغكغ كودا دالم 
كوتا مدينة كران مغحرمتي جسد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يغ دمقامكن دسان.

مغحرمتي دان منخينتاءي علمو دغن   .2
برفضغ تضوه فد فرينسيف “موريد 

منخاري ضورو”.
ممولياكن مجليس فغاجين حديث   .3

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دغن مماكاي فاكاين 
يغ برسيه دان واغي-واغين.

سغضوف برقربان هرتا دمي منونتوت   .4
علمو.

انتارا ضورو
يغ ترسوهور

ِني َناِفع الَمدََ  
ُمَحمَّد بن ِشَهاب الزُّْهِري   
َيْحَي بن َسِعيد اأَلْنَصاِري  

اإلمام ماِلك

توكوه٢ مذهب مالكي:
ابُن الُرْشد  

اإلمام الُقْرُطِبي  
أبو َبَكر ابن الَعَرِبي  

ابن َعْبُد اْلَبار  
ْيخ الدُُّسوِقي الشِّ  

سفيكتروم علمو

كسوغضوهن اإلمام مالك 
دالم منونتوت علمو:

سغضوف برفانس تريق 
دان مناهن كسجوقن 

دمي منونتوت علمو كران 
برفضغ فد فرينسف ياءيت 

“سسأورغ ايت تيدق  اكن 
سمفاي كفد اف٢ يغ 

دحاجتي درفد علموث سهيغض 
دي بنر٢ سغضوف برقربان 

دالم اف٢ جوا كأداءن”.

سفيكتروم علمو
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بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

توكوه٢ مذهب شافعي:
أَُبو َمَعاِلي الُجَواْيِني  

أَُبو َحاِمد الَغَزاِلي  
ْيَراِزي أَُبو ِإْسَحاق الشَّ  

َيْحَي بن َشْرُف النََّوِوي  
ابُن َحَجر الَهْيَثِمي  

سفيكتروم علمو

كسوغضوهن اإلمام الشافعي 
دالم منونتوت علمو:

سغضوف برمسافر جاءوه، 
برضورو دغن راماي توكوه 

علموان  يغ تركموك 
سهيغض كمدينة، بغداد 

دان مصر دالم ماس يغ الما 
سماتا-مات كران كخينتاءن 

ترهادف علمو.

سفيكتروم علمو

اِفِعينام فنوه محمد بن ِإدِريس الشَّ
150 هجرة دَغزَّةتاريخ الهير

204 هجرةتاريخ وفاة

أبو عبداهللُكِنَية
سغضوف تيغضل برساما-سام دغن كفريبادين  .1

قوم عرب بدوي دمي مغواساءي بهاس، 
كسوسستراءن دان كبوداياءن عرب.

سغضوف برمسافر جاءوه دمي   .2
كخينتاءنث ترهادف علمو. 

براني منضقكن كبنرن كتيك دفتنه   .3
اوليه فواق شيعة دان كتيك بردفن 

دغن خليفة هارون الرشيد.
ساغت فموره كفد فقير ميسكين   .4

واالوفون هيدوفث سدرهان.
تيغضي صيفت وارع دان قوات برعبادة.  .5

انتارا ضورو
يغ ترسوهور

امام َماِلْك بن أََنس  
ُسِفَيان بن ُعَيْيَنة  

ُمْسِلْم َخاِلد الَزْنِجي  

اإلمام الشافعي
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بيدغ سيرة دان تمدون إسالم

ْد بن َحْنَبلنام فنوه َأْحَمد بن ُمَحمَّ
164 هجرة دبغدادتاريخ الهير

241 هجرةتاريخ وفاة

أبو عبداهللُكِنَية
سنتياس منونتوت علمو واالوفون تله كفريبادين  .1

مندافت ضلرن امام يغ مشهور.
مميليقي صيفت فمعاف يغ ساغت   .2

تيغضي.
باثق ممباخ دان  القرءان سجق   .3

براوسيا سمبيلن تاهون. 
قوات برعبادة نوافل.  .4

سغضوف دفنجاراكن كران   .5
ممفرتاهنكن عقيدة.

انتارا ضورو
يغ ترسوهور

اإلمام الَشاِفِعي  
أبو ُيْوُسف الَقاِضي  

اد بن َخاِلد َحمَّ  

اإلمام أحمد بن حنبل

توكوه٢ مذهب حنبلي:
اِْبُن ُقَداَمة الَمْقِدِسي  

َعْبُد اْلَحِليم ابن َتْيِميَّة  
اِْبُن َقيِّم الَجْوِزيَّة  

الَقاِضي أَُبو َيْعَلىالَفرَّاء  
أَُبو َبَكر ُغَلم الَخَلل  

سفيكتروم علمو

كسوغضوهن اإلمام أحمد 
دالم منونتوت علمو:

بلياو سغضوف دفوكول دان 
دسيقسا دالم فنجارا سماس 

فمرينتهن خليفة المأمون كران 
برتضس دان برفضغ تضوه 

ممفرتاهنكن فنديرينث تنتغ 
“القرءان بوكن مخلوق”.

سفيكتروم علمو
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اإلمام مالك   2

اإلمام أبو حنيفة   1

سومبغن توكوه دالم تمدون إسالم 5.13.2

حاصيل كريا: .1

 الَعاِلُم َواْلُمَتَعلُِّم  الِفْقُه اأَلْكَبر  الَفَراِئض       
مغاساسكن مذهب برداسركن: .2

iv. اِجَماع َحاَبة( i.  فتوى فارا صحابت )َأْقَوال الصَّ
v.   ُعُرف ii.  ِقَياس

iii.  ِإْسِتْحَسان
موريد يغ تركنل: .3

 ُزَفر بن الُهَذْيل  محمد بن الَحَسن الَشْيَباِني  أَُبو ُيوُسف       
مذهب حنفي ترسيبر: دسلوروه اسيا تغه دان ايروفه .4

