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بوكو تيک س ڤنديديقن القرءان دان السنة تيڠكتن 5 دحاصيلكن برڤندوكن دوكومن ستندرد 
كوريكولوم دان ڤنتكسيرن (DSKP( يڠ دسدياكن اوليه بهاڬين ڤمباڠونن كوريكولوم، كمنترين 

ڤنديديقن مليسيا.

بوكو تيک س اين مڠاندوڠي انم بيدڠ اوتام، ياءيت ڤڠاجين القرءان، علوم القرءان، ڤڠاجين   
الحديث، علوم الحديث، عقيدة اإسلامية، دان اخلاق اإسلامية. دسمڤيڠ ايت، بوكو اين توروت 

دمواتكن ايليمن مرنتس كوريكولوم دان اكتيۏيتي يڠ مناريق اونتوق موريد مڠواساءي ڤمبلاجرن.

ستياڤ بيدڠ دان ڤلاجرن دمولاكن دڠن هلامن رڠسڠن يڠ مڠاندوڠي فوتو دان   
ڤڠنلن اونتوق منجان ايديا موريد سبلوم ممولاكن ڤمبلاجرن. ترداڤت اينفو تمبهن مناريق يڠ 
دمواتكن دالم بوكو اين اونتوق ممبنتو موريد ممهمي ڤمبلاجرن. سلاءين ايت، ستياڤ اخير 
ڤلاجرن دسرتاكن لاتيهن ڤڠوكوهن دان سوءالن٢ كماهيرن برفيكير ارس تيڠڬي اونتوق مڠوجي 

كفهمن موريد.

سچارا كسولوروهنڽ، دهارڤكن بوكو اين داڤت منجادي سومبر روجوعن يڠ باءيق   
دان داڤت ممبري منفعت كڤد ݢورو دان موريد سماس ملاكوكن اكتيۏيتي ڤمبلاجرن دان 

ڤڠاجرن ددالم كلس.

ڤندهولوان

َلام َعَلْيِه السَّ

َرِضَي هللاُ َعْنُهْم

َلام َعَليِهُم السَّ َرِضَي هللاُ َعْنُهَما

َرِضَي هللاُ َعْنَهاَرِضَي هللاُ َعْنُه

َرِحَمُهُم هللاَرِحَمُه هللا

َصلَّی هللا َعَلْيِه َوَسلَّم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلی
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دڠوڠ 6 حركة

قلقلة 4 اتاو 5 حركة

راء تبل 6/4/2 حركة

ڤندوان مصحف تجويد برورنا

ڤرلو دباچ دڠن قدر 
6 حركة.

 ڤرلو دباچ دڠن 
قلقلة كتيک وصل 

اتاو وقف.

ڤرلو دباچ دڠوڠ 
دڠن قدر 2 حركة.

ڤرلو دباچ دڠن قدر 
2، 4 اتاو 6 حركة 

كتيک وقف.

ڤرلو دباچ دڠن قدر 
4 اتاو 5 حركة.

ڤرلو دباچ دڠن 
منبلكن سبوتن 

حروف راء.

1



 سورة الكهف ايات 51-110

  Stone tomb of an ancient Persian emperorStone tomb of an ancient Persian emperor
Tomb of Cyrus the GreatTomb of Cyrus the Great

1

ڤڠاجين القرءان

1

ستندرد كاندوڠن
سورة باچا ءن: سورة الكهف 

ايات 51-110

سورة حفظن: سورة السجدة 
ايات 1-30

الملك  سورة  باچا ءن:  سورة 
ايات 1-30

تجويد: حكوم مد عارض 
للسكون، مد عوض دان مد لين

تجويد: حكوم مد لازم

تجويد: بنتوق٢ وقف

ايات كفهمن: ملاكوكن 
ترنسفورماسي دالم كهيدوڤن

ايات كفهمن: ملقساناكن 
ڤكرجاءن يڠ اوتام

ايات كفهمن: منجاءوهي جنايه 
زنا، قذف دان لعان

 ايات كفهمن: مڠوكوهكن 
ڤرڤادوان ناسيونل

ايات كفهمن: ملاكوكن ڤرسدياءن 
مڠهادڤي هاري كبڠكيتن

س
مب

 اي
لا

سي

س
مب

 اي
لا

سي ڤربحثن مڠناءي 
سياڤاكه نبي 

خضر 
قيصه ذو القرنين

بيدڠ

َتَلقِّي 
ڤرتموان انتارا ڬورو دان موريد سچارا برسموک سماس مپمڤايكن ڤڠاجرن تلاوة اتاو حفظن 

القرءان سام اد ڤرتموان سچارا اينديۏيدو اتاو بركومڤولن.
ُمَشاَفَهة

ڬورو مپبوت حروف دان كليمه دالم ايات القرءان دڠن ممبري ڤنكنن كڤد ڬرقن بيبير يڠ 
ڤرلو دبري ڤرهاتين اوليه موريد سماس ڤمبلاجرن تلاوة دان حفطن القرءان.

3 2

تاهوکه اندا؟
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1.1.3
1.1.2
1.1.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة

سسورة الكهف
مب

 اي
لا

سي

1.1.3
1.1.2
1.1.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة
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1.1.31.1.3
1.1.21.1.2
1.1.11.1.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة دڠوڠ6/4/2 حركة قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة
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لاتيه باچاءن ڤوتوڠن ايات برايكوت دڠن برتجويد، لنچر دان فصيح.

 aa	.موريد٢ مميليه ڤاسڠن ماسيڠ٢
 ab	.موريد برڬيلير-ڬيلير ممباچ ايات 52 هيڠݢ 106 سورة الكهف

كاجين كڤوستاكاءن مڠناءي كليمه يڠ مڠاندوڠي حكوم ميم ساكنة يڠ ترداڤت 
دالم ايات 52 هيڠݢ 61 سورة الكهف.

مڠاداكن “كاءونتر كلينيک تجويد” دكاوسن سكوله دان ڤاميركن داڤتنڽ
 “دداترن علمو”.

 aa	.ݢورو ممبنتوق ساتو كومڤولن يڠ ترديري درڤد امڤت اورڠ موريد 
 ستياڤ موريد مماءينكن ڤرانن سڤرتي برايكوت:

موريد مڠنجوركن ڤروڬرم خدمت مشاركت درومه انق يتيم، ساله ساتو سلوت اداله 
ممباچ سورة الكهف سچارا ترتيل.

Rally RobinPAK21 1

5

2

3

4

EMK

Fan-N-PickPAK21

ڤراننموريد

1
مڽوسون كد سڤرتي كيڤس. ستياڤ كد ممڤوڽاءي ڤوتوڠن ايات 

سورة الكهف.

مميليه كد دان ممباچاكن سوءالن.2

منجواب سوءالن دڠن ممباچ ڤوتوڠن ايات ترسبوت.3

ممبري ريسڤون س دان ڤوجين كڤد جواڤن موريد 4.3

 ab	.ستروسڽ، ستياڤ موريد اكن برتوكر ڤرانن سچارا برݢيلير-ݢيلير

س
مب

 اي
لا

سي

10
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سورة الملك ايات 1-30

تاهوکه اندا؟
اين  ڤرتام سورة  ايات  الملك كران  دناماكن  اين  سورة 
اين  سورة  ايات٢  كباڽقن  دان  كراجاءن  برمقصود 
سمڠاݢوڠكن اهللا  يڠ مميليقي كراجاءن اتاو ككواساءن.

مب
 اي

لا
كلبيهن سورة سي

الملك

2

11



1.2.3
1.2.2
1.2.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة
1.2.3
1.2.2
1.2.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة

سسورة الملك
مب

 اي
لا

سي
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اكتيۏيتي

1

 a)	.موريد ممبنتوق كومڤولن سچارا برامڤت
 a)	.موريد دودوق دالم كومڤولن ماسيڠ٢
 a)	.موريد برڬيلير-ڬيلير ممباچ امڤت ايات سورة الملك سهيڠݢ سلساي
 a)	.موريد ممبتولكن باچاءن راكن سكيراڽ ترداڤت كسالهن

 a)	شيخ َعْبُد الَولِي ال�أْرَكانِي
 a)	شيخ َصَلاح ُبوَخاِطر
 a)	د.َعْبُد الرَّْحَمن الُسَدْيس

Roun) Ro)inPAK21

2

3

4

موريد ممبوات چارين اينترنيت دان كاجين كڤوستاكاءن تنتڠ كجادين چكراوال� سباݢاي 
. چارين دان كاجين اين هندقله دل�كوكن سچارا بركومڤولن. تندا ككواساءن اهللا 

بينچڠكن ايات٢ يڠ بركاءيتن دڠن كجادين ل�ڠيت درڤد سورة الملك.

موريد مندڠر باچاءن سورة الملك برداسركن نام٢ قاريء يڠ مشهور دباوه. كمودين، 

ممبوات ڤربيذاءن دري سودوت باچاءن تجويد دان تيڠكتن باچاءن )مراتب القراءة(. 

انتارا نام٢ قاريء ترسبوت:

س
مب

 اي
لا

سي

1.2.3
1.2.2
1.2.1

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة

لاتيه باچاءن ڤوتوڠن ايات برايكوت دڠن برتجويد، لنچر دان فصيح.

س
مب

 اي
لا

سي

س
مب

 اي
لا

سي

شيخ َعْبُد 
الَولِي ال�أْرَكانِي

د.َعْبُد الرَّْحَمن 
الُسَديس

س
مب

 اي
لا

شيخ َصَلاح سي
ُبوَخاِطر

15 14



سورة السجدة ايات 1-30

تاهوکه اندا؟

جومله ايات سجدة دالم القرءان
ترداڤت 15 ايات سجدة دالم القرءان ياءيت:

1. سورة ال�أعراف: 20  
2. سورة الرعد: 15
3. سورة النحل: 50

سراء: 109 4. سورة ال�إ
5. سورة ص: 24

6. سورة مريم: 58
7. سورة الحج: 18
8. سورة الحج: 77
9. سورة النمل: 26

10. سورة الفرقان: 60

11. سورة السجدة: 15

12. سورة فصلت: 37

13. سورة النجم: 62

نشقاق: 21 14. سورة ال�إ

15. سورة العلق: 19 

س
مب

 اي
لا

سي

دليل مڠناءي 
سجود تلاوة

دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة
1.3.3
1.3.2
1.3.1

س3
مب

 اي
لا

سي

سورة السجدة
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دڠوڠ قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة
1.3.3
1.3.2
دڠوڠ1.3.1 قلقلة6 حركة راء تبل4 دان 5 حركة 6/4/2 حركة

1.3.3
1.3.2
1.3.119 18



تاهوکه اندا؟
، َعِن النَِّبيِّ  اأنَُّه َكاَن َيقَراأ فِي اْلَفْجِر َيْوَم الُجُمعِة الم َتْنزِيُل، َوَهْل اأَتى.  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 

                                                                               )رواه مسلم(
، درڤد نبي  بهاوا بݢيندا تله ممباچ سورة السجدة دان سورة  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 

نسان دالم صلاة صبح ڤد هاري جمعة.        ال�إ
                                                             )روايت مسلم( 

1.3.3
1.3.2
1.3.1

سيلا اولڠ باچاءن ڤوتوڠن ايات٢ برايكوت سچارا برتجويد، لنچر دان فصيح. 

ايات  باچاءن  اولڠ 
ڤرتام سباپق 
10 كالي.

ايات  باچاءن  اولڠ 
كدوا سباپق 
10 كالي. 

ايات  باچاءن  اولڠ 
ڤرتام دان كدوا سباپق 

5 كالي.

1.3.3
1.3.2
1.3.1

ڤندوان مڠحفظ مڠڬوناكن قاعده ڤننداءن

برايكوت مروڤاكن چونتوه بورڠ حفظن يڠ بوليه دجاديكن ڤندوان قاعده ڤننداءن اونتوق 
مڠحفظ سورة السجدة. تنداكن )√( ڤد ايات يڠ تله دباچ دان دحفظ.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ايات

چونتوه بورڠ حفظن 
باݢي قاعده ڤننداءن

س
مب

 اي
لا

سي قاعده اين جوݢ بوليه دݢوناكن اونتوق مڠحفظ 

سورة2 يڠ ل�ءين.

ايات  باچاءن  اولڠ 
كتيݢ سباپق 

10 كالي.

اولڠ باچاءن ايات ڤرتام، 
كدوا دان كتيݢ سباپق 

5 كالي.

ايكوتي لڠكه ڤرتام، كدوا، كتيݢ 
ايات2  دان كاأمڤت دالم مڠحفظ 

سورة السجدة يڠ ستروسڽ.

تاهوکه اندا؟
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اكتيۏيتي

1Hot Seat

Rally Robin

Rally Table

PAK21

PAK21

PAK21 2

3

4

ݢورو مميليه ساأورڠ موريد سچارا راوق اونتوق ممڤردڠركن حفظن دهادڤن كلس، 
يڠ  باچاءن  كسالهن  منوليس  دان  مندڠر  دتوݢسكن  ل�ءين  موريد2  ماناكال� 
دل�كوكن. ستله ايت، ݢورو اكن ممبوات كسيمڤولن ترهادڤ باچاءن ترسبوت.

موريد ڤرلو مڽدياكن بوكو چاتتن حفظن اونتوق منچاتت ايات2 سورة السجدة يڠ تله 
دحفظ. سچارا برڤاسڠن، موريد مڽيمق سمول� بوكو ترسبوت سكيراڽ ترداڤت كسالهن 
دري سودوت تجويد، باريس ڤد كليمه دان ايات2 يڠ ترتيڠݢل سماس منوليس ڤد بوكو.

 )a(.ݢورو ممبهاݢيكن موريد2 سچارا برڤاسڠن

 )b( دڠن تله دحفظ  يڠ  السجدة  ايات سورة  ممباچ  برڬيلير-ڬيلير  اكن  موريد 
ساليڠ مپامبوڠ باچاءن ترسبوت انتارا ساتو سام ل�ءين.

موريد مڠنجوركن ڤرتنديڠن حفظن سورة السجدة انتارا كلس. حاكيم ترديري درڤد موريد 

يڠ ماهير. كڤوتوسن حاكيم اكن دصحكن اوليه ڬورو ڤنديديقن القرءان دان السنة.  

س
مب

 اي
لا

سي

22



 مد عارض للسكون، 
مد عوض دان مد لين

تاهوکه اندا؟

تاهون 2017 تله ترچاتتڽ ساتو سجاره اڤابيلا ترداڤت ڤسرتا دري اورڠ كلاءينن اوڤايا )او.كي.يو.( 
ياءيت محمد َقـيِّم نذار بن ساريمي يڠ تله مڽرتاءي مجليس تلاوة دان حفظن القرءان ڤريڠكت 

كبڠساءن. ڤسرتا ترسبوت مڠݢوناكن القرءان Braille سوقتو ممڤردڠركن باچاءن القرءان.

4

23



مد عوض برمقصود مد يڠ دباچ دڠن قدر 2 حركة سباڬاي ݢنتي كڤد تنوين برباريس دوا 
داأتس كتيک وقف.

مد عوض 

دناماكن مد عوض )برمقصود ݢنتي( كران 
ڤڠݢنتين يڠ برلاكو ڤد تنوين برباريس دوا 

داأتس كتيک وقف.

چارا باچاءنسبب دناماكن

)سورة الكهف: 51(

ڤڠرتين

﴿﴿

كليمه دباچ دڠن باريس ساتو 
داأتس سهاج كتيک وقف ياءيت  )َعُضَدا( 

دڠن قدر 2 حركة.

1.4.3
1.4.4

1.4.2
1.4.1

)سورة الكهف: 86()سورة الكهف: 74()سورة النساء: 152(

﴿﴿﴿﴿﴿﴿

ترداڤت ببراڤ قاعده باݢي چارا باچاءن مد عوض.

قاعده٢ مد عوض

جک حروف اخير كليمه 
اداله األف مقصورة يڠ 

بربنتوق حروف ياء )ى(، 
مک باريس دوا داأتس 

 هندقله دبواڠ ساتو 
درڤداڽ سرتا دباچ دڠن 

قدر 2 حركة.

چونتوه: 

جک حروف اخير كليمه 
اياله همزة دان حروف 

سبلومڽ اياله حروف مد 
األف، مک ڤرلو دباچ دڠن 
منمبه حروف األف دهوجوڠ 
كلميه دان دباچ دڠن قدر 

2 حركة كتيک وقف.
چونتوه:

جک حروف اخير كليمه 
اياله حروف تاء مربوطة، 
مک تيدق دناماكن مد 

 عوض، چارا باچاءنڽ 
اداله دڠن منوكر تاء 

مربوطة كڤد هاء ساكنة 
كتيک وقف.

چونتوه:
دباچ ﴿﴿ دباچ﴾﴾

﴿﴿ دباچ﴾﴾ ﴿﴿ ﴾﴾

ڤرهاتين

حروف مد يڠ برتمو دڠن حروف سكون عارض كتيک وقف. 
ڤڠرتين

دناماكن عارض )منداتڠ( كران حروف تراخير ددالم كليمه ترسبوت ڤرلو دباچ دڠن سكون )دماتيكن( 
كتيک وقف ڤد كليمه.

سبب دناماكن

چارا باچاءن

)سورة الرعد: 13(

1.4.3
1.4.4

1.4.2
1.4.1

﴿﴿

)سورة النمل: 77( ﴿﴿

﴿﴿

مد عارض للسكون بوليه دباچ دڠن تيݢ چارا برداسركن باريس حروف تراخير كليمه باݢي سموا قُرَّاء: 

﴿﴿
2. حروف اخير كليمه برباريس كسرة )ــــــــــــ(

چونتوه: 

    ترداڤت امڤت واجه باچاءن: 
سكون َمْحِض دڠن قدر 2 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 4 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 6 حركة.)(( 
 َرْوم دڠن قدر 2 حركة.)(( 

1. حروف اخير كليمه برباريس فتحه )ــــــــــــ(
 چونتوه: 

    ترداڤت تيݢ واجه باچاءن: 
سكون َمْحِض دڠن قدر 2 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 4 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 6 حركة.)(( 

)سورة يس: 41(

﴿﴿﴿﴿
3. حروف اخير كليمه برباريس ضمة )ــــــــــــ(

 چونتوه: 

ترداڤت توجوه واجه باچاءن: 
سكون َمْحِض دڠن قدر 2 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 4 حركة.)(( 
سكون َمْحِض دڠن قدر 6 حركة.)(( 
اإشمام دڠن قدر 2 حركة.)(( 
اإشمام دڠن قدر 4 حركة.)(( 
اإشمام دڠن قدر 6 حركة.)(( 
َرْوم دڠن قدر 2 حركة.)(( 

ُ

مد عارض للسكون
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اكتيۏيتي

1

2

3

4

ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن.)(( 
 ستياڤ كومڤولن ممبينچڠكن توڤيک حكوم مد عارض للسكون)(( 

 دان مد عوض كمودين دكهندقي منوليس ڤد كرتس مهجوڠ.
ستله سلساي ڤربينچڠن، ستياڤ كومڤولن اكن ممبوات ڤنيلاين ترهادڤ )(( 

حاصيل سموا كومڤولن لاءين.
ستياڤ كومڤولن دكهندقي ممبوات اولسن، منمبه معلومت اتاو ڤرسوءالن )(( 

ڤد كرتس ترسبوت دڠن مڠڬوناكن ڤين يڠ بربيذا ورنا.
ݢورو اكن ممبوات اولسن حاصيل ڤربينچڠن ترسبوت.)(( 

موريد ممبوات فوليو بركاءيتن حكوم مد عارض للسكون، 
مد عوض دان مد لين يڠ ترداڤت ڤد ايات2 برايكوت:

سراء ايات 6-10 )((  سورة الاإ
سورة مريم ايات 31-63)(( 
سورة الاأنبياء ايات 58-97)(( 

ݢوناكن ڤرايسين ميكروسوفت ڤووير ڤوينت )Mi)roso)t Pow)r Point( اتاو 
اڤليكاسي ڤريزي )Pr)zi( اونتوق مڠحاصيلكن ڤمبنتڠن مد عارض للسكون دان 

مد عوض كمودين بنتڠكن ددالم كلس.

سورة2 )((  درڤد  لين  مد  دان  عوض  مد  للسكون،  عارض  مد  حكوم  كلواركن 
برايكوت:

 )i(182 سورة البقرة ايات 61، 143 دان
 )ii(6-10 سورة البلد ايات

برداسركن چونتوه2 يڠ دكلواركن، سيلا باچ ساتو ڤرساتو برساما-سام راكن اندا )(( 
دڠن باچاءن يڠ تڤت. بوات سناراي سيمق يڠ منونجوقكن اندا تله ملاكوكن 

اكتيۏيتي ترسبوت.

Rotating ReviewPAK21

س
مب

 اي
لا

سي

چارا باچاءن

)سورة قريش: 2(﴿﴿

)سورة البقرة: 182(

)سورة البقرة: 255(

)سورة قريش: 4(

﴿

﴿﴿

﴿

هاروس دباچ دڠن قدر 2، 4 اتاو 6 حركة كتيک وقف.

﴿

﴿

تاهوکه اندا؟

ڤربيذاءن داأنتارا مد لين دڠن حروف لين )صيفت لين(:

حروف لين مد لين

برلاكو كتيک باچاءن وصل اتاو وقف. برلاكو كتيک باچاءن وقف سهاج. 

 برلاكو سام اد داأول، دتڠه اتاو 
داأخير كليمه.

هاڽ برلاكو داأخير كليمه. 

تياد قدر باچاءن حركة.  دباچ دڠن قدر 2، 4 اتاو 6 حركة. 

1.4.3
1.4.4

1.4.2
1.4.1

حروف لين برتمو دڠن حروف سكون 
عارض كتيک وقف.

 دناماكن مد لين كران اداڽ حروف لين 
 يڠ مندهولوءي سكون عارض ڤد حروف 

 يڠ دوقفكن.

سبب دناماكنڤڠرتين

مد لين 
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چابر ميندا

اڤاكه مقصود مد عوض؟

 جلسكن چارا باچاءن مد عوض برسرتا چونتوه.

برداسركن ڤوتوڠن ايات داأتس، كلواركن كليمه يڠ مڠاندوڠي حكوم مد عارض 
للسكون دان مد عوض.

جلسكن چارا باچاءن كتيک وصل دان وقف ڤد كليمه يڠ برݢاريس ڤد ايات داأتس. 

1

2

3

4

5

)سورة الحج: 58(

﴿
﴾

)سورة اآل عمران: 185-186( ﴾

﴿

نسان: 4( )سورة الاإ
﴾ ﴿

برداسركن ڤوتوڠن ايات داأتس، جلسكن حكوم2 باچاءن كتيک 
وقف ڤد كليمه يڠ برڬاريس. 

س
مب

 اي
لا

سي
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مد لازم

تاهوکه اندا؟
بِاْلُقْراآِن.َوَزاَدَغْيُرُه:َيْجَهُربِهِ. :َلْيَسِمنَّاَمْنَلْمَيَتَغنَّ ،َقاَلرَُسوُلاِهللا  َعْناأبِيُهَرْيَرَة

                    )رواهالبخاري(
برسبدا:بوكندريكالڠنكاميمريکيڠ ،بهاوارسولاهللا  مقصودڽ:درڤداأبوهريرة

تيدقممڤرايندهكنباچاءنالقرءان.سبهاݢينيڠلاءينمڽبوت:مڽاريڠكنڽ.
                   )روايتالبخاري(

س
مب

 اي
لا

حكومممباچسي
القرءاندڠن

برتجويد

5
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6 حركة + دڠوڠ 6 حركة
2 حركة 

مد       لازم 
حروفمدبرتمودڠنسكوناصليكتيکوصلدانوقف.

مد لازم حرفي

حروفمدبرتمودڠنسكوناصلييڠهاڽبرلاكوڤدلاڤنحروف)َنَقَصَعَسُلُكْم(يڠ
َور(. منجاديڤمبوکسورة)َفَواتِحالسُّ

س
مب

 اي
لا

سي

چاراباچاءن
مدلازمحرفي 

1.5.5
1.5.4
1.5.3
1.5.2
1.5.1

)سورةيس:1( )سورةالشعراء:1(

مد لازم 

مد لازم كلمي مخّفف

 دباچدڠنقدر6حركة
برسرتاادغام.

ڤرتموانحروفمددڠنسكون
اصليدالمساتوكليمهدسرتاءي

دڠنادغام.

مد لازم كلمي مثّقل

دباچدڠنقدر6حركة.

ڤرتموانحروفمددڠنسكون
اصليدالمساتوكليمهتنڤا

دسرتاءيدڠنادغام.

مد لازم كلمي

حروفمدبرتمودڠنسكوناصليدالمساتوكليمه.

دناماكنمدلازم)تتڤ(كرانباچاءنڽمستيدباچدڠنقدر
6حركةكتيکوصلدانوقف.

س
مب

 اي
لا

ڤربيذاءنداأنتاراسي
ابدالدان

تسهيل

1.5.5
1.5.4
1.5.3
1.5.2
1.5.1

)سورةالاأنعام:80( )سورةالاأنعام:38(

)سورةاآلعمران:61(

)سورةالتوبة:36(

)سورةالاأنفال:13(

)سورةيونس:51(

)سورةيونس:91(

مد لازم حرفي مخّفف

دباچدڠنقدر6حركةبرسرتاادغام.

ڤرتموانحروفمددڠنسكوناصلي
دسرتاءيدڠنادغام.

مد لازم حرفي مثّقل

دباچدڠنقدر6حركة.

ڤرتموانحروفمددڠنسكوناصليتنڤا
دسرتاءيدڠنادغام.

ميم+َرا
مبرتمورايالهاظهارشفوي

دباچجلستنڤادڠوڠ.
حروفميمايالهمدلازمحرفي
مخّففكراندباچدڠنقدر6

حركةتنڤاادغام.

لام+ّميم
مبرتمومايالهادغاممثليندباچ

دڠوڠدڠنقدر2حركة.
حروفلامايالهمدلازمحرفي
مثّقلكراندباچدڠنقدر6

حركةبرسرتاادغام.
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اكتيۏيتي

1

2

3

 ڬوروممبهاڬيكنموريدكڤدامڤتكومڤولن.)((
 لازم)(( مد مخّفف، كلمي لازم مد توڤيک مواكيلي كومڤولن ستياڤ

كلميمثّقل،مدلازمحرفيمخّففدانمدلازمحرفيمثّقل.
 ستياڤكومڤولناكنممبريكنامڤتڤرپاتاءنبركاءيتنتوڤيکماسيڠ2،)((

دواڤرپاتاءنادالهبتول،ماناكالادواڤرپاتاءنلاڬيادالهساله.
 دان)(( ساله يڠ ڤرڽاتاءن ڤستي مڠنل اونتوق دتوݢسكن لاءين يڠ اهلي

ممبريڤنجلسن.

كلواركنمدلازمكلميمثّقل،مدلازمحرفيمثّقلدانمدلازمحرفيمخّففدرڤد:
 سورةالاأنعامايات80.)((
 سورةالحجايات36.)((
 سورةالقصصايات1.)((
 سورةالاأحقافايات1.)((

ستياڤموريددبريكدايمبسنمڠناءيجنيس2مدلازم)مدلازمكلمي)((
مخّفف،مدلازمكلميمثّقل،مدلازمحرفيمخّففدانمدلازمحرفي

مثّقل(برداسركنسالهساتوتوڤيکدباوه:

Fine The Fib

Mix-N-Match

PAK21

PAK21

س
مب

 اي
لا

سي

موريددبريماسسلاما15مينيتاونتوقمنچاري)((
بوليه يڠ ايمبسن كد ممڤوڽاءي يڠ لاءين راكن2
يڠ مد جنيس2 بركاءيتن كومڤولن ساتو  ممبنتوق

تلهدڽاتاكن.

تاهوکه اندا؟

َور(تربهاݢيكڤدتيݢبهاݢين: حروف2يڠمنجاديڤمبوکسورة)َفَواتِحالسُّ

حا

ع

ص

ط

ن

ك

ي

س

ل

هـ

ق

م

ر

َحااألف

َصاد

َعين

َطا

َكاف

نُون

َيا

َلام

ِسين

َها

ِميم

َقاف

َرا

دباچ دڠن قدر 2 حركةتياد مد

دباچ دڠن قدر 6 حركة

=

==

=

=

==

=

==

=

==

=
َور َفَواتِح السُّ

1.5.5
1.5.4
1.5.3
1.5.2
1.5.1

 ڤڠرتين)((
حكوممد)(((
چونتوهاياتالقرءان)((((
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چابر ميندا

جلسكنڤربيذاءنانتارامدلازمكلميمخّفف،مدلازمكلميمثّقل،مدلازمحرفي
مخّففدانمدلازمحرفيمثّقل.

﴾مڠيكوتروايتامامحفص. ﴿ جلسكنچارا2باچاءنباݢيكليمه

ڽاتاكنحروف2يڠدكاتݢوريكنسباݢايمداصليحرفيدانجلسكنچاراباچاءنڽ.

 جلسكنچاراباچاءنڤوتوڠناياتداأتسجکدسامبوڠكندڠنلفظالجلالة
.) )اهللا�

كلواركنمدلازمحرفيمثّقلدانمدلازمحرفيمخّففيڠترداڤتدالمجدوالدباوه.

1

2

3

4

5

سورة چونتوه بيلڠن

الاأعراف .1

الرعد .2

الشعراء .3

الشورى .4

الروم .5

مريم .6

)سورةاآلعمران:1-2(
﴿﴾
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بنتوق2 وقف

ڤربيذاءن وقف، سكته دان قطع

قطعسكتهوقف

ڤڠرتين

 ممبرهنتيكن باچاءن دڠن
 مموتوسكن سوارا دهوجوڠ

 كليمه اتاو ايات ترتنتو
 اونتوق مڠمبيل نفس بهارو

 باݢي منروسكن باچاءن
 ڤد كليمه اتاو ايات

ستروسڽ.

 برهنتي سكتيک ڤد ڤرتڠهن
 ايات دڠن ساتو نفس دان

 مڽامبوڠ سمولا باچاءن
ترسبوت دڠن نفس يڠ سام.

 ممبرهنتيكن باچاءن دڠن
 توجوان اونتوق تيدق

 مڽامبوڠ سمولا باچاءن
القرءان ترسبوت.

 بنتوق2
ك�أداءن

 برهنتي ڤد ڤرتڠهن اتاو
اخير ايات.

 برهنتي ڤد ڤرتڠهن اتاو
اخير ايات.

 برهنتي ڤد اخير ايات )رؤوس
الاآي( دان اخير سورة.

7

ت�هوکه اندا؟
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وقف ڤد اخير اي�ت

وقف ت�م 	. 

هاروس وقف دان ابتداء ڤد كليمه سلڤسڽ.

ممبرهنتيكن باچاءن ڤد كليمه يڠ تله سمڤورنا معناڽ دان تياد هوبوڠ كاءيت دري سݢي لفظ دان 
معنا دڠن كليمه ستروسڽ.

حكوم وقف ت�م 

بنتوق2 ك�أداءن وقف ت�م

ڤڠرتين

﴿﴿

)سورة البقرة: 5-6(

اكن  تيدق  )يڠ  كافير  اورڠ  سسوڠݢوهڽ   )5( برجاي.  يڠ  اورڠ  مريكاله  دان  مقصودڽ: 
برايمان(، سام سهاج كڤد مريک سام اد اڠكاو بري امرن كڤداڽ.

﴾ كران اخير ايات ترسبوت منچريتاكن تنتڠ ڤريحال اورڠ٢ موءمن،  وقف ڤد كليمه ﴿
ماناكالا ڤرمولاءن ايات سلڤسڽ منچريتاكن تنتڠ ڤريحال اورڠ٢ كافير. اين منونجوقكن تياد هوبوڠ 

كاءيت انتارا كدوا-دوا ايات ترسبوت.

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

... ...

به�س: برهنتي

وقف تربه�ݢي كڤد امڤت:

وقف اْضِطَرارِي 

وقف اْخِتَب�رِي 

وقف اْخِتَي�رِي 

وقف اْنِتَظ�رِي 

وقف تام

وقف كافي

وقف حسن

وقف قبيح

ايستيله: مموتوسكن سوارا باچاءن دڠن ملڤسكن نفس داأخير ڤركاتاءن دان مڠمبيل نفس بهارو 
دڠن نية اونتوق مڽامبوڠ سمولا باچاءن.

1

2

3

4

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

وقف يڠ دسببكن ترڤقسا 
ممبرهنتيكن باچاءن اتس 

سبب٢ ضرورة سڤرتي 
ڤينديق نفس، ترلوڤا ايات، 

برسين، مناڠيس اتاو 
سبب٢ يڠ لاءين. 

وقف ڤد كليمه يڠ 
ممڤوڽاءي ببراڤ ڤربيذاءن 
واجه باچاءن دري سودوت 
قراءات. ڤمباچ ڤرلو ممباچ 

سموا واجه قراءات يڠ اد 
ڤد كليمه ترسبوت سبلوم 
برڤينده ڤد ايات ستروسڽ.

وقف سچارا ڤيليهن يڠ 
دلاكوكن اوليه ڤمباچ. 

وقف اْخِتَيارِي تربهاݢي     
 كڤد امڤت جنيس:

وقف ڤد تمڤت يڠ كبياساءنڽ 
بوكن تمڤت وقف كران ايڠين 

مڠوجي ڤڠتاهوان سساأورڠ. 

ڤڠرتين وقف   

جنيس2 وقف    
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وقف ك�في	. 

ڤڠرتين

حكوم وقف ك�في

ماسيه  تتاڤي  معنا،  دان  لفظ  سݢي  دري  سمڤورنا  تله  يڠ  كليمه  ڤد  باچاءن  ممبرهنتيكن 
ممڤوڽاءي هوبوڠ كاءيت ڤد معنا دڠن كليمه سلڤسڽ.

هاروس وقف دان ابتداء ڤد كليمه سلڤسڽ.

بنتوق2 ك�أداءن وقف ك�في

وقف ڤد اخير اي�ت

)سورة الفاتحة: 6-7(

مقصودڽ: تونجوقيله كامي جالن يڠ لوروس. )6( ياءيت جالن اورڠ يڠ تله اڠكاو كورنياكن 
ڤولا )جالن(  بوكن  دان  موركاءي،  اڠكاو  تله  يڠ  اورڠ  بوكن )جالن(   نعمت كڤد مريک، 

اورڠ يڠ سست. )7(

﴾ منونجوقكن تله براخيرڽ لفظ ايات ترسبوت والاوڤون ماسيه ممڤوڽاءي  وقف ڤد كليمه ﴿
هوبوڠ كاءيت دڠن ايات سلڤسڽ. اين دسببكن ايات سلڤسڽ منرڠكن تنتڠ اڤ يڠ دمقصودكن 

دڠن جالن يڠ لوروس ايت.  

﴿
﴾

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

وقف ڤد ڤرتڠهن اي�ت

وقف سلڤس اخير اي�ت

﴿﴿

)سورة النمل: 34(

)سورة الصافات: 137-138(

 مقصودڽ: دان منجاديكن ڤندودوقڽ يڠ موليا هينا-دينا، دان سدمكين ايتوله مريک 
اكن لاكوكن. 

مقصودڽ: دان سسوڠݢوهڽ كامو )يڠ مننتڠ نبي محمد  ( براولڠ-اليق )ملالوءي بكس٢ 
تمڤت تيڠݢل( مريک، سماس كامو براد ڤد وقتو ڤاݢي. )137( دان جوݢ وقتو مالم. مک 

مڠاڤ كامو تيدق مميكيركنڽ؟ )138( 

بلقيس.كليمه  راتو  كات٢  ڤڠاخيرن  منونجوقكن  ترسبوت  كليمه  كران   ﴾ كليمه ﴿ ڤد  وقف 
. سلڤسڽ اياله كات٢ درڤد اهللا 

﴾ كران كليمه ترسبوت مروڤاكن ڤڠاخيرن چريتا ڤندودوق مكة براولڠ-اليق  وقف ڤد كليمه ﴿

 . ملالوءي تمڤت تيڠݢل مريک ڤد ماس دهولو يڠ ڤرنه منجادي تمڤت برلاكوڽ عذاب درڤد اهللا 

ماناكالا ايات سلڤسڽ ڤولا مروڤاكن ايات سوءال )ڤرتاڽاءن(. 

﴿﴿

...

س
مب

 اي
لا

سي

وقف تام 

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1
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وقف قبيح	. 

حكوم وقف قبيحڤڠرتين

بنتوق2 ك�أداءن وقف قبيح

تيدق  يڠ  كليمه  ڤد  باچاءن  ممبرهنتيكن 
سمڤورنا معناڽ، كران معنا دان لفظ ممڤوڽاءي 

هوبوڠ كاءيت دڠن كليمه ستروسڽ. 

ڤد  باچاءن  ممبرهنتيكن  سكالي  سام  دلارڠ 
كليمه يڠ بوليه مروسقكن معنا ايات.

وقف ڤد كليمه يڠ تيدق دفهمي معن�ڽ

وقف ڤد كليمه يڠ مروسقكن معن�

وقف ڤد كليمه يڠ بوليه منچلا دان مڠهين� اهللا  دان رسولڽ  

﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

)سورة الفاتحة: 2(

)سورة النساء: 43(

)سورة اآل عمران: 181(

، توهن يڠ ممليهارا دان منتدبيركن سكالين عالم. مقصودڽ: سݢالا ڤوجي ترتنتو باݢي اهللا 

مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله كامو همڤيري صلاة )مڠرجاكنڽ( سدڠ كامو دالم 
كاأداءن مابوق. 

مقصودڽ: مريک بركات، سسوڠݢوهڽ اهللا  ايت فقير.  

: ﴾ ڤد فرمان اهللا  سباݢاي چونتوه، وقف ڤد كليمه ﴿

﴾ اكن ممباوا مقصود ڤرينته منيڠݢلكن صلاة. سباݢاي چونتوه وقف ڤد كليمه ﴿

. ﴾ اكن ممباوا مقصود صيفت يڠ تيدق سمڤورنا ڤد اهللا  سباݢاي چونتوه وقف ڤد كليمه ﴿

......

...

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

ڤڠرتين

حكوم وقف حسن

بنتوق ك�أداءن وقف حسن

ممبرهنتيكن باچاءن ڤد كليمه يڠ تله سمڤورنا دري سݢي معنا، تتاڤي ماسيه ممڤوڽاءي هوبوڠ 
كاءيت ڤد لفظ دڠن كليمه سلڤسڽ. 

كليمه  تتاڤي  دفهمي  بوليه  ماسيه  معناڽ  كران  باءيق  اداله  ڤرتام  يڠ   ﴾ كليمه ﴿ ڤد  وقف 
ترسبوت ماسيه ممڤوڽاءي هوبوڠ كاءيت دري سݢي لفظ )يڠ ممبري كسمڤورناءن معنا( دڠن كليمه 

سلڤسڽ ياءيت ڤنرڠن مڠناءي جالن يڠ لوروس.

هاروس وقف تتاڤي وصل لبيه باءيق درڤد وقف. ابتداء ڤد كليمه سلڤسڽ اداله تيدق هاروس.

چونتوه:

وقف حسن	. 