حاصيل كريا: .1

 كتاب الُمَوَطأ       

مغاساسكن مذهب برداسركن: .2

i.  عملن فندودوق مدينة
ii.  ِقَياس

iii.  َمَصاِلُح اْلُمْرَسَلة
موريد يغ تركنل: .3

 َعْبُدالرَّْحَمن بن َقاِسم  َعْبُداهلل بن َعْبُد اْلَحَكم اِفِعي         اإلمام الشَّ
مذهب مالكي ترسيبر: دمصر، اندالوس، تونيسيا، دان افريكا .4
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اإلمام الشافعي   3

اإلمام أحمد   4

حاصيل كريا: .1

 الُمْسَند       الرَِّسالة                 اأُلم 
مغاساسكن مذهب برداسركن: .2

i.  اجماع
ii.  ِقَياس

iii.  ِإسِتداَلل
موريد يغ تركنل: .3

 أبو يعقوب ُيوُسف بن َيْحَيى الُبَوْيِطي  َأْحَمد بن َحْنَبل       

 أبو ابراهيم ِإْسَماِعيل بن َيْحَيى الُمْزِني
مذهب شافعي ترسيبر: دمصر، عراق، فرسي، سيريا، ماليسيا، خينا، ايندونيسا، 

بروناي، فاكيستان دان اينديا
.4

حاصيل كريا: .1

 الِعلَّة       الُمْسَند         التَّاِريخ 
مغاساسكن مذهب برداسركن: .2

i.  فتوى صحابت
ii.  ِقَياس

iii.  ِاْسِتْصَحاب
موريد يغ تركنل: .3

 الَولِيد بن ُمْسِلم  اإلمام َحْنَبل بن ِإْسَحاق  اإلمام َحَسن بن موسى       
مذهب حنبلي ترسيبر: دبغداد، مصر، نجد .4
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كيت هندقله 
منخونتوهي كضيضيهن 

دان كصبرن امام 
مذهب دالم منونتوت 
علمو سباضاي بوقتي 

كخينتاءن ترهادف 
علمو.

1

كيت هندقله 
مغعملكن علمو يغ 
دفالجري سوفايا 
 هيدوف دبركتي

. اهلل

3

كيت هندقله 
بروسفادا دالم منليتي 

سومبر٢ علمو اضر 
تيدق  ترفيسوغ درفد 

شريعة إسالم.

5

كيت هندقله مثيبركن 
علمو دان كفاكرن 

يغ دميليقي اضر دافت 
ممبري منفعت كفد 

ماءنسي سجاضت.

4

كيت هندقله 
مغحرمتي فربيذاءن 

فندغن انتارا مذهب 
سوفايا مشاركت 
هيدوف هرموني.

2

سباضاي اومت إسالم،

اعتبار درفد كأوغضولن توكوه 5.13.3

بيمبيغ موريد 
برسوغضوه-سوغضوه 

مغواساءي علمو 
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو
5.12.5
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بينا فتا فميكيرن تنتغ صيفت فريبادي امفت توكوه امام مذهب يغ بوليه دعملكن   .1

سباضاي سأورغ موريد.
لقساناكن  اكتيؤيتي Hot  Seat تنتغ كمونخولن مذهب فقه دالم إسالم.  .2

ثاتاكن سخارا ريغكس روايت هيدوف امفت امام مذهب.  .1

جلسكن دوا سومبغن امام مذهب.   .2

هورايكن اعتبار يغ بوليه دأمبيل درفد كسوغضوهن امام مذهب.  .3

4.    امام امفت مذهب مميليقي كتيغضين اخالق يغ بوليه دجاديكن خونتوه تالدن.

باضايماناكه اندا دافت منخونتوهي مريك اونتوق منجادي موريد يغ خمرلغ   
ددنيا دان دأخيرة؟

فنيالين

اكتيؤيتي

خاري معلومت ماللوءي اينترنيت تنتغ كضيضيهن امام مذهب دالم منونتوت علمو.  .3

كمودين، حاصيلكن بوكو سكرف دان فاميركن دسودوت باخاءن ددالم كلس اندا.
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فالجرن  22
 برسيكف بنر منجاءوهكن

188 كمنافقن     

فالجرن  23
193 كونسيف َخْوف دان َرَجاء  

فالجرن  24
199 اونيت 1  ادب ترهادف اورغ ساكيت  
201 اونيت 2  ادب ترهادف اورغ كورغ اوفاي  

فالجرن  25
205 كونسيف َوَسِطيَّة    

کاندوغن بيدغ اخالق إسالمية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اخالق
پ  پ  پ  پ    ڀ   

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ     

)سورة الَبيَِّنة، 98: اية 8(
مقصود:

بالسن مريك دسيسي توهنث 
اياله شرض َعْدن، يغ مغالير 

دباوهث ببراف سوغاي؛ ككلله 
مريك ددالمث سالما-الماث؛ اهلل 
رضا اكن مريك دان مريك فون 
رضا اكن نعمت فمبرينث. بالسن 
يغ دمكين ايت اونتوق اورغ يغ 

تاكوت )فرينته( توهنث.

إسالمية

❘  Bersikap mahabbah dengan anggota  

   keluarga
187



مقصود برسيكف بنر 6.15.1

22
فالجرن

برسيكف بنر منجاءوهكن كمنافقن

تيدق بردوستا دري سضي فركاتاءن، فرخبرن دان فربواتن. ايستيله 
دليل نقلي

اهلل  منجلسكن دالم فرمانث:  .1

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ   

     )سورة اأَلْحَزاب، 33: اية 70(
مقصود:

واهاي اورغ يغ برايمان، برتقواله كفد اهلل، دان كاتاكنله يغ بنر.

َعبُد اهلل بن َمْسُعود  مروايتکن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:  .2

، َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي ِإلَى اْلَجنَِّة، َوَما يَزاُل   ْدَق َيْهِدي ِإلَى اْلِبرِّ ْدِق. َفِإنَّ الصِّ َعَلْيُكْم ِبالصِّ
يًقا، َوِإّيَاُكْم َواْلَكِذَب، َفِانَّ  ْدَق، َحتَّى ُيْكَتَب ِعنَد اهلِل ِصدِّ الرَُّجُل َيْصُدُق، َوَيَتَحرَّى الصِّ
اْلَكِذَب َيْهِدي ِإَلى اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي ِإلَى النَّاِر، َوَما يَزاُل الرَُّجُل  َيْكِذُب، 
اًبا.                            )رواية مسلم(  َوَيَتَحرَّى اْلَكِذَب، َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ

مقصود:
هندقله كالين سنتياس برسيكف بنر. سسوغضوهث بنر ايت ممباوا كفد كباءيقن، دان 
كباءيقن ايت ممباوا كشرض، سسأورغ يغ سنتياس برسيكف بنر، اكن دتوليس دسيسي 
اهلل سباضاي سأورغ يغ بنر. دان اورغ يغ بردوستا ايت، سسوغضوهث دوستا ايت ممباوا 
كفد كجاهتن، دان كجاهتن ايت ممباوا كنراك. سسأورغ يغ سنتياس برسيكف 

دوستا، اكن دتوليس دسيسي اهلل سباضاي سأورغ فندوستا.
188
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تونتوتن برسيكف بنر 6.15.2

واجب برسيكف بنر حكوم 

    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ  چ
                                       )سورة التَّْوَبة، 33: اية 70(

مقصود:
واهاي اورغ2 يغ برايمان! برتقواله كامو كفد اهلل، دان هندقله 

كامو براد برساما-سام اورغ يغ بنر.

سفيكتروم علمو

3  بنر دالم كعزمن دان خيتا2

برتيكد منخافاي اف2 يغ         §
دخيتا-خيتاكن.

تيندقن يغ دالكوكن سأيريغ دغن   §
كعزمن اونتوق منخافاي متالمت.

1  بنر دالم توتور كات

تيدق بربوهوغ افابيال بركاتا-كات دالم   §
سموا كأداءن. 

ممليهارا ديري درفد مغلواركن لفظ يغ   §
جلس منداتغكن دوسا دان مغليروكن.

5  بنر دالم توضس

مالكوكن توضسن تنفا   §
مغهارفكن بالسن.

مالكوكن توضسن دغن   § 
خارا يغ ترباءيق. 2  بنر دالم نية دان كماهوان

. برنية اخالص كران  اهلل  §
برنية اونتوق ممبوات   §
كباءيقن سماتا-مات.

تونتوتن 
برسيكف 

4  بنر دالم منفتي جنجيبنر

برجنجي دغن اف2 يغ   §
ممفو دتونايكن.

منونايكن اف2 يغ تله   §
دجنجيكن.

ملقساناكنث تفت دغن   §
سسواتو يغ تله دجنجيكن.
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثمفايكن وحي اهلل  كفد اومت ماءنسي دغن  برصفت بنر. بضيندا تيدق 
منوكوق تمبه اية يغ دسمفايكن. اجرن إسالم يغ دسيبركن جوض تيدق مغيكوت كهندق دان 
فندافت فريبادي بضيندا كران ستياف توتور كاتاث برداسركن وحى اهلل. حال اين دبوقتيكن 

: دغن فرمان اهلل
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ 
                       )سورة النَّْجم، 53: اية 3-4(

مقصود:
دان اي تيدق ممفركاتاكن سسواتو منوروت كماهوان دان فندافتث سنديري. سضاال يغ 

دفركاتاكنث ايت تيدق الين هاثاله وحى يغ دوحيوكن كفداث.

1 خونتوه 

براس سرونوق  بنر. مريك  بركات  تيدق  تتافي  برضوراو  اورغ يغ سوك  تردافت سبيلغن 
برضوراو دغن خريتا2 فلسو. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جوض فرنه برضوراو. نامون، بضيندا سنتياس 

برسيكف بنر واالوفون كتيك سدغ برضوراو.
الحسن  منخريتاكن بهاوا سأورغ فرمفوان توا تله داتغ برجومفا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سوفايا 
بضيندا مندعاءكنث ماسوق كدالم شرض. اللو بضيندا ممبريتاهوث بهاوا اورغ توا تيدق اكن 
ماسوق كدالم شرض. وانيتا توا ايت تروس براللو فرضي سمبيل مناغيس. اللو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

برسبدا: 
ۀ   ہ  ہ   َيُقوُل:  َتَعالى  اهلَل  ِإنَّ  َعُجوٌز.  َوِهَى  َتْدُخُلهَا  َل  َأنَّهَا  َأْخِبُروَها 

)رواية التِّْرِمِذي(ہ  ہ  ھ     )سورة الَواِقَعة، 56: اية 36-37( 
مقصود:

كامو بريتاهوله كفداث بهاوا سسوغضوهث دي تيدق اكن ماسوق شرض دالم كأداءن 
توا. سسوغضوهث اهلل تعالى برفرمان: سسوغضوهث كامي خيفتاكن وانيتا2 فندودوق 
شرض ايت سخارا لغسوغ، دمان كامي جاديكن مريك ضاديس2 يغ فنوه دغن خينتا 

)كفد سوامي ماسيغ2( دان سباي عمورث.

2 خونتوه 

خونتوه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسيكف بنر 6.15.3
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حكمه برسيكف بنر 6.15.4

بيمبيغ موريد 
برسيكف بنر دالم 

ستياف كاداءن 
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو

6.15.5

برسيكف بنر ساغت 
فنتيغ سوفايا كيت دافت 
منجاءوهكن ديري درفد 

صيفت منافق. صيفت2 منافق 
تله دجلسكن دالم حديث 

برايكوت:
درفد أَُبو ُهَريَرة  بهاوا نبي 

ملسو هيلع هللا ىلص تله برسبدا:
آَيُة الُمَناِفق َثاَلَث: ِإَذا َحدََّث 

َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، 
َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن.

)رواية البخاري(
مقصود:

 تندا اورغ منافق اد تيض،
ياءيت افابيال بركات-كات 

دي اكن بردوستا، افابيال 
برجنجي دي اكن موغكير 

جنجي دان افابيال دبري 
. كفرخاياءن دي اكن 

سفيكتروم علمو

ساليغ بكرجاسام 
كران وجود فراساءن 
ساليغ ممفرخاياءي.

مننغكن هاتي كران 
تيدق مالكوكن دوسا.

ترفليهارا درفد صيفت 
منافق يغ دبنخي اوليه 

. اهلل

 منجادي خونتوه 
تالدن كفد اورغ 

الءين كران  مرواهث 
دفندغ تيغضي. 