﴿﴿

﴾، اداله لبيه باءيق دمولاكن دڠن كليمه يڠ سبلومڽ دسببكن  سكيراڽ وقف ڤد كليمه ﴿
.﴾ كليمه سبلومڽ ماسيه ممڤوڽاءي هوبوڠ كاءيت دڠن كليمه ﴿

)سورة الفاتحة:2(

س
مب

 اي
لا

سي

وقف ِجْبرِيٌل

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

مقصودڽ: ياءيت جالن اورڠ يڠ تله اڠكاو كورنياكن نعمت كڤد مريک، بوكن )جالن( اورڠ 
يڠ تله اڠكاو موركاءي، دان بوكن ڤولا )جالن( اورڠ يڠ سست. )7(

)سورة الفاتحة:7(

﴿﴿
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واجب وقف سكيراڽ ترداڤت تندا اين دان ابتداء ڤد كليمه سلڤسڽ.

چونتوه:

( بردوكاچيتا دسببكن  مقصودڽ: مک جاڠنله اڠكاو )واهاي نبي محمد 
تودوهن٢ مريک )ترهادڤمو(. سسوڠݢوهڽ كامي سديا مڠتاهوءي اڤ يڠ 

مريک سمبوڽيكن دان اڤ يڠ مريک ڽاتاكن.
  

ه�ڽ وقف ڤد س�له س�تو تندا سه�ج.

چونتوه:

مقصودڽ: كتاب القرءان اين تيدق اد سبارڠ شک ڤداڽ )تنتڠ داتڠڽ دري اهللا  دان تنتڠ 
سمڤورناڽ(؛ اي ڤولا منجادي ڤتونجوق باݢي اورڠ يڠ )هندق( برتقوى.

)سورة البقرة: 2(

) تندا )

) تندا )

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

)سورة يس: 76(

3
45

وصل لبيه ب�ءيق درڤد وقف ڤد ب�چ�ءن.

چونتوه:

 مقصودڽ: دان توهن كامو اياله توهن يڠ مها اسا؛ تياد توهن ) يڠ برحق دسمبه( سلاءين دري 
اهللا  يڠ مها ڤموره، لاݢي مها مڠاسيهني.

)سورة البقرة: 163(

ه�روس وقف ات�و وصل ڤد تندا اين.
چونتوه:

مقصودڽ: )مريک دجاديكن بركاأداءن دمكين( سباݢاي 
دان  ؛  اهللا  دري  ڤمبرين  نعمت  دان  كورنيا  ليمڤه 
)ايڠتله( اهللا  مها مڠتاهوءي، لاݢي مها بيجقسان.
)سورة الحجرات: 8(

) تندا )

) تندا )

تندا2 وقف دالم         مصحف القرءان

﴿﴾
﴿﴾

) تندا )

... ...

وقف لبيه ب�ءيق درڤد وصل ڤد ب�چ�ءن.

چونتوه:

مقصودڽ: بهاوا مريک تيدق ممڤركاتاكن ترهادڤ 
اهللا  ملاءينكن اڤ يڠ بنر؟ دان مريک ڤولا تله 

ممڤلاجري اڤ يڠ تركاندوڠ ددالمڽ؟ 
               )سورة الاأعراف: 169(

1.6.4
1.6.3
1.6.2
1.6.1

12

﴿﴾

﴿﴾

﴿﴾
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چ�بر ميندا

1

2

3

4

5

دان   ) ( اين  وقف  تندا  ترداڤت  يڠ  القرءان  ايات  ممباچ  چارا  باڬايماناكه 
ڽاتاكن چونتوه ايات القرءان ترسبوت. 

جلسكن دوا ڤربيذاءن انتارا وقف تام دڠن وقف كافي؟

قُْرَءاٌن َمِجْيٌد اَْلُقْرَءاُن اْلَكرِْيُم ُمْصَحُف اْلـَمِدْيَنِة النََّبوِيَِّة 

برداسركن ݢمبر داأتس، هورايكن مڠاڤاكه كاأداءن اين برلاكو برسرتا حجه دان روموسن.

سنارايكن جنيس٢ تندا وقف يڠ ترداڤت ڤد ايات 29 سورة الفتح داأتس.

برداسركن كات٢ سيدنا علي بن اأبو طالب  داأتس، جلسكن كڤنتيڠن ممڤلاجري 
جنيس٢ وقف دڠن مڠموكاكن حجه اندا.

ـُْحُروِف َوَمْعرَِفُة اْلُوقُْوف  التَّْرتِيُل َتْجوِيُد ال
مقصودڽ: ترتيل اياله منتجويدكن ستياڤ حروف سرتا مڠتاهوءي سموا )جنيس( وقف.

)سيدنا علي بن اأبو طالب  (

اكتيۏيتي

1Gallery TourPAK21
 )a(.ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن
 ستياڤ كومڤولن ممبوات ڤتا ميندا مڠناءي جنيس٢ وقف داأتس )(( 

كرتس مهجوڠ.
حاصيل ستياڤ كومڤولن دڤاميركن كڤد كومڤولن لاءين.)(( 
اهلي كومڤولن داأرهكن برڤچه سلاما 10 مينيت اونتوق مليهت حاصيل )(( 

كرجا كومڤولن٢ لاءين.
 )e( ستله كمبالي سمولا كڤد كومڤولن اصل، موريد هندقله منچريتاكن

ڤڠالمن يڠ دڤراوليه درڤد ڤمبلاجرن ترسبوت.

2

3

كلواركن جنيس٢ وقف دان تندا وقف يڠ ترداڤت دالم ايات 29-25 سورة المائدة.

موريد٢ ممبوات چارين اينترنيت دان كاجين كڤوستاكاءن تنتڠ جنيس٢ وقف يڠ 
ترداڤت دالم القرءان. چارين دان كاجين اين دلاكوكن سچارا بركومڤولن دان 

هندقله دبنتڠكن ددالم كلس.

تندا وقف جنيس2 وقف كليمه بيلڠن

.1

.2

.3

.4

.5

س
مب

 اي
لا

سي

)سورة الفتح: 29(

﴿

﴿
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ملاكوكن ترنسفورماسي 
دالم كهيدوڤن 7

تاهوکه اندا؟

ترنسفورماسي برمقصود ڤراوبهن بنتوق سام اد دري سݢي صيفت، روڤا، كاأداءن دان سباݢايڽ.

اينتي ساري ايات

مقصودڽ: باڬي تياڤ٢ ساأورڠ اد ملائكة ڤنجاڬاڽ سيليه برڬنتي دري هادڤنڽ دان دري 
. سسوڠڬوهڽ  بلاكڠڽ، يڠ مڠاوسي دان منجاڬاڽ )دري سسواتو بهاي( دڠن ڤرينته اهللا 
اهللا  تيدق مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد سسواتو قوم سهيڠݢ مريک مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد ديري 
مريک سنديري دان اڤابيلا اهللا  مڠهندقي اونتوق منيمڤاكن كڤد سسواتو قوم بلاء بنچان 
)دسببكن كسالهن مريک سنديري(، مک تياد سسياڤا ڤون يڠ داڤت منولق اتاو مناهن 
اڤ يڠ دتتڤكنڽ ايت، دان تيدق اد سسياڤا ڤون يڠ داڤت منولوڠ دان مليندوڠي مريک 

سلاءين درڤداڽ. )11( 
)سورة الرعد: 11(

سسورة الرعد
مب

 اي
لا

سي

﴿

﴿

1.7.1

اهللا  ممرينتهكن ڤارا ملائكة سوڤايا مڠاوسي ماءنسي ستياڤ وقتو سام اد دسياڠ 
هاري اتاو دمالم هاري ترماسوق منجاݢ ماءنسي درڤد دتيمڤا بهاي.

اهللا  منجلسكن  بهاوا سبهاݢين ڤارا ملائكة دتوݢسكن اونتوق منچاتت سݢالا 
عمل باءيق دان بوروق ماءنسي.

اهللا  تيدق اكن مڠوبه كاأداءن سسواتو قوم ايت ماله اكن مناريق نعمت يڠ اد ڤد 
مريک سهيڠݢ مريک مڠوبهڽ سنديري.

1

2

3
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1.7.21.7.2

ملائكة اياله كات جمع درڤد كليمه ملاك اتاو َمَلَك.

ملائكة اياله مخلوق يڠ دچيڤتاكن درڤد چهاي، تيدق داڤت دچاڤاي اوليه ڤنچاءيندرا   
ماءنسي دان ممڤو مڽروڤاءي بنتوق مخلوق يڠ لاءين درڤد روڤا اصل مريک.

اهللا  تله برفرمان:

اداله چونتوه توݢس٢ ملائكة برداسركن  . برايكوت  اهللا  ملائكة هاڽ منوروتي سݢالا ڤرينته 
دليل ايات القرءان:

توݢس٢ ملائكة

ڤڠرتين ملائكة دان توݢسڽ

برتسبيح كڤد اهللا 

مميكول عرش

)سورة الاأعراف: 206(

مڽيقسا ڤڠهوني نراک

مڽمڤايكن وحي كڤد رسول هللا 

ممبري سلام كڤد اهلي شرݢ

)سورة مريم: 17(

مقصودڽ: كمودين مريم ممبوات دينديڠ اونتوق مليندوڠي ديريڽ دري مريک مک كامي 
هانتركن كڤداڽ روح دري كامي لالو اي مڽامر ديري كڤداڽ سباݢاي ساأورڠ للاكي يڠ 

سمڤورنا بنتوق كجادينڽ.

﴿﴿

مقصودڽ: سسوڠڬوهڽ مريک )ملائكة( يڠ اد دسيسي توهنمو تيدق برسيكڤ اڠكوه 
جوا  كڤداڽاله  دان  باڬيڽ،  برتسبيح  ڤولا  مريک  دان  كڤداڽ،  برعبادة  درڤد   )ايڠكر( 

مريک سوجود.

﴿﴿

مقصودڽ: ملائكة يڠ مميكول عرش دان ملائكة يڠ براد دسكليليڠڽ، برتسبيح مموجي 
توهن مريک دان برايمان كڤداڽ.

)سورة غافر: 7(

﴿﴿

)سورة التحريم: 6(

﴿
مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله ديري كامو دان كلوارݢ كامو دري نراک 
يڠ باهن٢ باكرنڽ اداله ماءنسي دان باتو. نراک ايت دجاݢ دان دكاول اوليه ملائكة٢ 
يڠ كاسر تيندقنڽ لاڬي بڠيس، مريک تيدق مندرهاک كڤد اهللا  دالم سڬالا يڠ 

دڤرينتهكنڽ كڤد مريک، دان مريک ڤولا تتڤ ملاكوكن سڬالا يڠ دڤرينتهكن.

﴿

اداله  ترسبوت(  يڠ  قيصه٢  ايسيڽ  داأنتارا  )يڠ  القرءان  سسوڠڬوهڽ  دان  مقصودڽ: 
دتورونكن اوليه اهللا  توهن سكالين عالم. اي دباوا تورون اوليه ملائكة جبريل  
( منجادي ساأورڠ دري  يڠ امانه. كدالم هاتيمو، سوڤايا اڠكاو )واهاي نبي محمد 

ڤمبري٢ اجرن دان امرن )كڤد اومت ماءنسي(.
)سورة الشعراء: 192-194(

﴿
﴿

مقصودڽ: دان اورڠ يڠ برتقوى كڤد توهن مريک اكن دباوا كشرݢ دڠن برڤاسوق-
دان  تربوک  سديا  ڤينتو-ڤينتوڽ  يڠ  كشرݢ  سمڤاي  مريک  اڤابيلا  سهيڠݢ  ڤاسوقن، 
كامو،  كڤد  سجهترا  “سلام  كات٢:  دڠن  مريک  مڠالو-الوكن  ڤنجاݢ-ڤنجاڬاڽ 
تيڠڬل ككل  اين دڠن كاأداءن  بربهاڬياله كامو، مک سيلاله ماسوق كدالم شرݢ 

)سورة الزمر: 73(ددالمڽ )مريک ڤون ماسوق(”.

﴿
﴿

)سورة الاأعراف: 206(
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1.7.5

ستراتيڬي دان اوسها ترباءيق اونتوق منيڠكتكن كواليتي هيدوڤ 

باءيق  لبيه  يڠ  كاأره  ديري كيت  مڠوبه  اهللا   اڬر  اهللا   بردعاء كڤد 
. دسمڤيڠ براوسها دان برتوكل كڤد اهللا 

كممڤوان  دان  باكت  دڠن  برسسواين  ريڠن،  يڠ  ڤراوبهن  دڠن  مولاكن 
ديري سساأورڠ.

منداتڠكن  اڬر  برسوڠڬوه-سوڠڬوه،  دڠن  ڤكرجاءن  سسواتو  ملاكوكن 
حاصيل يڠ مكسيما دان ممبري منفعت كڤد اورڠ راماي.

برتوبة دڠن مموهون كاأمڤونن درڤد اهللا  دان برعزم اونتوق منيڠݢلكن 
دوسا٢ يڠ تله دلاكوكن. 

استقامة اونتوق براوبه كاأره كباءيقن دڠن منتڤكن متلامت دان توجوان 
اونتوق براوبه.

كيت هندقله مڠوبه نصيب ديري كيت سنديري دڠن ملاكوكن ستياڤ ڤكرجاءن دڠن 
برسوڠڬوه-سوڠڬوه. 

ستياڤ ماءنسي هندقله ميقيني بهاوا تياد تمڤت اونتوق مموهون ڤرتولوڠن كتيک دتيمڤا 
. بنچان كچوالي هاڽ كڤد اهللا 

مڠاوسي  اونتوق  ملائكة  ڤارا  منوݢسكن  اهللا   بهاوا  ممڤرچاياءي  هندقله  ماءنسي 
ماءنسي ڤد ستياڤ ماس.

كيت هندقله ميقيني كبسرن دان كعاديلن اهللا  كران اهللا  تله منجنجيكن بالسن يڠ 
باءيق اونتوق همباڽ يڠ براوسها ملاكوكن كباءيقن دان منيڠݢلكن كبوروقن.

س
مب

 اي
لا

سي

دعاء رسول اهللا  
كڤد معاذ    

1.7.4

ممولاكن ڤراوبهن ڤد ديري سنديري دهولو سوڤايا منجادي لبيه يقين كران تيدق موڠكين كيت 
مڠاجق اورڠ لاءين اونتوق براوبه سدڠكن ديري كيت سنديري ماسيه براد دتاكوق يڠ لاما.

مراساكن  داڤت  كيت  سوڤايا  سوكر  والاوڤون  ڤرلاهن-لاهن  سچارا  ڤراوبهن  ممولاكن 
ڤراوبهن ايت دالم ديري كيت.

تيدق برتڠݢوه دالم ممولاكن ڤراوبهن كران سماكين لاما برتڠݢوه اكن منجادي سماكين 
سوسه اونتوق ملاكوكنڽ.

براوسها اونتوق براوبه دڠن نية يڠ اخلاص دان لاكوكنڽ دڠن برسوڠݢوه-سوڠݢوه دڠن 
سڤنوه هاتي.

اڤابيلا برجاي ملاكوكن ڤراوبهن ديري، كيت ڤرلو مڠولڠي ڤراوبهن ايت سهيڠݢ منجادي 
سباتي دڠن ديري.

منظاهيركن راس شكور دڠن كتنتوان يڠ تله دتتڤكن اوليه اهللا  اتس اڤ يڠ تله 
مريک اوسهاكن.

مڠيلقكن درڤد تيمبولڽ صيفت برڤوتوس اس دالم ديري سوقتو ملاكوكن ڤراوبهن 
دالم هيدوڤ.

منيڠكتكن ايكونومي نݢارا حاصيل درڤد ڤنيڠكتن طرف هيدوڤ مشاركت.

موجودكن كلومڤوق مشاركت يڠ ساليڠ بنتو-ممبنوتو انتارا ساتو سام لاءين.

منيڠكتكن طرف كهيدوڤن ماءنسي كاأره يڠ لبيه ڤوسيتيف.

1.7.3

ڤڠاجرن ايات

   ﴾ ڤراوبهن برداسركن ايات ﴿

كڤنتيڠن اوسها دان اختيار دالم ملاكوكن ڤراوبهن دالم هيدوڤ
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اكتيۏيتي

لبيه چمرلڠ” دڠن  يڠ  كاأره  ديري  برتيماكن “ڤراوبهن  موتيۏاسي  مڠاداكن كيم 
كرجاسام اونيت كاءونسليڠ.

1

2

3

Team Stand and Share

Table Cloth

PAK21

PAK21

ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن.( ()

ستياڤ كومڤولن دبكلكن ساتو فاءيل يڠ ددالمڽ ترداڤت سوءالن بركاءيتن ( ()
“فكتور٢ ڤراوبهن كاأره يڠ لبيه باءيق” اونتوق دبينچڠكن.

سلڤس 10 هيڠݢ 15 مينيت، سوءالن دان چاتتن جواڤن دماسوقكن سمولا ( ()
كدالم فاءيل دان داأيدركن كڤد كومڤولن لاءين.

(d ) لاءين دكهندقي فاءيل بهارو درڤد كومڤولن  ستياڤ كومڤولن يڠ منداڤت 
ممباچ سوءالن دان جواڤن يڠ ترداڤت دالم فاءيل بركناءن سبلوم دبينچڠكن، 

دتمبه، دهوراي اتاو دسونتيڠ.

فاءيل، ( () تيݢ  اتاو  دوا  كڤد  ريسڤون س  ممبريكن  كومڤولن  ستياڤ  ستله 
سوءالن٢ دان جواڤن٢ ترسبوت دبينچڠكن ددالم كلس سچارا كسلوروهن.

ڬورو ملتقكن كرتس مهجوڠ داأتس ميجا.( ()

 ڬورو منوليس سوءالن بركاءيتن “هالڠن دان چابرن سساأورڠ اونتوق براوبه”( ()
داأتس كرتس ترسبوت.

داأتس ( () بربيذا  يڠ  ورنا  مڠيكوت  مريک  جواڤن  منوليس  برݢيلير-ݢيلير   موريد 
كرتس ترسبوت.

(d ).ستله سلساي، ڬورو ممبينچڠكن جواڤن برساما-سام موريد

چابر ميندا

1

2

3

4

5

هورايكن ڤڠرتين ملائكة دان توݢس٢ مريک.

  .﴾ هورايكن كونسيڤ ڤراوبهن برداسركن ايات ﴿

مليهت كڤد كاأداءن مشاركت يڠ سماكين تنت دالم مسئله سوسيال، اڤاكه تيندقن 
دان اوسها اندا اونتوق ممبنتو مريک ملاكوكن ڤراوبهن دالم هيدوڤ؟

اڤاكه كڤنتيڠن اوسها دان اختيار دالم ملاكوكن ڤراوبهن دالم هيدوڤ برمشاركت؟

ڤد ڤنداڤت اندا، مڠاڤاكه كاأداءن داأتس ماسيه برلاكو دالم كالڠن اومت اإسلام؟ 

س
مب

 اي
لا

سي

ڤارا ملائكة سنتياس مڠاوسي ماءنسي ڤد ستياڤ ماس، تتاڤي ماءنسي ماسيه 
. ملاكوكن ڤربواتن دوسا دان درهاک كڤد اهللا 
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تونتوتن ملقساناكن 
ڤكرجاءن يڠ اوتام

بكرجا سباݢاي عبادة داڤت 
منيڠكتكن اينتيݢريتي 

س
مب

 اي
لا

سي

اينتي ساري ايات

مقصودڽ: اداكه كامو صيفتكن هاڽ ڤربواتن ممبري مينوم كڤد اورڠ يڠ مڠرجاكن حج دان 
)هاڽ ڤربواتن( ممعموركن مسجد الحرام ايت سام سڤرتي اورڠ يڠ برايمان كڤد اهللا  دان 
؟ مريک )يڠ برصيفت دمكين( تيدق سام دسيسي   هاري اخيرة سرتا برجهاد ڤد جالن اهللا 
، دان اهللا  تيدق ممبريكن هداية ڤتونجوق كڤد قوم يڠ ظاليم. )19(  )سسوڠݢوهڽ(  اهللا 
اورڠ يڠ برايمان دان برهجرة سرتا برجهاد ڤد جالن اهللا  دڠن هرتا بندا دان جيوا مريک اداله 
لبيه بسر دان تيڠݢي درجتڽ دسيسي اهللا  )درڤد اورڠ يڠ هاڽ ممبري مينوم اورڠ حج دان 

اورڠ يڠ ممعموركن مسجد سهاج( دان مريک ايتوله اورڠ يڠ برجاي. )20(

)سورة التوبة : 19-20(

سسورة التوبة
مب

 اي
لا

سي

﴿

﴿

1.8.1

اهللا  منافيكن بهاوا قوم مشركين برحق مڠعمارهكن مسجد الحرام كران 
والاوڤون مريک ملاكوكن  اهللا   برايمان كڤد  تيدق  يڠ  عقيدة مريک 

ڤربواتن يڠ باءيق سڤرتي مڠوروس بكلن اءير جماعه حج.

اهللا  منجلسكن بهاوا ڤارا موءمن يڠ برايمان دان برهجرة اياله ݢولوڠن 
يڠ لبيه موليا دسيسي اهللا  سرتا لايق منداڤت رحمة دريڽ بربنديڠ 

قوم مشركين قريش.

1

2

8
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1.8.2

ترداڤت دالم ساتو روايت اوليه امام مسلم بهاوا ڤد سواتو هاري )جمعة( سيدنا نعمان بن بشير  
 . برساما-سام دڠن ببراڤ اورڠ صحابت دودوق برسبلهن دڠن منبر رسول اهللا 

مريک ممبيچاراكن تنتڠ عملن٢ يڠ دلاكوكن اوليه مريک. بركات ساله ساأورڠ داأنتارا مريک: 
“اكو تيدق اكن ممڤدوليكن عمل صالح يڠ لاءين ستله اإسلام ترسيبار )فتح مكة(، كچوالي 

اكن ممبري ماكن كڤد اورڠ يڠ ناءيق حج.”

 . سيدنا عمر  منڠكيڠ دان ملارڠ مريک برچاكڤ دڠن قوات دسيسي منبر رسول اهللا 
سلڤس سلساي صلاة جمعة سيدنا عمر  مڠادڤ رسول اهللا  دان ممينتا فتوى تنتڠ اڤ يڠ 

منجادي ڤرسليسيهن داأنتارا ڤارا صحابت ايت. 

الحرام. ستروسڽ  بهاوا دي هاڽ اكن ممعموركن مسجد  بركات  ڤولا  لاءين  صحابت يڠ 
بركات ڤولا يڠ لاءينڽ بهاوا دي هاڽ اكن برجهاد دجالن اهللا  دان ڤربواتن ايت لبيه باءيق 

درڤد اڤ يڠ دكاتاكن اوليه صحابت-صحابتڽ سبلوم اين.

مک، تورونله سورة التوبة ايات 20-19 اونتوق منونجوقكن ڤكرجاءن يڠ ڤرلو داأوتاماكن اوليه 
اومت اإسلام.

تاهوکه اندا؟
ترداڤت روايت لاءين بركاءيتن اأسباب النزول ايات 19 سورة التوبة، دروايتكن بهاوا سيدنا طلحة بن 
، سيدنا عباس  دان سيدنا علي بن اأبي طالب  بربڠݢ دڠن ديري ماسيڠ٢. سيدنا  َشْيَبة 
طلحة  بركات: “اكو يڠ مڠواساءي بيت اهللا دان ڤد اكوله كونچيڽ”. سيدنا عباس  ڤولا 
بركات: “اكو ڤمبري مينومن كڤد جماعه حج دان ڤڠوروس مريک”. سيدنا علي بن اأبي طالب 
 بركات: “اكو اداله اورڠ ڤرتام يڠ سمبهيڠ مڠهادڤ قبلة سبلوم اورڠ لاءين مڠهادڤڽ دان اكو 
سريڠ مميمڤين جهاد في سبيل اهللا”. مک تورونله ايات اين يڠ منجلسكن بهاوا اورڠ يڠ برايمان 
كڤد اهللا  دان هاري اخيرة سرتا برجهاد في سبيل اهللا اداله جاءوه بربيذا دڠن اورڠ٢ يڠ هاڽ 

مڠوروس اورڠ يڠ ناءيق حج اتاوڤون اورڠ يڠ مڠوروس بيت اهللا.

مقصود “اأْوَلاِوَياْت”

عملن يڠ مڠوتاماكن هللا  دان رسولڽ  دالم كهيدوڤن

اأْوَلاوَِياْت براأصل دري ڤركاتاءن “اأْوَلى” يڠ برمقصود اوتام، اوڠڬول دان ڤنتيڠ. 
مرتبتڽ،  ڤد  منتڤكن سسواتو  كاأوتاماءن،  اياله  اأْوَلاوَِياْت  القرضاوي،  يوسف  منوروت   
تيدق مڠمودينكن اڤ يڠ ڤرلو ددهولوكن اتاو مندهولوكن اڤ يڠ برحق دكمودينكن، تيدق 
مڠچيلكن ڤركارا يڠ بسر اتاو ممبسركن ڤركارا يڠ كچيل. ڤركارا اين بوليه دجاديكن ڤندوان 

اونتوق ممبوات سسواتو كڤوتوسن دالم اوروسن كهيدوڤن.

طاعة كڤد ڤرينته اهللا  دان رسول اهللا  ملبيهي سݢالا ڤركارا. 

: فرمان اهللا 

مقصودڽ: دان اڤ جوا ڤرينته يڠ دباوا اوليه رسول اهللا  كڤد كامو مک تريماله سرتا عملكن، 
دان اڤ جوا يڠ دلارڠڽ كامو ملاكوكنڽ مک ڤاتوهيله لارڠنڽ. دان برتقواله كامو كڤد اهللا  

سسوڠݢوهڽ اهللا  امتله برت عذاب سيقساڽ )باݢي اورڠ يڠ ملڠݢر ڤرينتهڽ(.
                 )سورة الحشر: 7(

 . منجاݢ امانه اهللا  دان رسولڽ 
: فرمان اهللا 

، دان  مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان! جاڠنله كامو مڠخيانتي )امانه( اهللا  دان رسولڽ 
)جاڠنله( كامو مڠخيانتي امانه٢ كامو، سدڠ كامو مڠتاهوءي )سالهڽ(.

                 )سورة الاأنفال: 27(

1

2
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﴿
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مڠمباليكن سݢالا اوروسن اݢام كڤد اهللا  دان رسولڽ  سكيراڽ برلاكو 
ڤرسليسيهن ڤنداڤت.

: فرمان اهللا 

مقصودڽ: كمودين جک كامو بربنته-بنته )برسليسيهن( دالم سسواتو ڤركارا، مک هندقله كامو 
 مڠمباليكنڽ كڤد )كتاب( اهللا  )القرءان( دان )السنة( رسولڽ  جک كامو بنر برايمان كڤد 
اهللا  دان هاري اخيرة. يڠ دمكين اداله لبيه باءيق )باݢي كامو(، دان لبيه ايلوق ڤولا كسودهنڽ.
                 )سورة النساء: 59(

مڠعملكن سنة رسول اهللا  دالم كهيدوڤن سهارين. 
: سبدا رسول اهللا 

َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة، اأنَّ رَُسوَل اِهللا  َقاَل: ُكلُّ اأمَِّتي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة، اإِلَّا َمْن اأَبى   .  َقالُوا َيا رَُسوَل 
اِهللا َوَمْن َياأَْبى َقاَل: َمْن اأَطاَعِني َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َعَصانِي َفَقْد اأَبى. 

)رواه البخاري(  

، بهاوا رسول اهللا  برسبدا: ستياڤ اومتكو اكن مماسوقي شرݢ  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
 ملاءينكن مريک يڠ اڠݢن. ڤارا صحابت j برتاڽ: واهاي رسول اهللا، لنتس سياڤاكه يڠ اڠݢن؟ 
نبي  منجواب: سسياڤ يڠ طاعة كڤداكو اكن مماسوقي شرݢ دان سسياڤ يڠ مڠيڠكريكو 

برارتي دي اڠݢن ماسوق شرݢ.      
  )روايت البخاري(

3

4

1.8.4

﴿
﴿

...

ڤڠاجرن ايات

اوسها دان تيندقن اونتوق ملاكوكن ڤركارا ترباءيق برداسركن كاأوتاماءن دالم كهيدوڤن

منجاءوهكن ديري درڤد ڤربواتن شيريک.

مپوچيكن ديري درڤد صيفت٢ يڠ ترچلا.

 مڠوربانكن هرتا بندا اونتوق منڬقكن اإسلام.

برتڠڬوڠجواب دالم ملاكوكن سسواتو 
ڤكرجاءن سرتا ملقساناكنڽ ڤد تاهڤ ترباءيق.

ملاتيه ديري اونتوق منجادي ساأورڠ مسلم يڠ برمورل دان برايتيكا دالم 
سموا اسڤيک كهيدوڤن ڤد ستياڤ ماس.

. ملاكوكن كباءيقن اونتوق منچاڤاي كريضاءن اهللا 

. اورڠ يڠ برايمان هندقله برجهاد دجالن اهللا  كران ڤربواتن ايت موليا دسيسي اهللا 

اورڠ اإسلام دتونتوت اونتوق برجهاد دڠن ممبلنجاكن هرتا بندا كجالن اهللا  كران 
ڤربواتن ترسبوت لبيه بسر ݢنجرننڽ بربنديڠ عملن٢ لاءين.

اومت اإسلام دتݢه درڤد ممبنديڠ-بنديڠكن عملن٢ صالح انتارا سسام مسلم كران ڤربواتن ايت 
تيدق دݢالقكن دالم اإسلام.

كيت هندقله ملقساناكن سسواتو ڤركارا ايت دڠن سباءيق موڠكين اونتوق منچاڤاي 
. كريضاءن اهللا 

1.8.5
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ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن يڠ ترديري درڤد امڤت اورڠ.)(( 
موريد منوليس توڤيک بركناءن اأولاَوَِياْت دتڠه-تڠه لمبرن كرتس مهجوڠ.)(( 
ڤين يڠ )((  ميندا مڠيكوت ورنا  ڤتا  دالم  ايديا  منوليس  اهلي كومڤولن  ستياڤ 

بربيذا اونتوق منونجوقكن سومبڠن ايديا درڤد مريک.

ڬورو مميليه ليم اورڠ موريد سچارا راوق.)(( 
موريد٢ لاءين سباڬاي اءوديئن س بوليه مڠموكاكن سوءالن.)(( 
دڤيليه )((  تله  يڠ  موريد  اورڠ  ليم  ماناكالا  رانچڠن  ڤڠاچارا  سباݢاي  ݢورو 

دتوݢسكن اونتوق منجادي ڤانل.
ڤنجاݢاءن )((  ترهادڤ  كراجاءن  ڤيهق  اوتام  “ڤنكانن  اياله  ڤربينچڠن  توڤيک 

كصيحتن رعيت دان كسنڽ كڤد اينديۏيدو، مشاركت دان نڬارا”.

دالم  كراجاءن  ڤيهق  ستراتيݢي  دان  اوسها٢  بركاءيتن  اينترنيت  چارين  ممبوات 
مناڠني ايسو وابق ڤڽاكيت برجڠكيت دنݢارا كيت بربنديڠ ڤركارا٢ لاءين.

ممبينا چرتا توݢسن تنتڠ كاأوتاماءن يڠ ڤرلو دلاكوكن اوليه ساأورڠ موريد يڠ برجاي.

حاصيلكن سبواه فوليو مڠناءي ايات٢ القرءان دان حديث يڠ منونجوقكن كڤنتيڠن 
مڠوتاماكن اهللا  دان رسولڽ  بربنديڠ كڤنتيڠن ڤريبادي.

1

چابر ميندا

1

2

3

4

ڽاتاكن مقصود اأْوَلاوَِياْت.

جلسكن اأسباب النزول ايات 20-19 سورة التوبة.  

چادڠكن اوسها٢ يڠ داڤت اندا لاكوكن برداسركن كاأوتاماءن دالم كهيدوڤن.

برداسركن سيتواسي داأتس، باݢايماناكه اندا مڠهادڤي دان مڽلسايكن ڤرمسئلهن اين؟ 
كموكاكن حجه اندا برسرتا چونتوه. 

برداسركن ݢمبر داأتس، باݢايماناكه اندا سباݢاي ساأورڠ ڤلاجر داڤت ممڤراوليه كجاياءن 
دالم ڤلاجرن؟

)سومبر: هارين ميترو، 19 نوۏيمبر 2018(

اندا سدڠ ملاكوكن ڤرسياڤن برساما-سام راكن دسكوله اونتوق مڽرتاءي 
ڤرتنديڠن ڤيداتو ڤرييڠكت انتارابڠسا. ڤد ماس سام، اندا منريما ڤڠݢيلن 

يڠ مڠاتاكن ايبو اندا سدڠ ساكيت دهوسڤيتل. 
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حكوم- واجبكن  كامي  دان  تورونكن  كامي  يڠ  “سورة”  ساتو  اياله  اين  مقصودڽ: 
برايڠت  كامو  سوڤايا  پات  يڠ  كترڠن  ايات٢  ڤداڽ  تورونكن  كامي  سرتا  حكومڽ، 
)مڠعملكنڽ(. )1( ڤرمڤوان يڠ برزنا دان للاكي يڠ برزنا، هندقله كامو سبت تياڤ٢ 
ڤراساءن  اوليه  دڤڠاروهي  دان جاڠنله كامو  ساأورڠ دري كدواڽ سراتوس كالي سبت 

﴿

﴿

منجاءوهي جنايه زنا، 
قذف دان لعان

كدودوقن حكومن زنا 
ستله برتوبة
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،جک بنر كامو برايمان  بلس كاسيهن ترهادڤ كدواڽ دالم منجالنكن حكوم اڬام اهللا 
كڤد اهللا  دان هاري اخيرة دان هندقله دسقسيكن حكومن سيقسا يڠ دكناكن كڤد 
مريک ايت اوليه سكومڤولن دري اورڠ يڠ برايمان. )2( للاكي يڠ برزنا )لازيمڽ( تيدق 
ايڠين بركهوين ملاءينكن دڠن ڤرمڤوان يڠ برزنا اتاو ڤرمڤوان مشرک دان ڤرمڤوان يڠ برزنا 
ايت ڤولا )لازيمڽ( تيدق ايڠين بركهوين دڠنڽ ملاءينكن اوليه للاكي يڠ برزنا اتاو للاكي 
مشرک دان ڤركهوينن يڠ دمكين ايت دحرامكن كڤد اورڠ يڠ برايمان. )3( دان اورڠ 
يڠ مليمڤركن تودوهن )زنا( كڤد ڤرمڤوان يڠ ترڤليهارا كحرمتنڽ، كمودين مريک تيدق 
ممباواكن امڤت اورڠ سقسي، مک سبتله مريک لاڤن ڤولوه كالي سبتن دان جاڠنله 
كامو منريما ڤڽقسين مريک ايت سلاما-لاماڽ؛ كران مريک اداله اورڠ يڠ فاسق. )4( 
ممڤرباءيقي  سرتا  ترسبوت(  يڠ  كسالهنڽ  )دري  ايت  سسوده  برتوبة  يڠ  اورڠ  كچوالي 
عملنڽ، مک سسوڠڬوهڽ اهللا  مها ڤڠمڤون، لاڬي مها مڠاسيهني. )5( دان اورڠ يڠ 
منودوه ايستريڽ برزنا، سدڠ مريک تيدق اد سقسي٢ )يڠ مڠصحكن تودوهنڽ ايت( هاڽ 
ديريڽ سنديري، مک ڤڽقسين )صح ڤد شرع( باڬي سساأورڠ يڠ منودوه ايت هندقله دي 
، امڤت كالي، بهاوا سسوڠڬوهڽ دي دري اورڠ يڠ بنر. )6(  برسومڤه دڠن نام اهللا 
دان سومڤه يڠ كليما )هندقله دي بركات(: بهاوا لعنة اهللا  اكن منيمڤا ديريڽ جک 
دي دري اورڠ يڠ دوستا. )7( دان باڬي مڠهيندركن حكومن سيقسا دري ايستري )يڠ 
، امڤت كالي، بهاوا سواميڽ )يڠ  كنا تودوه( ايت هندقله دي برسومڤه دڠن نام اهللا 
منودوه( ايت سسوڠڬوهڽ اداله دري اورڠ يڠ بردوستا. )8( دان سومڤه يڠ كليما )هندقله 
دي بركات( بهاوا كموركاءن اهللا  اكن منيمڤا ديريڽ جک سواميڽ دري اورڠ يڠ بنر. 
)9( دان كالاوله تيدق كران اداڽ ليمڤه كورنيا اهللا  دان رحمتڽ كڤد كامو، دان جوݢ 
)كالاوله تيدق كران( بهاوا اهللا  مها ڤنريما توبة، لاڬي مها بيجقسان، )تنتوله كامو( 

اكن مڠالمي كسوسهن يڠ سوكر داأتسي.)10(
)سورة النور: 1-10(

دروايتكن اوليه الترمذي  بهاوا ترداڤت ساأورڠ للاكي يڠ دݢلر َمْرَثد بِْن اأبِي َمْرَثد. دي سريڠ 
ممباوا تاونن دري مكة كمدينة. ڤد سواتو هاري كتيک َمْرَثد ممباوا تاونن دمكة، ترداڤت ساأورڠ 
ڤلاچور يڠ برنام َعَناق. وانيتا ايت اياله راكن كڤد َمْرَثد. كتيک َمْرَثد ملالوءي سبواه دينديڠ، 
َعَناق مليهت بايڠ٢ يڠ اد ڤد دينديڠ ترسبوت دان برتاڽ اداكه ايت َمْرَثد. َعَناق ممڤلاوا َمْرَثد 
سوڤايا برمالم دسيتو. تتاڤي َمْرَثد منولق دان بركات: “سسوڠݢوهڽ اهللا  تله مڠحرامكن زنا.” 
لالو َعَناق مبالس دڠن ممبريتاهو كڤد اورڠ راماي يڠ براد دالم خيمه بهاوا َمْرَثد يڠ ممباوا لاري 
تاونن دري مكة كمدينة. َمْرَثد ترڤقسا ملاريكن ديري دان برسمبوڽي دبوكيت َخْنَدَمة دسببكن 
سراماي لاڤن اورڠ للاكي مڠجر دي. ستله برجاي ملاريكن ديري دان تيبا دمدينة، َمْرَثد تروس 
منموءي رسول اهللا  دان مڽاتاكن حسرت بلياو اونتوق منكاحي َعَناق. مک، تورونله ايات 3 

سورة النور باݢي منجواب ڤرتاڽاءن َمْرَثد يڠ ايڠين بركهوين دڠن وانيتا ڤلاچور.

اينتي ساري ايات

اأسباب النزول

ايات 10-1 سورة النور اين منجلسكن تنتڠ ڤڠحرامن زنا دان قذف سرتا حكومن يڠ دجاتوهكن 
كاأتس ڤساله لاكو زنا دان قذف. ايات ترسبوت جوݢ منرڠكن قاعده ڤلقساناءن حكومن لعان.

يڠ  مريک  كڤد  دجاتوهكن  سبتن  كالي   100 سباڽق  اݢر حكومن  ممريتنهكن  اهللا  
ملاكوكن جنايه زنا، ماناكالا 80 كالي سبتن كاأتس ڤساله قذف.