1

2

3

4

 حكمه
برسيكف بنر

كونسيف َتَبيُّن دالم إسالم. سيال اليري:
http://www.islam.gov.my/e-khutbah/1375-
konsep-tabayyun-dalam-mendepani-ledakan-
maklumat
(Dicapai pada 10 Ogos 2019)
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سنارايكن خونتوه برسيكف بنر دري اسفيك فركاتاءن، فرخبرن دان فربواتن   .1

  .Gallery Walk دغن مغضوناكن اكتيؤيتي
لقساناكن اكتيؤيتي Think-Pair-Share اونتوق ممبينخغكن حكمه برسيكف بنر.  .2

خادغكن تيندقن اندا باضي سيتواسي برايكوت:  .3

اندا ترليوات حاضير اكتيؤيتي كو-كوريكولوم.  .i  
اندا دتودوه مموالكن فرضادوهن.  .ii  

اكتيؤيتي

ثاتاكن فغرتين برسيكف بنر.  .1

ثاتاكن دليل نقلي تنتغ كفنتيغن برسيكف بنر.  .2

جلسكن خونتوه سيكف بنر يغ دعملكن اوليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  .3

ترغكن دوا حكمه برسيكف بنر ترهادف مشاركت.  .4

5.     كيني تردافت باثق فنولرن بريتا فلسو دميديا سوسيال.

هورايكن حجه اندا خارا اونتوق مناغني مسئله دأتس.  

فنيالين
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دليل نقلي خوف 6.16.2

َخْوف دان َرَجاء
2

فالجرن
23

فالجرن

ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ 
)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 175(

مقصود:
مك جاغنله كامو تاكوت كفد مريك تتافي تاكوتله 

كفداكو، جك كامو ميمغ اورغ يغ برايمان.

خارا مندافتكن َخوف
برضاءول دغن علماء دان   §

فارا صالحين.
سنتياس مغمبيل اعتبار   §

درفد قيصه قوم تردهولو.
سنتياس برتوبة.  §

سنتياس مغيغتي ماتي.  §

خارا مندافتكن رجاء
برمجاهده مننتغ  هوى   §

نفسو.
ملقساناكن عمل عبادة   §

دغن فنوه كسوغضوهن دان 
استقامة.

تيدق برفوتوس اس دغن مرايو   §
. دان مرينتيه كفد اهلل

سفيكتروم علمو

مقصود َخوف دان َرَجاء 6.16.1

مقصود

 تاكوت كفد كموركاءن دان عذاب
اهلل  دغن منجاءوهي سضاال الرغنث. َخوف

مغهارفكن كريضاءن اهلل  دغن 
ملقساناكن سضاال فرينتهث. َرَجاء
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دليل نقلي رجاء 6.16.2

دعملكن  يغ  رجاء  دان  خوف  خونتوه 
اوليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

6.16.3

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

َجَدة، 32: اية 16( )سورة السَّ
مقصود:

مريك منجاءوهكن ديري دري تمفت تيدور دان 
فراساءن  دغن  مريك  توهن  كفد  بردعاء  سنتياس 
مندرماكن  مريك  دان  هارف  فنوه  سرتا  تاكوت 
سبهاضين درفد اف يغ كامي رزقيكن كفد مريك.

خونتوه  1

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منديريكن صالة سنة ضرهان ماتاهاري دغن 
براس  كران  مناغيس  بضيندا  تراخيرث،  سجود  فد  خشوع. 
تاكوت اهلل  منورونكن عذاب. اللو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرينتيه 
دغن برسبدا: “واهاي توهنكو بوكنكه اغكاو تله برجنجي 
اد  اكو  كتيك  فد  مريك  مغعذاب  تيدق  اونتوق  كفداكو 
برجنجي  تله  اغكاو  بوكنكه  توهنكو  مريك؟  برساما-سام 
كفداكو اونتوق تيدق مغعذاب مريك افابيال مريك مموهون 

امفون؟ سكارغ كامي سدغ مموهون امفون كفدامو.” 
)سنن أبو داود-كتاب الصالة(
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خونتوه  2

سأورغ  منزيارهي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بهاوا  مروايتكن  انس 
لالكي يغ سدغ ترلنتر. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برتاث تنتغ فراساءنث 
دي  بهاوا  بضيندا  ممبريتاهو  ايت  لالكي  ايت.  كتيك  فد 
ساغت مغهارفكن رحمة اهلل  دان براس ساغت تاكوت 
اكن دوسا2 يغ فرنه دالكوكنث. اللو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َلَيْجَتِمَعاِن ِفي َقلِب َعْبٍد ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن ِإلاَّ َاْعَطاُه 
ا َيَخاُف.  اهللُ َما َيْرُجو، َوآَمَنُه ِمماَّ

)رواية التِّْرِمِذي(
مقصود:

تيدق برهيمفون كدوا-دواث دالم هاتي سسأورغ همبا اهلل 
فد كتيك ايت مالءينكن اهلل  ممبريكن اف يغ دهارفكن 

دان مثالمتكنث درفد اف2 يغ دتاكوتيث.

ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  
ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

)سورة اَلْنِبَياء، 21: اية 90(
مقصود: 

دالم  برلومبا-لومبا  سنتياس  مريك  سسوغضوهث 
مغرجاكن كباءيقن، دان سنتياس بردعاء كفد كامي 
مريك  دان  تاكوت  ضرون،  سرتا  هارفن  فنوه  دغن 

فوال سنتياس خشوع دان طاعة كفد كامي.

سفيكتروم علمو
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ىئ   ىئ  ىئ  ی         
ی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ     ىئ
)سورة النُّور، 24: اية 52(

مقصود: 
 دان سسيافا يغ طاعة كفد
اهلل  دان رسولث سرتا 
تاكوت )ملغضر فرينته( 

اهلل سرتا برتقوى كفداث، 
مك مريك ايتوله اورغ يغ 

مندافت كمنغن.

سفيكتروم علمو

كونسيف خوف دان رجاء يغ سأيمبغ 6.16.4

راس تاكوت كفد اهلل  هندقله دأيريغي دغن   §
تيندقن يغ سالري دغن شرع.