اهللا  ممريتنهكن سومڤه لعان سباڽق امڤت كالي ڤرلو دڽاتاكن اوليه سوامي يڠ منودوه ايستريڽ 
ملاكوكن زنا، ماناكالا سومڤه يڠ كليما ڤرلوله دي مڠاتاكن بهاوا لعنة اهللا  اكن منيمڤا ديريڽ 
سكيراڽ دي بربوهوڠ. ايستري يڠ دتودوه برزنا اوليه سواميڽ جوݢ ڤرلو برسومڤه اونتوق ممبيلا ديريڽ.

ايات 3:

1.9.2
1.9.1

1

2

3
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ايات 6:
دروايتكن اوليه الترمذي  درڤد عبد اهللا بن عباس k، ِهَلال ْبِن اأَميََّة  مڠادو دهادڤن رسول 
ْمَحاء. رسول اهللا  برسبدا:  اهللا  دان منودوه ايستريڽ برزنا دڠن ساأورڠ للاكي برنام اإِْبُن السَّ
“باواكن بوقتي، جک تيدق اكن دلقساناكن حد كاأتس ليهيرمو )دسبت(.” كمودين ِهلاَل 
بركات: “يا رسول اهللا! سكيراڽ ساله ساأورڠ دري كامي مليهت ساأورڠ للاكي برسام ايستريڽ، 
ڤنودوه  اتاو سي  بوقتي  نبي  تتڤ ممينتا  ترلبيه دهولو؟”  اڤاكه دي مستي منچاري سقسي 
! ذات يڠ مڠوتوس دكاو  اهللا  سنديري اكن دسبت. كمودين ِهلاَل بركات لاڬي: “دمي 
دڠن حق، سسوڠڬوهڽ اكو اداله اورڠ يڠ بنر دان موده-مودهن اهللا  منورونكن سسواتو يڠ 

مڠهيندركن داكو درڤد حكومن سبت.”

1.9.3
1.9.2

ڤڠرتين سرتا دليل ڤڠحرامن زنا، قذف دان لعان

ڤڠرتين زنا

ڤڠرتين قذف

دليل ڤڠحرامن زنا

دليل ڤڠحرامن قذف

ڤرستوبوهن حرام انتارا للاكي دان ڤرمڤوان تنڤا ايكتن ڤركهوينن يڠ صح.

مليمڤركن تودوهن زنا كڤد وانيتا يڠ باءيق دان ممليهارا كحرمتن ديريڽ. قذف برمقصود منودوه سساأورڠ 
ملاكوكن زنا، لواط اتاو منافيكن كتوروننڽ دڠن توجوان منچاچي دان ممالوكن.

مقصودڽ: دان جاڠنله كامو مڠهمڤيري زنا، سسوڠݢوهڽ زنا ايت اداله ساتو ڤربواتن يڠ كجي دان 
سراء: 32( ساتو جالن يڠ جاهت )يڠ ممباوا كروسقن(.                                    )سورة الاإ

مقصودڽ: دان اورڠ يڠ مليمڤركن تودوهن )زنا( كڤد ڤرمڤوان يڠ ترڤليهارا كحرمتنڽ، كمودين مريک 
تيدق ممباواكن امڤت اورڠ سقسي، مک سبتله مريک لاڤن ڤولوه كالي سبت دان جاڠنله كامو 

)سورة النور: 4(منريما ڤرسقسين مريک ايت سلاما-لاماڽ؛ كران مريک اداله اورڠ يڠ فاسق.

﴿

﴿

﴿

﴿

)سورة النور: 6-9(

مڠصحكن  )يڠ  اد سقسي٢  تيدق  مريک  برزنا، سدڠ  ايستريڽ  منودوه  يڠ  اورڠ  دان  مقصودڽ: 
تودوهنڽ ايت( هاڽ ديريڽ سنديري، مک ڤڽقسين )صح ڤد شرع( باڬي سساأورڠ يڠ منودوه ايت 
، امڤت كالي، بهاوا سسوڠڬوهڽ دي دري اورڠ يڠ بنر.  اهللا  هندقله دي برسومڤه دڠن نام 
)6( دان سومڤه يڠ كليما )هندقله دي بركات(: بهاوا لعنة اهللا  اكن منيمڤا ديريڽ جک دي 
دري اورڠ يڠ دوستا. )7( دان باڬي مڠهيندركن حكومن سيقسا دري ايستري )يڠ كنا تودوه( ايت 
، امڤت كالي، بهاوا سواميڽ )يڠ منودوه( ايت سسوڠڬوهڽ  هندقله دي برسومڤه دڠن نام اهللا 
اداله دري اورڠ يڠ بردوستا. )8( دان سومڤه يڠ كليما )هندقله دي بركات( بهاوا كموركاءن اهللا  

اكن منيمڤا ديريڽ جک سواميڽ دري اورڠ٢ يڠ بنر. )9( 

ڤڠرتين لعان

دليل ڤڠحرامن لعان

اورڠ سقسي  امڤت  ممڤوڽاءي  تنڤا  برزنا  ايستريڽ  منودوه  دڠن  سوامي  ساأورڠ  اياله سومڤه  لعان 
كچوالي ديريڽ سهاج، مک هندقله دي برسومڤه امڤت كالي “بهاوا دي اداله اورڠ يڠ بنر” دان 

ڤد سومڤه كالي كليماڽ دي بركات “بهاوا دي اكن دلعنتي اهللا  جک دي بردوستا”.

﴿

﴿

1.9.3

تاهوکه اندا؟

حكومن زنا، قذف دان لعان

لعان قذف زنا

سوامي اكن دكناكن حد قذف 	 
جک دي تيدق ممباواكن سقسي 
دان تيدق ملاكوكن سومڤه لعان.

ايستري اكن دكناكن حد زنا جک 	 
 دي تيدق برسومڤه اونتوق 

ممبيلا ديريڽ.

دكناكن سبتن سباڽق 
80 كالي دان حق 

اونتوق منجادي 
سقسي دݢوݢوركن 

ملاءينكن ستله برتوبة.

ُمْحَصٌن:
دكناكن حكومن رجم.

َغْيُر ُمْحَصٌن:
دكناكن سبتن سباڽق 100 كالي 

دهادڤن خلايق راماي.
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منجاءوهكن ديري درڤد ملاكوكن 
. ڤركارا معصية يڠ دموركاءي اهللا 

مڠهيندركن ديري درڤد تركنا 
 ،)AIDS( ڤڽاكيت سڤرتي ايدس
سيفيليس )Sifilis( دان لاءين٢.

موجودكن مشاركت يڠ هرموني 
دان سنتياس مڠمبيل برت انتارا 

ساتو سام لاءين.

مڠيلقكن مشاركت موده ممبوات 
تودوهن ڤلسو كاأتس سساأورڠ.

 منجاݢ مرواه ديري 
دان كلوارݢ.

مڠهيندري درڤد برلاكوڽ 
كچلاروان نصب.

مڠكلكن كهرمونين دان 
كبهاݢياءن رومه تڠݢ.

تاهوکه اندا؟
Human Immunodefiency Virus( HIV( اياله ۏيروس يڠ مموسنهكن سيستم كتاهنن بادن 
ماءنسي دان مڽببكن سساأورڠ ايت منداڤت ڤڽاكيت ايدس )AIDS(. ايدس )AIDS( مروڤاكن 
ايت  اڤابيلا سساأورڠ  اين موده دجڠكيتي  ڤڽاكيت   .HIV برلاكوڽ جڠكيتن تراخير  ڤريڠكت 

مڠعملكن هوبوڠن  سيک س سچارا بيبس.

1.9.4

منجاءوهي ڤركارا٢ يڠ بوليه مندوروڠ كڤد زنا سڤرتي تيدق منجاݢ عورة دان منونتون باهن٢ لوچه.
مڠيلقكن ديري درڤد ڤرڬاءولن بيبس انتارا للاكي دان ڤرمڤوان دڠن منجاݢ باتس ڤرڬاءولن 

مڠيكوت ڤندوان شرع.
مندالمي علمو اڬام دان مندكتي اورڠ٢ صالح اونتوق منديديق ديري دڠن صيفت٢ محموده 

دان منجاءوهكن ديري درڤد صيفت٢ مذمومه.

ايبو باڤ ڤرلو ڤيكا دڠن اكتيۏيتي انق٢ ددالم دان لوار رومه سرتا ممستيكن انق٢ مريک 
تيدق ترجبق دڠن كڬياتن يڠ تيدق برمورل.

اڤابيلا  لاڤورن  ممبوات  برتيندق  دڠن  ياءيت  بركواس  ڤيهق  دڠن  بكرجاسام  ڤرلو  مشاركت 
برلاكو جنايه زنا دكاوسن مريک.

ڤرساتوان كجيرانن ڤرلو ڤريهاتين دڠن كاأداءن ڤندودوق ستمڤت دان ممبوات رونداءن سچارا 
بركالا اونتوق ممستيكن جنايه اين تيدق برللواسا دكاوسن مريک.

اينديۏيدو

مشاركت

مڠواتكواساكن اوندڠ٢ ترهادڤ ڤساله جنايه ڤمبواڠن بايي.
مڽكت اكسيس كلامن سساوڠ ڤورنوڬرافي دان مڠناكن تيندقن اوندڠ٢ ترهادڤ مريک يڠ 

مڽالهڬوناكن اينترنيت.
نيڬاتيف كڬياتن سيک س  ترهادڤ كسن٢  كيمڤين٢ كسدرن  دڠن  مشاركت  منديديق 

بيبس سڤرتي بهاي ڤڽاكيت ايدس )AIDS( دان كرونتوهن رومه تڠݢ.

كيت ڤرلو منجاݢ باتس ڤرݢاءولن انتارا للاكي دان ڤرمڤوان سرتا منجاءوهي ڤركارا٢ يڠ 
بوليه مندوروڠ كڤد زنا.

4

2

3

1

1.9.5

1

1

1

2

2

2

3

3

3

نڬارا

اومت اإسلام هندقله منجاءوهي درڤد ملاكوكن تودوهن ڤلسو تنڤا سبارڠ اصول ڤريقسا.

كيت سهاروسڽ منجاءوهكن ديري درڤد ڤربواتن زنا يڠ ممباوا كسن بوروق كڤد ديري، 
كلوارݢ دان مشاركت.

اومت اإسلام هندقله منجاءوهي ڤربواتن زنا كران حكومن كڤد مريک يڠ ملاكوكن ڤربواتن ايت 
برتوجوان اونتوق منجاݢ مرواه دان كتورونن ماءنسي سرتا ممبري ڤرايڠتن كڤد اورڠ٢ فاسق.

ڤڠاجرن ايات

كڤنتيڠن منجاءوهي جنايه زنا، قذف دان لعان دالم كهيدوڤن

اوسها2 دان تيندقن اونتوق مناڠني سرتا منجاءوهي زنا، قذف دان لعان دالم كهيدوڤن
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اكتيۏيتي

1

2

3

Team Word Web

Traveling File

PAK21

PAK21

 )a(.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن

 )b( ستياڤ كومڤولن ڤرلو ملڠكڤكن فكتا مڠناءي زنا دڠن منوليس ڤد ساتو
لمبرن كرتس مڠݢوناكن ڤين ورنا يڠ بربيذا انتارا ساتو سام لاءين.

 )c( سچارا بركومڤولن، حاصيلكن ساتو ڤوستر كيمڤين كسدرن مڠناءي بهاي
.)Canva( زنا دڠن مڠݢوناكن اڤليكاسي كنۏا

ݢورو ممبري توݢسن كڤد موريد اونتوق مڠحاصيلكن فوليو برداسركن 

توڤيک٢ برايكوت:

 )a( ستياڤ ڤاسوقن دبكلكن ساتو فاءيل يڠ ددالمڽ ترداڤت ڤرسوءالن بركاءيتن
 زنا دان قذف سرتا كسن بوروق كڤد اينديۏيدو، مشاركت دان نڬارا 

اونتوق دبينچڠكن.

 )b( سلڤس 10 سهيڠݢ 15 مينيت، سوءالن دان چاتتن جواڤن دماسوقكن
سمولا كدالم فاءيل دان داأيدركن كڤد ڤاسوقن لاءين.

 )c( ستياڤ ڤاسوقن يڠ منداڤت فاءيل بهارو درڤد ڤاسوقن لاءين دكهندقي
ممباچ سوءالن دان جواڤن يڠ ترداڤت دالم فاءيل بركناءن سبلوم دبينچڠكن، 

دتمبه، دهوراي اتاو دسونتيڠ.

 )d( ،ستله ستياڤ ڤاسوقن ممبريكن ريسڤون س كڤد دوا اتاو تيݢ فاءيل
سوءالن٢ دان جواڤن٢ ترسبوت دبينچڠكن ددالم كلس سچارا كسلوروهن.

توڤيک كومڤولن

زنا  1

قذف 2

لعان 3
س

مب
 اي

لا
سي

Canva

چابر ميندا

1

2

3

4

5

هورايكن اينتي ساري ايات 10-1 سورة النور.

جلسكن كڤنتيڠن منجاءوهي جنايه زنا، قذف دان لعان.

ساله ساتو ڤونچا ڤمبواڠن بايي اياله جنايه زنا يڠ سماكين برللواسا. سكيراڽ اندا سباݢاي 
ڤڠاوس سكوله، اڤاكه لڠكه ڤنچݢهن يڠ داڤت اندا لاكوكن اونتوق ممبنتو راكن٢ اندا درڤد 

ترجبق دڠن جنايه زنا؟

برداسركن سومبر داأتس، جلسكن سبب مشاركت موده مڽيباركن فتنه سڤرتي ممبوات تودوهن 
ڤلسو ترهادڤ سساأورڠ دڠن مندعوا مريک ملاكوكن زنا ملالوءي ميديا سوسيال.

برداسركن ايات القرءان داأتس، جلسكن كسن نيݢاتيف ڤربواتن ترسبوت دالم مشاركت 
ڤد ماس كيني.

سراء: 32( )سورة الاإ

﴿﴿

س
مب

 اي
لا

سي

)سومبر: بريتا هارين، 23 جولاي 2015(
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تونتوتن مڠوكوهكن 
ڤرڤادوان ناسيونل

كونسيڤ فِْقُه التََّعاُيْش

س
مب

 اي
لا

سي

اينتي ساري ايات

مقصودڽ: واهاي اومت ماءنسي! سسوڠݢوهڽ كامي تله منچيڤتاكن كامو دري للاكي دان 
ڤرمڤوان، دان كامي تله منجاديكن كامو برباݢاي-باݢاي بڠسا دان برسوكو ڤواق، سوڤايا 
كامو بركنل-كنلن )دان برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ لاءين(. سسوڠݢوهڽ سموليا-

موليا كامو دسيسي اهللا  اياله اورڠ يڠ لبيه تقواڽ داأنتارا كامو، )بوكن يڠ لبيه موليا 
كتورونن اتاو بڠساڽ(. سسوڠݢوهڽ اهللا  مها مڠتاهوءي لاݢي مها مندالم ڤڠتاهوانڽ 

)اكن كاأداءن دان عملن كامو(.
)سورة الحجرات: 13(

سسورة  الحجرات
مب

 اي
لا

سي

﴿

﴿

1.10.1

اهللا  منچيڤتاكن ماءنسي دان منجاديكن مريک درڤد ڤلباݢاي سوكو دان 
قبيله اݢر ساليڠ بركنلن دان داڤت تولوڠ-منولوڠ انتارا ساتو سام لاءين دالم 

ڤلباݢاي ڤركارا.

اهللا  تيدق منيلاي سساأورڠ ايت برداسركن كتورونن اتاو ورنا كوليت، 
تتاڤي برداسركن صيفت تقوى ياءيت عملن٢ باءيق يڠ تله دلاكوكنڽ.

1

2

10
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اورڠ  ببراڤ  اذان.  اونتوق ملاءوڠكن  ناءيق كاأتس كعبة  بلال   كتيک فتح مكة، سيدنا 
بركات: “اڤاكه ڤاتوت ساأورڠ بودق هيتم اذان داأتس كعبة؟” مک يڠ لاءينڽ ڤولا بركات: 
“سكيراڽ اهللا  ممبنچي اورڠ اين، ڤستي اهللا  اكن مڠڬنتيكنڽ”. ايات 13 سورة الحجرات 
اين دتورونكن سباڬاي ڤنجلسن بهاوا تيدق اد ديسكريميناسي دالم اإسلام دان اورڠ يڠ ڤاليڠ 

موليا دسيسي اهللا  اياله اورڠ يڠ ڤاليڠ برتقوى.

1.10.3
1.10.2

اونتوق  ڤرڤادوان  دالم موجودكن  ڤرلو دڤݢڠ  يڠ  اساس  تيݢ  اإسلام منكنكن  اݢام 
كاأمانن دان كسجهتراءن سسبواه نݢارا ياءيت عقيدة، شريعة دان اخلاق.

رسول اهللا  تله منونجوقكن چونتوه هوبوڠن ڤرساوداراءن يڠ ترجالين انتارا مشاركت اإسلام 
دان بوكن اإسلام سوقتو بݢيندا  ممرينته نݢارا مدينة اداله ساڠت باءيق. رسول اهللا   

سنديري ممبري كبيبسن اونتوق منجالنكن اكتيۏيتي ايكونومي تنڤا مڠيرا قوم دمدينة.

سورة الحجرات ايات 13 تله مڠݢالقكن اومت اإسلام ساليڠ مڠنلي انتارا ساتو 
سام لاءين كران ڤركارا ترسبوت مروڤاكن فطره ماءنسي اونتوق منجالينكن هوبوڠن 

سسام مريک.

اݢام اإسلام اداله اݢام يڠ دسمڤايكن كڤد سموا ماءنسي تنڤا مڠيرا بڠسا، ايتنيک، 
ورنا كوليت، روڤا ڤارس، كاأداءن اقليم دان سباݢايڽ.

اأسباب النزول 

كونسيڤ ڤرڤادوان دالم اإسلام

چيري۲ ڤرڤادوان دان اينتڬراسي ناسيونل

مليبتكن ڤرهوبوڠن دوا اتاو 
لبيه مشاركت دان بودايا.

ڤڽاتوان ڤلباڬاي كلومڤوق 
مشاركت داڤت مڠهيلڠكن 

ڤربيذاءن ايدينتيتي.

ڤپاتوان “بڠسا مليسيا” يڠ ترديري 
درڤد ساتو مشاركت بربيلڠ 

ايتنيک يڠ برساتو ڤادو، سجهترا، 
دان ممڤوڽاءي ايدينتيتي ناسيونل 

يڠ ترسنديري. 

ڤربيذاءن٢ دالم كالڠن 
مشاركت دليهت سباڬاي ساتو 
كاأيستيميواءن باݢي نڬارا مليسيا 
يڠ مپدياكن ڤلواڠ كاأمسن كڤد 

سلوروه رعيت اونتوق مڠنلي، 
براينتركسي دان داڤت مڽسوايكن 

ديري دڠن كلاءينن سرتا 
كڤلباڬاين يڠ اد.

اينتڬراسي سوسيال بوليه برلاكو 
دالم سيكتور ايكونومي، سڤرتي 

ڤوليتيک دان نڬارا.

كڤنتيڠن منجاݢ دان ممبينا ڤرڤادوان ناسيونل دالم كهيدوڤن

مڠيلقكن ترجاديڽ ڤرموسوهن انتارا قوم يڠ برڤونچا درڤد سماڠت عصبية.

 داڤت ممباڠونكن ايكونومي نݢارا دڠن مناريق مينت ڤلابور نݢارا لاءين اونتوق 
ملابور دمليسيا.

مناءيقكن ايميج نݢارا دمات دنيا سباݢاي سبواه نݢارا يڠ امان دان هرموني دڠن كاأونيكن 
ڤلباݢاي قوم يڠ ترداڤت دمليسيا.

ملاهيركن ورݢانݢارا يڠ سنتياس چينتاكن نݢارا دان براوسها اونتوق مڠكلكن كمرديكا ءن يڠ 
تله دچاڤاي اوليه ڤارا ڤرويرا تردهولو.

 مناريق مينت ڤلنچوڠ اسيڠ اونتوق ملنچوڠ دمليسيا كران كاأمانن دان كهرمونين 
يڠ تله دچاڤاي.

1.10.5
1.10.4
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بلاجر دان مڠحياتي سجاره نݢارا اݢر داڤت مموڤوق راس چينتا كڤد بڠسا دان نݢارا.

اونتوق  تربوک  رومه  اتاو  ݢوتوڠ-رويوڠ  سڤرتي  كمشاركتن  اكتيۏيتي  مڠاداكن 
مڠرتكن هوبوڠن دڠن مشاركت لاءين.

منمبه باءيق كوريكولوم ڤنديديقن دڠن مڠينتݢراسيكن ايليمن٢ ڤرڤادوان ناسيونل.

مندوكوڠ اڬيندا دان اوسها كراجاءن كاأره موجودكن ڤرڤادوان ناسيونل.

ڤرڤادوان  مڠوكوهكن  اونتوق  ميديا  سالورن  ملالوءي  كيمڤين  ڤلباݢاي   مڠنجوركن 
انتارا رعيت.

منرڤكن نيلاي٢ مورني دالم كالڠن موريد دسكوله اݢر سنتياس برساتو ڤادو.

مڽماي كفهمن يڠ منيتيقبرتكن ڤرڤادوان ناسيونل سڤرتي ڤروݢرم  واوسن كمعمورن 
برسام )WKB( 2030 كڤد مشاركت. 

ممڤرتيڠكتكن ڤڠواساءن اوندڠ٢ باݢي مريک يڠ ايڠين مڠݢوݢت كهرمونين نݢارا.

اينديۏيدو

مشاركت

نݢارا

ڤرموسوهن  منچتوسكن  داڤت  يڠ  ڤركارا٢  مڽيباركن  درڤد  ديري   مڠيلقكن 
انتارا مشاركت.

1.10.6

1

1

1

2

2

2

3

3

3

ڤڠاجرن ايات

اومت اإسلام هندقله ميقيني انتارا تندا٢ ككواساءن اهللا  اداله منجاديكن 
ماءنسي بربيلڠ بڠسا.

ستياڤ مشاركت ڤرلو مماءينكن ڤرانن ماسيڠ٢ اونتوق مڠكلكن 
ڤرڤادوان دمي كاأمانن نݢارا كران ايت مروڤاكن تڠݢوڠجواب 

سموا رعيت.

كيت ڤرلو سنتياس برصيفت تولرنسي دڠن مشاركت يڠ 
بربيلڠ قوم باݢي منجامين كهرمونين نݢارا.

دالم  بنتو-ممبنتو  ساليڠ  هندقله  اينديۏيدو  ستياڤ 
ممباڠونكن نݢارا تنڤا مڠيرا بڠسا دان اݢام.

تتاڤي   ورنا كوليت،  برداسركن  منيلاي سساأورڠ  تيدق  اهللا  
برداسركن كتقواءن ديريڽ.

ڤڠاجرن ايات

1

2

3

4

5

ستراتيڬي، اوسها اتاو تيندقن اونتوق مڠوكوهكن ڤرڤادوان ناسيونل دالم كهيدوڤن
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اكتيۏيتي

1

2

3

4

Lyrical Lesson

Roam The Room

Paraphrase Passport

PAK21

PAK21

PAK21

 )a(.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن

ستياڤ كومڤولن ڤرلو مڠحاصيلكن ليريک لاݢو بركاءيتن ڤرڤادوان ناسيونل )(( 
دمليسيا يڠ برتيماكن ايتنيک٢ دمليسيا دڠن ݢينري نشيد.

 )c( ستياڤ كومڤولن دبري ماس اونتوق بربينچڠ دان ڤرلو ممبوات ڤرسمبهن
دهادڤن كلس.

 )a( منروسي اشارت درڤد ڬورو، موريد سچارا اينديۏيدو برڬرق اونتوق مليهت
 حاصيل ڤربينچڠن اتاو حاصيل كرجا راكن٢ تنتڠ موديل ڤرڤادوان منوروت 

ڤرسڤيكتيف اإسلام.

اڤابيلا ڬورو ممبريكن اشارت كدوا، سموا موريد باليق كتمڤت اصل دان )(( 
ممبوات ڤركوڠسين دالم كومڤولن بركاءيتن اڤ يڠ تله دڤلاجريڽ درڤد راكن 

اتاو كومڤولن لاءين.

 )c(.ستياڤ كومڤولن ڤرلو ملاڤوركن حاصيل داڤتن كڤد ݢورو

 )a( موريد منچاري معلومت مڠناءي ايليمن مرنتس كوريكولوم ڤرڤادوان ناسيونل
دان سيستم ڤنديديقن دمليسيا.

ستياڤ موريد هندقله ممبنتڠكن حاصيل كرجا ددالم كلس مڠيكوت ݢيليرن )(( 
يڠ تله دبريكن اوليه ݢورو.

 )c(.موريد ڤرلو مڠولڠ سمولا جواڤن يڠ تله دبريكن اوليه راكن سبلومڽ

دمليسيا”  قوم  ڤرڤادوان  ممبنتوق  دالم  “چابرن  مڠناءي  ڤمبنتڠن  سلاءيد  سدياكن 
 )Microsoft Power Point( دڠن مڠݢوناكن ڤرايسين ميكروسوفت ڤووير ڤوينت

.)Prezi( اتاو اڤليكاسي ڤريزي

چابر ميندا

1

2

3

4

5

ڤرڤادوان اومت مرنتسي ايديولوڬي اكن منداتڠكن كسن ڤوسيتيف كڤد 
اينديۏيدو، مشاركت دان نڬارا .

)سومبر:بوكو ڤرڤادوان اومت مرنتسي ايديولوڬي، 2015(

برداسركن ڤد ڤڠتاهوان سديا اد اندا، جلسكن كونسيڤ ڤرڤادوان 
دالم اإسلام يڠ دعملكن دمليسيا.

جلسكن چيري۲ ڤرڤادوان دان اينتڬراسي ناسيونل دمليسيا.

مڠاڤاكه ڤرڤادوان ناسيونل ڤنتيڠ دالم كهيدوڤن؟

برداسركن ڬمبر داأتس، جلسكن لڠكه يڠ بوليه ممباوا كڤد اينتڬراسي دان 
ڤرڤادوان ناسيونل. كموكاكن حجه دان اولسن اندا برسرتا چونتوه.

برداسركن ڤرپاتاءن داأتس، ترڠكن حجه اندا برسرتا چونتوه.

س
مب

 اي
لا

سي
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 ڤرسدياءن مڠهادڤي 
هاري كبڠكيتن

تندا٢ بسر هاري قيامة
بَِها �أِو  ْمِس ِمْن َمْغِر ، �أنَّ رَُسوَل �ِهللا  َقاَل: َباِدُرو� بِال�أْعَماِل ِستًّا ُطُلوَع �لشَّ َعْن �أبِي ُهَرْيَرَة 

ِة.  َة �أَحِدُكْم �أْو �أْمَر �ْلَعامَّ �بََّة �أْو َخاصَّ اَل �أِو �لدَّ جَّ َخاَن �أِو �لدَّ �لدُّ
              )رو�ه مسلم(
، بهاو� رسول �هللا  برسبد�: برسݢر�له د�لم برعمل سبلوم د�تڠ �نم  مقصودڽ: درڤد �أبو هريرة 
ڤركار�: تربيتڽ ماتاهاري دري بارت، �سڤ، دجال، �لد�بة، ڤركار� خصوص درڤد كالڠن كامو 

)كماتين( د�ن �وروسن عموم )قيامة(.
                  )رو�يت مسلم(

1.11.1

11

اينتي ساري ايات

مقصودڽ: �ڤابيلا برل�كو هاري قيامة �يت. )1( تياد سسياڤا ڤون يڠ د�ڤت مندوستاكن كجادينڽ. 
)2( كجادين هاري قيامة �يت مرندهكن )ݢولوڠن يڠ �يڠكر(، د�ن منيڠݢيكن )ݢولوڠن يڠ 
طاعة(. )3( )�ي برل�كو( سماس بومي برݢونچڠ دڠن سبنر-بنر ݢونچڠن.)4( د�ن ݢونوڠ-
ݢانڠ دهنچور لبوركن دڠن سلبور-لبورڽ.)5( ل�لو منجاديله �ي دبو يڠ برتيبرن )6( د�ن كامو 
ڤول� منجادي تيݢ ڤو�ق )يڠ برل�ءينن كاأد�ءنڽ( )7( ياءيت ڤو�ق ڤيهق كانن، �لڠكه بهاݢياڽ 
كاأد�ءن ڤو�ق ڤيهق كانن �يت )8( د�ن ڤو�ق ڤيهق كيري �لڠكه سيقساڽ كاأد�ءن ڤو�ق ڤيهق 
كيري �يت؟ )9( د�ن )ڤو�ق يڠ كتيݢ ڤول� �ياله( �ورڠ٢ يڠ تله مندهولوءي )منچاڤاي بالسن يڠ 
 )11( .) سباءيق-باءيقڽ د�أخيرة كلق(. )10( مريک �يتوله �ورڠ يڠ ددمڤيڠكن )دسيسي �هللا 

)سورة �لو�قعة: 1-11(

سسورة الواقعة
مب

 اي
لا

سي

﴿

﴿

�هللا  منچريتاكن بهاو� كجادين هاري قيامة �يت ڤستي �كن برل�كو.

�هللا  ممبريكن ݢمبرن كهنچورن كجادين هاري قيامة.

�هللا  منجلسكن بهاو� ماءنسي �كن دبڠكيتكن د�ن دكومڤولكن دڤادڠ محشر،كمودين مريک 
ُبوَن، ݢولوڠن كانن د�ن ݢولوڠن كيري. �كن دكاتݢوريكن كڤد تيݢ ݢولوڠن ياءيت ݢولوڠن �لُمَقرَّ

1

تاهوکه اندا؟

2

3
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1.11.21.11.2

ڤڠرتين “الَواقَِعة” دان سواسان كجادين قيامة برسرتا حكوم برايمان دڠنڽ 

ڤڠرتين “الَواقَِعة” 

ُة، الَحاقَُّة، ال�آزَِفُة د�ن الَقارَِعةُ.  اخَّ ُة، الصَّ امَّ �لو�قعة �ياله نام باڬي هاري قيامة سڤرتي الطَّ
نام٢ ترسبوت دڬوناكن �ونتوق منڬسكن كوجودن د�ن كڤستين ترجاديڽ هاري ترسبوت. 

: �هللا  منجلسكن بهاو� �لو�قعة �ياله هاري قيامة، فرمان �هللا   

مقصودڽ: كمودين )كتاهوءيله بهاو�( �ڤابيلا دتيوڤ سڠكاكال� دڠن سكالي تيوڤ، )13( د�ن 
بومي سرتا ڬونوڠ-ڬانڠ د�أڠكت )دري تمڤتڽ( ل�لو دهنچوركن كدو�ڽ دڠن سكالي هنچور 
)14( مک ڤد ساعت �يت برل�كوله هاري قيامة، )15( د�ن تربلهله ل�ڠيت، ل�لو منجاديله �ي 

ڤد ساعت �يت رڤوت )د�ن رونتوه(. )16(
                     )سورة �لحاقة: 13-16( 

حكوم برايمان دڠن هاري قيامة

بر�يمان دڠن هاري قيامة �د�له و�جب كر�ن مروڤاكن ساله ساتو درڤد روكون �يمان.

ديفينيسي لوهوڠ هيتم
تيوري ساءين س تنتڠ 

كبنرن هاري قيامة

س
مب

 اي
لا

سي

س
مب

 اي
لا

سي

﴿
﴿

سواسان كجادين قيامة

بومي �كن برݢݢر دڠن قو�ت، برݢونچڠ د�ن برݢرق سڤرتي برل�كوڽ ݢمڤا 	 
يڠ دهشت.

د�ن 	  ݢونوڠ-ݢانڠ  باڠونن،  سݢال�  مموسنهكن  �كن  ترسبوت  ݢونچڠن 
بوكيت-بوكاو.

ݢونوڠ-ݢانڠ �كن بر�ليه دري تمڤتڽ كمودين هنچور ڤچه برتيبرن منجادي 	 
دبو يڠ برتربڠن.

كاأد�ءن �ين دصيفتكن سڤرتي ڤرچيقن �ڤي �تاو هابوق٢ يڠ برسليرقكن 	 
د�ن تربڠ سڤرتي بولو يڠ دهمبوس. 

بوكيت-بوكاو �كن رتق، بردر�ي د�ن منجادي سڤرتي تيمبونن  ڤاسير يڠ برسيڤه.	 
ل�ڠيت ڤول�  �كن تربله مڽببكن بهاݢين-بهاݢينڽ ترڤيسه د�ن منجادي ر�ڤوه.	 
تله 	  ل�ݢي دسببكن  برسينر  تيدق  د�ن  ترڤادم  �كن  بينتڠ جوݢ  چهاي 

جاتوه برسيرقن.

ڤار� و�نيتا يڠ سدڠ مڽوسوكن بايي بر�س �مت تركجوت سهيڠݢ لوڤا كڤد 	 
بايي يڠ سدڠ دسوسوكن.

و�نيتا يڠ مڠاندوڠ �كن مڠالمي كݢوݢورن جنين دسببكن كتاكوتن د�ن 	 
تكنن يڠ در�ساءي كتيک �يت.

كاأد�ءن ماءنسي سڤرتي �ورڠ يڠ سدڠ مابوق كر�ن دسلوبوڠي ر�س تاكوت 	 
يڠ ساڠت لو�ر بياسا ترهادڤ عذ�ب يڠ �هللا  بريكن و�ل�وڤون ڤد كتيک 

�يت مريک تيدق مينوم مينومن كرس.
ستله سمو� كجادين ترسبوت برل�كو، ماءنسي �كن دباڠونكن كلو�ر دري 	 

قبور مريک �ونتوق دڤرليهتكن بالسن عملن ماسيڠ٢.
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1.11.3
1.11.3

ڬولوڠن كانن

مريک يڠ منريما چاتتن عمل دڠن تاڠن كانن دسببكن كهيبتن د�ن كتيڠݢين مرتبت مريک دسيسي 
 : . �هللا  مڠڬمبركن نعمت شرݢ يڠ تله د�أنوڬرهكن �وليه �هللا  كڤد مريک. فرمان �هللا  �هللا 

 

برسنڠ-لينڠ  مريک   )27( �يت؟  كانن  ڤو�ق  كاأد�ءن  بهاݢياڽ  كانن،-�لڠكه  ڤو�ق  د�ن  مقصودڽ: 
بو�هڽ،  ر�ڤي  ترسوسون  يڠ  ڤيسڠ  ڤوكوق٢  د�ن   )28( بردوري.  تيدق  يڠ  بيد�ر�  ڤوهون٢  د�أنتار� 
بو�ه-بو�هن  سرتا   )31( مڠالير،  سنتياس  يڠ  �ءير  د�ن   )30( تربنتڠ،  تتڤ  يڠ  ناءوڠن  د�ن   )29(
 يڠ باڽق، )32( يڠ تيدق ڤوتوس٢ د�ن تيدق ڤول� ترل�رڠ مند�ڤتڽ. )33( د�ن تمڤت٢ تيدور يڠ 

)سورة �لو�قعة: 34-27(ترتيڠݢي كاأد�ءنڽ. )34( 

تاهوکه اندا؟
ݢولوڠن يڠ منداڤت شفاعة نبي  ڤد هاري اخيرة

ُد �ْرَفْع َر�أَْسَك َسْل تُْعَطْه  َعْن �أبِي ُهَرْيَرَة  �أنَّ رَُسوَل �ِهللا  َقاَل: ... ثُمَّ ُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ

ُد  ، َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ ، �أمَِّتي َيا رَبِّ ، �أمَِّتي َيا رَبِّ ْع، َفاأْرَفُع َر�أِْسي َفاأقُوُل �أمَِّتي َيا رَبِّ َو�ْشَفْع تَُشفَّ

�أْبَو�ِب �ْلَجنَِّة َوُهْم ُشَرَكاُء  ِتَك َمْن َل� ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن �ْلَباِب �ل�أْيَمِن ِمْن  �أمَّ �أْدِخْل ِمْن 

�لنَّاِس فِيَما ِسَوى َذلَِك ِمَن �ل�أْبَو�ِب ...
)رو�ه �لبخاري(

    ، درڤد �أبو هريرة  بهاو� رسول �هللا  تله برسبد�:...كمودين �هللا  برفرمان: و�هاي نبي محمد 
�ڠكتله كڤال�مو د�ن موهونله )كڤد�كو(، نسچاي �كن كو بريكن كڤد�مو، د�ن موهونله شفاعة 
)كڤد�كو(، نسچاي �كو )�يذينكن( كامو �ونتوق ممبري شفاعة. مک نبي محمد  مڠڠكت 
كڤال�ڽ، ل�لو بركات: “يا توهنكو، سلامتكنله �ومتكو. سلامتكنله �ومتكو”. ل�لو دكاتاكن كڤد 
بلياو: “�كو �كن مماسوقكن سبهاڬين درڤد �ومتمو كد�لم شرݢ، ياءيت �ورڠ٢ يڠ تيدق دكناكن 
ڤرهيتوڠن عملن )حساب( كاأتس مريک ملالوءي َباُب �ل�أْيَمن )ڤينتو ڤاليڠ كانن(”. َباُب �ل�أْيَمن 

�ين هاڽ دخصوصكن كڤد �ومت نبي محمد  يڠ دماسوقكن كد�لم شرݢ تنڤا دحساب.
)رو�يت �لبخاري(

ݢولوڠن �ين �ياله ݢولوڠن يڠ برلومبا-لومبا د�لم ملاكوكن ڤركار� كباءيقن سام �د دري سݢي كاأيمانن، 
كطاعتن، جهاد، توبة د�ن عمل كباجيقن. مريک �ين ترديري درڤد ڬولوڠن ڤار� نبي، ڤار� رسول، ڤار� 
شهد�ء، ڤار� صحابت j د�ن ڤار� حاكيم يڠ عاديل. ڬولوڠن �ين جوݢ مروڤاكن ڬولوڠن يڠ همڤير 
. مريک تيڠڬل منتڤ  دڠن كورنياءن د�ن ڤڠحرمتن �هللا  سرتا مميليقي كتيڠڬين درجت دسيسي �هللا 
: دد�لم شرݢ يڠ ڤنوه نعمت د�ن ككل د�لم شرݢ النَِّعيم ترسبوت بو�ت سلاما-ل�ماڽ. سبد� رسول �هللا 

َعْن �أبِي َسِعيِد �ْلُخْدرِيِّ  َعِن �لنَِّبيِّ  َقاَل:  �إِنَّ �أْهَل �ْلَجنَِّة َيَتَر�َءُيوَن �أْهَل �ْلُغرَِف ِمْن َفْوِقِهْم َكَما 
رِّيَّ �ْلَغابَِر فِي �ل�أفُِق ِمَن �ْلَمْشرِِق �أِو �ْلَمْغرِِب، لَِتَفاُضِل َما َبْيَنُهمْ  .  َقالُو�: َيا  َيَتَر�َءُيوَن �ْلَكْوَكَب �لدُّ
رَُسوَل �ِهللا، تِْلَك َمَنازُِل �ل�أْنِبَياِء ل�َ َيْبُلُغَها َغْيُرُهْم. َقاَل:  َبَلى َو�لَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، رَِجاٌل �آَمُنو� بِاِهللا 

قُو� �ْلُمرَْسِليَن.  َوَصدَّ
)رو�ه �لبخاري(           
مقصودڽ: درڤد �أبو سعيد �لخدري  بهاو� رسول  �هللا  برسبد�: سسوڠݢوهڽ ڤندودوق شرݢ 
مليهت ڤڠهوني تمڤت يڠ تيڠݢي د�أتس مريک سڤرتي مليهت بينتڠ يڠ بر�د دڤنجورو تيمور د�ن 
بارت كر�ن كاأوتاماءن مريک. صحابتj برتاڽ: يا رسول �هللا، �ڤاكه �يت تمڤت ڤار� نبي يڠ 
تيدق بوليه دچاڤاي �وليه �ورڠ ل�ءين؟ بݢيند�  منجو�ب: بوليه، دمي ذ�ت يڠ مڠݢڠݢم ديريكو، 

مريک �يت �ياله �ورڠ٢ يڠ بر�يمان كڤد �هللا  د�ن ممبنركن ڤار� رسول.