سسأورغ يغ مغهارفكن كريضاءن اهلل  هندقله   §
مالكوكن عمل عبادة دان منجاءوهي فربواتن معصية.

ضنجرن شرض دافت منجادي موتيؤاسي اونتوق   §
 . سسأورغ ايت مندكتكن ديري كفد اهلل

§  فراساءن خوف  ترهادف بالسن نراك اكن منجادي 
بينتيغ درفد كأيغينن مالكوكن معصية.

فراساءن رجاء اكن مندوروغ سسأورغ اونتوق   §
برلومبا-لومبا مالكوكن عبادة تنفا فوتوس اس 

. ترهادف رحمة اهلل

ن كفد  خوف دان رجاء هندقله برفقسيكن ُحْسُن الظَّ  §
. اهلل

)الشيخ عبد الصمد الجاوي، سير السالكين إلى عبادة 
رب العالمين(
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حكمه خوف دان رجاء 6.16.5

مالهيركن انسان يغ سنتياس مغيغتي 
اهلل  دالم ستياف كاداءن.

1

مالهيركن انسان يغ سنتياس براس 
ضمبيرا مالكوكن كباءيقن سوفايا 

مندافت كمانيسن ايمان.
4

مالهيركن انسان يغ سنتياس 
برتوكل كفد اهلل  ستله براوسها 

برسوغضوه-سوغضوه. 5

منديديق جيوا انسان اضر سنتياس 
منجاءوهي الرغن اهلل  كران 

تاكوت اكن كموركاءنث.
3

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ 

)سورة الُحَجَرات، 49: اية 13(
مقصود: 

سسوغضوهث دالم كالغن 
كامو يغ فاليغ موليا دسيسي 

اهلل اياله اورغ يغ فاليغ 
برتقوى. سسوغضوهث اهلل 
مها مغتاهوءي الضي مها 

مندالم فغتهوانث.

سفيكتروم علمو

حكمه

بيمبيغ موريد 
مغعملكن صيفت 
خوف دان رجاء 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

6.16.6

مالهيركن انسان يغ برسوغضوه-سوغضوه 
دالم ستياف فكرجاءن كران يقين 

اهلل  مليهت دان منيالي ستياف 
فربواتنث.

2
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سنارايكن خارا اونتوق مندافتكن خوف دان رجاء   .1

.Combo Mat دغن مغضوناكن
خارا  دوا  منجلسكن  اونتوق  فميكيرن  قتا  بينا   .2

مغيمبغي خوف دان رجاء.
لقساناكن اكتيؤيتي Speaker Corner برداسركن تيما   .3

خوف دان رجاء.
الونكن شعير دعاء توبة.  .4

اكتيؤيتي

Combo Mat

ثاتاكن مقصود خوف دان رجاء.  .1

ثاتاكن دليل نقلي خوف دان رجاء.  .2

جلسكن خونتوه خوف دان رجاء يغ دعملكن اوليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  .3

ترغكن كونسيف كسأيمبغن انتارا خوف دان رجاء.  .4

دوساكو تراللو باثق.   .5

اداكه اهلل  اكن مغمفوني اكو؟    

بينخغكن تيندقن يغ سواجرث دأمبيل اوله رماج   
دالم ضمبر دأتس.

باضايماناكه صيفت خوف دان رجاء مالهيركن مسلم سجاتي؟  .6

هورايكن.  

فنيالين

شعير دعاء توبة

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=1941
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دليل نقلي 6.17.1

أبو موسى االشعري  مروايتكن بهاوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ادب ترهادف اورغ ساكيتاونيت 1

عملنعملن
دعاء كتيك منزيارهي اورغ 

ساكيت
َأْسَأُل اهلَل اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش 
اْلَعِظيم َان ُيَعاِفَيَك َوَيْشِفَيَك. 

ِإلَّ َعاَفاُه اهلل ِمْن َذِلَك الَمَرض.
)رواية أبو داود دان التِّْرِمِذي(

مقصود: 
اكو برموهون كفد اهلل يغ 
مميليقي عرش يغ تيغضي 

سموض كامو دبري 
كسمبوهن دان كصيحتن. 

هاث اهلل يغ مثمبوهكنث دري 
فثاكيت ايت.

ادب ترهادف اورغ ساكيت دان كورغ اوفاي
2

فالجرن
24

فالجرن

وا الَعاِنَي. ُعوُدوا اْلَمِريَض، َوَأْطِعُموا الَجاِئَع، َوَفكُّ
)رواية البخاري(

مقصود:
زيارهيله اورغ يغ ساكيت، بريكن ماكنن كفد اورغ 

يغ الفر دان بيبسكنله تاونن.
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ادب ترهادف اورغ ساكيت 6.17.2

حكمه برادب كفد اورغ ساكيت 6.17.3

مالهيركن كأنصافن كران دبريكن نعمت كصيحتن 
ستله مليهت فندريتاءن فساكيت.

3

مغضمبيراكن فساكيت اضر هاتيث تنغ دالم منمفوه 
. اوجين اهلل

1

مغرتكن أخوة سسام اغضوتا مشاركت اضر هيدوف 
. دبركتي اهلل

2

عبادة
مندعاءكن كصيحتن           §

مريك.
ممبنتو مريك يغ   §
ايغين مالكوكن 

عبادة.

ايموسي
ممبريكن سماغت دان   §

موتيؤاسي اضر مريك صبر 
دان رضا.

تيدق مالكوكن سسواتو   §
يغ بوليه مغضغضو كتنترمن 

مريك دغن بوثي بيسيغ 
دان تيمفوه زياره يغ الما.

ادب ترهادف اورغ ساكيت

فيزيكل
ممستيكن تمفت دان   §
توبوه بادن فساكيت 

سنتياس برسيه.
مثدياكن كفرلوان   §

دان كمودهن اساس 
اونتوق فساكيت.

بيمبيغ موريد مثنتوني 
اورغ ساكيت 

سخارا برادب دان 
استقامة.