ڬولوڠن 
ُبوَن الُمَقرَّ

ڬولوڠن كيري

مريک يڠ منريما چاتتن عمل دڠن تاڠن كيري. مريک �كن دچمڤقكن كد�لم نر�ک. �هللا  
: مڠڬمبركن بالسن عذ�ب نر�ک يڠ �كن دتريما ڤد هاري �خيرة كلق. فرمان �هللا 

)سورة �لو�قعة: 41-44(

مقصودڽ: د�ن ڤو�ق كيري،- �لڠكه سيقساڽ كاأد�ءن ڤو�ق كيري �يت )41(. مريک دسيقسا د�لم 
�ڠين يڠ ممباكر د�ن �ءير يڠ منديديه. )42( سرتا ناءوڠن دري �سڤ هيتم )43( يڠ تيدق سجوق، 

د�ن تيدق ڤول� ممبري كسنڠن. )44(

)رو�يت �لبخاري(

ڬولوڠن۲ ماءنسي ڤد هاري قيامة دڠن ڬمبرن نعمت يڠ دجنجيكن اوليه هللا 
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1.11.4

ملاكوكن سݢال� يڠ دڤرينتهكن �وليه �هللا  د�ن رسول �هللا  سرتا منجاءوهي سݢال� 
ل�رڠن كدو�ڽ. 

ساليڠ بنتو-ممبنتو �نتار� ساتو سام ل�ءين تنڤا مڠير� ڤڠكت د�ن كتورونن.

مڠعملكن صيفت �مانه د�لم ملاكوكن ستياڤ ڤركار�.

�ستقامة ملاكوكن عمل كباءيقن سچار� برتروسن.

مموهون ڤرتولوڠن كڤد �هللا  �ڬر دسلامتكن درڤد كچلارو�ن سو�سان هاري قيامة.

. مڠيلقكن ديري درڤد ملاكوكن دوسا٢ يڠ مڽببكن كموركاءن �هللا 

، سڤرتي ملاكوكن صلاة برجماعة،  برلومبا-لومبا د�لم ملاكوكن كطاعتن كڤد �هللا 
برذيكير د�ن ممباچ �لقرء�ن.

ڤڠاجرن ايات

�ومت �إسلام هاروس ممڤرچاياءي 
روكون �يمان يڠ كليما بهاو� هاري 

قيامة �يت ڤستي �كن برل�كو.

كيت ڤرلو سنتياس بر�وسها �ونتوق 
 ملاكوكن عمل كباءيقن 

سچار� برتروسن.

كيت ڤرلو سنتياس بر�وسها �ونتوق 
منجادي ݢولوڠن يڠ دچينتاءي �هللا  

ياءيت مريک يڠ سنتياس ملاكوكن 
عمل كباءيقن د�ن مڠيلقكن ديري 

درڤد منجادي ݢولوڠن كيري ياءيت 
مريک يڠ بر�وليه كهيناءن دسببكن 

عملن بوروق مريک.

�ومت �إسلام هندقله ميقيني بهاو� 
�هللا  �كن ممبري بالسن يڠ 

ستيمڤل كڤد ماءنسي ڤد هاري 
�خيرة كلق برد�سركن عملن 

يڠ تله مريک ل�كوكن سماس 
هيدوڤ ددنيا.

ُبون”  اوسها۲ دان تيندقن اونتوق منجادي ڬولوڠن “اأْصَحاُب الَيِمين” دان “الُمَقرَّ

َمال”    سرتا منجاءوهكن ديري درڤد منجادي ڬولوڠن “اأْصَحاُب الشِّ
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اكتيۏيتي

1

2

3

4

Hot Seat

Show Down

PAK21

PAK21

موريد ممبو�ت چارين برد�سركن توڤيک٢ ڤربينچڠن دباوه: )(( 

�ينتي ساري �يات 11-1 د�لم سورة �لو�قعة.)(( 
ڤڠرتين “�لو�قعة” د�ن سو�سان كجادين قيامة.)((( 
ݢولوڠن٢ ماءنسي ڤد هاري قيامة دڠن ݢمبرن نعمت يڠ دجنجيكن.)(((( 

ݢورو مميليه ساأورڠ موريد �ونتوق دودوق دكروسي يڠ دسدياكن. موريد )(( 
ترسبوت ڤرلو مڠو�ساءي توڤيک٢ ڤربينچڠن يڠ تله دبريكن. 

موريد ترسبوت �كن ملاكونكن و�تق ڤاكر موتيۏ�سي �ونتوق منجو�ب سݢال� )(( 
ڤرسوء�لن يڠ دلونتركن �وليه موريد ل�ءين.

موريد دبهاݢيكن كڤد �مڤت كومڤولن.)(( 

ستياڤ �هلي كومڤولن منوليس �يات 6-4 سورة �لو�قعة دڠن توليسن خط نسخ.)(( 

سمو� موريد منونجوقكن حاصيل توليسن خط يڠ تله مريک ل�كوكن سچار� سرنتق.)(( 

ستياڤ �هلي كومڤولن ممبتولكن د�ن مڠوكوهكن توليسن خط نسخ ر�كن مريک.)(( 

ݢورو ممبو�ت ڤنيلاين د�ن كسيمڤولن درڤد �كتيۏيتي يڠ دجالنكن. )(( 

بو�ت كاجين كڤوستاكاءن مڠناءي معلومت٢ بر�يكوت:

ڤندڠن بارت بركاءيتن كهنچورن عالم.)(( 

هاري قيامة منوروت ڤرسڤيكتيف �إسلام. )(( 

موريد دبري توݢسن �ونتوق مڽنار�يكن نام٢ ل�ءين باݢي هاري قيامة يڠ ترد�ڤت 
د�لم �لقرء�ن برسرتا دليل.

س
مب

 اي
لا

چابر مينداسي

1

2

3

4

5

ترڠكن ڤربيذ�ءن ݢولوڠن “�أصحاب �ليمين” د�ن “�أصحاب �لشمال”.

جلسكن ݢمبرن سو�سان هاري قيامة برد�سركن سورة �لو�قعة �يات 1-11.

�ڤاكه �وسها۲ د�ن تيندقن يڠ بوليه دل�كوكن �ونتوق منجادي ڬولوڠن “�أصحاب �ليمين”؟

ڤد ڤند�ڤت �ند�، باݢايماناكه ݢمبرن هاري قيامة د�ڤت منيڠكتكن ل�ݢي كاأيمانن 
كيت ترهادڤ ككو�ساءن �هللا  ؟  

�د�كه بنچان د�ن وباء ڤپاكيت يڠ منيمڤا دنيا كيني مروڤاكن سبهاݢين تند�٢ كچيل 
قيامة؟ بريكن حجه �ند� برسرتا چونتوه د�ن روموسن. 

)سومبر: كمنترين كصيحتن مليسيا(
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موات توررن كتاب َمَباِحث 
فِي ُعُلوم الُقْرَءان

بيلڠن سورة٢ مّكية دان مدنيّة 
سرتا خلاف انتارا كدواڽ

س
مب

 اي
لا

سي
س

مب
 اي

لا
سي

بيدڠ

علوم القرءان

2

ستندرد كاندوڠن
ايات مّكية دان ايات مدنّية

علمو تفسير

رسم عثماني

ايات مّكية دان ايات مدنّية 12
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2.1.1

ڤڠرتين ايات مّكية دان ايات مدنّية

اداله ڤنداڤت يڠ ڤاليڠ مشهور دان  ڤڠرتين ايات مّكية دان مدنيّة دري سݢي ماس 
داأعتراف اوليه سلوروه علماء كران دكيرا مڽلوروه دان مرڠكومي سموا ايات يڠ دتورونكن 

. كڤد رسول اهللا 

دري سڬي ماس

ايات مدنّية ايات مّكية

ايات يڠ دتورونكن سلڤس هجرة  
دناماكن ايات مدنيّة  والاوڤون 

دتورونكن دمكة.

ايات يڠ دتورونكن سبلوم 
هجرة دناماكن ايات مّكية 
والاوڤون دتورونكن دمدينة.

2.1.1

﴿﴿

ايات 3 سورة المائدة دكاتݢوريكن سباݢاي ايات مدنيّة والاوڤون دتورونكن دڤادڠ 
عرفة سلڤس هجرة.

تله  اين، اكو تله سمڤورناكن باݢي كامو اڬام كامو، دان اكو  مقصودڽ: ڤد هاري 
چوكوڤكن نعمت-نعمتكو كڤد كامو دان اكو رضا اڬام اإسلام سباڬاي اڬام اونتوق كامو.                                                                  

ايات 58 سورة النساء دكاتݢوريكن سباݢاي ايات مدنيّة والاوڤون دتورونكن كتيک 
فتح مكة كران دتورونكن سلڤس هجرة.

مقصودڽ: سسوڠڬوهڽ اهللا  تله ممرينتهكن كامو سوڤايا منونايكن سݢالا جنيس امانه 
كڤد اهليڽ )يڠ برحق منريماڽ(. دان اڤابيلا كامو مڠحكوم داأنتارا ماءنسي، )اهللا  
ممرينتهكن( كامو مڠحكومڽ دڠن عاديل. سسوڠڬوهڽ اهللا  دڠن )ڤرينتهڽ( ايت 
ممبري ڤڠاجرن يڠ سباءيق-باءيقڽ كڤد كامو. سسوڠڬوهڽ اهللا  مها مندڠر لاڬي 
مها مليهت.                               )سورة النساء: 58( 

﴿
﴿

)سورة المائدة: 3(

دري سڬي تمڤت

ايات مدنّية  ايات مّكية 

ايات يڠ دتورونكن دمدينة دناماكن ايات 
مدنيّة، والاوڤون دتورونكن سبلوم هجرة.

ايات يڠ دتورونكن دمكة دناماكن ايات 
مّكية، والاوڤون دتورونكن سلڤس هجرة.

﴿﴿
مقصودڽ: دان برتاپاله كڤد )اومت( مان٢ رسول يڠ تله كامي اوتوسكن سبلوم اڠكاو، ڤرنهكه كامي 

ممبري حكوم منتڤكن سبارڠ توهن اونتوق دسمبه سلاءين اهللا  يڠ مها ڤموره؟
)سورة الرخرف: 45(

ڤنداڤت اين كورڠ تڤت دالم ممبوات ڤمبهاڬين ايات مّكية دان ايات مدنيّة كران ترداڤت ايات يڠ 
تيدق دتورونكن سام اد دمكة اتاوڤون دمدينة تتاڤي دتمڤت لاءين. سباݢاي چونتوه، ايات 45 سورة 
الزخرف اين تله دتورونكن ڤد مالم اسراء دبيت المقدس. ايات اين تيدق داڤت دكاتݢوريكن سباݢاي 

ايات مّكية اتاو مدنيّة كران تيدق دتورونكن داأنتارا كدوا-دوا تمڤت ترسبوت. 

دري سڬي كومڤولن ساسرن

ايات مدنّية  ايات مّكية 

ايات يڠ دتوجوكن كڤد ڤندودوق مدينة دناماكن 

ايات مدنيّة.

ايات يڠ دتوجوكن كڤد ڤندودوق مكة 

دناماكن ايات مّكية. 

﴿﴿
، دان جاڠنله اڠكاو ڤاتوهي كهندق اورڠ كافير  (! تتڤله برتقوى كڤد اهللا  مقصودڽ: واهاي نبي )محمد 

دان اورڠ منافق. سسوڠڬوهڽ اهللا  مها مڠتاهوءي لاڬي مها بيجقسان. 
)سورة الاأحزاب:1(

ڤنداڤت اين جوݢ كورڠ تڤت كران تيدق سموا ايات يڠ دتورونكن دمولاكن دڠن كدوا-دوا لفظ ترسبوت ياءيت 

﴾. سباݢاي چونتوه، ايات 1 سورة الاأحزاب مڠݢوناكن لفظ  ﴾ دان ﴿  لفظ ﴿
   دان تيدق داڤت دڤستيكن ايات ترسبوت دتوجوكن كڤد ڤندودوق مكة اتاو مدينة.

ڤڠرتين ايات 
مّكية دان 
ايات مدنّية
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چيري2 ايات مّكية دان ايات مدنّية
ايات مّكية

ممبيچاراكن تنتڠ سروان توحيد دان برعبادة هاڽ كڤد اهللا  سرتا 
ممبوقتيكن كبنرن رساله ڤارا رسول.

منچريتاكن قيصه نبي ادم  دان ابليس سرتا  قيصه ڤارا نبي دان 
اومت تردهولو كچوالي ڤد ايات٢ دالم سورة البقرة.

ايات٢ يڠ ڤينديق دان مڠاندوڠي ايات يڠ  برمولا حروف٢ الُمَقطََّعة 
كچوالي ايات دالم سورة البقرة دان اآل عمران.

مڠاندوڠي لفظ ﴿  ﴾ كچوالي ڤد سورة الحج يڠ 

مڠݢوناكن لفظ ﴿ ﴾.

 مڠاندوڠي ايات سجدة )سجود تلاوة(. ترداڤت 15 تمڤت 
دالم القرءان.

مڠاندوڠي لفظ )َكلَّا(. لفظ اين هاڽ ترداڤت ڤد سڤاروه تراخير دالم 
القرءان دان هاڽ دسبوت سباڽق 15 كالي.

منچريتاكن تنتڠ ݢمبرن هاري قيامة، شرݢ دان نعمتڽ، نراک دان 
نِيَّة. سيقساءنڽ سرتا بوقتي٢ ترهادڤ اورڠ٢ مشرک سرتا ايات َكْو

2.1.2

ايات مدنّية

چيري ايات2

منجلسكن تنتڠ عبادة، معاملة، حدود، ككلوارݢاءن، 
واريثن، جهاد، كمشاركتن دان هوبوڠن انتارابڠسا، 

قاعده حكوم دان مسئله ڤراوندڠن.

منچريتاكن قيصه دان ڤريلاكو بوروق اورڠ٢ منافق.

سوكو كات دان اياتڽ لبيه ڤنجڠ دڠن ݢاي بهاس 
يڠ منتڤ دالم منجلسكن شريعة سرتا توجوان دان 

ساسرنڽ.

مڠاندوڠي لفظ ﴿ ﴾.

سروان ترهادڤ اهلي كتاب دري كالڠن يهودي 
دان نصراني، اجقن كڤد مريک اونتوق مملوق 

اإسلام، ڤنجلسن مڠناءي ڤڽليويڠن مريک ترهادڤ 
كتاب اهللا دان ڤرموسوهن مريک ترهادڤ كبنرن.

منرڠكن تنتڠ كاأيذينن برڤرڠ دان ڤراتورنڽ، سرتا 
حكوم بركاءيتن دڠن جهاد.

سموا حجه دان دليل مڠناءي حقيقة٢ اإسلام 
دبينچڠكن دڠن ترڤرينچي.
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كڤنتيڠن ممڤلاجري ايات مّكية دان ايات مدنّية

ممبيذاكن انتارا ايات يڠ َناِسخ دڠن يڠ َمْنُسوخ.

مڠتاهوءي سجاره هيدوڤ رسول اهللا  كران ڤنورونن القرءان اداله ساأيريڠ دڠن 
. ڤرجالنن هيدوڤ بڬيندا 

مڠتاهوءي ايات يڠ دتورونكن ايت دتوجوكن كڤد مشاركت عرب مكة اتاو 
مدينة، مشاركت ستمڤت، اورڠ كافير، اهلي كتاب اتاو قوم مسلمين سلوروهڽ.

ممبنتو علماء دالم ملاكوكن ڤنتفسيرن القرءان، كران ڤڠتاهوان تنتڠ تمڤت تورون ايات داڤت 
ممبنتو ڤارا مفسير ممهمي ايات ترسبوت دان داڤت منفسيركنڽ دڠن تفسيرن يڠ بتول.

ڬاي بهاس يڠ دڬوناكن داڤت دڤركتيككن دالم كݢياتن دعوه كران ايات يڠ دتورونكن 
سام اد سبلوم هجرة اتاو سلڤس هجرة، ممڤوپاءي توجوان اتاو ڤنومڤوان يڠ ترتنتو.

تاهوکه اندا؟
ناسخ برمقصود مڠڬنتيكن اتاو مڠڠكت حكوم شرع دڠن دليل شرع يڠ داتڠ تركمودين دريڽ. 

ماناكالا َمْنُسوخ اداله حكوم يڠ داأڠكت.
 چونتوه نسخ ايات القرءان دڠن ايات القرءان:

 ايات ناسخ

مقصودڽ: دان اهللا  جواله يڠ مميليقي تيمور دان بارت، مک كمان سهاج كامو ارهكن ديري 

، سسوڠڬوهڽ اهللا  مها لواس  ( مک دسيتوله اره يڠ درضاءي اهللا  )كقبلة اونتوق مڠادڤ اهللا 
)رحمتڽ دان ليمڤه كورنياڽ(، لاڬي سنتياس مڠتاهوءي.

مقصودڽ: اوليه ايت ڤاليڠكنله موکامو كاأره مسجد الحرام )تمڤت لتقڽ كعبة(.

ايات 144 سورة البقرة تله منسخكن حكوم كهاروسن مڠهادڤ مان٢ اره كتيک ملاكوكن صلاة 
كڤد مڠهادڤ مسجد الحرام سهاج.

﴿﴿

)سورة البقرة: 115(

)سورة البقرة: 144(

ايات منسوخ

2.1.3
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اوسها2 دان تيندقن اونتوق مڠݢوناكن ايات مّكية دان مدنّية سباݢاي ڤندوان دالم 
ممهمي كاندوڠن القرءان

اينديۏيدو

ممباچ بوكو٢ علميه دان منتدبر ايات مّكية دان ايات مدنيّة.	 
مڠكاجي دان منليتي ڬاي بهاس ايات مّكية دان ايات مدنيّة.	 
ملاكوكن كاجين بركاءيتن ايات مكيّة دان ايات مدنيّة دالم بوكو٢ دان 	 

توليسن ڤارا علموان يڠ ڤاكر دالم بيدڠ ترسبوت.

ممباچ كرتس كرجا، ارتيكل دان بوكو٢ بركاءيتن ايات مّكية دان ايات مدنيّة.	 
مندالمي 	  اونتوق  سوراو  دان  دمسجد  حلقه  دان  ديسكوسي  مڠاداكن 

ڤربيذاءن انتارا ايات مّكية دان ايات مدنيّة.
مدنيّة 	  ايات  دان  مّكية  ايات  بركاءيتن  بوكو”  “بده  ڤروڬرم  مڠنجوركن 

دڤريڠكت مسجد دان سوراو.

مشاركت

نݢارا

مڠاداكن سيمڤوسيوم دان سيمينر ڤريڠكت انتارابڠسا.	 
منربيتكن رساله٢ ڤينديق اونتوق منولق ڬولوڠن يڠ منولق برلاكوڽ 	 

َناِسخ دان َمْنُسوخ دالم القرءان.
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چابر ميندااكتيۏيتي

برداسركن ڤرپاتاءن داأتس، مڠاڤاكه برلاكو حال سدمكين؟ كموكاكن حجه دان السن.

 

برداسركن ڤرپاتاءن داأتس، جلسكن حجه اندا اونتوق منولق تودوهن ترسبوت. 

1

2

3

4

5

“ڬولوڠن كافير قريش تله مڠتاهوءي اكن ڤنورونن ايات مّكية دان ايات مدنيّة 
دسببكن ايات٢ ترسبوت تورون دالم ڤرسكيترن كهيدوڤن مريک، نامون مريک 

”. ماسيه تيدق برايمان كڤد اهللا 

اوريئينتاليس Noldeke برڤنداڤت:“ميمڠ القرءان ڤرلو دسوسون مڠيكوت فكتا 
ماس، تتاڤي تيدق سمستيڽ مڠيكوت چارا اإسلام.”

مڠاڤاكه كيت دسارنكن ملاكوكن سوجود سجده اڤابيلا ممباچ ايات داأتس؟ جلسكن.

﴿
﴿

)سورة السجدة: 15(

اڤاكه مقصود ايات مّكية دان ايات مدنيّة؟

جلسكن ڤربيذاءن انتارا ايات مّكية دان ايات مدنيّة.

1

2

3

4

Team StatementsPAK21
بهاڬيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن.)(( 
ستياڤ كومڤولن اكن ممبريكن سومبڠ سارن بركاءيتن ايمڤليكاسي ڤڠاباين )(( 

ايات مّكية دان ايات مدنيّة دالم كهيدوڤن.
 ستياڤ كومڤولن اكن مڽاتاكن حاصيل ڤربينچڠن مريک سچارا )(( 

 براماي-راماي.

مڠنجوركن فوروم “ايات مّكية دان ايات مدنيّة” ڤريڠكت كلس. ݢورو مميليه 
ڤانل باݢي  اونتوق منجادي مودراتور دان دوا اورڠ موريد سباݢاي  ساأورڠ موريد 

ممبينچڠكن توڤيک ترسبوت.

مڠݢوناكن  دڠن  مدنيّة  ايات  دان  مّكية  ايات  بركاءيتن  ريڠكس  رساله  ممبوات 
اڤليكاسي كنۏا )(C)nv(، كمودين مموات ناءيق رساله ترسبوت كلامن سوسيال.

ممبوات ڤوستر مڠناءي چيري٢ ايات مكيّة دان مدنيّة مڠݢوناكن اڤليكاسي كنۏا 
)(C)nv( دان ڤاڤركن ڤد ڤاڤن كڽاتاءن ددالم كلس.

س
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سي
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علمو دري سݢي بهاس برمقصود مڠتاهوءي، مراساءي 
دان ممهمي، يقين دان ڤرچاي.

منوروت لَِساُن اْلَعَرب ابن منظور، تفسير برمقصود 
كترڠن اتاو ممبوک سسواتو يڠ دكهندقي درڤد لفظ 

يڠ تيدق جلس.

ُمْعَجم  اوليه  دبريكن  يڠ  ڤڠرتين  منوروت   
ڤنجلسن.   دان  شرح  اياله  تفسير  ڤولا  الَوِسْيط 
درڤد  اياله سبهاڬين  ڤولا  القرءان  تفسير  ماناكالا 
القرءان  معنا٢  منرڠكن  يڠ  ياءيت  اإسلام  علمو 
سڤرتي  ددالمڽ  تركاندوڠ  يڠ  اڤ  دان  الكريم 

عقيدة، حكمه٢، رهسيا٢ دان حكوم٢.

ْرَقانِي، تفسير اياله ساتو علمو يڠ ممبحثكن تنتڠ ايات٢ القرءان دري سڬي ڤتونجوق لفظڽ  منوروت الزَّ
مڠيكوت كهندق اهللا  سقدر كممڤوان ماءنسي.

ْرَكِشي، تفسير اياله ساتو علمو يڠ دڠنڽ داڤت ممهمي القرءان، يڠ دتورونكن  ماناكالا منوروت الزَّ  
كڤد نبي محمد  دان منرڠكن معنا مقصود دان حكوم٢ سرتا حكمه٢ يڠ تركاندوڠ ددالمڽ.

بهاس

ايستيله

ڤڠرتين علمو

ڤڠرتين تفسير

ڤڠرتين علمو تفسير 

علمو تفسير اياله ساتو بيدڠ علمو يڠ ممبينچڠكن دان منجلسكن كهندق اهللا  يڠ ترسيرت ددالم 
كتابڽ منوروت كاأوڤاياءن ماءنسي، مڠاندوڠي علمو٢ يڠ اد هوبوڠن دڠنڽ اونتوق ممهمي معنا دان 

 . كهندق اهللا 

ڤڠرتين علمو تفسير

كڤرلوان  ممڤلاجري  علمو  تفسير

ُيوِطي: منوروت امام السُّ

 aa	 اهللا يڠ سومبر علمو تفسير اداله كلام 
ممڤوپاءي سڬالا حكمه دان كاأوتاماءن. 
يڠ  ڤريستيوا  ڤلباڬاي  ترداڤت  ددالمڽ 
برلاكو ڤد ماس سيلم دان اكن داتڠ سرتا  

ڤراتورن٢ اونتوق كباءيقن ماءنسي.

 a)	 علمو تفسير برتوجوان مندوروڠ ماءنسي
سوڤايا برڤڬڠ تڬوه كڤد القرءان اونتوق 
منچاڤاي كبهاڬياءن ددنيا دان اخيرة. 

 a)	 برهوبوڠ يڠ  هيدوڤ  كسمڤورناءن 
سوءال اڬام، دنيا دان اخيرة ممرلوكن 
سموا   . اهللا  شريعة  تنتڠ  ڤڠتاهوان 
علمو  كڤد  برڬنتوڠ  ترسبوت  علمو٢ 

ڤڠتاهوان تنتڠ كتاب اهللا. 

تاهوکه اندا؟

علمو تفسير 13
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تفسير القرءان دڠن حديث رسول

حديث منجلسكن كمشكيلن يڠ ترداڤت ڤد ايات القرءان. چونتوهڽ ڤنرڠن مڠناءي مقصود بنڠ 
: ڤوتيه دان بنڠ هيتم دالم فرمان اهللا 

. اوليه يڠ دمكين رسول اهللا   ايات داأتس منجادي كمشكيلن كڤد َعِديِّ ْبِن َحاتِم   

منجلسكن اڤ يڠ دمقصودكن دڠن   )بنڠ ڤوتيه( اياله چهاي سياڠ دان 

: )بنڠ هيتم( اياله كڬلڤن مالم ملالوءي سبواه حديث بڬيندا 

ا َنزََلْت: َحتَّٰى َيَتَبيََّن َلُكُم ٱۡلَخۡيُط ٱۡلاأۡبَيُض ِمَن ٱۡلَخۡيِط ٱۡلاأۡسَوِد  عن َعِديِّ ْبِن َحاتِم  َقاَل: َلمَّ

، اإِنِّي اأْجَعُل َتْحَت وَِساَدتِْي ِعَقاَلْيِن  ِمَن ٱۡلَفۡجِر. َقاَل َلُه َعِديُّ ْبُن َحاتِِم: َيا رسوَل اِهللا 

: اإِنَّ وَِساَدَتَك َلَعرِْيٌض،  ِعَقاًلا اأْبَيَض َوِعقاًلا اأْسَوَد اأْعرُِف اللَّْيَل ِمَن النََّهاِر، َفَقاَل رسوُل اِهللا 
اإِنََّما ُهَو َسَواُد الَّلْيِل َوَبَياُض النََّهاِر. 

)رواه مسلم(

، بلياو بركات: كتيک دتورونكن فرمان اهللا  َحتَّٰى  مقصودڽ: درڤد َعِديِّ ْبِن َحاتِم 

 ، َيَتَبيََّن َلُكُم ٱۡلَخۡيُط ٱۡلاأۡبَيُض ِمَن ٱۡلَخۡيِط ٱۡلاأۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجِر، َعِديِّ بركات كڤد رسول اهللا 
واهاي رسول اهللا: اكو تله ملتقكن دباوه بنتلكو دوا اوتاس بنڠ، ساتو اوتاس برورنا ڤوتيه دان 

ساتو لاڬي برورنا هيتم اونتوق اكو مڠتاهوءي مالم دان سياڠ. رسول اهللا  برسبدا: بنتل 
كامو ترهالڠ، تيدق بڬيتو! يڠ دمقصودكن اياله كڬلڤن مالم دان ترڠڽ سياڠ. 

)روايت مسلم(

مقصودڽ: دان ماكنله سرتا مينومله سهيڠݢ پات كڤد كامو بنڠ ڤوتيه )چهاي سياڠ( دري 
بنڠ هيتم )كڬلڤن مالم(، ياءيت وقتو فجر.

a187 :سورة البقرة(

ڤارا علماء ممبهاڬيكن تفسير كڤد تيݢ بهاڬين:

اتاو دڠن  القرءان  القرءان دڠن  تفسير يڠ برساندركن كڤد روايت يڠ صحيح، ياءيت منتفسيركن 
)اأثار(،   jروايت صحابت دڠن  اتاو  القرءان،  كڤد  ڤنجلسن  سباڬاي  برفوڠسي  كران  حديث 
ممندڠكن مريک اياله اورڠ يڠ ڤاليڠ مڠتاهوءي تنتڠ القرءان الكريم، اتاو دڠن سسواتو يڠ دكاتاكن 

.jاوليه تابعين بسر كران مريک بياساڽ منريما ڤركارا ترسبوت درڤد ڤارا صحابت

جنيس2 تفسير 

تفسير بالماأثور

ڤنتفسيرن ترهادڤ ايات٢ يڠ ريڠكس:

نفطار: ﴾ برمقصود هاري ڤمبالسن. دتفسيركن دڠن فرمان اهللا  دالم سورة الاإ ڤركاتاءن ﴿  

تفسير القرءان دڠن القرءان

تفسير الرواية اتاو تفسير النقل دان لبيه دكنلي سباڬاي تفسير بالماأثور.

شاري. شارة اتاو لبيه دكنلي سباڬاي تفسير الاإ تفسير الاإ

تفسير الدراية اتاو لبيه دكنلي سباڬاي تفسير بالراأي. جنيس2 تفسير 

لاڬي،  ڤمبالسن؟  هاري  دكاتاكن(  )يڠ  اڤ  كتاهوءي  اڠكاو  دان سودهكه  مقصودڽ: 
سودهكه اڠكاو كتاهوءي اڤ يڠ )دكاتاكن( هاري ڤمبالسن؟ )اياله( هاري يڠ تيدق سياڤا 

. ڤون داڤت منولوڠ سسياڤا كران سموا اوروسن دهاري ايت )اداله( كڤوپاءن اهللا 
a17-19 :نفطار )سورة الاإ

﴿
﴿

مقصودڽ: يڠ مميليقي هاري ڤمبالسن.
a4 :سورة الفاتحة( 

﴿﴿
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 تفسير القرءان دڠن ڤنداڤت تابعين

تفسير كاتڬوري اين بوليه دتريما برداسركن سبب بهاوا ڤارا تابعين  كبياساءنڽ منداڤت علمو 
.j ڤڠتاهوان درڤد ڤارا صحابت
چونتوه ڤنتفسيرن تابعين  اداله:

چونتوه بوكو2 تفسير بالماأثور

َجاِمُع اْلَبَياِن َعْن َتاأْوِيِل اآِي 

اْلُقْرَءاِن - اِْبُن َجرِْير الطََّبرِي

الُمَحرُِّر الوَِجيز فِي َتْفِسيِر اْلِكَتاِب 
الَعزِْيز - اِْبُن َعِطَية الاأْنَدلُِسّي

َتْفِسْير اْلُقْرَءاِن اْلَعِظيم - اأبِي 
الِفَداء الَحافِظ اْبن َكِثير

َمَعالِم التَّْنزِيل - الُحَسْين بن 
َمْسُعود الَبَغوِي

رُّ الَمْنثُور فِي التَّْفِسير  الدُّ
ْين  بِالَماأْثُور - َجَلاُل الدِّ

ُيوِطي السُّ

َبْحر الُعُلوِم - اأبو اللَّْيِث 
َمْرَقْنِدي السَّ

دالم  اهللا   اوليه  دسومڤه  يڠ  اورڠ٢  بهاوا  مڠاتاكن  دڠن  اين  ايات  منتفسيركن  ُمجاهد   
دري  ڤراوبهن  مليبتكن  تيدق  دان  كرا  سڤرتي  برصيفت  يڠ  هاتي  مليبتكن  هاڽ  داأتس  ايات 
سودوت فيزيكلڽ. ڤراومڤاماءن درڤد اهللا  سام سڤرتي ڤراومڤاماءن ترهادڤ اورڠ٢ جاهيل يڠ 
 دصيفتكن سڤرتي ساأيكور كلداي يڠ منڠڬوڠ ببنن كتاب داأتس بلاكڠڽ، تتاڤي تيدق مڠتاهوءي 

سسواتو اڤا ڤون. 

 

مقصودڽ: دان سسوڠڬوهڽ تله كامو كتاهوءي اورڠ يڠ ملڠڬر ڤراتورن داأنتارا كامو ڤد هاري 
سبتو، لالو كامي بركات كڤد مريک: جادي كراله كامو سرتا تراوسير. 

a65 :سورة البقرة(

﴿﴿

 jتفسير اين ترماسوق دالم تفسير يڠ ڤاتوت دتريما دان دجاديكن ڤڬڠن كران ڤارا صحابت
. مريک منريما كترڠن درڤد سومبر يڠ اصلي، هيدوڤ برسام  ڤرنه برڬاءول دڠن رسول اهللا 
دڠن رسول اهللا  كتيک اهللا  منورونكن وحي دان مڠتاهوءي اأسباب النزول سسواتو ايات. 

: فرمان اهللا 

ابن عباس k منتفسيركن “لاڠيت يڠ ڤادو” اياله لاڠيت يڠ تيدق اد هوجن، ماناكالا “بومي   
يڠ ڤادو” اياله بومي يڠ تياد تومبوهن. سمنتارا “لالو توهن ڤيسهكن كدواڽ” دتفسيركن سباڬاي 

تورونڽ هوجن دان تومبوهڽ تومبوه-تومبوهن.

jتفسير القرءان دڠن ڤنداڤت دان اجتهاد صحابت

a30 :سورة الاأنبياء(

﴿
﴿

مقصودڽ: دان اڤاكه اورڠ يڠ كافير تيدق مڠتاهوءي بهاواساڽ لاڠيت دان بومي ايت 
دان  كدواڽ،  انتارا  ڤيسهكن  كامي  كمودين  ڤادو،  يڠ  ساتو  اداله  دهولو  كدوا-دواڽ 
تيدق  مريک  مڠاڤاكه  مک  هيدوڤ.  يڠ  سسواتو  سڬالا  جاديكن  كامي  اءير   درڤد 

جوݢ برايمان؟
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2.2.22.2.2

تفسير بالراأي برمقصود تفسير القرءان دڠن مڠڬوناكن عقل فيكيرن. ڤارا علماء تيدق سڤاكت 
مڠهاروسكنڽ.  يڠ  ڤنداڤت  ڤولا  اد  دان  مڠحرامكنڽ  ڤنداڤت  سستڠه  اين،  تفسير  مڠناءي 

دوكتور صبحي الصالح برڤنداڤت ڤڠحرامن اداله واجر برداسركن دوا سبب: 

جنيس2 تفسير بالراأي

سكيراڽ ڤنتفسير ايت دڠن تڬس مپاتاكن بهاوا اينيله معنا سبنر ايات يڠ 
دهورايكنڽ، سدڠكن ڤنتفسير ترسبوت ڬاڬل ممباوا دليل يڠ صح اونتوق 

مپوكوڠ ڤنداڤتڽ. 

دان  عرب  بهاس  قاعده  دالم  جاهيل  يڠ  ساأورڠ  اوليه  دلاكوكن  ڤنتفسيرن 
اصول٢ شرع، اتاو جوݢ دسببكن بلياو چوبا منچاري سوكوڠن درڤد ايات٢ 

القرءان اونتوق كڤنتيڠن هاوا نفسو سنديري.

اأِْي الَمْمُدوح )ترڤوجي( َتَفِسير ِبالرَّ

سساأورڠ  اوليه  دلاكوكن  اين  تفسير 
دالم  ڤڠتاهوان  علمو  ممڤوڽاءي  يڠ 
منتفسيركن القرءان سڤرتي بهاس عرب، 
علمو نحو، علمو بلاغة، اأسباب النزول، 
َناِسْخ دان َمْنُسوخ دان لاءين٢ چابڠ 

علمو يڠ بركاءيتن دڠن القرءان.

يڠ  سساأورڠ  اوليه  دلاكوكن  تفسير 
تيدق لايق دالم بيدڠ تفسير. كباڽقن 
تفسير يڠ دلاكوكن هاڽاله برساندركن 
مڠمبيل  دان  سنديري  ڤنداڤت  كڤد 

سومبر يڠ تيدق صحيح.

اأِْي الَمْذُموم )ترچلا( َتَفِسير ِبالرَّ

1

2

چونتوه بوكو2 تفسير بالراأي الممدوح تفسير بالراأي

چونتوه بوكو2 تفسير بالراأي المذموم

َغْيب  يُح ال اتِ َف ير اأو َم ِب َك ِسير ال ْف تَّ ال
رَّازي ْخُر الدِّين ال َمر َف د بن ُع -ُمَحمَّ

َتْفِسْيُر اْلَخازِن، لَُباُب التَّاأوِیل فی 
ین َعِلي  َمَعانِی التَّْنزِيل - َعلاء الدِّ

د الَبْغَداِدي بن ُمَحمَّ

َتْفِسيُر الَبْيَضاوِي، اأنَواُر التَّْنزِيل 

َواأْسَراُر التَّاأْوِيل - َعبد اهللا بن 
ُعَمر اْلَبْيَضاوِي

ين  َتْفِسير الَجلاَلْين - َجلاُل الدِّ
د بن اأحمد اَْلـَمَحلِّي دان  ُمَحمَّ
ين َعْبد الرَّْحمن بن  َجلاُل الدِّ

ُيوطي اأبي َبْكر السُّ

َتْفِسُر النََّسِفي، َمَدارِك التَّنزيل 
َوَحَقائِق التَّاأْوِيل - اأْحَمد بن 

َمْحُمود النََّسِفي

ُرْوُح الَمَعانِي في َتْفِسير الُقْرءان 
ْبُع اَلمَثانِي - َمْحُمود  الَعِظيم َوالسَّ

اأَفْنِدي الاألُوِسي الَبْغَداِدي

ِمراآة الاأْنَوار َوِمْشَكاُة الاأْسَرار - َعْبد 
الَّلِطيف اَْلَكاَزَرانِي

د  افِي فِي َتْفِسير الُقْرءان -  ُملا ُمَحمَّ الصَّ
ُمْحِسن الَفْيض الَكاَشانِي

د  التَّْفِسيُر الَحَسن الَعْسَكرِي - ُمَحمَّ
الَحَسن بن َعلِي الَهاِدي

يِّد َعْبد اهللا بن  َتْفِسير الُقْراآن - السَّ
د الَعَلوِي ُمَحمَّ

َمْجَمع الَبَيان فِِي َتْفِسير الُقْرءان - َعلِي 
الَفْضل بن الَحَسن الطَّْبرسي

َعاَدة في َمَقاَمات  َتْفِسير َبَيان السَّ
د الَجَناَبِذي   الِعَباَدة - ُسْلَطان ُمَحمَّ
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2.2.22.2.3

شاري اتاو تفسير صوفي برمقصود منتاأويلكن ايات٢ القرءان دڠن تيدق برڤندوكن  تفسير الاإ
كڤد كپاتاءن ظاهير ايات سڤنوهڽ، دسببكن ترداڤت تندا٢ يڠ ترسمبوپي هاڽ دكتاهوءي 
اوليه اهلي تصوف دان ڤنتاأويلن اين ممڤوپاءي ڤرساماءن دڠن مقصود ظاهير ايات. ڤارا علماء 
برسليسيه ڤنداڤت برهوبوڠ دڠن تفسير اين. اد دكالڠن علماء يڠ مڠهاروسكن )منريما( تفسير 

شاري سڤرتي اإمام النََّسِفي دان اد ڤولا يڠ منڬه اتو منولقڽ سڤرتي اإمام التَّْفَتاَزانِي. الاإ

شاري چونتوه بوكو2 تفسير ال�إ

شاري تفسير ال�إ

َتْفِسير الُقْرَءان الَعِظيم - 

َسْهل التُّْسَترِي

َتْفِسير الّسلمي وهو َحَقائِق التَّْفِسير 
لمي - اأبي َعْبد الرَّْحمن السُّ

َتْفِسير َعَرائِس الَبَيان فِي 
د  َحَقائِق الُقْرَءان - ُمَحمَّ
يَرازِي َرْوزبَِهان البقلي الشِّ

الُفُتوَحات الَمكِّيَّة - ُمْحِيي 
د بن َعِلي بِْن َعَربِي ين ُمَحمَّ الدِّ

التَّاأوِيلات النَّْجِميَّة في التَّْفِسير 

ين  وفِي - َنْجُم الدِّ َشارِي الصُّ الاإِ

ْمَنانِي وَلة السَّ َداَية دان َعلاء الدَّ

َشاَرات  َتْفِسير الُقَشْيرِي، َلَطائُِف الاإِ
- اأبِي الَقاِسم الَقِشيري

انتارا شرط٢ يڠ ممبوليهكن سساأورڠ ملاكوكن ڤنتفسيرن ترهادڤ ايات٢ القرءان اداله:

شرط2 اونتوق منتفسير القرءان 

مڠواساءي بهاس 
عرب دان قاعده-
قاعدهڽ )نحو، 

صرف دان اشتقاق(

مڠواساءي علمو 
بلاغة )علم المعاني، 

 علم البيان دان 
علم البديع(

مڠواساءي اصول الفقه 
)خاص، عام، مجمل، 

مفصل دان لاءين٢(
ماهير دالم علمو 

اأسباب النزول

مڠواساءي َناِسْخ 
دان َمْنُسوخ

ماهير دالم 
علمو قراءات

ماهير دالم 
علمو حديث

شرط2 اونتوق 
منتفسير القرءان 

1

2

34

5

6

7
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2.2.42.2.4

ميتودولوڬي ڤنوليسن دان ل�تر بلاكڠ ڤنوليس كتاب تفسير ال�أزهر

نام: عبد الملك بن عبد الكريم بن عمرو بن عبد اهللا صالح
      حمكا 	aHAMKA مروڤاكن سيڠكتن باڬي حاج عبد الملك كريم عمرو اهللا

تاريخ ل�هير: 14 محرم 1326 هجرة/17 فيبرواري 1908 مسيحي
تمڤت ل�هير: سوڠاي باتڠ، مانينجاو سومترا بارت

منيڠݢل دنيا: 22 رمضان 1401 هجرة/24 جولاي 1981 مسيحي دجاكرتا سلاتن

ل�تر بلاكڠ ڤنوليس

تفسير الاأزهر جيليد 1-10	 
تصوف مودين	 
ڤلاجرن اڬام اإسلام ڤندڠن هيدوڤ مسلم 	 
كعاديلن سوسيال دالم اإسلام	 

كاريا ڤنوليسن

تاهوکه اندا؟
ڤروفيسور حمكا لبيه باپق بلاجر سنديري دان ملاكوكن ڤپليديقن مليڤوتي ڤلباڬاي بيدڠ علمو ڤڠتاهوان 
سڤرتي فلسفه، كسوسستراءن، سجاره، سوسيولوڬي دان ڤوليتيک سام اد اإسلام اتاو بارت. بربكلكن 
كماهيرن بهاس عربڽ يڠ تيڠڬي، بلياو داڤت مپليديقي كاريا علماء دان ڤوجڠݢ بسر دتيمور تڠه 
سڤرتي زاكي ُمبارك، ُجورِجي زَيدان، َعبَّاس الَعَقاد، ُمصطفى اَْلـَمـْنَفُلوطي دان ُحَسين َهْيَكل. ملالوءي 
 Sartre Toyn)ee بهاس عرب جوݢ بلياو منليتي كاريا سرجان ڤرنچيس، ايڠڬريس دان جرمان سڤرتي

.Pierre Loti دان Karl Marx ،Al)ert Camus ،William James ،Freud ،Jean

منداڤت اساس ڤنديديقن كاأݢاماءن درڤد كلوارݢ دان ممڤلاجري علمو 	 
اݢام درڤد ڤارا علموان سڤرتي شيخ اإبراهيم موسى دڤارابِيک )بوكيت تيڠڬي(، 

حاج فخر الدين، شيخ احمد رَشيد ُسوَتْن َمْنُصور دان راماي لاݢي.

بلياو ممڤراوليه ݢلرن هونوريس كاوسا 	aHonoris Causa دري اونيۏرسيتي 	 
الاأزهر ڤد تاهون 1955 كمودين داأيكوتي ڤد تاهون 1974 دري اونيۏرسيتي 

كبڠساءن مليسيا دڠن ݢلرن يڠ سام.

دوكتور 	  ڤروف  اونيۏرسيتس  دري  ڤروفيسور  ݢلرن  ممڤراوليه  جوݢ  بلياو 
ُموستوڤو، جاكرتا، اإندونيسيا.

مڠݢابوڠكن 	  دڠن  الاأزهر  تفسير  دالم  ڤنتفسيرن  ملاكوكن  حمكا  ڤروفيسور 
تفسير بالماأثور دان تفسير بالراأي.

سوسيولوڬي 	  دان  انتروڤولوڬي  سجاره،  ميتودولوڬي  مڠڬوناكن  توروت  بلياو 
سباڬاي سومبر ڤنتفسيرن اونتوق ممڤركاي تفسيرڽ.

جتماعي ياءيت سسترا 	  ڤروفيسور حمكا مميليه اونتوق مڠيكوت چورق الاأدبي الاإ
بودايا كمشاركتن كران چورق ترسبوت منجلسكن ڤتونجوق٢ ايات القرءان يڠ 
بركاءيتن لڠسوڠ دڠن كهيدوڤن مشاركت، سرتا اوسها باݢي مناڠني مسئله٢ يڠ 

دهادڤي مريک دڠن مڠموكاكن دالم بهاس يڠ موده دفهمي.
چورق ترسبوت جوݢ لبيه منونجول بربنديڠ اسڤيک٢ لاءين سڤرتي بهاس، 	 

فقه، تيولوݢي، فلسفه، تصوف دان علمو ڤڠتاهوان دالم تفسير الاأزهر.

ل�تر بلاكڠ ڤنديديقن

ميتودولوڬي ڤنوليسن
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2.2.42.2.4

تفسير اين مڠݢوناكن بنتوق 	 
تفسير بالماأثور. 

بلياو امت تليتي دالم 	 
 ممبحثكن سسواتو ايات 
 دان منجاءوهكن ديري 

درڤد شبهة. 
تفسير اين دترڠكن دڠن 	 

ڤركاتاءن٢ درڤد علماء سلف 
دڠن سند يڠ قوات دان تيدق 
ممڤوڽاءي سبارڠ روايت درڤد 
اورڠ دشكي سڤرتي ُمَقاتِل بِْن 

َبِكْير دان اْلَكْلِبي.
قيصه٢ اإِْسَراءْيِلَياْت جوݢ 	 

دماسوقكن دالم تفسير دڠن 
 ڤميليهن يڠ ساڠت 

برهاتي-هاتي.
حكوم٢ قفه توروت دبيچاراكن 	 

دڠن مڠمبيل ڤلباݢاي ڤندڠن 
درڤد ڤلباݢاي اليرن مذهب 
كمودين مڠموكاكن ڤنداڤتڽ 

سنديري سباݢاي ڤنداڤت يڠ 
دڤيليه دان قوات.

تفسير الطبري ممبينچڠكن 	 
ڤرسوءالن بركاءيتن عقيدة يڠ 
كباڽقنڽ مڽوكوڠ ڤنداڤت اهل 
السنة والجماعة دان مڽڠݢه 
ڤنداڤت ببراڤ اليرن مذهب 
 اهل الكلام تراوتاماڽ درڤد 

ݢولوڠن معتزلة.

امام الطبري مولا مرانتاو كِمصر، َشام 	 
دان ِعراق )َبغداد( اونتوق منونتوت 
علمو ڤڠتاهوان سجق براوسيا 12 

تاهون دان تله مولا مڠحفظ القرءان 
ساأول اوسيا توجوه تاهون.  

امام الطبري ڤرنه برڬورو دڠن 	 
ببراڤ اورڠ علماء دببراڤ تمڤت 

انتاراڽ اياله محمد بن َحِمْيد 
ازِي دان علماء٢ حديث  الرَّ

(، محمد بن  يڠ تركنل )دالرَّيُّ
الُمَعلَّى دان محمد بن َبَشار 

رُْي دان  )دَبْصرَة(، َهَناء بن الـسَّ
اأبو ِكرِيب محمد بن العلاء 

الَهْمَدانِي )دكوفة(، دان  محمد 
بن اإسحاق بن ُخَزْيمة )دِمصر(.

الَفْصُل َبْيَن اْلِقَراَءات	 
َجاِمُع اْلَبَيان َعْن َتاأْوِيل اآي 	 

الُقْراآن
َتْهِذْيُب الاآَثار َفَضائِل اأبي 	 

َبكر وَُعَمر
َتارِيُخ الطََّبرِي )َتارِيُخ الاأَمُم 	 

َوالُمُلوك(
اِْخِتلاَف ُعَلَماء الاأْمَصار فِي 	 

ْسلام اأْحَكام َشَرائِع الاإِ

نام: ابو َجْعَفر محمد بن جرير الطبري دكنلي سباڬاي 
ر، الُمَؤرُِّخ )اهلي تاريخ( محمد  مام، الحفيظ، الُمَفسِّ الاإ
بن جرير بن َيزيد بن َكثير بن َغالب اأبو جعفر الطبري، 

دبڠساكن كڤد َطْبرِْسَتان 

تاريخ ل�هير: تاهون 224 هـجرة/839 مسيحي

تمڤت ل�هير: َطْبرِْسَتان

منيڠݢل دنيا: تاهون 310 هجرة/932 مسيحي دبغداد

ميتودولوڬي ڤنوليسن دان ل�تر بلاكڠ تفسير روح المعاني

َدَقائُِق التَّْفِسير	 
ْغِتَراب	  َغَرائُِب الاإِ
َلام	  َنْشَوَة الُمَدام فِي الَعْوِد اإَِلى َداِر السَّ
َماِميَّة	  النََّفَحاُت اْلُقْدِسيَُّة فِي الَمَباِحُث الاإِ
ُرْوُح اْلَمَعانِي فِي َتْفِسيِر الُقرَءاِن الَعِظيم 	 

ْبع الَمَثانِي َوالسَّ

نام: محمود بن عبد اهللا الحسيني الاألوسّي، 
ين اأبو الثََّناء  ِشَهاُب الدِّ

تاريخ ل�هير: تاهون 1217 هجرة

تمڤت ل�هير: الَكرْخ، ِعراق

منيڠݢل دنيا: تاهون 1270 هجرة دبغداد

كاريا ڤنوليسنل�تر بلاكڠ ڤنوليس

امام الاألوسي مولا منونتوت علمو 	 
 دببراڤ بواه َمْدرََسة سجق برعمور 

13 تاهون.
بلياو ممڤلاجري علمو اڬام درڤد راماي 	 

علماء٢ يڠ اولوڠ ترماسوقله درڤد ايهڽ 
سنديري دان جوݢ علماء٢ سڤرتي 

َوْيِدي دان شيخ   شيخ َعِلي السُّ
خالد النَّْقَشَبْنِدي. 

كݢيݢيهن امام الاألوسي دالم 	 
ممڤلاجري علمو ڤڠتاهوان تله مڽببكن 
بلياو مونچول سباڬاي توكوه علماء يڠ 

ترنام دِعَراق.

تفسير اين ممڤوڽاءي 15 جيليد يڠ منجلسكن 	 
ڤركاءيتن انتارا ايات دڠن ايات، سورة دڠن 
سورة، اأسباب النزول دان مڠواتكن ڤنجلسن 

تفسير دڠن شعير٢.
تفسير اين لبيه چندروڠ ترهادڤ اهل السنة 	 

والجماعة دان منولق ڤنداڤت درڤد ݢولوڠن 
معتزلة دان شيعة.

امام الاألوسي باڽق ممبيچاراكن تنتڠ علمو 	 
چكراوالا، فلک، ڤربينچڠن يڠ لواس مڠناءي 

تاتابهاس دان ممڤرينچيكن تنتڠ مذهب٢ 
فقه سرتا دليل٢ يڠ بركاءيتن دڠن حكوم.

شاري 	  امام الاألوسي باڽق مڠݢوناكن بنتوق تفسير الاإ
سهيڠݢاكن سبهاݢين ڤارا ڤڠكاجي دان علماء 

شاري. مڠكاتݢوريكنڽ سباݢاي تفسير الاإ
قيصه٢ بركاءيتن اِْسَراءْيِلَياْت تيدق دماسوقكن 	 

دان تله دتولق دڠن تݢس اوليه امام الاألوسي.
تفسير اين توروت منجلسكن باڽق ڤركارا 	 

سڤرتي ڤربيذاءن انتارا تفسير دان تاأويل كران 
سبهاݢين علماء مڽاتاكن بهاوا ڤڠرتين تاأويل 

دان تفسير اداله سام، ماناكالا سبهاݢين 
علماء يڠ لاءين ڤولا ممبيذاكنڽ.

ل�تر بلاكڠ ڤنديديقن

ميتودولوڬي ڤنوليسن

ميتودولوڬي ڤنوليسن دان ل�تر بلاكڠ تفسير الطبري

ل�تر بلاكڠ 
ڤنوليس

كاريا 
ڤنوليسن

ل�تر بلاكڠ 
ڤنديديقن

ميتودولوڬي 
ڤنوليسن
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د بن اَْحَمد بن  ْين ُمَحمَّ نام: َجلاُل الدِّ
افِِعّي د بن اإِْبَراِهيم اَْلـَمَحلِّي الشَّ ُمَحمَّ

تاريخ ل�هير: تاهون 791 هجرة

تمڤت ل�هير: مصر 

منيڠݢل دنيا: هاري سبتو ڤرتڠهن 
بولن رمضان تاهون 864 هجرة دقاهرة

نام: َجَلاُل الِّدين اَُبو الَفضل َعْبُد 
د  الرَّْحَمن بن اأُبو َبكر بن ُمَحمَّ

السيوطي الشافعي 

 تاريخ ل�هير: بولن رجب تاهون 
849 هجرة

تمڤت ل�هير: قاهرة

منيڠݢل دنيا: 19 جماد الاأول تاهون 
911 هجرة

تفسير اين مڠݢوناكن ميتود اإجمالي اوليه امام 	 
السيوطي سباݢايمان يڠ تله دݢوناكن ترلبيه دهولو 
اوليه ݢوروڽ امام المحلي ياءيت منتفسيركن ايات 

القرءان سچارا ريڠكس، مڠݢوناكن بهاس يڠ 
موده دفهمي دان تيدق ترلالو جاءوه درڤد ݢاي 

بهاس اتاو اأسلوب القرءان. 
ايسي كاندوڠن تفسير الجلالين ساڠت ريڠكس 	 

دان ڤادت سهيڠݢ سبهاݢين علماء مڠاتاكن 
بهاوا بيلڠن حروف٢ دالم كتاب اين اداله سام 

باڽق دڠن بيلڠن حروف٢ دالم سورة المزمل سرتا 
دبوليهكن اونتوق ممباواڽ تنڤا بروضوء.

كتاب تفسير الجلالين اين ڤاليڠ باڽق دݢوناكن 	 
دان داأمبيل منفعت اوليه اومت اإسلام يڠ لاءين. 

كباڽقن ڤارا علماء تله ممبوات باپق هوراين 
ترهادڤ ايسي كاندوڠن تفسير اين سهيڠݢ 
تله لاهير نوتا چاتتن باوه )َحَواِمش( يڠ سريڠ 

دڬوناكن اوليه ڤارا علماء سڤرتي َحاِشَيُة الَجَمل 
اوِي. دان َحاِشَيُة الصَّ

انتارا چيري يڠ مناريق دالم تفسير اين اياله 	 
ڤنتفسيرن سورة الفاتحة دلتقكن دبهاݢين ڤاليڠ 

اخير دان تيدق ممبينچڠكن مڠناءي ايات  
َبْسَمَلة سڤرتي كتاب٢ تفسير لاءين.

ل�تر بلاكڠ ڤنوليس

ل�تر بلاكڠ ڤنوليس

ميتودولوڬي ڤنوليسن

امام المحلي مروڤاكن ساله ساأورڠ علماء يڠ برمذهب شافعي. 	 
بلياو مروڤاكن ساأورڠ علماء دان اهلي دالم ڤلباݢاي بيدڠ علمو سڤرتي تفسير، فقه، اصول 	 

الفقه، نحو، منطق، علمو كلام دان سباݢايڽ.
ْين ابن َحَجر الَعْسَقلانِي )حديث دان علمو حديث(، 	  بلياو ڤرنه برڬورو دڠن شيخ ِشَهاُب الدِّ

ْين َعبد اهللا بن َفْضُل اهللا )حديث(، الَبْدر محمود الاأْقَصَرانِي، الُبْرَهاُن الَبْيُجورِي،  شيخ َجَماُل الدِّ
الَعلاَء الُبَخارِي دان راماي لاڬي.

َتْفِسيُر اْلَجلاََلْين	 
ِعيد	  اْلَقْوُل اْلُمِفْيد فِي النَّْيِل السَّ
َشرُْح الَوَرَقات فِي اأُصول اْلِفْقه	 
اْلَبْدُر الطَّالِع فِي َحلَّ َجْمِع الَجَواِمع	 
اِغِبْين َشرْح ِمْنَهاُج الطَّالِِبْين	  َكْنُز الرَّ

رِْين	  َطَبَقاُت اْلُمَفسِّ
ُمْفَحَماُت الاأْقَران فِي ُمْبَهَمات الُقْرَءان	 
لَُباُب النُُّقول فِي اأْسَباِب النُُّزْول	 
رُّ اْلَمْنثُور فِي التَّْفِسيِر بِاْلَماأْثُور	  الدُّ
ْتَقاُن فِي ُعُلْوِم الُقْرَءان	  الاإِ

اُوِدي اداله سراماي 50 اورڠ. 	  بلياو تله برݢورو دڠن راماي ڤارا علماء يڠ منوروت موريدڽ الدَّ
امام السيوطي مروڤاكن ساأورڠ علماء يڠ مشهور، اهلي ڤڽليديق يڠ تركنل، ساأورڠ ڤڠحفظ القرءان ساأول 	 

اوسيا توجوه تاهون دان ڤاكر سجاره دالم بهاس عرب.
سجق كچيل لاڬي بلياو تله مڠحاضيري مجليس علمو يڠ دسمڤايكن اوليه امام الحافظ ابن حجر. 	 

ين محمد الِمْيَقاتِي  َباع دان ِعزُّ الدِّ ين بن السِّ بلياو جوݢ ڤرنه ممڤلاجري علمو ِميقات دڠن َمْجُد الدِّ
سرتا ممڤلاجري علمو ڤراوبتن دڠن محمد بن اإبراهيم. 

امام السيوطي تله مرنتاو كڤلباݢاي تمڤت اونتوق منيمبا علمو ڤڠتاهوان انتاراڽ ِدْمَياط، اسكندرية، َمَحلَّة 	 
دان َفُيوم )دالم نڬارا مصر(، ماناكالا لوار دري نڬارا مصر ڤولا اياله شام، يمن، اينديا دان مغرب.

سهيڠݢ  الكهف  سورة  منوليس 
سورة الناس، دان ستروسڽ ممولاكن 

ڤنوليسن تفسير سورة الفاتحة.

دان  ڬوروڽ  توليسن  مپامبوڠ 
منوليس درڤد سورة البقرة سهيڠݢ 

سراء. اخير سورة الاإ

ُيوِطّي  ْين َعْبُد الرَّحْمن السُّ َجلاَُل الدِّ

د بن اَْحَمد اَْلـَمَحلِّي ْين ُمَحمَّ َجلاَُل الدِّ كاريا ڤنوليسن

كاريا ڤنوليسن

ل�تر بلاكڠ ڤنديديقن

ل�تر بلاكڠ ڤنديديقن

2.2.42.2.4

ميتودولوڬي ڤنوليسن دان ل�تر بلاكڠ تفسير الجلالين
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اكتيۏيتي

1Gallery WalkPAK21
	a a.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد انم كومڤولن

 a)	:ستياڤ كومڤولن دبريكن توڤيک ڤربينچڠن

	) a .ستياڤ اهلي كومڤولن برڤچه دان برݢرق ككومڤولن لاءين اونتوق ممبري كومين
كومين ترسبوت بوليه دبوات ڤد كرتس لاءين دان منمڤل ڤد باهن ترسبوت. 

	d a ستله سلساي، واكيل ستياڤ كومڤولن ممبنتڠكن داڤتن حاصيل دري 
ستياڤ كومڤولن.

2

3

Trade A Pro)lemPAK21
	a a.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ليم كومڤولن
	) a ستياڤ كومڤولن ممبينا مسئله برداسركن توڤيک “ترداڤت ݢولوڠن يڠ چوبا

ممبوات تفسيرن بهارو ترهادڤ القرءان” دان ممبري كڤد كومڤولن لاءين 
اونتوق منچاري جالن ڤڽلساين.

	) a ݢورو اكن ممبوات روموسن دان برسوءال جواب دڠن ستياڤ كومڤولن
برداسركن كڤد جواڤن مريک.

ممبوات چارين اينترنيت برداسركن توڤيک دباوه دان مڠحاصيلكن ڤتا ميندا مڠݢوناكن 
.aCanva	 اڤليكاسيكنۏا

	a a.چونتوه ڤڽليويڠن ڤنتفسيرن ترهادڤ ايات القرءان
	) a منليتي جواڤن درڤد ڤيهق جاكيم دان ݢولوڠن اݢاماوان ترهادڤ ايسو٢

ڤڽليويڠن ڤنتفسيرن القرءان.
2.2.5

توڤيک كومڤولن

ميتودولوݢي ڤنوليسن تفسير الاأزهر  1

لاتر بلاكڠ ڤروفيسور حمكا 2

ميتودولوݢي ڤنوليسن تفسير الطبري 3

لاتر بلاكڠ امام الطبري 4

ميتودولوݢي تفسير الجلالين 5

لاتر بلاكڠ امام الاألوسي 6

ممباچ بوكو٢ تفسير يڠ معتبر.1. 

مڠحاضيري كليه ڤڠاجين تفسير يڠ داأداكن دسوراو٢ اتاو مسجد٢.2. 

لبيه مندالم دسمڤيڠ مروجوع كڤد 3.  ترڤرينچي دان  منليتي، مڠامتي دان مڠكاجي سچارا 

حديث٢ رسول اهللا  اونتوق ممهمي سسواتو مقصود اتاو تفسيرن القرءان.

ممباچ بوكو٢ ميتودولوڬي ڤنتفسيرن القرءان يڠ صحيح.4. 

ممڤرباپقكن لاڬي ڤڠنجورن سيمينر تفسير القرءان دڤريڠكت انتارابڠسا.1. 

ي بوكو تفسير. 2.  ممبوداياكن ڤڠاجين َتَلقِّ

مڠنجوركن ڤروڬرم٢ علميه دڤريڠكت تامن ڤرومهن دان كاوسن ڤندودوق ستمڤت سڤرتي 3. 
“بده بوكو تفسير”.

مڠݢوناكن سالورن ميديا مسسا اونتوق ممبري ڤنددهن كڤد مشاركت مڠناءي علمو تفسير.4. 

اينديۏيدو

مشاركت

ممڤرڬياتكن لاڬي اوسها٢ ملاكوكن ڤنترجمهن بوكو٢ تفسير يڠ ُمْعَتَبر كدالم بهاس ملايو.1. 

مڠمبيل تيندقن اوندڠ٢ ترهادڤ اينديۏيدو اتاو ڬولوڠن يڠ مپليويڠ دالم ملاكوكن ڤنتفسيرن 2. 
ترهادڤ ايات٢ سوچي القرءان.

ممڤركتتكن لاڬي اوندڠ٢ باڬي ممبندوڠ ڬولوڠن ليبراليسمى درڤد مپليويڠ دالم ملاكوكن 3. 
ڤنتفسيرن ترهادڤ ايات٢ سوچي القرءان.

مڠاداكن ڤرتموان برساما-سام توكوه٢ تفسير دڤريڠكت اسين باڬي ملاهيركن كاريا تفسير يڠ 4. 
لبيه دكت دڠن ڤرسكيترن مشاركت اإسلام دمليسيا.

نڬارا

اوسها2 دان تيندقن اونتوق مڠڬوناكن علمو تفسير سباڬاي ڤندوان دالم ممهمي 
كاندوڠن القرءان   
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چابر ميندا

1

2

3

4

5

جلسكن تيݢ ڤربيذاءن ميتودولوݢي يڠ دݢوناكن اوليه ڤروفيسور حمكا دان امام الاألوسي 
دالم ڤنوليسن مريک.

سنارايكن كتاب٢ روجوعن يڠ دݢوناكن اوليه ڤروفيسور حمكا دالم منوليس تفسير الاأزهر.

كموكاكن ڤندڠن اندا اونتوق منولق ڤرڽاتاءن داأتس برسرتا چونتوه دان روموسن.

ناماكن دوا ݢولوڠن ترسبوت برسرتا چونتوه ڤنتفسيرن مريک. هورايكن حجه اندا اونتوق 
منولق ڤڽليويڠن يڠ تله مريک لاكوكن.

برسوڠݢوه-سوڠݢوه  توروت  اونتوق  اندا  اوسها  اڤاكه  داأتس،  ڤرڽاتاءن  برداسركن 
 مڠاجق مشاركت مندالمي دان مڽومبڠ دالم بيدڠ علمو تفسير اݢر بركمبڠ هيڠݢ 

ݢينراسي ستروسڽ.

“ايات٢ القرءان ڤرلو دلاكوكن ڤنتفسيرن سمولا” 

ترداڤت ݢولوڠن يڠ ملاكوكن ڤنتفسيرن سچارا مڽليويڠ ترهادڤ ايات٢ القرءان.

ڤروفيسور حمكا اداله توكوه يڠ مشهور دالم بيدڠ علمو تفسير دان كسوڠݢوهن 
بلياو ڤاتوت دچونتوهي.

س
مب

 اي
لا

سي
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رسم عثماني 14

تاهوکه اندا؟
يايسن رستو )Yayasan Restu( اياله سبواه اينستيتوسي يڠ ترليبت دالم ڤروسيس ڤنربيتن نسخه 
القرءان.  ڤڠاݢيهن  دان  ڤنترجمهن  ڤنتفسيرن،  ڤڽليديقن،  ڤوست  سباݢاي  برڤرانن  دان  القرءان 
القرءان )Nasyrul Quran( يڠ ترلتق دڤوتراجاي اداله كومڤليک س ڤرچيتقن  كومڤليک س نشر 

القرءان كدوا تربسر ددنيا. 
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اورڠ  ببراڤ  دبنتو  دڠن  ال�أنصاري   ثابت  بن  زيد  سيدنا  ملانتيق  دان  برستوجو   بلياو 

. ستله  اهللا  صحابتj اونتوق مڽالين سمول� القرءان يڠ تله دتوليس سوقتو زمان رسول 
، مصحف ترسبوت دبريكن كڤد سيدنا عمر الخطاب  يڠ  كوافتن خليفه اأبو بكر الصديق 
دل�نتيق منجادي خليفه يڠ كدوا. كمودين، مصحف ترسبوت دسيمڤن ڤول� اوليه انق ڤرمڤوانڽ 

. ياءيت اأم المؤمنين سيدتنا حفصة بنت عمر  ستله كوافتن خليفه عمر الخطاب 

، بلياو تله ملاكوكن ڤنمبهباءيقن ترهادڤ مصحف 	  ڤد زمان خليفه عثمان بن عفان 
اأبو بكر الصديق  دڠن منوبوهكن ساتو جاوتنكواس يڠ دكتواءي اوليه سيدنا  خليفه 
زيد بن ثابت ال�أنصاري  اونتوق مڽالين سمول� مصحف ترسبوت. جاوتنكواس اين تله 

دتوبوهكن ستله منداڤت ل�ڤورن درڤد سيدنا حذيفة بن اليمان  تنتڠ ڤربالهن يڠ ترچتوس 
كران برل�كوڽ ڤربيذاءن چارا باچاءن القرءان دسببكن ڤربيذاءن قاعده باچاءن )قراءات( يڠ 

 .jداأمبيل درڤد ڤارا صحابت

ستله ايت، مصحف يڠ بهارو ترسبوت دسالين سباڽق انم بواه دان دهانتر كول�يه-ول�يه 	 
اوتام اونتوق دجاديكن ڤندوان برسرتا دڠن ساأورڠ صحابت اونتوق مڠاجر ڤندودوق دول�يه 
ترسبوت. خليفه عثمان بن عفان  جوݢ ممرينتهكن سوڤايا مصحف يڠ دسالين ايت 
اونتوق  برتوجوان  اين  اوسها  دهاڤوسكن.  درڤداڽ  سلاءين  يڠ  مصحف  دان  دڤرباڽقكن 

مڽاتوڤادوكن سمول� اومت اإسلام يڠ تله برڤچه بله دسببكن ڤربيذاءن قراءات.

زمان خليفه عثمان بن عفان  

رسم القرءان اتاو رسم عثماني اياله قاعده ڤنوليسن ايات٢ القرءان يڠ تله برمول� سجق زمان نبي 
. ايستيله “عثماني” دساندركن كڤد سيدنا عثمان  كران اتس ڤرينته بلياوله مصحف  محمد 
القرءان دسالين سمول� دان دهانتر كڤد اومت اإسلام دسلوروه ڤلوسوق دنيا. سجاره ڤنوليسن رسم 

عثماني تله برل�كو ڤد ببراڤ زمان:

ڤروسيس ڤنوليسن القرءان تله برل�كو سجق زمان رسول اهللا  ل�ݢي. 	 

اڤابيلا نبي محمد  منريما وحي، بݢيندا اكن تروس مڽوروه ڤارا صحابتj منچاتتكن 	 
 . ايات٢ القرءان يڠ تله دوحيوكن كڤد بݢيندا 

انتارا ڤارا صحابتj يڠ بركممڤوان اونتوق منوليس اياله كاأمڤت-امڤت خلفاء الراشدين، 	 
، سيدنا اأبي بن كعب   ، سيدنا خالد بن الوليد  سيدنا معاوية بن اأبي سفيان 
كوليت٢  تمر،  ڤلڤه  ڤد  دتوليس  القرءان  ايات٢  ترسبوت  زمان  ڤد  ل�ݢي.  راماي  دان 

بيناتڠ،كڤيڠن باتو دان سباݢايڽ. 

القرءان دكومڤولكن ڤد زمان خليفه اأبو بكر الصديق  دسببكن تله برل�كوڽ ساتو ڤڤرڠن 	 
يڠ دناماكن ڤڤرڠن اليمامة. راماي ڤارا صحابتj تله ماتي شهيد دان كباڽقن درڤد مريک 
اداله دري كالڠن حفاظ القرءان. ڤريستيوا ترسبوت تله مڽببكن سيدنا عمر الخطاب  
منچادڠكن كڤد خليفه اأبو بكر الصديق  سوڤايا ملاكوكن ڤروسيس ڤڠومڤولن القرءان. 

حال اين كران، دبيمبڠي القرءان اكن ترهاڤوس برايكوتن كماتين راماي ڤارا حفاظ. 

براڠݢڤن 	  دڠن  الصديق   بكر  اأبو  خليفه  اوليه  دتولق  ترسبوت  چادڠن  مول�ڽ،  ڤد 

كالي،  ببراڤ  نامون، ستله ددسق   . اهللا  رسول  اوليه  دل�كوكن  ڤرنه  تيدق  ايت  ڤركارا 

 زمان نبي محمد 

زمان خليفه اأبو بكر 

2.3.1 2.3.1
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ميتودولوڬي ڤنوليسن رسم عثماني

الحذف  .1
حذف تربهاݢي كڤد تيݢ بهاݢين:

دسببكن فكتور ڤربيذاءن قراءات.
چونتوه:

)سورة الفاتحة: 4(

حذف يڠ ترجادي ڤد كليمه٢ يڠ خصوص دان برل�كو ڤد سموا تمڤت دالم القرءان نامون 
دكچواليكن ڤد ببراڤ تمڤت سهاج. 

چونتوه:

چونتوه داأتس اياله حذف ال�ألف دسببكن ترداڤت دوا ڤربيذا ءن قراءات ياءيت اثبات ال�ألف 
دان حذف ال�ألف.

القرءان  دالم  تمڤت  سموا  ڤد  األف  دحذفكن  يڠ  كليمه  مروڤاكن   ﴾ ﴿ لفظ 
سراء سهاج داإثباتكن األف: كچوالي ڤد ايات 93 سورة ال�إ

سراء: 93( )سورة ال�إ

حتمال شارة اتاو حذف ال�إ حذف ال�إ

ختصار حذف ال�إ

﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

تاهوکه اندا؟
: مڠكلكن حروف األف دالم ڤنوليسن رسم عثماني. اإثبات ال�ألف 
: ممبواڠ حروف األف دالم ڤنوليسن رسم عثماني. حذف ال�ألف 

سراء: 1( )سورة ال�إ

الُعرَْضُة ال�أِخيرَة

س
مب

 اي
لا

سي

منوليس ايات يڠ تيدق دنسخكن )منسوخ( باچاءنڽ.	 

منوليس ايات٢ يڠ ثابت هاڽ سچارا متواتر.	 

 	. مروجوع سمول� مصحف يڠ دتوليس ڤد زمان خليفه اأبو بكر الصديق 

عرب 	  بهاس  دياليک  سموا  باݢي  اساس  سباݢاي  قريش  دياليک  مڠوتاماكن 
سكيراڽ برل�كو كخلافن لهجة اتاو دياليک.

هاڽ ايات٢ يڠ دباچ اوليه رسول اهللا  دڠن سيدنا جبريل  دالم الُعرَضة 	 
ال�أِخيرَة سهاج يڠ دككلكن دالم مصحف اين.

مڠهيمڤونكن سموا واجه٢ قراءات ددالم ساتو چارا ڤنوليسن.	 

ڤنمبهن تندا٢ تيتيق دان باريس دالم القرءان.	 

ملتقكن ورنا٢ خصوص يڠ بركاءيتن دڠن حكوم تجويد.	 

ڤمبهاݢين القرءان مڠيكوت جزء دان حزب.	 

 ممبري ترجمهن ايات القرءان سام اد برداسركن ايات سچارا كسلوروهن اتاو 	 
برداسركن كليمه.

ممبوات ڤننداءن ڤد ايات٢ ترتنتو سڤرتي ايات٢ يڠ برايسي دعاء يڠ بوليه دعملكن 	 
اتاو ايات سجدة.

منمبه اينفو بركاءيتن اأسباب النزول سسواتو ايات.	 

2.3.1

سيستم مصحف عثماني

اينوۏاسي مصحف عثماني 

2.3.2
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البدل  .2

البدل برمقصود مڠڬنتي حروف دڠن حروف يڠ ل�ءين.

چونتوه كليمه حروف

ـة  ت

)سورة العلق: 15(
َلَنسَفَعن ن  ًا

)سورة الحجرات: 6(
ـُوا ـَبـَّت ـَث َفـت ث دان ت

الزيادة  .3

الزيادة برمقصود منمبه حروف األف، واو اتاو ياء ڤد كليمه٢ ترتنتو دالم القرءان.

چونتوه حروف

زيادة ال�ألف

)سورة الحج: 12(

)سورة البقرة: 218(

حروف٢ يڠ دحذفكن تربهاڬي كڤد تيݢ بهاڬين:

حذف يڠ دتنتوكن ڤد كليمه٢ يڠ ترتنتو تتاڤي تيدق ترجادي ڤد كليمه يڠ سروڤا دڠنڽ 
دالم القرءان. 

چونتوه:

)سورة ال�أنفال: 42(

هاڽ ڤد ايات داأتس سهاج يڠ دحذفكن األف، سدڠكن ڤد كليمه يڠ سام ڤد ايات يڠ 
ل�ءين داإثباتكن األف. 

چونتوه:

قتصار حذف ال�إ

چونتوه حروف

)سورة الفاتحة: 4(
حذف ال�ألف

سراء: 11( )سورة ال�إ
حذف الواو

)سورة القمر: 5(
حذف الياء

﴿

﴿

﴿

﴿

)سورة اآل عمران: 9(

)سورة ال�أنفال: 66(

2.3.2 2.3.2
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الوصل  .5

ثبات  ال�إ  .6

اصل كليمه چونتوه بيلڠن

ّكل + َما
)سورة البقرة: 20(

.1

ِمْن+ َما
 )سورة البقرة: 23(

.2

اأْم+ َمْن
)سورة الملك: 22(

.3

چونتوه بيلڠن

سراء: 93( )سورة ال�إ .1

)سورة الذاريات: 52(
.2

)سورة الرعد: 38(
.3

الوصل برمقصود مپامبوڠكن دوا كليمه.

ثبات برمقصود مڠكلكن، ياءيت مڠكلكن حروف األف ڤد كليمه. ال�إ

چونتوه حروف

)سورة البقرة: 179(
زيادة الواو

)سورة البقرة: 5(

)سورة الذاريات: 47(

زيادة الياء
)سورة اآل عمران: 144(

الفصل   .4

چونتوه بيلڠن

)سورة مريم: 31(
.1

)سورة التوبة: 109(
.2

)سورة يس : 60(
.3

الفصل برمقصود مميسهكن دوا كليمه.

2.3.2 2.3.2
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1. مندالمي علمو ضبط القرءان دان رسم القرءان سرتا تجويد اونتوق  
    مڠتاهوءي فوڠسي تندا٢ باچاءن دالم رسم عثماني.

 2. ممڤلاجري القرءان دڠن برتلقي دان برمشافهة برساما-سام ݢورو 
   يڠ ماهير.

3. مڠݢوناكن مصحف القرءان يڠ تله دلولوسكن اوليه كمنترين دالم   
    نݢري )ک.د.ن.(.

 1. مڠنجوركن بيڠكيل، كلس دان سيمينر رسم عثماني دڠن لبيه كرڤ 
    دان برتروسن.

 2. مڠاداكن چرامه مڠناءي رسم عثماني اونتوق مڠهرݢاءي  اوسها٢ 

.j رسول اهللا  دان ڤارا صحابت    
 3. اهلي جاوتنكواس مسجد دان سوراو ڤرلو ممستيكن هاڽ مصحف 

    رسم عثماني سهاج يڠ دڬوناكن دمسجد دان سوراو.

1. مموڤوق مينت مشاركت ممڤلاجري رسم عثماني ملالوءي رانچڠن     
   دان كليه ددالم تيليۏيشن.