نوتا ضورو

6.17.4
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لقساناكن اكتيؤيتي Role Play دالم فلباضاي سيتواسي مثنتوني اورغ ساكيت. موات   .1

ناءيق حاصيل كرج ترسبوت  دالم بنتوق فمبالجرن ماي.
اورغ  منزيارهي  اندا  فغالمن  منخريتاكن  اونتوق   Spin-N-Think اكتيؤيتي  لقساناكن   .2

ساكيت.
لقساناكن اكتيؤيتي شرحن سفونتن  برتيماكن ادب مثنتوني اورغ ساكيت.   .3

موريد دبريكن فلواغ سالما دوا مينيت اونتوق منخاري ايسي تاجوق، كمودين 
ممفرسمبهكنث دهادفن كلس.

اكتيؤيتي

فنيالين

ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن برادب ترهادف اورغ ساكيت.  .1

ترغكن دوا ادب مثنتوني اورغ  ساكيت.   .2

.ترغكن  دوا حكمه برادب ترهادف اورغ ساكيت.  .3

 .4

برداسركن ضمبر دأتس، ترغكن فندغن اندا تنتغ تغضوغجواب مشاركت ترهادف   
اورغ ساكيت.
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ادب ترهادف اورغ كورغ اوفاي 6.17.2

مثدياكن كمودهن كفد مريك اونتوق   §
مالكوكن عبادة دغن سليسا.

اجر  تونجوق  ممبريكن  دغن  مريك  ممبنتو   §
مغناءي اوروسن عبادة. 

عبادة

ادب ترهادف اورغ كورغ اوفاياونيت 2

أنس بن مالك   مروايتكن بهاوا رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:
َأنَّ اْمَرَأًة َكاَنْت ِفي َعْقِلَها َشْيٌء َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَّ 
َكِك ِشْئِت  ِلي ِإَلْيَك َحاَجًة َفَقاَل َيا ُأمَّ ُفَلٍن اْنُظِري َأيَّ السِّ
ُرِق َحتَّى  َحتَّى َأْقِضَي َلِك َحاَجَتِك َفَخَل َمَعَها ِفي َبْعِض الطُّ

َفَرَغْت ِمْن َحاَجِتَها.
)رواية مسلم(

مقصود:
بركات:  عقلث  فد  ككورغن  ممفوثاءي  يغ  وانيتا  سأورغ 
“واهاي رسول اهلل، ساي ممرلوكن فرتولوغنمو دالم سسواتو 
باضايمان  ايبو،  “واهاي  برسبدا:  اهلل  رسول  اوروسن”. 
ملواغكن  اهلل  رسول  اللو  ممبنتومو”.  اكو  اونتوق  خاراث 

ماساث سهيغض وانيتا ايت دافت مثلسايكن اوروسنث.

مقصود اورغ كورغ اوفاي

سسأورغ يغ تيدق ممفوثاءي 
كأوفاياءن اونتوق مليبتكن 

ديري سخارا ايفيكتيف 
دالم مشاركت دري سضي 
فيزيكل، مينتل، اينتليكتوال 
اتاو فنخاءيندرا سجق الهير 

اتاو سلسفسث.
سومبر: 

http://www.jkm.gov.my

سفيكتروم علمو

بيمبيغ موريد مثنتوني  
اورغ كورغ اوفاي 
سخارا برادب دان 

استقامة.

نوتا ضورو

6.17.4

دليل نقلي 6.17.1
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حكمه برادب ترهادف اورغ كورغ اوفاي 6.17.3

سايغ         دان  كاسيه  فنوه  دغن  الينن  ممبريكن   §
ترهادف مريك.

تيدق مغيجيق دان مغهينا مريك.  §

ايموسي

ممستيكن كمودهن اساس يغ دسدياكن اونتوق   §
مريك تيدق دسالهضوناكن.

مثدياكن رواغ دان ممبريكن فلواغ كفد مريك   §
سسواي دغن كفرلوان مريك.

فيزيكل

مالهيركن راس شكور كران دبريكن فيزيكل دان 
مينتل يغ سمفورنا.

3

مموفوق صيفت كبرساماءن ترهادف سموا ضولوغن 
مشاركت اضر فرفادوان دافت دوجودكن.

2

منيمبولكن راس دهرضاءي دالم ديري اورغ كورغ 
اوفاي كران مندافت فرهاتين دان كأيستيميواءن.

1

 ممودهكن اورغ كورغ اوفاي مالكوكن
اوروسن هارين.

4

ممبري كأوتاماءن كفد اورغ   ❘
كورغ اوفاي.
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اكتيؤيتي

بيمبيغ موريد اونتوق ممبوات فرسمبهن دالم فلباضاي سيتواسي ترهادف اورغ كورغ   .1

اوفاي. موات ناءيق حاصيل كرجا ترسبوت دالم بنتوق فمبالجرن ماي.
لقساناكن  )ج.ك.م(.  مشاركت  كباجيقن  جابتن  فورتل  درفد  معلومات  خاري   .2

اكتيؤيتي Window Pane اونتوق ممبينخغكن كباجيقن يغ دسدياكن اوليه كراجاءن 
اونتوق اورغ كورغ اوفاي.

اوفاي.  كورغ  اورغ  باضي  فغضونا  مسرا  يغ  سبواه سكوله  موديل  الكركن   .3

بوك فلواغ كفد ستياف كومفولن ممبريكن اولسن دان خادغكن فنمبهباءيقن.

فنيالين

ثاتاكن دليل نقلي تونتوتن برادب ترهادف اورغ كورغ اوفاي.  .1

جلسكن دوا ادب مثنتوني اورغ كورغ اوفاي.  .2

ترغكن دوا حكمه برادب ترهادف اورغ كورغ اوفاي.  .3

.4

مغافاكه سيتواسي دأتس برالكو؟ بينخغكن.  
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مقصود دان دليل َوَسِطيَّة 6.18.1

فندكتن يغ سدرهان، سأيمبغ، عاديل دان خمرلغ دالم ستياف تيندقن.

دليل 2دليل 1

ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  

ڄ  ڄ  ڄڃ ...