 2. منچيتق بوكو٢ ڤندوان ممهمي رسم عثماني دان مڠيدركنڽ 
    كڤد مشاركت.

 3. مڠواتكواساكن اوندڠ٢ ڤرچيتقن تيک س القرءان يڠ منڤتي قاعده 
    رسم عثماني.

اينديۏيدو

مشاركت 

نڬارا

اوسها2 اونتوق مڠڬوناكن رسم عثماني سباڬاي ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان  كاأيستيميواءن رسم عثماني

توليسن القرءان رسم عثماني اداله مڠيكوت سنة رسول اهللا  دان 
تله دواريثي اوليه ڤنوليس٢ مصحف القرءان سهيڠݢ كيني.

كڤنتيڠڽ  ترهادڤ  كسدرن  ممبري 
ي ُمَشاَفَهة كتيک ممباچ القرءان. َتَلقِّ

مڠيلقكن درڤد ملاكوكن كسالهن 
ڤنوليسن القرءان.

رسم عثماني تله دسڤاكتي اوليه ڤارا علماء دان سوده دتريما 
تيدق  ايات٢، كليمه٢ دان حروف٢ سرتا  دڠن سوسونن 

دبوليهكن اونتوق مڠيڠكريڽ.

مڠڬوناكن القرءان رسم عثماني كتيک ممباچ القرءان 
اداله ساله ساتو درڤد روكون باچاءن القرءان.

2.3.4 2.3.3
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چابر ميندا

1

2

3

4

5

جلسكن ايمڤليكاسي رسم اإِْمَلائِي دالم ڤمباچاءن القرءان دڠن مڠموكاكن ڤنداڤت 
اندا برسرتا چونتوه دان روموسن. 

باݢايماناكه رسم عثماني دڬوناكن سباڬاي ڤندوان دالم ممهمي كاندوڠن القرءان؟

جلسكن ڤربيذاءن انتارا رسم عثماني دڠن رسم اإِْمَلائِي.

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، باݢايماناكه اوسها دان كوميتمن خليفه عثمان  داڤت 
منجادي چونتوه كڤد كݢياتن دعوه اومت اإسلام كيني.

دالم  ڤلاجر  ساأورڠ  سباݢاي  ل�كوكن  اندا  داڤت  يڠ  اڤاكه  داأتس،  ݢمبر  برداسركن 
ممستيكن اندا تيدق مڠݢوناكن القرءان يڠ تيدق مڠيكوت رسم عثماني؟ 

خليفه عثمان بن عفان  تله مڠومڤولكن توليسن القرءان برڤندوكن رسم عثماني، 
دڠن چارا مپالين سمول� مصحف خليفه ابو بكر الصديق  كڤد ببراڤ مصحف 
ستندرد دان دهانتر كببراڤ كوتا بسر اإسلام، اونتوق منجادي ڤندوان اومت اإسلام 

ممباچ القرءان.

س
مب

 اي
لا

سي

)سومبر: سينر هارين، 17 فيبرواري 2019(

اكتيۏيتي

1

2

3

Stir The Class

Gallery Tour

The Yarn Yard

PAK21

PAK21

PAK21

 )a(.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد ببراڤ كومڤولن
ستياڤ اهلي كومڤولن اكن دل�بل دڠن نومبور دان ڤرلو دودوق دالم ساتو بولتن )(( 

بركاءيتن  اوليه ݢورو كڤد ستياڤ كومڤولن  دبري  يڠ  مڽلسايكن مسئله  اونتوق 
سجاره ڤنوليسن رسم عثماني.

ستله سلساي، موريد ڤرلو برديري باهو كباهو اونتوق منونجوقكن ڤرستوجوان.)(( 
 )d(.ستياڤ اهلي كومڤولن منوليس ايديا دالم ڤتا ميندا مڠيكوت ورنا ڤين يڠ بربيذا
 )e( اڤابيلا لوچيڠ دبوڽيكن، اهلي كومڤولن يڠ نومبورڽ دڤڠݢيل ڤرلو برݢرق ككومڤولن

يڠ بهارو اونتوق سوءالن يڠ برايكوتڽ.

 )a(.ݢورو ممبهاݢيكن موريد كڤد امڤت كومڤولن
ستياڤ كومڤولن ڤرلو ممبوات ڤتا ميندا ڤد كرتس مهجوڠ برداسركن توڤيک٢ برايكوت:)(( 

 )a( اوسها٢ مڠناءي  ڤربينچڠن  مڠاداكن  اونتوق  موريد  كڤد  توݢسن  ممبري  ݢورو 
ممبنتو ݢولوڠن اورڠ كلاءينن اوڤايا دالم ممباچ القرءان رسم عثماني.

تاڠن. )((  دڤرݢلڠن  بنڠ  دڠن  دليليتكن  اكن  ڤنداڤت  ممبري  يڠ  موريد  ستياڤ 
باڽق  ڤاليڠ  بنڠ يڠ  ليليتن  ڤد اخير اكتيۏيتي، كومڤولن دڠن اهلي يڠ منداڤت 

منونجوقكن كومڤولن ايت ممبري ايديا يڠ ترباڽق.

توڤيک كومڤولن

سجاره ڤنوليسن رسم عثماني  1

ميتودولوݢي ڤنوليسن رسم عثماني 2

كاأيستيميواءن رسم عثماني 3

اوسها٢ اونتوق مڠݢوناكن رسم عثماني سباݢاي ڤندوان دالم هيدوڤ 4

مليهت )((  اونتوق  ل�ءين  برݢرق ككومڤولن  دان  برڤچه  ڤرلو  اهلي كومڤولن  ستياڤ 
حاصيل كرجا مريک.

 )d( ستله سلساي، واكيل ستياڤ كومڤولن ڤرلو ممبنتڠكن حاصيل داڤتن ستله ملاوت
كومڤولن ل�ءين.
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بيدڠ

ڤڠاجين الحديث

3

ستندرد كاندوڠن
تڠݢوڠجواب اينديۏيدو مسلم

ممولياكن علمو دان علماء

عملن يڠ دجنجيكن ناءوڠن هللا 

تونتوتن منجادي موءمن يڠ لبيه دكاسيهي هللا 

تڠݢوڠجواب 
اينديۏيدو مسلم

ڤلاجرن

15

تاهوکه اندا؟

ٍة �أِميًنا، َو�إِنَّ �أِميَنَنا �أيَُّتَها  ، َقاَل: �إِنَّ لُِكلِّ �أمَّ ، �أنَّ َرُسوَل اهللا  َعن �أنَس ْبِن َمالٍِك 

ُة �أُبو ُعَبْيَدَة ْبُن �لَجرَّ�ِح. أمَّ �ْل�

، بهاو� رسول اهللا  برسبد�: سسوڠڬوهڽ  مقصودڽ: درڤد �أنس بن مالك 
ستياڤ �ومت �يت ممڤوڽاءي �ورڠ كڤرچاياءن يڠ �مانه، د�ن �ورڠ كڤرچاياءن 

�ومت �ين �ياله �أبو عبيدة �لجر�ح.

)رو�ه �لبخاري(

)رو�يت �لبخاري(

133 132



، بهاو� نبي  برسبد�: ستياڤ كامو سمو� �د�له ڤميمڤين د�ن  مقصودڽ: درڤد �بن عمر 
ستياڤ كامو �كن دڤرتڠڬوڠجو�بكن �تس يڠ دڤيمڤين. ڤميمڤين رعيت �د�له ڤميمڤين 
د�ن دي دڤرتڠڬوڠجو�بكن كاأتس رعيتڽ، و�نيتا جوݢ �د�له ڤميمڤين كاأتس رومه سو�ميڽ 
سرتا �نق٢ سو�ميڽ د�ن دي دڤرتڠڬوڠجو�بكن كاأتس مريک، د�ن همبا سساأورڠ �يت 
ڤميمڤين كڤد هرتا تو�نڽ د�ن دي دڤرتڠڬوڠجو�بكن كاأتسڽ. �يڠتله ستياڤ كامو سمو� 

�د�له ڤميمڤين د�ن ستياڤ كامو �كن دڤرتڠڬوڠجو�بكن �تس يڠ دڤيمڤين. 

)رو�يت �لبخاري(

َرِعيَِّتِه،  َمْسُئوٌل َعْن  َر�ٍع َوكُلُُّكْم  َل� كُلُُّكْم  �أ َقاَل:  �أنَُّه  �لنَِّبيِّ   ، َعِن  �ْبِن ُعَمَر  َعْن 

َماُم �لَِّذي َعَلى �لنَّاِس َر�ٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لرَُّجُل َر�ٍع َعَلى �أْهِل َبْيِتِه، َوُهَو  َفاْل�إِ

َعْنُهْم،  َمْسُئولٌَة  َوِهَي  َوَولَِدِه  َزْوِجَها  َبْيِت  �أْهِل  َعَلى  َر�ِعَيٌة  َو�لَْمْر�أُة  َرِعيَِّتِه،  َعْن  َمْسُئوٌل 

َفُكلُُّكْم َر�ٍع َوكُلُُّكْم َمْسُئوٌل  َل�  �أ  َوَعْبُد �لرَُّجِل َر�ٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، 

َعْن َرِعيَِّتِه. 
)رو�ه �لبخاري(

اينتي ساري حديث

ستياڤ �نسان د�أتس موک بومي �ين مڠڬالس 
تڠڬوڠجو�ب برسسو�ين دڠن ڤر�نن ماسيڠ٢.

�ينديۏيدو يڠ دڤيمڤين جوݢ 
تيدق ترلڤس درڤد مميكول 

تڠڬوڠجو�ب سڤرتي �يستري 
ترهادڤ سو�مي د�ن ڤكرجا 

ترهادڤ ماجيكن.

صيفت تڠڬوڠجو�ب د�لم منجالنكن �مانه ڤنتيڠ كر�ن 
�كن دڤرسوء�لكن دهادڤن اهللا  دهاري �خيرة.

هيدوڤ �كن هرموني د�ن 
تر�تور �ڤابيلا ستياڤ �نسان 
بر�وڤاي منجالنكن توڬس 

يڠ د�أمانهكن.

3.1.1

سساأورڠ مسلم ڤرلو ممبريكن حق٢ بر�يكوت ترهادڤ ديريڽ: 

برفيكير تنتڠ كهيبتن اهللا  منجاديكن عالم يڠ كومڤليک س
 ل�ڬي ترسوسون سرتا حكمه شريعة د�ن حكوم-حكم ترهادڤ �نسان. 

. �ين سوڤايا ميند� سساأورڠ مسلم �يت سنتياس مڠاڬوڠكن اهللا 
حق عقل

مڽوچيكن جيو� �ڬر هاتي منجادي تنڠ د�ن سنتياس مڠيڠتي اهللا  دڠن 
عملن صلاة سنة، باچاءن �لقرء�ن د�ن ذكراهللا. �ڤابيلا هاتي ماءنسي 

لمبوت، مريک موده منريما نصيحت، تڬورن د�ن تيدق ترڤاءوت دڠن 
كهيدوڤن دنياوي.

حق روح

ممنوهي كهندق �ساس ستياڤ �نسان سڤرتي ماكن د�ن مينوم، ممڤوڽاءي 
ڤاسڠن هيدوڤ د�ن مميليقي ذوريت، برسوسيال د�ن برڬمبير�. سمو�ڽ ڤرلو 

دڤنوهي سلارس دڠن �تورن يڠ دتنتوكن شرع.
حق نفسو

ممبريكن حق ڤد توبوه بادن دري �سڤيک جسماني سڤرتي برسوكن د�ن 
برسنم، ريحت يڠ چوكوڤ، سرتا منجاءوهي ڤركار� يڠ ممضرتكن بادن 

د�ن عقل سڤرتي مروكوق د�ن مينوم �رق.

حق 
جسماني

تڠڬوڠجواب ترهادڤ ديري سنديري

كاتڬوري تڠڬوڠجواب دان امانه برداسركن حديث

تڠڬوڠجو�ب �ياله سسو�تو كو�جيڤن يڠ هاروس دڤيكول �وليه سساأورڠ.    
�مانه �ياله سسو�تو يڠ دسرهكن كڤد سساأورڠ يڠ دڤرچاياءي �ونتوق دجاݢ سباءيقڽ.   

�مانه د�ن تڠڬوڠجو�ب ساليڠ برهوبوڠن �نتار� ساتو سام ل�ءين. كهيدوڤن �ينديۏيدو د�ن مشاركت   
�كن لبيه تر�تور �ڤابيلا سمو� ڤيهق منونايكن �مانه د�ن تڠڬوڠجو�ب ماسيڠ٢ دڠن سمڤورنا.  

سباڬاي چونتوه، ساأورڠ ڬورو برتڠڬوڠجو�ب �ونتوق منديديق موريد٢ كر�ن بلياو دبري �مانه د�ن   
كڤرچاياءن �ونتوق مڠڬالس توݢس ترسبوت.   

 ڤڠرتين تڠڬوڠجواب دان امانه

3.1.3
3.1.2

3

24

1

رسول اهللا  
منجلسكن 

بهاوا:
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ساأورڠ �يستري برتڠݢوڠجو�ب �ونتوق: 
ممليهار� مرو�ه ديري د�ن سو�مي 	 
ممبنتو سو�مي منديديق �نق٢ 	 
منجاݢ هرتا د�ن �نق٢ سماس كتياد�ءن سو�مي	 
ملاين سو�مي �ڤابيلا دڤرلوكن	 

: فرمان اهللا 

مقصودڽ: مک و�نيتا صالحة �يت �ياله مريک يڠ طاعة )كڤد اهللا  د�ن سو�ميڽ(، د�ن 
يڠ ممليهار� )كحرمتن ديريڽ د�ن �ڤ جو� يڠ و�جب دڤليهار�( كتيک كتياد�ءن سو�مي، 

دڠن ڤموليهار�ءن اهللا  د�ن ڤرتولوڠنڽ.
)سورة �لنساء: 34(

تڠڬوڠجواب ايستري ترهادڤ سوامي دان انق

ساأورڠ ڤكرجا برتڠݢوڠجو�ب �ونتوق: 
منجالنكن توڬس يڠ دبريكن دڠن ديديكاسي 	 
منجاݢ هرتا د�ن نام باءيق ماجيكن	 
تيدق منچوري د�ن مڽليويڠ	 
تيدق منيڤو �تاو بركومڤلوت مروسقكن �يميج ماجيكن 	 
منجاݢ هوبوڠن باءيق دڠن ماجيكن 	 
ممبنتوق سماڠت كرجا برڤاسوقن يڠ تيڠڬي	 

تڠڬوڠجواب ڤكرجا ترهادڤ ماجيكن

3.1.33.1.3

تاهوکه اندا؟
سساأورڠ يڠ تيدق برتڠݢوڠجو�ب دكير� تله مڠخيانتي �مانه يڠ سڤاتوتڽ دݢالس. �ين مروڤاكن ساله ساتو 

چيري٢ �ورڠ منافق برد�سركن حديث:

، َعِن �لنَِّبيِّ  َقاَل: �آَيُة �لمَناِفِق َثلاٌَث: �إَِذ� َحدََّث َكَذَب، َو�إَِذ� َوَعَد �أْخَلَف، َو�إَِذ� �ْؤتُِمَن َخاَن. َعْن �أبِي ُهَرْيَرَة 
                                    )رو�ه �لبخاري(
، نبي  برسبد�: تند�٢ �ورڠ منافق �يت �د تيݢ، �ڤابيلا برچاكڤ دي منيڤو،  مقصودڽ: درڤد �أبو هريرة 

�ڤابيلا برجنجي دي مموڠكيريڽ د�ن �ڤابيلا دبريكن �مانه دي مڠخيانتيڽ.
                         )رو�يت �لبخاري(

ساأورڠ ڤميمڤين برتڠݢوڠجو�ب �ونتوق: 
مڠوتاماكن كباجيقن رعيت 	 
منتدبير نڬار� دڠن عاديل 	 
ممليهار� كد�ولتن نڬار� درڤد �نچمن موسوه	 

: فرمان اهللا 

تڠڬوڠجواب ڤميمڤين ترهادڤ رعيت

... ﴿﴾

سو�مي سباݢاي ساأورڠ كتو� كلو�رݢ برتڠݢوڠجو�ب �ونتوق: 
منچاري رزقي	 
ممبري ڤنديديقن يڠ فورمل 	 
مڽدياكن كڤرلو�ن �ساس 	 
منجاݢ كسلامتن �هلي كلو�رݢ 	 
ممبريكن ديديقن �ݢام كڤد �هلي كلو�رݢ	 

: فرمان اهللا 

مقصودڽ: و�هاي �ورڠ يڠ بر�يمان! ڤليهار�له ديري كامو د�ن كلو�رݢ كامو دري نر�ک يڠ 
باهن٢ باكرنڽ ماءنسي د�ن باتو )برهال�(، نر�ک �يت دجاݢ د�ن دكاول �وليه ملائكة٢ يڠ 
كرس كاسر )ل�يننڽ(، مريک تيدق مندرهاک كڤد اهللا  د�لم سڬال� يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد 

مريک، د�ن مريک ڤول� تتڤ ملاكوكن سڬال� يڠ دڤرينتهكن.
)سورة �لتحريم: 6(

تڠڬوڠجواب سوامي ترهادڤ كلوارݢ

﴿
﴿

﴿......﴿
مقصودڽ: سسوڠڬوهڽ اهللا  مڽوروه كامو سوڤايا مڽرهكن سڬال� جنيس �مانه كڤد 
�هليڽ )يڠ برحق منريما(، د�ن �ڤابيلا كامو منجالنكن حكوم د�أنتار� ماءنسي، )اهللا  

مڽوروه( كامو مڠحكوم دڠن عاديل.
)سورة �لنساء: 58(
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كڤنتيڠن منونايكن تڠݢوڠجواب دان امانه دالم كهيدوڤن 

3.1.4

اوسها دان تيندقن يڠ ڤرلو دلاكوكن اڤابيلا دبريكن تڠݢوڠجواب دان امانه دالم كهيدوڤن

.j منچونتوهي كڤيمڤينن رسول اهللا  سرتا ڤار� صحابت

برسيكڤ �وڤتيميس �ڤابيلا منريما سبارڠ چادڠن د�ن تݢورن درڤد �ورڠ ل�ءين.

اينديۏيدو

3.1.5

منجاءوهي رسو�ه د�ن ڤچه �مانه كر�ن مڠوتاماكن كڤنتيڠن ڤريبادي.

 مشاركت

نݢارا

مشاركت د�ن بادن بوكن كر�جاءن ڤرلو ممبينا هوبوڠن يڠ باءيق دڠن باريسن كڤيمڤينن.

مڠنجوركن ڤروڬرم يڠ ممبنتوق سيكڤ تڠڬوڠجو�ب سوسيال د�لم مشاركت.

مڠوتاماكن كباجيقن رعيت تنڤا مڠير� كدودوقن د�ن ستاتوس دمي كسجهتر�ءن رعيت.

منجاݢ كد�ولتن د�ن كاأمانن نڬار� درڤد ڤنچروبوهن يڠ ممڤو مڠڬوڬت كسلامتن نڬار�.

برڤݢڠ تݢوه دڠن ڤرينسيڤ ڤنتدبيرن �إسلام يڠ برلندسكن شرع.

س
مب

 اي
لا

رسول اهللا  منولق ڤرمينتاءن  سي
�أبو ذر  �ونتوق منجادي ڤميمڤين

تاهوکه اندا؟

رسول اهللا  مڠڬمبركن بهاو� تيدق سمڤورنا �يمان �ورڠ يڠ تيدق �مانه د�لم حديث:

َعن �أنٍَس ْبِن َمالِك  َقاَل: َما َخَطَبَنا �لنَِّبيُّ  �إِلَّ� َقاَل: َل� �إِيَماَن لَِمْن َل� �أَمانََة لَُه، َوَل� ِديَن لَِمْن 

َل� َعْهَد لَُه.
)رو�ه �أحمد(

مقصودڽ: درڤد �أنس بن مالك  بركات: تيدق ڤرنه نبي  بر�وچڤ كڤد كامي كچو�لي 
بڬيند� �كن برسبد�: تيدق سمڤورنا �يمان سساأورڠ يڠ تيدق �مانه، د�ن تيدق سمڤورنا �ڬام 

سساأورڠ يڠ تيدق برڤڬڠ ڤد جنجي.
)رو�يت �أحمد(

صيفت �مانه ملاهيركن موءمن يڠ سجاتي.

ممبنتوق مشاركت يڠ برتڠڬوڠجو�ب د�ن 
سو�سان كهيدوڤن مشاركت يڠ �مان، 

سيستماتيک د�ن برساتو ڤادو.

ملاهيركن سبو�ه كلو�رݢ بهاڬيا، هرموني 
د�ن ساليڠ مڽايڠي.

ملاهيركن سبو�ه نݢار� يڠ ماجو �ڤابيلا سمو� 
ڤيهق د�لم ڤنتدبيرن نݢار� منجالنكن توݢس 

ماسيڠ٢ دڠن بركسن د�ن رعيت د�ڤت 
منعمتي حاصيل كماجو�ن نݢار�.

مڠورڠكن قدر جنايه د�ن مڠكلكن كاأمانن 
نݢار� سوڤايا رعيت د�ڤت هيدوڤ د�لم 

سو�سان يڠ تنترم د�ن هرموني. 

ملاهيركن سيكڤ ڤوسيتيف د�لم جيو�.

ملاتيه ديري �ونتوق منجادي ڤميمڤين يڠ �مانه.

مموڤوق ديسيڤلين ديري يڠ لبيه جيتو. 
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اكتيۏيتي

1

2

)I-Think( ڤتا �ي-تهينک

Hot Seat

PAK21

PAK21

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين تڠڬوڠجو�ب د�ن �ينتي ساري حديث )ڤتا د�كڤ( 1

كاتڬوري تڠڬوڠجو�ب د�ن �مانه )ڤتا بوءيه برڬند�( 2

كڤنتيڠن �مانه د�ن تڠڬوڠجو�ب )ڤتا ڤوكوق( 3

�وسها �ونتوق مموڤوق صيفت �مانه )ڤتا ڤلباڬاي �لير( 4

چابر ميندا

1

2

3

4

5

ترڠكن كسن٢ بوروق ترهادڤ كهيدوڤن سساأورڠ يڠ تيدق منونايكن تڠݢوڠجو�ب 
ترهادڤ ديريڽ سنديري.

جلسكن حكمه كڤد مشاركت د�ن نݢار� جک ستياڤ موريد منجالنكن تڠݢوڠجو�ب 
مريک ترهادڤ ديري سنديري د�ن كلو�رݢ.

هور�يكن فكتور٢ يڠ مڽببكن ساأورڠ باڤ تيدق د�ڤت ممنوهي تڠݢوڠجو�ب سباݢاي 
كتو� كلو�رݢ.

برد�سركن كرتن �خبار د�أتس، �ناليسيس ڤونچا �وتام كوجودن مسئله �ين دڠن منجلسكن 

حجه �ند�.

ملند� ڬينر�سي  يڠ �مت ممبيمبڠكن  د�أتس منونجوقكن ڬجال� سوسيال  ستاتيستيک 
مود� هاري �ين. 

برد�سركن ستاتيستيک د�أتس، ترڠكن تڠڬوڠجو�ب يڠ ڤرلو دلقساناكن �وليه مشاركت 
�ونتوق ممبينا ڬينر�سي مود� يڠ ترباءيق؟

ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد �مڤت كومڤولن برد�سركن توڨيک بر�يكوت:)(( 

ستياڤ كومڤولن مڠڬوناكن ڤتا �ي-تهينک سباڬاي �لت منجان �يديا.)(( 
�ڤليكاسي   )((  مڠݢوناكن  ڬر�فيک  بنتوق  د�لم  �ي-تهينک  ڤتا  مڠحاصيلكن   موريد 

.)Prezi( ڤريزي  
حاصيل ستياڤ كومڤولن ڤرلو دجاناكن د�لم بنتوق كود قيو.�ر. د�ن دلتقكن  )(( 

دد�لم كلس سباݢاي روجوعن.  

ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد ليم كومڤولن برد�سركن توڨيک بر�يكوت:)(( 

توڨيک كومڤولن
تڠڬوڠجو�ب كڤد ديري سنديري 1

تڠڬوڠجو�ب سباڬاي كتو� كلو�رݢ 2
تڠڬوڠجو�ب سباڬاي �يستري 3

تڠڬوڠجو�ب سباڬاي ڤكرجا 4

تڠڬوڠجو�ب سباڬاي ڤميمڤين نڬار� 5

 ستياڤ كومڤولن بربينچڠ مڠناءي توڤيک يڠ دبريكن د�لم ماس يڠ دتتڤكن.)(( 
“ڤاكر” )((  سباڬاي  برتيندق  د�ن  كلس  كهادڤن  �كن  كومڤولن  ستياڤ   و�كيل 

  �ونتوق منجو�ب سوء�لن يڠ دكموكاكن �هلي كومڤولن ل�ءين.
بتول )((  يڠ  جو�ڤن  ممبريكن  د�ن  تڤت  جو�ڤنڽ  �ڤابيلا  “ڤاكر”  مموجي   ڬورو 

  سكير�ڽ جو�ڤن تيدق تڤت ستروسڽ ممبو�ت روموسن �خير.

2017 مريكودكن  �ينديک س ڤد  د�لم جنايه  ڤلاجر  تڠكڤن  ستاتيستيک 
�ورڠ   1286 ڤول�   2018 ماناكال�  دتاهن،  ڤلاجر  �ورڠ   1722 سر�ماي 

ڤلاجر دتاهن.  
)سومبر: بريتا هارين، 11 نوۏيمبر 2019(

س
مب

 اي
لا

سي

)سومبر: �وتوسن مليسيا، 7 نوۏيمبر 2017(
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 ممولياكن علمو 
دان علماء 16

شيخ َرَمَضان الُبوِطي ْعَراِوي د ُمَتَولِّي الشَّ تُوء كَنالِيشيخ ُمَحمَّ

شيخ اإِْدِريس الَمْرَبِوي شيخ َمْحُمود َخِليل الُحَصِري انِيِري ين الرَّ نُوُر الدِّ

س
مب

 اي
لا

ڤڠنلن كليه علوم اإسلامية سي
داونيۏرسيتي ال�أزهر

اينتي ساري حديث

َعْن َعْبِد اهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  َيُقوُل: اإِنَّ اهللا َل� َيْقِبُض 

الِْعْلَم انِْتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمَن الِْعَباِد، َولَِكْن َيْقِبُض الِْعْلَم بَِقْبِض الُْعَلَماِء، َحتَّى اإَِذا لَْم ُيْبِق َعالًِما 

اًل�، َفُسِئلُوا َفاأْفَتْوا بَِغْيِر ِعْلٍم، َفَضلُّوا َواأَضلُّوا.  اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ
)رواه البخاري(

مقصودڽ: درڤد عبد اهللا بن عمرو بن العاص  بركات: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: 
تتاڤي  ماءنسي  درڤد  ڬوس  سكالي  دڠن  علمو  منچابوت  تيدق  اهللا   سسوڠڬوهڽ 
اڤابيلا اهللا  تيدق ل�ڬي منيڠڬلكن ساأورڠ  منچابوتڽ دڠن مماتيكن علماء، هيڠݢ 
اڤابيلا  علماء(.  )سباڬاي  جاهيل  يڠ  ڤميمڤين  ڤارا  ملانتيق  اكن  ماءنسي  ڤون،  علماء 
مريک دتاڽ )تنتڠ حكوم سسواتو ڤركارا(، مريک ممبريكن فتوى تنڤا علمو. مک مريک 

ايت سست ل�ڬي مڽستكن. 
)روايت البخاري(

 . علمو ايت اداله كورنياءن درڤد اهللا 

اهللا  مڠهيلڠكن علمو درڤد همبا-همباڽ دڠن مماتيكن ڤارا علماء.

ماءنسي اكن منجاديكن اورڠ جاهيل سباڬاي روجوعن اڤابيلا 
علماء تله تياد.

اورڠ جاهيل يڠ منتدبير اوروسن اڬام مميمڤين ماءنسي كاأره كسستن.

رسول اهللا  
منجلسكن 

بهاوا:

1

2

3

4
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علماء اياله ڬولوڠن اڬاماون يڠ مڠتاهوءي، ماهير دالم حكوم-حكم دان مڠعملكن شريعة اهللا  
برداسركن دليل شرع سرتا مڠاجق ماءنسي كاأره كبنرن.

ڤڠرتين دان چيري2 علماء

دان  برݢنتوڠ  سنتياس  مريک  هاتي   . اهللا  اخلاص كران  دان  ڤنوه خشوع  برعبادة دڠن 
. برمناجات هاڽ كڤد اهللا 

سنتياس برشكور كڤد اهللا  اتس علمو يڠ دكورنياكن دان سنتياس برعمل دڠن علمو ترسبوت.  

يڠ  علمو  كتيڠݢين  بوڠكق دڠن  اتاو  رياء  راس  تنڤا  بومي  داأتس موک  برجالن  علماء  ڤارا 
دميليقي. مريک سنتياس مڽمڤايكن علمو كڤد مشاركت دڠن ڤنوه حكمه.

براوسها اونتوق مندكتكن ديري دڠن مشاركت ستمڤت. مريک سنتياس منجاݢ هوبوڠن 
سوسيال دڠن مشاركت دان ترليبت دڠن اكتيۏيتي2 كمشاركتن.

ݢولوڠن علماء مڽمڤايكن علمو مريک تنڤا باتسن قوم دان ورنا كوليت. علموڽ بوكن اونتوق 
دكوڠسيكن كڤد ݢولوڠن ترتنتو سهاج، تتاڤي اونتوق سموا ل�ڤيسن مشاركت.

چيري2 علماء

تيدق مڠݢوناكن كمولياءن دان كتيڠݢين علمو اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي. 

سنتياس براخلاق دڠن اخلاق يڠ ترڤوجي دان منچونتوهي سنة رسول اهللا  سرتا منجاءوهي 
ڤربواتن2 يڠ بوليه منجاتوهكن مرواه مريک، سام اد دخلايق راماي اتاوڤون برسنديرين.

مڠليروكن  سهيڠݢ  بسر  يڠ  علماء  توكوه2  ڤندڠن  ممبلاكڠي  يڠ  فتوى  مڠلواركن  تيدق 
مشاركت دان منيمبولكن ڤربالهن دان ڤرسڠكيتاءن سسام اومت.

1

2

3

4

5

6

7

8

كدودوقن علماء دالم مشاركت

علماء برڤرانن منجادي چونتوه دالم مشاركت ملالوءي صيفت تقوى يڠ دميليقي. 	. 
:     فرمان اهللا 

مقصودڽ: انتارا همبا2 اهللا  يڠ تاكوت كڤداڽ هاڽ ڤارا علماء.  
)سورة فاطر: 28(  

   اهللا  منجلسكن دالم القرءان بهاوا كدودوقن ڤارا علماء ايت داأڠكت لبيه تيڠڬي درڤد     
:   يڠ ل�ءين كران علمو يڠ دكورنياكن اوليه اهللا  كڤد مريک. فرمان اهللا 

   مقصودڽ: اهللا  منيڠڬيكن )درجت( اورڠ يڠ برايمان انتارا كامو، دان اورڠ يڠ دبري 
  علمو ڤڠتاهوان اڬام )دري كالڠن كامو( ببراڤ درجت.

)سورة المجادلة: 11(

مشاركت.    	.  ڤمبيمبيڠ  سباڬاي  برڤرانن  ايت  علماء  ڤارا  بهاوا  منڬسكن  توروت  القرءان 
: فرمان اهللا 

مقصودڽ: )دان مريک( اياله اورڠ يڠ مڽمڤايكن شريعة اهللا  سرتا مريک تاكوت ملڠڬر    
. ڤرينتهڽ، دان مريک ڤول� تيدق تاكوت كڤد سسياڤا ڤون ملاءينكن كڤد اهللا   

)سورة ال�أحزاب: 39(

2

3

﴿......﴿

﴿......﴿

...﴿ ﴿

1 ڤڠرتين علماء
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كڤنتيڠن علمو دان علماء دالم كهيدوڤن

. علمو مندوروڠ ستياڤ مسلم مڠنلي دان منتوحيدكن اهللا  1

علمو يڠ دسمڤايكن اوليه علماء داڤت ممبيمبيڠ اينديۏيدو منشوكوري نعمت 
منجادي ساأورڠ مسلم دڠن مماتوهي ڤرينته اهللا  دان منجاءوهي ل�رڠنڽ.

2

هيدوڤ مشاركت اكن لبيه ترڤيمڤين تراوتام دالم ڤرسوءالن2 اݢام كران علماء 
يڠ برتقوى منجادي تمڤت روجوعن مريک.

3

ملاهيركن مشاركت يڠ هيدوڤ برساتو ڤادو دان ڤنوه هرموني كران علماء يڠ 
اخلاص ممباوا ميسيج اإسلام يڠ ڤنوه كسجهتراءن.

4

موجودكن سبواه نݢارا يڠ منݢقكن شعار اإسلام اڤابيلا ڤميمڤين دكليليڠي ڤارا 
علماء يڠ برفوڠسي سباݢاي ڤنصيحت كراجاءن.

5

نݢارا اكن منجادي كوچر-كاچير سكيراڽ اوروسن اݢام دسرهكن كڤد اورڠ يڠ 
جاهيل كران منتدبير مڠيكوت هاوا نفسو. نݢارا اكن منداڤت كموركاءن اهللا  

دان كبركتن داأڠكت اڤابيلا اݢام دڤرماءينكن اوليه اورڠ جاهيل.

6

 اوسها اونتوق ممولياكن علمو دان علماء

ملانتيق علماء دالم مجليس ڤنصيحت كڤيمڤينن نڬارا اتاو 
اورڬانيساسي مشاركت يڠ برڤرانن سباڬاي روجوعن اوتام 

دالم سسبواه اينستيتوسي.

مريكودكن دان منربيتكن كاريا ڤنوليسن علماء سباڬاي 
علماء  سومبڠن  دان  علمو  مڠهرڬاءي  اوسها  ساتو  ساله 

كڤد مشاركت.

مڠاداكن اكتيۏيتي مشاركت برساما-سام علماء اڬر داڤت 
مندكتكن مشاركت دڠن علماء.

 ممڤلاجري دان ممڤركتيككن ادب منونتوت علمو درڤد 
ليبه موده دڤلاجري دان دفهمي  ڤارا علماء كران علمو 

اڤابيلا برادب دڠن ݢورو.

ممبريكن رواڠ دان سالورن خاص اونتوق علماء دميديا 
مسسا سوڤايا مشاركت داڤت مڠمبيل منفعت درڤد علمو 

يڠ دچورهكن اوليه مريک.
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اكتيۏيتي

1

2

3

Spin N Think

Role Play

PAK21

PAK21

 )a(:ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد امڤت كومڤولن برداسركن توڨيک برايكوت

ڬورو ملتقكن كدبود يڠ ممڤوڽاءي انق ڤانه يڠ بوليه برڤوسيڠ دتڠه كلس.)(( 
 دڠن مڠيكوت ڬيليرن، ستياڤ كومڤولن مموتركن انق ڤانه ترسبوت كڤد  )(( 

    ساتو كومڤولن ترتنتو دان ممينتا مريک مڠهورايكن توڤيک يڠ دبريكن.
 ڬورو اكن مموجي كومڤولن يڠ منجواب جواڤن دڠن بتول اتاو ممبتولكن )(( 

    جواڤن يڠ كورڠ تڤت.

 )a(  موريد دبري تڠڬوڠجواب اونتوق ممڬڠ ساتو واتق سڤرتي شيخ َرَمَضان
ْعَراِوي. د ُمَتَولِّي الشَّ     الُبوِطي، شيخ َمْحُمود َخِليل الُحَصِري دان شيخ ُمَحمَّ

موريد دبري ماس اونتوق ممبوات ڤرسمبهن.)(( 
موريد ممبوات ڤرسمبهن دڠن مماءينكن واتق يڠ تله دبريكن.)(( 

  ستياڤ موريد ملاكوكن چارين اينترنيت اونتوق مڠحاصيلكن سبواه فوليو:

 )a(.موريد ڤرلو مميليه ساأورڠ علموان اإسلام سام اد ددالم اتاو لوار نݢارا
چاري معلومت ل�تر بلاكڠ دان سومبڠن علموان ترسبوت.)(( 
كومڤولكن معلومت ترسبوت ددالم سبواه فوليو.)(( 

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين علماء 1

چيري2 علماء 2

كدودوقن علماء دالم مشاركت 3

كڤنتيڠن علمو دان علماء دالم كهيدوڤن 4

چابر ميندا

1

2

3

4

5

سباݢاي  علماء  منجاديكن  مريک  اڤابيلا  مشاركت  ترهادڤ  حكمه  جلسكن 
روجوعن دالم اوروسن اݢام.

اڤابيلا تونجوق اجر ڤارا  اإسلام  بينچڠكن كسن نيݢاتيف يڠ دهادڤي اوليه اومت 
علماء دڤرليكيهكن.

هورايكن فكتور يڠ مڠڠكت علماء منجادي ݢولوڠن يڠ برتقوى.

دنيا اإسلام كيني ككورڠن علماء يڠ دسڬني دان براني منڬقكن حكوم2 اإسلام. 
برداسركن ڬمبر داأتس، جلسكن اوسها اونتوق ممبنتوق ڬينراسي ڤلاڤيس علماء 

ڤد ماس هادڤن.

برداسركن كرتن اخبار داأتس، اڤاكه كسن نيݢاتيف ترهادڤ مشاركت اإسلام دان 
نݢارا اڤابيلا اورڠ جاهيل منجادي روجوعن دان مڠوروسكن حال احوال اݢام؟

س
مب

 اي
لا

سي

)سومبر: كوسمو!، 2 اوكتوبر 2020(
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عملن يڠ دجنجيكن 
ناءوڠن هللا  دهاري اخيرة 17

، درڤد نبي  برسبدا: توجوه ڬولوڠن يڠ دناءوڠي اهللا   مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
 : دڠن ناءوڠنڽ ڤد هاري قيامة، ياءيت هاري يڠ تياد ناءوڠن كچوالي ناءوڠن اهللا 
، سساأورڠ يڠ  )ياءيت( ڤميمڤين يڠ عاديل، ڤمودا يڠ ممبسر دالم عبادة كڤد اهللا 
سنتياس  هاتيڽ  يڠ  سساأورڠ  ماتاڽ،  اءير  منيتيسكن  هيڠݢ  برسنديرين  اهللا   مڠيڠتي 
، ساأورڠ للاكي يڠ داأجق  ترڤاءوت دڠن مسجد، دوا اورڠ يڠ ساليڠ مڽايڠي كران اهللا 
برزنا اوليه ساأورڠ وانيتا كاي لاڬي چنتيق لالو بركات: “سسوڠڬوهڽ اكو تاكوت كڤد 
” دان سساأورڠ يڠ برصدقه دڠن سواتو صدقه لالو مڽمبوڽيكنڽ سهيڠݢ تاڠن  اهللا 

كيريڽ تيدق تاهو اڤ يڠ تاڠن كاننڽ صدقهكن.
)روايت البخاري(

تاهوکه اندا؟

الُمَسيِّب  بڬيتو  ساأورڠ علماء تابعين برنام َسِعيد بن 
برعبادة.  قوات  دان  كتقواءن  كعلموان،  دڠن  تركنل 
ڤرنه  تيدق  بلياو  مسجد.  دڠن  ترڤاءوت  سنتياس  هاتيڽ 

منيڠڬلكن صلاة سچارا برجماعه سلاما 40 تاهون.

، َقاَل: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهللا َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي ِظلِِّه، َيْوَم َلا ِظلَّ  ، َعِن النَِّبيِّ  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
اإِلَّا ِظلُُّه: اإَِماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ نََشاأ ِفي ِعَباَدِة اهللا، َوَرُجٌل َذَكَر اهللا ِفي َخَلاٍء َفَفاَضْت َعْيَناُه، 
َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي الَْمْسِجِد، َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اهللا، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَراأٌة َذاُت َمْنِصٍب 
َق بَِصَدَقٍة َفاأْخَفاَها َحتَّى َلا َتْعَلَم  َوَجَماٍل اإِلَى نَْفِسَها، َقاَل: اإِنِّي اأَخاُف اهللا، َوَرُجٌل َتَصدَّ

ِشَمالُُه َما َصَنَعْت َيِميُنُه.  
)رواه البخاري(                              

س
مب

 اي
لا

قيصه خليفه عمر سي
بن عبد العزيز  
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ناءوڠن اهللا  داأخيرة برمقصود كسجهتراءن، كسلامتن دان ليمڤهن رحمة يڠ دبريكن كڤد توجوه 
اتاو عذاب  تريق ماتاهاري يڠ ساڠت دكت دڠن كڤالا ماءنسي  ڤانس  ايستيميوا درڤد  ݢولوڠن 
دڤادڠ محشر. ناءوڠن رحمة ترسبوت جوݢ دبريكن كڤد ڬولوڠن٢ لاءين سڤرتي ڤارا علماء، 

. شهداء دان درماون يڠ ممبلنجاكن هرتاڽ دجالن اهللا 

اينتي ساري حديث

ڤڠرتين ناءوڠن هللا 

توجوه ڬولوڠن يڠ منداڤت ناءوڠن هللا 

ڤمودا يڠ مڠعبديكن ديري اونتوق هللا   

ڤمودا يڠ براوڤاي ممليهارا ديريڽ درڤد سبارڠ معصية دلتقكن سباڬاي ڬولوڠن كدوا يڠ اكن 
. ماءنسي لبيه موده لالاي اونتوق ملقساناكن ڤرينته اهللا  ڤد زمان مودا  منريما ناءوڠن اهللا 
كران كتيک ايت كاأيڠينن نفسو مريک تيڠݢي، ممڤوڽاءي توبوه بادن دان تناݢ يڠ قوات سرتا 
نامون، سكيراڽ ساأورڠ ڤمودا ايت برجاي مڠاول ديري كتيک زمان  ترلواڠ.  باڽق ماس يڠ 

. موداڽ، مک دي اداله ڬولوڠن يڠ دڤندڠ ايستيميوا دسيسي اهللا 

3.3.2
3.3.1

3.3.3

ڬولوڠن يڠ مناڠيس كتيک مڠيڠتي هللا   

. صيفت اين مڠڬمبركن كتقواءن سرتا كاأيمانن  مريک يڠ ڬمنتر هاتيڽ اڤابيلا مڠيڠتي اهللا 
: . فرمان اهللا  مريک يڠ تيڠڬي كڤد اهللا 

 

مقصودڽ: سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ برايمان ايت اڤابيلا مريک مڠيڠتي اهللا  برڬتر هاتي مريک 
دان اڤابيلا دباچاكن كڤد مريک ايات-اياتڽ، برتمبهله ايمان مريک )كراناڽ( دان كڤد توهنله 

مريک برتوكل.
أنفال: 2( )سورة الا

﴿
﴾

ڤميمڤين يڠ عاديل  

كعاديلن يڠ دميليقي اوليه ساأورڠ ڤميمڤين ممبري كباءيقن دان دنعمتي اوليه سلوروه رعيت. 
: . سبدا رسول اهللا  اوليه سبب ايت، ڬولوڠن اين اكن منداڤت كدودوقن يڠ دكت دڠن اهللا 

: اإِنَّ الُْمْقِسِطيَن ِعْنَد اهللا َعَلى َمَنابَِر  َعْن َعْبِد اهللا ْبِن َعْمرو ْبِن الَعاص  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 
ِمْن نُوٍر َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن. 

           )رواه مسلم(

مقصودڽ: درڤد عبد اهللا بن عمرو بن العاص  بركات: رسول اهللا  برسبدا: سسوڠڬوهڽ 
ڤميمڤين يڠ عاديل ايت اكن براد داأتس منبر٢ يڠ برچهاي دسبله كانن اهللا  )داأخيرة كلق(. 

   )روايت مسلم(

رسول اهللا  منجلسكن بهاوا:

ڤڠواس يڠ عاديل ددنيا اكن دجامين كسلامتنڽ دهاري اخيرة كلق.

اهللا  منچينتاءي ڤمودا يڠ سيبوق برعبادة دكالا ڤمودا لاءين برسوک ريا.

اورڠ يڠ مڠيڠتي اهللا  هيڠݢ منيتيسكن اءير مات يڠ مڽلامتكن ديريڽ دهاري اخيرة.

مريک يڠ منچينتاءي مسجد دڠن مڠعمارهكنڽ اكن سلامت داأخيرة كلق.

. ڤرصحابتن سسام مسلم يڠ دداسري اڬام اكن دريضاءي اهللا 

مناهن ديري درڤد زنا سماس ڤلواڠ تربوک مروڤاكن بوقتي ايمان يڠ كوكوه.

اهللا  مڽوكاءي سساأورڠ يڠ برصدقه دڠن اخلاص تنڤا اد سديكيت ڤون صيفت 
رياء دهاتيڽ. 

1

2

3

4

5

6

7
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دوا للاكي يڠ منچينتاءي كران هللا 

ڬولوڠن اين مڠڬمبركن تنتڠ كاأوتاماءن اخوه دالم اإسلام. مريک يڠ ساليڠ منچينتاءي كران 
اهللا  اكن توروت منداڤت ناءوڠن داأخيرة كلق. منچينتاءي ساودارا سسام مسلم جوݢ 

اداله ساله ساتو تندا اورڠ برايمان. رسول اهللا  برسبدا: 

أِخيِه َما ُيِحبُّ لَِنْفِسِه. ، اأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: َلا ُيْؤِمُن اأَحُدكُْم َحتَّى ُيِحبَّ لِا َعْن اأنَس ْبِن َمالِك 
)رواه البخاري(

، نبي  برسبدا: تيدق سمڤورنا ايمان سساأورڠ كامو  مقصودڽ: درڤد اأنس بن مالك 
سهيڠݢ دي منچينتاءي ساوداراڽ سڤرتي دي منچينتاءي ديريڽ سنديري. 

)روايت البخاري(

ڬولوڠن يڠ منجاݢ كحرمتن ديري

بوليه منجاݢ كحرمتن  ايستيميوا باڬي مريک يڠ  رسول اهللا  منجنجيكن كدودوقن يڠ 
ديري مريک تراوتام دالم كاأداءن مريک بوليه ملاكوكن معصية سچارا ترسمبوڽي. اهللا  
ممبريكن كيت چونتوه دالم القرءان درڤد قيصه نبي يوسف  تنتڠ باڬايمان بݢيندا برجاي 

منجاݢ كحرمتن ديريڽ.

س
مب

 اي
لا

قيصه نبي يوسف  سي
دان زليخا

3.3.33.3.3

ڬولوڠن يڠ برصدقه سچارا سمبوڽي
مريک يڠ برصدقه سچارا سمبوڽي اتاو تيدق منونجوق-نونجوق مڠڬمبركن صيفت اخلاص 

  : يڠ دميليقي اوليه مريک. اهللا  مموجي ڬولوڠن اين ددالم القرءان. فرمان اهللا 

مقصودڽ: جک كامو منظاهيركن صدقه٢ ايت، مک ايت اداله باءيق سكالي. دان جک 
كامو مڽمبوڽيكن ڤولا دان كامو بريكن كڤد اورڠ فقير ميسكين، مک مڽمبوڽيكن ايت لبيه 

باءيق باڬي كامو.
)سورة البقرة:271(

﴿
...﴿

 للاكي يڠ هاتيڽ ترڤاءوت ڤد مسجد

 . برعبادة درومه اهللا  اين سنتياس مڠونجوڠي مسجد كران مڠحياتي كنعمتن  ڬولوڠن 
مريک سنتياس ريندو اونتوق مندمڤيڠي مسجد دان برعبادة ددالمڽ. رسول اهللا  مموجي 

للاكي يڠ برجالن منوجو كمسجد اونتوق ملاكوكن عبادة برداسركن حديث:

، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َمْن َغَدا اإِلَى الَْمْسِجِد اأْو َراَح، اأَعدَّ اهللا لَُه ِفي الَْجنَِّة نُُزًلا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
كُلََّما َغَدا اأْو َراَح. 

)رواه مسلم(

، نبي  برسبدا: سسياڤا يڠ ڤرڬي كمسجد دوقتو ڤاڬي اتاو  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
ڤتڠ، اهللا  سدياكن اونتوقڽ سواتو هيدڠن يڠ بياسا دبريكن كڤد تتامو شرݢ باڬي ستياڤ 

كالي دي ڤرڬي كمسجد سام اد ڤاڬي اتاو ڤتڠ. 
  )روايت مسلم(

تاهوکه اندا؟

ْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الَْخْلِق،  َعِن الِْمْقَداد ْبِن َعْمُرو  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  َيُقوُل: تُْدنَى الشَّ
أْرِض،  َحتَّى َتُكوَن ِمْنُهْم َكِمْقَدارِ ِميٍل - َقاَل ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر: َفَواهللا َما اأْدرِي َما َيْعِني بِالِْميِل؟ اأَمَساَفَة اْلا
اأمِ الِْميَل الَِّذي تُْكَتَحُل بِِه الَْعْيُن - َقاَل: َفَيُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدرِ اأْعَمالِِهْم ِفي الَْعَرِق َفِمْنُهْم َمْن َيُكوُن 
اإِلَى َكْعَبْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيُكوُن اإِلَى ُرْكَبَتْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيُكوُن اإِلَى َحْقَوْيِه، َوِمْنُهْم َمْن ُيْلِجُمُه الَْعَرُق 

اإِلَْجاًما َقاَل: َواأَشاَر َرُسوُل اهللا بَِيِدِه اإِلَى ِفيِه.
)رواه مسلم(

مقصودڽ: درڤد المقداد بن عمرو  بركات: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: ڤد هاري قيامة، 
ماتاهاري اكن ددكتكن جارقڽ كڤد مخلوق هيڠݢ تيڠڬل سجاءوه ساتو ميل. سليم بن اأمير 
بركات: دمي اهللا، اكو تيدق تاهو اڤ يڠ دمقصودكن دڠن ميل. اڤاكه اوكورن جارق ڤرجالنن 
اتاو الت يڠ دڤاكاي اونتوق برچلق مات؟ رسول اهللا  برسبدا:  باتو(،  )ياءيت جارق ساتو 
سهيڠݢ ماءنسي ترسيقسا دالم ڤلوه مريک سسواي دڠن قدر عملن مريک )دوسا-دوساڽ(. 
اد انتارا مريک يڠ ڤلوهڽ سمڤاي ڤد كدوا بوكو لاليڽ. اد يڠ سمڤاي كدوا لوتوتڽ، دان اد يڠ 
سمڤاي كڤيڠڬڠڽ، سرتا اد يڠ تڠڬلم دالم ڤلوهڽ سنديري. رسول اهللا  ممبريكن اشارت 

 . دڠن ملتقكن تاڠن كمولوت بڬيندا 
)روايت مسلم(
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كڤنتيڠن منداڤتكن ناءوڠن هللا  دالم كهيدوڤن

ممبيمبيڠ ماءنسي اونتوق برسياڤ سديا دڠن بكلن عمل صالح اونتوق 
مڠهادڤي هاري اخيرة.  

منجاديكن ماءنسي سنتياس برمحاسبه ديري اݢر تيدق مڠولڠي دوسا يڠ لالو 
دان سنتياس برعزم اونتوق ممڤرباءيقي ديري.

مڠهاڤوسكن ݢجالا سوسيال دالم مشاركت اڤابيلا ستياڤ اينديۏيدو سدر 
اكن عذاب يڠ باكل دهادڤي دهاري اخيرة.

ملاهيركن سبواه مشاركت يڠ برساتو-ڤادو دان هرموني كران اإسلام امت 
ممنتيڠكن هوبوڠن ڤرساوداراءن سسام اومتڽ. 

نݢارا اكن برتمبه ماجو دالم ڤلباݢاي بيدڠ حاصيل ڤمباڠونن برسام رعيت 
. دان ڤميمڤين يڠ براوسها منداڤتكن ناءوڠن اهللا 

چارا منداڤت ڤرليندوڠن هللا  دهاري اخيرة

3.3.43.3.5

منجاديكن ڤميمڤين نݢارا سنتياس براوسها اونتوق برلاكو عاديل كڤد رعيتڽ.

سنتياس منديديق هاتي سوڤايا اخلاص كران اهللا  دالم ملاكوكن عبادة دان عمل كباجيقن.  

برتوبة مموهون كاأمڤونن اهللا  دان برعزم اونتوق منيڠݢلكن دوسا٢ يڠ تله دلاكوكن.  

ممبلنجاكن هرتا كجالن اهللا  سماس سنڠ اتاو كتيک سوسه كران عملن اين اكن ممبنتو    
: كيت دهاري اخيرة، سڤرتي حديث رسول اهللا   

نَْساُن انَْقَطَع َعْنُه َعَملُُه اإِلَّا ِمْن َثلاََثٍة: اإِلَّا ِمْن  ، اأنَّ َرُسوَل اهللا  َقاَل: اإَِذا َماَت الاإِ َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
َصَدَقٍة َجاِرَيٍة اأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه اأْو َولٍَد َصالٍِح َيْدُعو لَُه.

                   )رواه مسلم(

، بهاوا رسول اهللا  برسبدا: اڤابيلا ماتي ساأورڠ ماءنسي، ترڤوتوسله  مقصودڽ: درڤد  اأبو هريرة 
يڠ  صالح  انق  اتاو  دڠنڽ  دمنفعتكن  يڠ  علمو  اتاو  جارية  صدقه  ڤركارا:  تيݢ  كچوالي  عملنڽ 

مندعاءكن اونتوقڽ.
                     )روايت مسلم(

 

مڽدركن مشاركت تنتڠ تڠݢوڠجواب اونتوق ساليڠ بركاسيه سايڠ دان مڠيڠتي انتارا     
ساتو سام لاءين. اومت اإسلام هندقله منجالنكن توݢس امر معروف نهي موڠكر سسام    

كلوارݢ دان جيرن تتڠݢ.  

برصيفت عاديل دان منݢقكن نيلاي٢ اإسلام دالم كڤيمڤينن. كڤرلوان دان كباجيقن رعيت    
سڤاتوتڽ منجادي ڤرهاتين اوتام ڤميمڤين بربنديڠ كاأونتوڠن ديري سنديري.  
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ستياڤ موريد دبريكن ساتو چيڤ. ڬورو اكن ممبريكن سوءالن٢ برايكوت:)(( 

 موريد يڠ تله ممبريكن ريسڤون س هندقله ملتقكن چيڤ مريک دتڠه دان تيدق  )(( 
 بوليه برچاكڤ لاڬي.

راكن٢ لاءين اكن ممبنتو راكن يڠ ماسيه ممڬڠ چيڤ.)(( 

ڬورو ممينتا موريد اونتوق مڠحاصيلكن ۏيديو ڤينديق تنتڠ ايليمن نيلاي٢ مورني 
يڠ تركاندوڠ دالم حديث دان مڠحاصيلكن كود قيو. ار. 

موريد مڠحاصيلكن ڤتا ميندا ملالوءي فورمت اينفوڬرافيک دڠن مڠڬوناكن اڤليكاسي 
كنۏا )(C)nv(. ستياڤ كومڤولن بوليه مميليه ساله ساتو درڤد توڤيک برايكوت:

چابر ميندا

1

2

3

4

5

ترڠكن كسن كڤد مشاركت اڤابيلا ݢولوڠن مودا ملازيمكن ديري مريک دڠن عبادة.

هورايكن كسن نيݢاتيف ترهادڤ نݢارا يڠ دڤيمڤين اوليه ڤڠواس يڠ تيدق عاديل.

جلسكن لڠكه يڠ هاروس داأمبيل اوليه سساأورڠ رماج اإسلام اونتوق مناهن ديريڽ درڤد 
ترجبق دڠن ݢجالا سوسيال سڤرتي زنا.

اڤابيلا  سساأورڠ  دڤراوليه  يڠ  ڤوسيتيف  كسن  اناليسيس  داأتس،  معلومت  برداسركن 
مڽومبڠكن هرتا كڤد ݢولوڠن يڠ ممرلوكن سچارا سمبوڽي.

برداسركن ڬمبر داأتس، هورايكن لڠكه ترباءيق اونتوق منديديق ݢينراسي مودا سوڤايا لبيه 
برمينت اونتوق مندكتي مسجد دالم كهيدوڤن سهارين.

سوءالن بيلڠن

باڬايماناكه منجادي ڤميمڤين يڠ عاديل؟ .1

جلسكن چيري٢ ڤمودا يڠ ممبسر دالم عبادة كڤد اهللا  .2

؟ مڠاڤاكه اهللا  مڽايڠي اورڠ يڠ مناڠيس كران تاكوتكن اهللا  .3

باڬايماناكه چارا منديديق هاتي سوڤايا سنتياس منچينتاءي مسجد؟ .4

باڬايماناكه چارا مموڤوق صيفت اخلاص دالم برصدقه؟ .5

توڤيک بيلڠن

چيري٢ ڤميمڤين يڠ عاديل .1

لڠكه٢ اونتوق منجادي اخلاص دالم برصدقه .2

ڤرانن ساأورڠ ڤمودا يڠ برايمان دالم مشاركت .3

لڠكه ڤنچڬهن درڤد ترجبق كڤد زنا .4

تيندقن يڠ ڤرلو داأمبيل اونتوق منديديق مشاركت لبيه 
راماي مندكتي مسجد

.5

)سومبر: لامن سساوڠ راسمي مجليس اݢام اإسلام ولايه ڤرسكوتوان(

س
مب

 اي
لا

سي
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تونتوتن منجادي موءمن 
يڠ لبيه د كاسيهي هللا  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة  بركات: رسول اهللا  برسبدا: موءمن يڠ قوات لبيه باءيق 18

كباءيقن  اد  ايت  موءمن  ستياڤ  دان  لمه.  يڠ  موءمن  درڤد  اهللا   دسايڠي  لبيه  دان 

مينتاله  كڤدامو،  منفعت  ممبري  يڠ  اڤ  ڤد  برسوڠڬوه-سوڠڬوهله  ڤداڽ(.  )كلبيهن 

ڤرتولوڠن كڤد اهللا  دان جاڠنله براس لمه. دان جک سسواتو منيمڤامو جاڠنله اڠكاو 

اوچڤله  تتاڤي  اين، ڤستي جادي بڬيني”،  بڬيتو سبلوم  بوات  “كالاوله ساي  بركات 

، دي لاكوكن اڤ يڠ دي ماهو” )كران( سسوڠڬوهڽ ڤركاتاءن  “ايت كتنتوان اهللا 

“كالاو” ممبوک لالوان كڤد عملن )ڬوداءن( شيطان.
)روايت مسلم(

اينتي ساري حديث

موءمن يڠ قوات ايمانڽ لبيه دسايڠي اوليه اهللا  بربنديڠ موءمن يڠ لمه ايمانڽ. 

ستياڤ موءمن ممڤوڽاءي كباءيقن ددالم ديري مريک. بيارڤون ترداڤت موءمن يڠ لمه ايمانڽ، 
ستياڤ مريک ڤستي اد كلبيهن ماسيڠ2 يڠ بوليه دمنفعتكن اونتوق ممباڠونكن اإسلام.

اإسلام منديديق كيت اڬر منومڤوكن ڤرهاتين ڤد ڤركارا يڠ ممبريكن منفعت سهاج. بهكن 
رسول اهللا  مڠڬالقكن كيت اڬر منجادي اورڠ يڠ ڤاليڠ برمنفعت.

اإسلام منديديق كيت بهاوا سڬالا يڠ برلاكو اداله دباوه كتنتوان اهللا  دان ساأورڠ موءمن 
. هاروسله بلاجر منريما كتنتوان اهللا 

1

2

3

4

تاهوکه اندا؟
كتيک مڠهورايكن حديث اين، امام الَنَوِوي  منجلسكن بهاوا موءمن يڠ ممڤوڽاءي 

ايمان يڠ قوات لبيه موده اونتوق تورون كميدن جهاد بربنديڠ موءمن يڠ لمه ايمانڽ.

: الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخْيٌر َواأَحبُّ اإِلَى اهللا ِمَن الُْمْؤِمِن  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 

ِعيِف، َوِفي كُلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهللا َوَلا َتْعِجْز، َواإِْن اأَصاَبَك  الضَّ

َر اهللا َوَما َشاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو  َشْيٌء، َفَلا َتُقْل لَْو اأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن قُْل َقدَّ

ْيَطاِن.   َتْفَتُح َعَمَل الشَّ
)رواه مسلم(

: . سبدا نبي  ترداڤت ڤولوهن چابڠ ايمان يڠ بوليه دݢيلڤ اونتوق منجادي همبا يڠ دكاسيهي اهللا 

يَماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن - اأْو بِْضٌع َوِستُّوَن - ُشْعَبًة،  : اْلاإِ َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 

يَماِن.  َفاأْفَضلَُها َقْوُل َلا اإِلََه اإِلَّا اهللا، َواأْدنَاَها اإَِماَطُة اْلاأَذى َعِن الطَِّريِق، َوالَْحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْلاإِ
                    )رواه مسلم(

مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة  بركات: رسول اهللا  برسبدا: ايمان ايت تربهاݢي كڤد 70 لبيه اتاو 
60 لبيه چابڠ، مک يڠ ترباءيق اياله مڠوچڤكن َلا اإِلََه اإِلَّا اهللا، دان يڠ ڤاليڠ رنده اياله مڠاليهكن 

سسواتو يڠ بوليه مڽاكيتي اورڠ دجالن، دان مالو مروڤاكن )ساله ساتو( درڤد چابڠ ايمان.
                  )روايت مسلم(

رسول اهللا  منجلسكن بهاوا:
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كقواتن سا ءين س دان تيكنولوݢي
 اومت اإسلام ڤرلو مڠواساءي علمو ساءين س، ماتماتيک  	

دان تيكنولوݢي تركيني. 
	  ،4.0 ايندوستري  ريۏولوسي  ڤركمبڠن  دڠن  ساأيريڠ 

تيكنولوڬي كيني دلڠكڤي دڠن سيستم يڠ  ڤمباڠونن 
لبيه ڤينتر سڤرتي تيليفون ڤينتر، كريتا ڤينتر دان سباݢايڽ. 

اين  	 تيكنولوڬي  مڠڬوناكن  ماهير  ڤرلو  اإسلام  اومت 
اونتوق ككل برساءيڠ دڠن دنيا بارت. 

كقواتن يڠ دڤرلوكن اوليه اومت اإسلام

كقواتن علمو
علمو  	 سڬي  دري  كقواتن  ممڤوڽاءي  هاروس  اإسلام  اومت 

اڬام يڠ منجادي تونجڠ كاأيمانن. 
اوليه  	 دڤلاجري  ڤاتوت  يڠ  اݢام سهاج  علمو  بوكن  نامون 

اومت اإسلام. 
فرض  	 مروڤاكن  جوݢ  لاءين  علمو2  ترهادڤ  ڤڠتاهوان 

كفاية يڠ داڤت مڠوكوهكن كقواتن اومت اإسلام سوڤايا 
تيدق برݢنتوڠ كڤد ݢولوڠن بوكن اإسلام.

چابڠ2 علمو دالم بيدڠ ساءين س دان تيكنولوڬي، ڤراوبتن،  	
ايكونومي، كتنتراءن دان لاءين2 امت ڤنتيڠ اونتوق دكواساءي. 

كقواتن سا ءين س ڤراوبتن 
كماجوان دالم ساءين س ڤراوبتن امت ڤنتيڠ اونتوق دكواساءي  	

ڤد ماس كيني. 
اورݢن،  	 ڤميندهن  اين سڤرتي  بيدڠ  دالم  ڤلباݢاي كماجوان 

راوتن كيموتيراڤي )kemoterapi( اونتوق ڤساكيت كنسر دان 
سڤرتي  برجڠكيت  ڤڽاكيت  وابق  اونتوق  ۏكسين  ڤڠحاصيلن 

ايبولا )Ebola( داڤت ممبري منفعت يڠ باڽق كڤد اومت اإسلام 
دان ماءنسي سجاݢت.

كقواتن كتنتراءن
ڤڠواساءن تيكنولوݢي كتنتراءن سڤرتي ڤمبواتن سنجات اڤي مودن،  	

كاڤل ڤرڠ، كريتا كبل دان تيكنولوݢي ڤريسيقن امت ڤنتيڠ اونتوق ممڤرتاهنكن اومت اإسلام. 
	 : القرءان منديديق اورڠ برايمان اڬر برسديا دڠن كقواتن كتنتراءن مريک. فرمان اهللا 

مقصودڽ: دان ڤرسياڤكنله دڠن سݢالا كممڤوان اونتوق مڠهادڤي 
مريک دڠن كقواتن يڠ كامو ميليقي درڤد ڤاسوقن بركودا يڠ 

داڤت مڠڬنتركن موسوه اهللا  دان موسوه كامو.

أنفال: 60( )سورة الا

كقواتن ايكونومي
اهللا  ممبريكن چونتوه دالم القرءان مڠناءي كبيجقسناءن  	

نبي يوسف  دالم مڠنداليكن ايكونومي سهيڠݢ برجاي 
منتدبير نڬارا مصر يڠ دتيمڤا كمروسوتن حاصيل ايكونومي. 

ڤڠوكوهن اينستيتوسي بيت المال دان وقف جوݢ امت  	
ڤنتيڠ اونتوق ممباڠونكن ايكونومي اومت اإسلام. 

رانچڠن  	 ڤلن  دان  چكڤ  يڠ  ڤڠوروسن  سيستم 
ڤنداڤتن  سومبر  ممڤلباݢايكن  اونتوق  راڤي  يڠ 
ڤمڠكين  منجادي  اين  اينستيتوسي  مماچو  داڤت 

ڤمباڠونن ايكونومي اومت اإسلام.

3.4.2

...﴿ ﴿
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چيري2 موءمن يڠ قوات دان موءمن يڠ لمه

موءمن يڠ لمه موءمن يڠ قوات

ممڤوپاءي عقيدة يڠ لمه دان موده ترڤيسوڠ ممڤوپاءي عقيدة يڠ بنر

سريڠ براس لسو دان تيدق برسماڠت  مميليقي توبوه يڠ چرݢس دان سنتياس
برسماڠت تيڠݢي

 هاڽ برڬنتوڠ ڤد ديري سنديري دان اورڠ لاءين
سماتا-مات اونتوق كڤنتيڠن ديري سنديري

 سنتياس ممينتا ڤرتولوڠن اهللا  سلڤس براوسها
  دان براختيار اونتوق منداڤتكن كريضاءن اهللا 

  موده ترڤداي دڠن نفسو دان عاشيق
مڠجر كدنياءن

  برجاي مڠاتسي هاوا نفسو دان ممنتيڠكن دنيا
دان اخيرة

  ڬاڬل مڠوروس ماس دان سريڠ ملاكوكن
ڤركارا يڠ سيا2

 ڤنداي مرانچڠ كهيدوڤن دڠن ملاكوكن
 اكتيۏيتي يڠ برمنفعت

 برسيكڤ مالس منونتوت علمو ڤعتاهوان دان
تيدق ماهو مماجوكن ديري سنديري

 سنتياس براوسها منمبه علمو ڤعتاهوان دان
كماهيرن ديري اونتوق مماجوكن اومت اإسلام

 تيدق مڠهيراوكن كسڠساراءن ساودارا ساأڬام
دنڬارا لاءين يڠ دتيندس دان دظاليمي

 سنتياس ڤيكا دڠن ڤركمبڠن سماس دنيا اإسلام
دان براوسها ممبنتو ساودارا ساأڬام يڠ دتيندس

 مڠابايكن كبرسيهن عالم سكيتر دڠن
 ملاكوكن ڤنچمرن تنڤا مميكيركن كسنڽ

ترهادڤ اورڠ لاءين دان حيوان

 منجاݢ كبرسيهن عالم سكيتر دان منجاءوهي
اكتيۏيتي يڠ بوليه منداتڠكن ڤنچمرن

لارڠن مڠڬوناكن ڤركاتاءن “كالاو” دان هوبوڠكاءيت دڠن تيڤو داي شيطان

حديث اين مڽاتاكن بهاوا ڤڠڬوناءن ڤركاتاءن “كالاو” بوليه مندوروڠ كڤد كراڬوان ترهادڤ 
. دالم مڠهورايكن ڤركارا اين، ڤارا علماء ممڤوڽاءي ڤندڠن يڠ بربيذا ياءيت: تقدير اهللا 

امام الَنَوِوي  برڤندڠن بهاوا ڤركاتاءن “كالاو” اكن ممبوک رواڠ ماءنسي كڤد ككچيواءن 
يڠ برلبيهن دالم مڠجر اوروسن دنيا. سباڬاي چونتوه، مريک ترلالو مڠهارڤكن كجاياءن يڠ 
تيڠڬي دالم اوروسن دنيا. اڤابيلا مريک ڬاڬل، مريک اكن كچيوا دان مريک مولا مڠڬوناكن 
ڤركاتاءن “كالاوله اكو بربوات سدمكين”. سيكڤ اين بوليه مندوروڠ مريک اونتوق منولق 

تقدير اهللا  دان ملاكوكن ڤركارا يڠ تيدق ايلوق سڤرتي ممبهاياكن ديري سندري.

، ڤركاتاءن “كالاو” بوليه ممبوک رواڠ اونتوق ماءنسي مراڬوءي  منوروت الَقاِضي ِعَياض 
. جوسترو، شيطان اكن مڠمبيل ڤلواڠ اين اونتوق ممبيسيقكن  تقدير يڠ تله دتنتوكن اوليه اهللا 

. كراڬوان سهيڠݢ بوليه مروسقكن كاأيمانن مريک كڤد اهللا 

باڬي مڠيلقكن كسن بوروق ڤڠڬوناءن ڤركاتاءن “كالاو” اين، رسول اهللا  منديديق كيت اڬر 
منجاءوهكن ديري درڤد مڠڬوناكنڽ اڤابيلا مڠهادڤي سسواتو مصيبة اتاو ككچيواءن. سبهاڬين 

علماء ڤولا مڠهاروسكن ڤڠڬوناءن “كالاو” باڬي توجوان منونتوت علمو سهاج.

ڤڠڬوناءن ڤركاتاءن “كالاو” 
اونتوق نية بربوات باءيق

3.4.33.4.4

س
مب

 اي
لا

سي

تاهوکه اندا؟

)روايت مسلم(

مڽبوت  يڠ  باءيق. چونتوهڽ سساأورڠ  يڠ  انداين  دالم سواتو  دبوليهكن  ڤركاتاءن “كالاو”  ڤڠڬوناءن 
: “كالاو ساي كاي، ساي ماهو لبيه باڽق برصدقه”.سبدا نبي 

، َعْن َرُسوِل اهللا   َقاَل:...َفَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها، َكَتَبَها اهللا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة...  َعْن اْبِن َعبَّاس 
    )رواه مسلم(

، درڤد رسول اهللا  برسبدا: بارڠسياڤا يڠ برنية دڠن ڤنوه كسوڠڬوهن  مقصودڽ: درڤد ابن عباس 
اونتوق ملاكوكن كباءيقن، نامون دي تيدق برجاي ملاكوكنڽ، مک اهللا  اكن ممبريكن باڬي ديريڽ 

ڤهالا كباءيقن يڠ ڤنوه. 
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3.4.63.4.6
3.4.5

كڤنتيڠن منجادي اومت اإسلام يڠ قوات

منجاݢ هوبوڠن صلة الرحيم دالم مشاركت سوڤايا سنتياس برساتو. اإسلام امت ممنتيڠكن 
ادب دان هوبوڠن ڤرساوداراءن سسام اومتڽ. اين برداسركن حديث:

آِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه... : َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللاِ َوالَيْومِ الا ، َقاَل: َفَقاَل النَِّبيُّ  َعْن اأبِي ُشَرْيٍح الَعَدِويِّ 
)رواه البخاري(

، بهاوا نبي  برسبدا: سسياڤا يڠ برايمان كڤد اهللا   مقصودڽ: درڤد اأبو شريح العدوي 
دان هاري اخيرة هندقله دي ممولياكن جيرنڽ. 

)روايت البخاري(

برصحابت دان سنتياس بردمڤيڠ دڠن اورڠ2 يڠ صالح اونتوق منداڤتكن سواسان يڠ باءيق 

: دان منݢور اڤابيلا مولا ترليک. فرمان اهللا 

، دان هندقله كامو براد  مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان! برتقواله كامو كڤد اهللا 
برساما-سام اورڠ يڠ بنر.

)سورة التوبة: 119(

: برسيكڤ عاديل دالم سݢالا امانه دان تڠݢوڠجواب يڠ تله دبريكن. فرمان اهللا 

 )سورة الحجرات: 9(
مقصودڽ: سسوڠݢوهڽ اهللا  مڠاسيهي اورڠ يڠ عاديل.

اوسها اونتوق منجادي موءمن يڠ دكاسيهي هللا 

منونايكن كواجيڤن يڠ دفرضوكن كاأتس ديريڽ، يا ءيت ممنوهي روكون اإسلام دان دتمبه 

دڠن عملن2 سنة. اين برداسركن حديث قدسي بهاوا اهللا  برفرمان:

اإِلَيَّ  َيَتَقرَُّب  َعْبِدي  َيَزاُل  َوَما  َعَلْيِه،  اْفَتَرْضُت  ا  ِممَّ اإِلَيَّ  اأَحبَّ  بَِشْيٍء  َعْبِدي  اإِلَيَّ  َتَقرََّب  َوَما 

بِالنََّواِفِل َحتَّى اأِحبَُّه.
)رواه البخاري(

مقصودڽ: تيدقله همباكو مندكتكن ديريڽ كڤداكو دڠن سسواتو يڠ اكو لبيه سوكاءي درڤد 

اڤ يڠ اكو واجبكن كڤداڽ. همباكو سنتياس مندكتكن ديري كڤداكو دڠن عملن سنة 

سهيڠݢاله اكو مڽوكاءيڽ.
)روايت البخاري(

: . فرمان اهللا  سنتياس براوسها ممڤرباءيقي ديري دان برتوبة كڤد اهللا 

مقصودڽ: سسوڠݢوهڽ اهللا  مڠاسيهي اورڠ يڠ برتوبة، دان مڠاسيهي اورڠ يڠ سنتياس 
مڽوچيكن ديري.

)سورة البقرة: 222(

ملقساناكن تڠݢوڠجواب سباݢاي ساأورڠ مسلم دڠن باءيق دان سمڤورنا.

ممبنتوق سبواه نڬارا يڠ دڬروني اوليه موسوه يڠ سنتياس منچاري ڤلواڠ مروسقكن اإسلام.

ملاهيركن مشاركت اإسلام يڠ ماجو دالم سݢنڤ بيدڠ تنڤا ڤرلو برݢنتوڠ كڤد اورڠ لاءين.

مڠهيندري مشاركت درڤد صيفت مالس براوسها دان مڠهارڤكن سيمڤاتي اورڠ لاءين. 

ممبنتوق نݢارا يڠ برڤقسيكن توحيد دڠن منجاديكن اهللا  تمڤت برݢنتوڠ.

. ممبنتوق اينديۏيدو مسلم يڠ چكل براوسها دان رضا دڠن قضاء دان قدر اهللا 

﴿...﴿

﴿﴿

﴿...﴿
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اكتيۏيتي

1

2

3

4

Team Statements

Showdown

 )a(.موريد2 داأسيڠكن سچارا برڤاسڠن اوليه ڬورو
 )b( 2ستياڤ ڤاسڠن موريد دمينتا برفيكير دان بربينچڠ مڠناءي توڤيک چارا

منجادي موءمن يڠ قوات دان كڤنتيڠنڽ.
 ستياڤ اينديۏيدو ممبنتڠكن ايديا ماسيڠ2. )(( 
 )d(.سموا موريد ممبنتوق سوسونن ايديا يڠ دڤرستوجوءي دڠن بيمبيڠن ڬورو

 )a(.ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد امڤت كومڤولن كچيل
 )b(:ستياڤ كومڤولن دبريكن ساتو توڤيک سڤرتي برايكوت

ستياڤ اهلي كومڤولن منوليس ڤمهمن مريک تنتڠ توڤيک يڠ دبريكن )(( 
دان تونجوقكن كڤد اهلي كومڤولن يڠ لاءين سچارا سرنتق.

 )d( ستياڤ اهلي كومڤولن ممبريكن ڤندڠن دان ممبتولكن هوراين يڠ ساله
سمبيل دڤنتاو اوليه ڬورو.

ڬورو ممينتا موريد اونتوق ملاكوكن چارين اينترنيت مڠناءي سومبڠن كراجاءن 
اإسلام دسڤاڽول )Sepanyol( ترهادڤ ڤمباڠونن مشاركت ايروڤه. 

ݢورو مڠاداكن هاري كنتين سكوله دان سچارا بركومڤولن موريد ڤرلو منجوال 
ڤرودوک مريک ڤد هاري ترسبوت. ستياڤ كومڤولن ڤرلو مڽدياكن لاڤورن تنتڠ  

نيلاي2 كاأوسهاونن يڠ داڤت دڤلاجري. 

توڨيک كومڤولن
كقواتن يڠ دڤرلوكن اوليه اومت اإسلام 1

چيري2 موءمن يڠ قوات دان موءمن يڠ لمه 2

لارڠن مڠڬوناكن ڤركاتاءن “كالاو” 3
كڤنتيڠن منجادي اومت اإسلام يڠ قوات 4

چابر ميندا

1

2

3

4

5

تمڤت  اهللا   منجاديكن  تيدق  اڤابيلا  ترهادڤ مشاركت  نيݢاتيف  هورايكن كسن 
برݢنتوڠ دان مموهون ڤرتولوڠن.

جلسكن فكتور يڠ ممبنتو سساأورڠ داڤت منچاڤاي سسواتو يڠ برمنفعت اونتوق ديريڽ.

مڠاڤاكه تمدون بارت مميليقي كماجوان يڠ لبيه تيڠڬي درڤد اومت اإسلام سدڠكن 
اومت اإسلام يڠ دڤندو اوليه القرءان دان السنة تيدق مميليقي كماجوان سڤرتي مريک؟

برداسركن ڬمبر داأتس، جلسكن كقواتن يڠ دڤرلوكن اوليه اومت اإسلام تنڤا برڬنتوڠ 
كڤد تيكنولوڬي بارت.