)سورة الَبَقَرة، 2: اية 143(
مقصود:

دان دمكينله كامي جاديكن كامو 
)واهاي اومت محمد( ساتو اومت 

فرتغهن )اومت فيليهن الضي عاديل( 
سوفايا كامو اليق منجادي سقسي 
اونتوق ممبري كترغن كفد اومت 

ماءنسي...

سيدتنا عاءشة  مروايتكن بهاوا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

ُدوا َوَقاِرُبوا، َواْعَلُموا َأْن َلْن  َسدِّ
ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اْلَجنََّة، َوَأنَّ 
َأَحبَّ اْلَْعَماِل َأْدَوُمَها ِإَلى اهلِل، 

. َوِإْن َقلَّ
)رواية البخاري(

مقصود:
الكوكنله دغن برسدرهان. دان 

كتاهوءيله بهاوا فربواتن كامو 
تيدق اكن مثببكن كامو ماسوق 

شرض. عملن يغ فاليغ دسوكاءي 
اهلل اياله يغ برتروسن واالوفون 

سديكيت.

َوَسِطيَّة منجامين كخمرلغن اومت
2

فالجرن
25

فالجرن
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منونايكن توضس دغن سمفورنا دان فنوه   i

برتغضوغجواب.

ممنوهي شرط دالم منونايكن توضس، مماتوهي   ii

ارهن دان فروسيدور دالم منجالنكن امانه.

ملقساناكن توضس سباضاي همبا اهلل دان خليفة   iii

دموك بومي.

اسفيك كسدرهاناءن

مالكوكن سسواتو دغن سمفورنا، تيدق  مقصود 
ملمفاوءي باتس دان مماتوهي شرط.

دليل 

ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ  ېئ  
جئ  حئ  مئ

)سورة الُفْرَقان، 25: اية 67(
مقصود:

دان مريك يغ افابيال ممبلنجاكن هرتاث، تياداله ملمفاوءي 
باتس دان تياد بخيل كدكوت؛ دان فربلنجاءن مريك اداله 

بتول سدرهان.

1   كسدرهاناءن

اُمًَّة َوَسًطا مغضابوغكن 
عنصور جسد دان روحاني 

تنفا مغابايكن مان2 اسفيك. 
مريك ترماسوقله:

اومت  يغ ترفيليه دان   .1

عاديل.
اومت ترباءيق دان فرتغهن   .2

دالم سموا فركارا دان 
تيدق ملمفاوءي باتس 

سرتا تيدق الالي.
تيدق برلبيه-لبيهن   .3

دالم اوروسن اضام دان 
سفيريتوال سماتا-مات 

سفرتي ضولوغن نصراني.
تيدق ممنتيغكن ماتيريال   .4

سماتا-مات سفرتي 
يهودي دان ُمْشِرك. 

)َوْهَبة الزَُّحْيِلي، التَّْفِسير الُمِنير(

سفيكتروم علمو

امفت فرينسيف َوَسِطيَّة 6.18.2
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روحاني  i

ملقساناكن عبادة   §
فرض دان سنة دغن 

استقامة.
مغحياتي القراءن   §

دان برذيكير دغن 
برسوغضوه-سوغضوه.

مالكوكن عبادة  § 
دغن اخالص.

جسماني  ii

مغمبيل ماكنن يغ باءيق دان   §
سأيمبغ اونتوق منجاض 

كصيحتن توبوه بادن.
بريحت ستله فنت بكرجا   §

سوفايا بادن كمبالي 
خرضس دان برتناض.

ممنوهي كفرلوان بيولوضي   §
دان فطره ماءنسي.

عقلي  iii

منجاءوهي بارغ الرغن يغ بوليه   §
 مروسقكن عقل سفرتي داده

دان ارق.
مغضوناكن عقل سباءيق-باءيقث   §

اونتوق منيغكتكن علمو. 
مغضونكن عقل اونتوق   §

مماجوكن ديري دان مشاركت 
سرتا منيغكتكن فمباغونن نضارا.

اسفيك كسأيمبغن

ممنوهي كفرلوان روحاني، جسماني دان عقل سخارا سمفورنا دالم  مقصود 
سموا كأداءن.

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

ې  ې  ې
)سورة الَبَقَرة، 2: اية 201(

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

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

2   كسأيمبغن
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منونايكن حق كفد مريك يغ برحق منريماث.  i

مغمبيل فندكتن فرتغهن دان سأيمبغ سخارا   ii

حكمه انتارا دوا فركارا يغ ايكستريم.

اسفيك كعاديلن

ملتقكن سسواتو سسواي دغن سواسان، ماس  مقصود 
دان تمفت.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ...
)سورة الَماِئَدة، 5: اية 8(

مقصود:
سنتياس  سموا  كامو  هندقله  برايمان  يغ  اورغ  واهاي 
الضي  اهلل  كران  كعاديلن  منضقكن  يغ  اورغ  منجادي 
منرغكن كبنرن: دان جاغنله كبنخين كامو كفد سسواتو 
عاديل.  برالكو  تيدق  اونتوق  كامو  مندوروغ  ايت  قوم 

برالكو عاديلله كران اي لبيه همفير كفد تقوى ...

دليل 

3   كعاديلن

تيدق ممنغكن مان2 فيهق   ❘
دان براوسها مندامايكن 

فرضادوهن.
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مالكوكن كباءيقن سفرتي ممعموركن بومي،   i

ممباغونكن نضارا دان ممبسمي كميسكينن.

منخضه ديري درفد مالكوكن كظاليمن،   ii

كفاسقن دان ككجمن.

مغضوناكن ككاياءن ددنيا اونتوق مندافتكن   iii

. كريضاءن اهلل

مالكوكن سموا توضس دان فكرجاءن دغن اخالص   iv

. كران اهلل

خيري2 اومت خمرلغ

كباءيقن  مالكوكن  دالم  ترباءيق  يغ  فندكتن  مقصود 
دان منخضه كموغكرن سرتا بركيقينن تضوه 

. فد اهلل

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ ...

)سورة ۤاِل ِعْمَران، 3: اية 110(
مقصود:

كامو )واهاي اومت محمد( اياله اومت فاليغ باءيق يغ 
دالهيركن باضي اومت ماءنسي، )كران كامو مثوروه اضر 
دان منخضه كموغكرن سرتا كامو  مالكوكن كباءيقن 

برايمان كفد اهلل ...

دليل 

4   كخمرلغن
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مشاركت يغ امان داماي دان برساتو فادو دافت 
دباغونكن دغن ملقساناكن فرينسيف2 كعاديلن.

تاهف فنديديقن مشاركت دافت دتيغكتكن مغيكوت 
كفرلوان نضارا.

ايكونومي مشاركت يغ ستابيل دافت دجان كران 
تياد برالكو فمبذيرن.

فمباغونن يغ مثلوروه دان سأيمبغ دافت دوجودكن 
كران اداث كستابيلن فوليتيك.

مثمفورناكن  دغن  دتضقكن  دافت  إسالم  شعار 
اخالق دان نيالي2 مورني.

 تيض اورغ لالكي تله دتضور
اوليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كران 

مالكوكن فركارا يغ ملمفاوءي 
باتس، ياءيت برفواسا سهيغض 
تيدق بربوك، منديريكن صالة 

مالم سهيغض تيدق تيدور، 
دان سأورغ الضي تيدق ماهو 

برنكاح. رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص برسبدا:

َأَما َواهلِل ِإنِّي َلْخَشاُكم هلِلِ 
َوَأْتَقاُكْم َلُه َلِكنِّي َأُصوُم َوُأفِطُر، 
َوُاَصلِّي َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء، 

َفَمْن َرِغَب َعن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي.
)متفق عليه(

مقصود:
“ادافون دمي اهلل، اكوله يغ فاليغ 

تاكوتكن اهلل  دان يغ فاليغ 
برتقوى تتافي اكو برفواسا دان 
اكو بربوك، اكو  منديريكن 

صالة كمودين اكو جوض برباريغ 
دان اكو منكاحي وانيتا، سسيافا 

يغ ممبنخي سنهكو مك دي 
بوكن درفدكالغنكو.

سفيكتروم علمو حكمه ملقساناكن فرينسيف َوَسِطيَّة 6.18.3

بيمبيغ موريد مغعملكن 
كسدرهاناءن دالم 
كهيدوفن سخارا 

برادب دان استقامة.

نوتا ضورو

6.18.4

1

2

3

4

5
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اكتيؤيتي

لقساناكن اكتيؤيتي Tarsia Puzzle سخارا بركومفولن اونتوق مثاتاكن مقصود وسطية.  .1

بينا فتا فميكيرن اونتوق ممبينخغكن امفت فرينسيف وسطية.  .2

توليس سبواه ساجق يغ بركاءيتن دغن وسطيه. كمودين، لقساناكن اكتيؤيتي  .3 

Expert Team اونتوق ممبنتغكن حاصيل كرجا كومفولن اندا.

اكتيؤيتي  Expert Team سدغ دلقساناكن.  ❘

اندا مغعملكن فرينسيف  بنتغكن خارا  خاري معلومت دأينترنيت، كمودين   .4

وسطية دالم كهيدوفن سباضاي سأورغ موريد.

http://bukuteks.dbp.gov.
my/media.php?id=2012

.Tarsia Puzzle خونتوه
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ثاتاكن مقصود وسطيه.  .1

ثاتاكن دليل وسطية.  .2

جلسكن امفت فرينسيف وسطيه.  .3

جلسكن دوا خارا اندا مغعملكن وسطيه دالم كهيدوفن.  .4

ترغكن  دوا حكمه وسطية.  .5

مغاتسي  اونتوق  لغكه  دأتس، خادغكن  برداسركن ضمبر   .6

فمبذيرن يغ سريغ برالكو دالم مشاركت.
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ابن عباس   30، 124، 131
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الَباِطل   39، 130
التفسير المنير   30، 58، 130، 206
عمر بن الخطاب   39، 47، 91،

 159 ،158 ،155 ،152
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الغافالت   56، 58، 60
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الُمْرَتِهن   123

70 ،68 ،67 ،iv   المنتقم
المهلكات   50

 187 ،vi   اورغ كورغ اوفاي
204 ،203 ،202

ايموسي   200، 203
       ،117 ،37 ،6 ،2 ،1 ،iii األنعام 

  124 ،123 ،118

اإلمام أبو حنيفة   179، 183
اإلمام أحمد   182، 184

اإلمام الشافعي   132، 181، 182،  
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اإلمام القرطبي   38، 180
اإلمام النووي   50، 120، 133

اإلمام مالك   180، 183
أبو هريرة   27، 33، 44، 57، 73، 

191 ،143 ،131 ،85
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بارود   175
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بني إسرائيل   111
بيت الحكمة   173، 178

بيت المال   155، 156، 158،
176 ،174 ،166

تحلل   94
تشريق   96، 117، 118، 120

تقويم إسالم   159
تكبر   52

تلبية   100
َتَمتُّع   102، 103، 104، 107، 108

ثمود   33
جزية   165، 158

جلي   52
جمرة كبرى   94، 96، 100، 101، 103
جهاد   34، 121، 167، 169، 174

حجر األسود   94
خفي   52، 60

خلفاء الراشدين   152، 154، 158 
 162 ،161 ،160 ،159

خليفة   152، 153، 154، 155،
،164 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156

،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165

،181 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172

206 ،182

خوارج   166، 168، 172، 176
خوف   193

دبابة   175
دينار   164، 179

ديوان الجند   164
ديوان فنصيحت   165

ربا   26، 50، 51، 55 ، 60، 129،
136 ،135 ،132

ِرَبا الُبُيوع   132
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رجاء   193
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شيعة   166، 168، 172، 176، 181
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قذف   50، 51، 58، 60
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قياس   183، 184
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كتتفن   29، 31، 34، 35، 87
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كعاديلن   129، 208، 210
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فراتورن   29، 31، 35، 36
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مد الزم   17، 19، 22، 23
مصالح المرسالة   183

مصحف عثماني   156، 159
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ميقات   95، 101، 108
ممبنركن كفلسوان   26

مملسوكن كبنرن   26
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موالي   168
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وقف   18، 20، 21، 137، 139

  ،92 ،58 ،30 18 وهبة الزحيلي 
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