ستياڤ ڤركارا برلاكو اتس كهندق دان كبيجقساناءن اهللا  يڠ مها لواس. برداسركن 
ڬمبر داأتس، ترڠكن فكتور يڠ منجاديكن ساأورڠ مسلم ايت سنتياس اوڤتيميس دڠن 

. كتنتوان اهللا 

س
مب

 اي
لا

سي
PAK21

PAK21

EMK
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حديث2 يڠ بوليه دجاديكن 
حجه سباڬاي ڤندوان 19

، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َدُعونِي َما َتَرْكُتُكْم اإِنََّما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بُِسَؤالِِهْم  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
َذا نََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َواإَِذا اأَمْرتُُكْم بِاأْمٍر َفاأْتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم. َواْخِتَلاِفِهْم َعَلى اأنِْبَيائِِهْم َفاإِ
)رواه البخاري(
، درڤد نبي  برسبدا: بياركنله اكو دڠن اڤ يڠ اكو تيڠڬلكن كڤد  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
كامو سموا. سسوڠڬوهڽ تله بيناسا اورڠ يڠ سبلوم كامو تيدق لاءين كران باڽق ڤرسوءالن دان 
ڤرسليسيهن مريک ترهادڤ نبي٢ مريک. مک اڤابيلا اكو ملارڠ كامو درڤد سسواتو اوروسن، 
جاوءهيله اي دان اڤابيلا اكو ممرينتهكن كامو دڠن سواتو اوروسن، لاكوكنله سقدر يڠ ترممڤو.
)روايت البخاري(

تاهوکه اندا؟

س
مب

 اي
لا

انتارا توكوه حديث سي
دري كالڠن ڤارا 
 j صحابت

بيدڠ

4

علوم الحديث
ستندرد كاندوڠن
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حديث2 يڠ بوليه دجاديكن حجه سباڬاي ڤندوان

حديث2 يڠ تيدق بوليه دجاديكن حجه سباڬاي ڤندوان

ايستيله2 دالم علوم الحديث

ميتودولوڬي ڤۑوسونن ُسَنن الِستَّة



ڤڠرتين حديث موقوف برسرتا چونتوهڤڠرتين حديث مرفوع برسرتا چونتوه

حديث مرفوع اياله حديث يڠ دساندركن كڤد رسول اهللا  دري سڬي ڨركاتاءن، ڤربواتن دان ڤڠاكوان 
اتاو تقرير.

4.1.1

ْبِح َرْكَعَتْيِن، َفَقاَل  ، َقاَل: َراأى النَِّبيُّ  َرُجًلا ُيَصلِّي َبْعَد َصَلاِة الصُّ َعْن َقْيِس ْبِن َعْمٍرو 

ْكَعَتْيِن اللََّتْيِن َقْبَلَها،  َتْيِن؟ َفَقاَل لَُه الرَُّجُل: اإِنِّي لَْم اأكُْن َصلَّْيُت الرَّ ْبِح َمرَّ : اأَصَلاَة الصُّ النَِّبيُّ

     . َفَصلَّْيُتُهَما. َقاَل: َفَسَكَت النَِّبيُّ

مقصودڽ: درڤد قيس بن عمرو  بركات: نبي  مليهت ساأورڠ للاكي صلاة دوا ركعة 
سلڤس منونايكن صلاة صبح. لالو بڬيندا برتاڽ: اڤاكه صلاة صبح ايت دوا كالي؟ جواب 
للاكي ايت كڤد بڬيندا: سسوڠڬوهڽ ساي تيدق سمڤت منونايكن دوا ركعة َقْبِلَية صبح 

لالو ساي منونايكنڽ )سلڤس صلاة صبح(. مک بڬيندا  ڤون ديام.

چونتوه حديث مرفوع دري سڬي تقرير

)رواه ابن ماجه(

)روايت ابن ماجه(

ِلِه.   ِلِه، َوَتَنعُّ َن ِفي ُطُهوِرِه، َوَتَرجُّ َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: َكاَن النَِّبيُّ  ُيِحبُّ التََّيمُّ
 

مقصودڽ: درڤد سيدتنا عائشة  بركات: نبي  سوک ممولاكن سسواتو دڠن يڠ كانن 
سماس برسوچي، مڽيكت رمبوت دان مماكاي سليڤر.  

)رواه البخاري(

)روايت البخاري(

حديث موقوف اياله اڤ يڠ دساندركن كڤد ڤارا صحابت j سام اد ڨركاتاءن، ڤربواتن اتاو تقرير.

4.1.1

َعْن ُعَبْيد ْبِن ُعَمْيٍر  َراأى َعَلى اْبِن ُعَمَر  َقْمَلًة ِفي الَْمْسِجِد َفاأَخَذَها َفَدَفَنَها، َواْبُن ُعَمَر 
)رواه عبد الرزاق الصنعاني(َيْنُظُر اإِلَْيِه َولَْم ُيْنِكْر َعَلْيِه َذلَِك.

، دي مليهت كوتو دكڤالا ابن عمر  ددالم مسجد.  مقصودڽ: درڤد عبيد بن عمير 
دي مڠمبيل دان منانمڽ. ابن عمر مليهتڽ دان تيدق منڬور ڤربواتنڽ.

)روايت عبد الرزاق الصنعاني(

چونتوه حديث موقوف دري سڬي تقرير

ٌم. ، َقاَل الَحَسن الَبْصِري: َواأمَّ اْبُن َعبَّاٍس  َوُهَو ُمَتَيمِّ َقاَل الُبَخاِريُّ 
)رواه البخاري(

مقصودڽ: البخاري  بركات، تله بركات الَحَسن الَبْصِري: ابن عباس  منجادي امام 
دالم كاأداءن بلياو برتيمم.

)روايت البخاري(

چونتوه حديث موقوف دري سڬي ڤربواتن

چونتوه حديث مرفوع دري سڬي ڨركاتاءن

)روايت البخاري(

آِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا  : َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللا َوالَيْوِم الا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 
اأْو لَِيْصُمْت.  

مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة  بركات: رسول اهللا  برسبدا: دان سياڤا يڠ برايمان كڤد اهللا  
دان هاري اخيرة هندقله دي بركات يڠ باءيق اتاوڤون ديام. 

)رواه البخاري(

َب اهللا َوَرُسولُُه.  ثُوا النَّاَس بَِما َيْعِرفُوَن، اأتُِحبُّوَن اأْن ُيَكذَّ : َحدِّ َقاَل َعِليٌّ 

مقصودڽ: سيدنا علي  بركات: بربيچاراله دڠن ماءنسي ڤد قدر ڤڠتاهوان مريک، اڤاكه 
كامو سموا سوک اهللا  دان رسولڽ ددوستاكن؟ 

چونتوه حديث موقوف دري سڬي ڨركاتاءن

)رواه البخاري(

)روايت البخاري(

چونتوه حديث مرفوع دري سڬي ڤربواتن
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4.1.3
4.1.2

كڤنتيڠن مڠعملكن حديث مرفوع دان موقوف دالم كهيدوڤن

س
مب

 اي
لا

سيمق ستاتوس حديث سي
hadith.com دلامن سساوڠ

س
مب

 اي
لا

معلومت تمبهن سي
حديث موقوف

حكوم برعمل دڠن حديث مرفوع دان موقوف

حديث مرفوع بوليه دجاديكن حجه دان دليل سكيراڽ ممنوهي سموا شرط حديث صحيح.	 

اڤابيلا ڤارا صحابت j بركات: “انتارا 
ڤربواتن سنة اياله ايت دان اين” كران مريک 

. هيدوڤ برسام دڠن رسول اهللا 

اڤابيلا ڤارا صحابت j مڽبوت ڤركارا غاءيب 
سڤرتي شرݢ دان نراک، اتاو كاأداءن اخير 
 زمان. سكاليڤون داتڠ درڤد مريک، تتاڤي 
. مريک ڤستي مندڠرڽ درڤد رسول اهللا 

    اڤابيلا ڤارا صحابت j ملاكوكن
   سسواتو ڤربواتن سماس حيات رسول اهللا  

تتاڤي وحي تيدق تورون اونتوق منڬور 
ڤربواتن ترسبوت.

اڤابيلا ڤارا صحابت j ملاكوكن ڤربواتن 
يڠ تيدق بوليه براجتهاد ڤداڽ سڤرتي صلاة. 

 چونتوهڽ سيدنا علي  يڠ منونايكن 
صلاة ڬرهان بولن. 

اينديۏيدو مسلم داڤت مڠتاهوءي حديث دان مندالمي چابڠ علموڽ يڠ ليبه لواس.

ستياڤ مسلم داڤت براوسها منچونتوهي صيفت٢ ساأورڠ ڤڽمڤاي حديث يڠ بوليه دڤرچاياءي.

مشاركت داڤت مڠعملكن اجرن اإسلام دالم كهيدوڤن سهارين درڤد سومبر يڠ صحيح.

مشاركت داڤت مڠهيندركن ديري درڤد ممڤركتيككن عبادة يڠ تيدق دكتاهوءي سومبرڽ دالم اإسلام.

كاأداءن نݢارا اكن لبيه تنڠ دان هرموني كران رعيت تيدق برڤچه بله اڤابيلا مڠوتاماكن فكتا يڠ بنر.

قاعده براينتركسي دان برعمل دڠن حديث

منليتي دان مندالمي ڤڠتاهوان تنتڠ حديث٢ يڠ بوليه دجاديكن حجه دان دعملكن 
دالم كهيدوڤن سهارين.

يڠ  سلڤسڽ  ݢينراسي  دان   j صحابت  ڤارا  قيصه  منچونتوهي  دان  ممڤلاجري 
براوسها ممليهارا كتولينن حديث دان مڠعملكنڽ.

منربيتكن هيمڤونن حديث صحيح دالم ڤلباݢاي تاجوق اونتوق باچاءن عموم سام اد 
سچارا برچيتق اتاو ملالوءي ميديا سوسيال.

كيمڤين برتروسن درڤد ڤيهق بركواس اݢام اونتوق مڽدركن مشاركت تنتڠ كڤنتيڠن 
برعمل دڠن حديث يڠ بوليه دجاديكن حجه.

كراجاءن مڽدياكن سالورن خاص سچارا دالم تالين باݢي اورڠ عوام مڽيمق ستاتوس 
سسواتو حديث سوڤايا داڤت دكتاهوءي سومبرڽ دان داڤت برعمل دڠن يقين.

1

2

3

4

5

سيمق ستاتوس حديث دڠن مموات تورون اڤليكاسي 
“سمارت حديث” )Smart Hadith( اونتوق ڤڠݢونا 

.)iOS( دان اي.او.ايس )Android( ايندرويد

اڤابيلا ڤارا صحابت j مڽبوت “كامي دڤرينتهكن دڠن سسواتو” اتاو “كامي دلارڠ ممبوات 
سسواتو”، ايت منونجوقكن ڤرينته درڤد رسول اهللا  والاوڤون كات٢ ايت داتڠ درڤد مريک. 

: چونتوهڽ، درڤد اأنس بن مالك 

َقاَمَة.  أَذاَن، َواأْن ُيوتَِر الاإِ  َفاأِمَر بَِلاٌل اأْن َيْشَفَع الا
)رواه البخاري(

 مقصودڽ: بلال دڤرينتهكن اونتوق مڠڬنڤكن سبوتن اذان دان مڠڬنجيلكن سبوتن اقامه.
)روايت البخاري(

تاهوکه اندا؟

4.1.4

س
مب

 اي
لا

سي

س
مب

 اي
لا

سي

حديث موقوف تيدق بوليه دجاديكن حجه كران بوكن وحي دان هاڽ دساندركن كڤد ڤارا صحابت 	 
j، تتاڤي ترداڤت ببراڤ قاعده يڠ بوليه منجاديكنڽ سباڬاي دليل دڠن شرط٢ برايكوت:

حديث مرفوع

حديث موقوف
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ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد امڤت كومڤولن برداسركن توڨيک برايكوت:)(( 

اكتيۏيتي

1

2

ݢورو ممينتا ستياڤ كومڤولن ممبينچڠكن توڤيک يڠ دبريكن.)(( 
موريد منوليس ريسڤون س ايسي ڤنتيڠ دالم كرتس ماسيڠ٢.)(( 
كمودين مريک مڠيدركن چاتتن مڠيكوت ڤوسيڠن جم سوڤايا ستياڤ )(( 

اهلي كومڤولن منمبه اتاو ممبتولكن معلومت يڠ دتوليس. 

Simultaneous Round TablePAK21

 )Prezi( ستياڤ كومڤولن مڠحاصيلكن ڤتا ميندا مڠݢوناكن اڤليكاسي ڤريزي
 برداسركن توڤيک٢ يڠ تله دتتڤكن. كمودين موريد منجاناكن ڤتا ميندا كدالم 

كود قيو.ار. دان لتقكن ددالم كلس سباݢاي معلومت تمبهن.

3

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين حديث مرفوع 1

ڤڠرتين حديث موقوف 2

كڤنتيڠن برعمل دڠن حديث يڠ بوليه دجاديكن حجه 3

قاعده براينتركسي دان برعمل دڠن حديث 4

ڬورو ممينتا موريد سچارا بركومڤولن ملاكوكن كاجين كڤوستاكاءن مڠناءي 
چونتوه حديث موقوف باݢي ستياڤ ڤتونجوق برايكوت:

ڤارا صحابت j مڽبوت ڤركارا غاءيب )(( 
ڤارا صحابت j منجلسكن عملن٢ سنة)(( 
ڤارا صحابت j ملاكوكن عملن يڠ تيدق بوليه براجتهاد ڤداڽ)(( 
 ڤارا صحابت j ملاكوكن سسواتو دان تياد وحي تورون اونتوق منڬور)(( 

ڤربواتن ترسبوت

جلسكن ڤڠرتين حديث مرفوع دري سݢي تقرير دان بينچڠكن باڬايمان حديث 
ترسبوت بوليه دعملكن دالم كهيدوڤن كيت.

مڠاڤاكه حديث موقوف بوليه دجاديكن حجه دالم اإسلام؟

جلسكن كسن٢ ترهادڤ مشاركت يڠ مڠوتاماكن حديث مرفوع يڠ صحيح دالم عبادة.

برداسركن معلومت داأتس، هورايكن قاعده يڠ سسواي باݢي مشاركت منداڤتكن 
معلومت مڠناءي ستاتوس حديث صحيح اونتوق مريک برعمل دڠنڽ.

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، اناليسيس فكتور يڠ منجاديكن مريک برڤڬڠ تڬوه كڤد 
. سنة رسول اهللا 

چابر ميندا

1

2

3

4

5

دڠن   )JAKIM( مليسيا  اإسلام  كماجوان  جابتن 
مولتيميديا  دان  كومونيكاسي  سوروهنجاي  كرجاسام 
مليسيا )SKMM( تله ممباڠونكن اڤليكاسي “سمارت 
حديث” )Smart Hadith( باݢي ممودهكن ڤروسيس 

سيمقن دان چارين حديث.

ڤارا صحابت j اداله چونتوه يڠ ترباءيق باݢي اومت اإسلام كيني 
دالم مڠعملكن اجرن اإسلام يڠ سبنر.
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حديث2 يڠ تيدق بوليه 
 دجاديكن حجه 
سباڬاي ڤندوان

 ڤڠرتين حديث مقطوع، مرسل، شاذ دان موضوع برسرتا چونتوه

حديث مقطوع 

حديث يڠ دساندركن كڤد تابعين s اتاو ڬينراسي سلڤس مريک سام اد ڤرچاكڤن، ڤربواتن، 
تقرير، صيفت فيزيكل دان اخلاق.

، علماء دزمان تابعين دتاڽ تنتڠ حكوم صلاة دبلاكڠ اهلي بدعة، بلياو بركات: الحسن البصري 

َقاَل الَحَسن الَبْصِري: َصّل َوَعَليِه بِدَعته.
مقصودڽ: الحسن البصري  بركات: هندقله كامو صلاة )برساماڽ(. دي يڠ منڠڬوڠ دوسا 

بدعة يڠ دي لاكوكن.

چونتوه

 ڤڠرتين

حديث مرسل 

حديث يڠ سندڽ ترڤوتوس دڤريڠكت صحابت j اڤابيلا تابعين s مڽاندركن كات2 كڤد 
. رسول اهللا  تنڤا مڽبوت نام صحابت سدڠكن مريک تيدق هيدوڤ ڤد زمان رسول اهللا 

: اأْبِشُروا اأَتاكُُم الُْيْسُر، لَْن َيْغِلَب ُعْسٌر ُيْسَرْيِن. : َعِن النَِّبيِّ  َقاَل الَحَسن الَبْصِري 

مقصودڽ: الحسن البصري  بركات: درڤد نبي  برسبدا: باواله خبر ڬمبيرا كران سسواتو 
كسوسهن تيدق اكن مڠالهكن دوا كسنڠن.

چونتوه

 ڤڠرتين

س
مب

 اي
لا

موات تورون بوكو “حديث موضوع: سي
سجاره دان چارا2 مڠنليڽ” تربيتن جابتن 

)JAKIM( كماجوان اإسلام مليسيا

4.2.1

سيمق ستاتوس حديث سچارا 
دالم تالين ملالوءي لامن 

ِنيَّة  َرُر السَّ سساوڠ الدُّ س
مب

 اي
لا

سي
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چونتوه

ِه، َمْرفُوًعا: اإِنَّ َسِفيَنَة نُوٍح َطاَفْت بِالَْبْيِت َسْبًعا،  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن اأْسَلَم، َعْن اأبِيِه، َعْن َجدِّ

َوَصلَّْت ِعْنَد الَْمَقاِم َرْكَعَتْيِن.
    )رواه اأبو يعلى( 

مقصودڽ: درڤد عبد الرحمن بن زيد بن اأسلم، درڤد ايهڽ، درڤد داتوقڽ: كاڤل نبي نوح ملاكوكن 
طواف سباڽق توجوه كالي مڠليليڠي كعبة دان كمودين منونايكن صلاة دمقام اإبراهيم.

    )روايت اأبو يعلى(  

ُمْصَطَفى  دوكتور  منوروت  ماناكالا  موضوع.  سباڬاي  اين  منيلاي حديث  الَجْوزِي   ابن  امام 
الِسَباِعي، معنا حديث اين سچارا جلس برچڠڬه دڠن عقل ماءنسي.

حديث شاذ
ڤروايتنڽ  دتريما  يڠ  ڤراوي  سساأورڠ  اوليه  دروايتكن  يڠ  حديث 

تتاڤي برچڠڬه دڠن حديث درڤد ڤراوي يڠ لبيه باءيق درڤداڽ.

حديث يڠ دريک دان دساندركن كڤد رسول اهللا  سچارا ڤلسو.

حديث موضوع

4.2.1

حكوم برعمل دڠن حديث مقطوع، مرسل، شاذ دان موضوع

كڤنتيڠن ممڤلاجري حديث مقطوع، مرسل، شاذ دان موضوع

اينديۏيدو مسلم داڤت مڠتاهوءي ڤمبهاݢين حديث يڠ تيدق صحيح اوليه ڤارا علماء.

ڤرڤادوان نݢارا داڤت دڤوڤوق اڤابيلا رعيت برهاتي-هاتي دڠن حديث ڤلسو يڠ بوليه 
مڠعاقبتكن ڤرڤچهن.

منجاديكن ستياڤ مسلم براوسها مميليقي ايڠتن يڠ قوات سوڤايا سسواتو فكتا ترڤليهارا.

منديديق مشاركت براوسها منچاري سومبر اݢام يڠ صحيح سرتا مڠيڠتكن ݢولوڠن 
. اݢاماون سوڤايا مڽمڤايكن هاڽ يڠ بنر درڤد نبي 

مشاركت اكن هيدوڤ امان داماي اڤابيلا سسواتو بريتا ڤلسو تيدق موده دڤرچاياءي.

ڤيهق بركواس داڤت منچݢه ڤڽيبارن حديث ڤلسو ملالوءي كيمڤين كسدرن.

 . ، ياءيت بوكن وحي درڤد اهللا  تيدق بوليه دعملكن كران بوكن درڤد رسول اهللا 
حديث اين هاڽ برسومبركن ڬولوڠن تابعين s دان ڬينراسي سلڤس مريک.

تيدق بوليه دعملكن كران ستاتوس حديث يڠ لمه دسببكن سند يڠ ترڤوتوس. 
، حديث مرسل بوليه دعملكن دڠن شرط تابعين دالم  اِفِعي   منوروت امام الشَّ
.j سندڽ ايت ساأورڠ تابعين بسر دان ڤرنه برتمو دڠن كباڽقن ڤارا صحابت

تيدق بوليه دعملكن كران ستاتوس حديث يڠ لمه دسببكن ڤرچڠݢهن دڠن 
ساتو حديث يڠ لبيه قوات درڤداڽ.

. حرام كران حديث ترسبوت مروڤاكن ريكاءن يڠ دساندركن كڤد رسول اهللا 

4.2.3
4.2.2

 ڤڠرتين

 ڤڠرتين

حديث 
مقطوع

حديث 
مرسل

حديث 
شاذ

حديث 
موضوع

ُفوِف. : اإِنَّ اهللا َوَمَلائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى َمَياِمِن الصُّ َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اهللا 

: سسوڠڬوهڽ اهللا  دان ڤارا ملائكة  مقصودڽ: درڤد سيدتنا عائشة  بركات: سبدا رسول اهللا 

)روايت البيهقي(برصلوات كاأتس مريک يڠ براد دصف كانن.

)رواه البيهقي(

)روايت البيهقي(

)رواه البيهقي(

، حديث داأتس شاذ كران برتنتڠن دڠن سبواه حديث لاءين يڠ بلياو روايتكن: منوروت امام البيهقي 

ُفوَف.  : اإِنَّ اهللا َوَمَلائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الَِّذيَن َيِصلُوَن الصُّ َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اهللا 

: سسوڠڬوهڽ اهللا  دان ڤارا  مقصودڽ: درڤد سيدتنا عائشة  بركات: سبدا رسول اهللا 

ملائكة برصلوات كاأتس مريک يڠ مڽامبوڠكن صف.

چونتوه

181 180



تاهوکه اندا؟

اورڠ يڠ مڽمڤايكن سسواتو حديث يڠ ممڤوڽاءي تندا2 كڤلسوان، مک اورڠ ايت داأڠڬڤ 
تله مملسوكن حديث. اين برداسركن حديث:

َث عنِّي َحِديًثا َوُهَو َيَرى اأنَُّه َكِذٌب َفُهَو  ، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َمْن َحدَّ َعِن الُْمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة 
اأَحُد الَكاِذبِيَن. 

)رواه الترمذي( 

، نبي  برسبدا: سسياڤا يڠ مڽمڤايكن درڤداكو  مقصودڽ: درڤد مغيرة بن شعبة 
سسواتو حديث يڠ ڤد سڠكاءنڽ اداله دوستا، مک دي ترماسوق دالم كالڠن ڤندوستا.

)روايت الترمذي(  

تيندقن اونتوق مڽكت ڤنولرن دان ڤڽيبارن حديث يڠ تيدق بوليه دجاديكن حجه

4.2.4

مڽيباركن معلومت 
سسواتو حديث ڤلسو 
دميديا سوسيال اڬر 
دكتاهوءي مشاركت.

ممبوكوكن سموا 
حديث يڠ ساڠت 

لمه دان ڤلسو اونتوق 
روجوعن مشاركت.

مشاركت ممڤلاجري 
اڬام درڤد مريک يڠ 

بنر2 برعلمو.

مڽيمق ستاتوس حديث 
سبلوم برعمل دان 

برحجه دڠنڽ ملالوءي 
سالورن يڠ بتول.   

ممڤرباڽقكن ڤنرڠن 
تنتڠ بهاي حديث 

ڤلسو سچارا لڠسوڠ 
سڤرتي چرامه دان 

خطبة جمعة.

اكتيۏيتي

Talking ChipPAK21 1

2

ستياڤ موريد دبريكن ساتو چيڤ.)(( 
ڬورو اكن ممبريكن سوءالن2 برايكوت:)(( 

موريد يڠ تله ممبريكن ريسڤون س هندقله ملتقكن چيڤ مريک دتڠه )(( 
دان تيدق بوليه برچاكڤ لاڬي.

راكن2 لاءين اكن ممبنتو راكن يڠ ماسيه ممڬڠ چيڤ.)(( 

موريد دمينتا اونتوق ممبوات ڤتا ميندا يڠ ممبينچڠكن توڨيک2 برايكوت:

موريد مڠحاصيلكن ۏيديو ڤينديق سچارا بركومڤولن دان ممبينچڠكن نيلاي2 3
مورني يڠ دڤراوليه اڤابيلا منجاءوهكن ديري درڤد برعمل دڠن حديث موضوع. 

سوءالن بيلڠن

اڤاكه ڤڠرتين حديث شاذ؟ .1

حكوم برعمل دڠن حديث مقطوع .2

اڤاكه تندا2 حديث موضوع؟ .3

حكوم برعمل دڠن حديث موضوع .4

چونتوه حديث موضوع .5

 تيݢ چونتوه تيندقن مشاركت اونتوق مڠيلقكن 
ديري درڤد مڠعملكن حديث موضوع

.6

توڨيک بيلڠن

ڤونچا2 كمونچولن حديث موضوع .1

چونتوه2 حديث موضوع يڠ ڤوڤولر دالم مشاركت مليسيا .2

قاعده2 مناڠني حديث موضوع دالم كالڠن مشاركت .3

EMK
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هورايكن كسن ترهادڤ مشاركت سكيراڽ مڠعملكن حديث2 يڠ تيدق بوليه دجاديكن 
حجه دالم كهيدوڤن.

جلسكن كباءيقن علماء حديث مڠومڤولكن حديث ڤلسو دالم سبواه كتاب خصوص.

اڤاكه تيندقن اندا سكيراڽ راكن اندا مڽيباركن حديث ڤلسو دميديا سوسيال؟

برداسركن حديث داأتس، جلسكن لڠكه يڠ بوليه داأمبيل اونتوق مڠيلقكن ديري درڤد 
مڠعملكن حديث ڤلسو دالم كهيدوڤن.

ڽاتاكن  مشاركت؟  دالم  برلاكو  ترسبوت  فينومينا  مڠاڤاكه  داأتس،  برداسركن حديث 
حجه اندا برسرتا روموسن يڠ ريلۏن. 

چابر ميندا

1

2

3

4

5
َث عنِّي َحِديًثا َوُهَو  ، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َمْن َحدَّ َعِن الُْمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة 

َيَرى اأنَُّه َكِذٌب َفُهَو اأَحُد الَكاِذبِيَن. 
)رواه الترمذي(

، نبي  برسبدا: سسياڤا يڠ مڽمڤايكن  مقصودڽ: درڤد مغيرة بن شعبة 
درڤداكو سسواتو حديث يڠ ڤد سڠكاءنڽ اداله دوستا، مک دي ترماسوق 

دالم كالڠن ڤندوستا.
)روايت الترمذي(   

ِه، َمْرفُوًعا: اإِنَّ َسِفيَنَة   َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن اأْسَلَم، َعْن اأبِيِه، َعْن َجدِّ

نُوٍح َطاَفْت بِالَْبْيِت َسْبًعا، َوَصلَّْت ِعْنَد الَْمَقامِ َرْكَعَتْيِن.
    )رواه اأبو يعلى( 

س
مبا

ا ا
سيل
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َمَتن 

ث  الُمَحدِّ

ة  الُحجَّ

الَحافِظ 

الَحاِكم 

َراوِي 
َسَند 

ُمْسَند 

اإِْسَناد 

ُمْسِند 

21
ايستيله2 دالم 
علوم الحديث

علمو َتْخِريج الَحِديث اياله ڤروسيس منججقي ڤراوي حديث، جالور ڤروايتنڽ، 
دتريما سباڬاي  اد  منيلاي ستاتوسڽ سام  دان  ترسبوت  مڠتاهوءي سومبر حديث 

حجه اتاو دتولق. علمو اين مروڤاكن ساله ساتو درڤد چابڠ علمو حديث.

تاهوکه اندا؟
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علماء حديث يڠ مڠحفظ دان مڠتاهوءي لبيه 300 
والاوڤون  متنڽ  دان  سند  سڬي  دري  حديث  ريبو 

درڤد ڤروايتن يڠ باڽق.

علماء حديث يڠ مڠحفظ لبيه 700 ريبو حديث درڤد سند 
دان متنڽ، مڠتاهوءي علمو تنتڠ ڤريحال ڤراوي سرتا ممڤو 

منيلاي حديث يڠ بوليه دجاديكن حجه اتاو دتولق.

علماء حديث يڠ مڠحفظ لبيه 100 ريبو حديث، مڠتاهوءي 
دان  ڤريڠكت  ڤلباڬاي  درڤد  حديث  ڤراوي  ڤارا  ڤريحال 
ڬورو2 مريک سرتا مڠواساءي علمو حديث رواية دان دراية. 

َمَتن 

ث  الُمَحدِّ

ة  الُحجَّ

الَحافِظ 

الَحاِكم 

 تيک س سسواتو حديث اتاو سسواتو  لفظ يڠ دروايتكن.

علماء يڠ مڠكاجي علمو حديث رواية دان دراية، مڠكاجي ڤريحال 
سند دان متن ڤد زمانڽ.

4.3.1

ڤڠرتين ايستيله2 دالم علوم الحديث

اينديۏيدو يڠ مروايتكن سسواتو حديث دڠن سندڽ سنديري سچارا برسامبوڠ 
. چونتوهڽ امام البخاري  مروڤاكن ساأورڠ  هيڠݢ سمڤاي كڤد رسول اهللا 

ڤراوي كران مروايتكن حديث درڤد ڬوروڽ دڠن سندڽ سنديري.
َراوِي 

َسَند 

ُمْسِند 

اإِْسَناد 

ُمْسَند 

ڤريڠكت  درڤد  حديث  سسواتو  مروايتكن  يڠ  ڤراوي  رنتاين 
ڤراوي ڤرتام سهيڠݢ ڤريڠكت صحابت j. چونتوهڽ امام 
مالك  مروايتكن حديث درڤد ڬوروڽ برنام نَاِفع يڠ مروايتكن 
حديث ترسبوت درڤد عبد اهللا بن عمر  يڠ مندڠر نبي  

مڽمڤايكن سسواتو.

كتاب حديث يڠ دسوسون مڠيكوت نام ڤراوي دري كالڠن 
ار. صحابت j. چونتوهڽ ُمْسَند امام اأحمد دان ُمْسَند الَبزَّ

مڽاندركن سسواتو حديث سچارا برسند درڤد ڤراوي 
يڠ اول هيڠݢ يڠ تراخير. چونتوه اإِْسَناد:

َعن َمالٍِك، َعْن نَاِفِع، َعن َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر 

درڤد  مروايتكن  ڤرتام(  )ڤراوي  مالك  درڤد  مقصودڽ: 
نافع، مروايتكن درڤد عبد اهللا بن عمر  )ڤراوي تراخير(. 

4.3.1

س
مب

 اي
لا

سيمق ݢلوساري حديث دالم سي
ڤورتل حديث جابتن كماجوان 

.)JAKIM( اإسلام مليسيا

اورڠ يڠ مروايتكن حديث دڠن سندڽ يڠ دڤراوليه درڤد ڬوروڽ هيڠݢ 
كڤريڠكت تراتس ياءيت صحابت j. چونتوه ُمْسِند:

َعن  َمالِك،  اأْخَبَرنَا  َقاَل:  ُيوُسف،  ْبن  اهللا  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ  : الُبَخاِريُّ َقاَل 
. ِهَشام ْبِن ُعْرَوة، َعْن اأبِيِه، َعن َعائَِشَة 

مقصودڽ: امام البخاري بركات: عبد اهللا بن يوسف تله ممبريتاهوكو: 
. مالك تله مڠخبركن كڤداكو درڤد هشام، درڤد ايهڽ، درڤد عائشة 

امام البخاري  اياله ُمْسِند كران بلياو مڽمڤايكن حديث دڠن مڽبوت 
ساندرن دان سوسور ݢالور حديث يڠ دڤراوليهڽ.
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اكتيۏيتي

دالم ستياڤ كاتݢوري  توكوه2 حديث  تنتڠ  اينترنيت  موريد ملاكوكن چارين 
ة دان الَحاِكم.  ياءيت الُمَحدِّث، الَحاِفظ، الُحجَّ

ڤيليه ساتو توكوه حديث باݢي ستياڤ كاتݢوري. )(( 

چاري معلومت تنتڠ لاتر بلاكڠ دان سومبڠن مريک ددالم علمو حديث.)(( 

بنتڠكن حاصيل چارين دهادڤن كلس.)(( 

ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد دوا كومڤولن برداسركن توڨيک برايكوت:)(( 

ستياڤ موريد دمينتا برديري دان منوليس جواڤن مريک ددالم كرتس. )(( 

 ݢورو اكن ممڠݢيل ساأورڠ موريد درڤد ستياڤ كومڤولن اونتوق بركوڠسي )(( 
   جواڤن مريک تنتڠ توڨيک يڠ دبريكن.

 اهلي كومڤولن يڠ لاءين ڤرلو منندا جواڤن يڠ سام دڠن موريد ترسبوت اتاو  )(( 
   تمبهكن كدالم كرتس جک تياد.

تله )((  اڤابيلا سموا جواڤن مريک ددالم كرتس   موريد هاڽ دبنركن دودوق 
   هابيس دتندا. 

1

2

اعتبار درڤد اوسها دان ڤڠوربانن علماء حديث سباڬاي ڤندوان دالم كهيدوڤن

4.3.3
4.3.2

منونتوت علمو دڠن توكوه علموان دري ڤلباڬاي نڬري والاوڤون جاءوه.

مميليه ڬورو يڠ برتقوى دان ممڤوڽاءي ديسيڤلين علمو يڠ تيڠݢي دالم ڤڽمڤاينڽ.

سنتياس مڠكاجي ستاتوس حديث اونتوق منداڤتكن اجرن اإسلام يڠ سبنر.

ڬيڬيه ممليهارا حديث دڠن مڠحفظڽ ملالوءي توليسن اتاو ايڠتن.

ݢلرن اهلي 
حديث

علماء حديث يڠ بركچيمڤوڠ دان مڠواساءي 
علمو رواية دان دراية، مڠتاهوءي ستاتوس حديث 
دان مڠهابيسكن ماس مڠكاجي حديث2 نبوي.

ث  الُمَحدِّ
علماء حديث يڠ مڠحفظ ليبه 

100 ريبو حديث.

الَحافِظ

علماء حديث يڠ مڠحفظ ليبه 
300 ريبو حديث برسرتا سند. 

مرتبت ترتيڠݢي باݢي علماء حديث. مريک 
مڠحفظ لبيه 700 ريبو حديث برسرتا سند.

ة الُحجَّ

الَحاِكم

أْصَبَهانِي 	  اأُبو نَُعْيم الا
اَرقُْطِني 	  الدَّ

الَبْيَهِقي	 
اْبُن َماَجه	 

الِمزِّي	 
الِعَراِقي	 
َخاِوي	  السَّ
َهِبيِّ	  الذَّ

اد بن اأَساَمة	  َحمَّ
د 	  َعْبُد اهللا بن ُمَحمَّ
ُعَقْيل بن َخالِد	 
َعْبُد اهللا بن ُيوُسف	 

الَحاِكم النَّْيَساُبوِري	 
اأُبو َداُود	 

التِّْرِمِذي	 
اْبُن ِحبَّان	 

توكوه

توكوه

توكوه

توكوه

ڤربيذاءن انتارا ݢلرن اهلي حديث سرتا توكوه حديث مڠيكوت كاتڬوري

توڨيک كومڤولن

مقصود َراِوي، َسَند، اإِْسَناد، َمَتن، ُمْسَند دان ُمْسِند 1

ة دان الَحاِكم مقصود الُمَحدِّث، الَحاِفظ، الُحجَّ 2

س
مب

 اي
لا

انتارا توكوه حديث سي
دري كالڠن ڤارا 

 s تابع التابعين
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اڤاكه كڤنتيڠن سند ددالم ڤڽمڤاين سسواتو حديث ترهادڤ اومت اإسلام؟

سباݢاي ساأورڠ موريد، باݢايماناكه اندا ممڤو مموڤوق مينت اونتوق مڠكاجي ڤروايتن 
سسواتو حديث سڤرتي علماء حديث تردهولو؟

هورايكن حكمه مڠكاجي ڤروايتن سسواتو حديث.

 

ڤارا صحابت دان علماء حديث سميمڠڽ تركنل دڠن كقواتن ايڠتن مريک مڠحفظ 
ريبوان حديث برسرتا سندڽ دان مڠتاهوءي ڤريحال ڤراوي سام اد دتولق اتاو دتريما. 
برداسركن فكتا داأتس، جلسكن چارا يڠ بوليه دلاكوكن اونتوق ممنتڤكن كقواتن ايڠتن 

اندا سڤرتي توكوه2 حديث داأتس. 

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، جلسكن عاقبة يڠ اكن دهادڤي اوليه اومت اإسلام سكيراڽ 
تياد اوسها اوليه علماء حديث سڤرتي داأتس دلاكوكن.

چابر ميندا

1

2

3

4

5

اأبو هريرة  مروايتكن 5364 بواه حديث.	 
اأنس بن مالك  مروايتكن 2286 بواه حديث.	 
َصِحيح الُبَخاِري مڠاندوڠي 7563 بواه حديث.	 
َصِحيح ُمْسِلم مڠاندوڠي 4000 بواه حديث.	 

س
مبا

ا ا
سيل

دڠن  بسر  يڠ  جاس  منيڠݢلكن  حديث  علماء  ڤارا 
منتخريج حديث اݢر اومت اإسلام ڤد هاري اين داڤت 

برعمل دڠن حديث يڠ صحيح. 
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22
ميتودولوڬي ڤۑوسونن 

ُسَنن الِستَّة 

ُسَنن النََّسائِي ُسَنن اْبِن َماَجهَجاِمع التِّْرِمِذي

ُسَنن اأبِي َداُود َصِحيح ُمْسِلم َصِحيح الُبَخاِري

اكسيس كتاب٢ ُسَنن الِستَّة 
سچارا دالم تالين ملالوءي 

 sunnah.com لامن سساوڠ س
مب

 اي
لا

سي
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ِحيح الُمْخَتَصر ِبَنْقِل 	   نام كتاب: الُمْسَند الصَّ
. الَعْدل َعن الَعْدل اإَِلى َرُسول هللاِ 

جومله حديث: 4000 بواه حديث.	 
باب اوتام: ممڤوڽاءي 54 باب اوتام مرڠكومي حديث دالم سموا باب اڬام 	 

سڤرتي عقيدة، سيره، فقه، تفسير، ڤڽوچين جيوا، اخلاق دان ڤريستيوا 
اخير زمان.

كدودوقن: كتاب كدوا ترباءيق سلڤس َصِحيح الُبَخاِري كران امام مسلم  	 
منشرطكن ستياڤ ڤراوي حديث مستيله مريک يڠ دڤرچاياءي.

بنتوق2 ميتودولوڬي ڤڽوسونن ُسَنن الِستَّة

ُسَنن الِستَّة اياله هيمڤونن انم بواه كتاب حديث يڠ اوتام ددالم علمو حديث. كتاب٢ اين ترديري 
درڤد دوا جنيس كتاب اوتام ياءيت الَجاِمع دان الُسَنن.

الُسَنن الَجاِمع

كتاب حديث يڠ ممواتكن حديث٢ دالم باب 
حكوم فقه سهاج.

دالم  مڠهيمڤونكن حديث  يڠ  كتاب حديث 
اڬام سڤرتي عقيدة، حكوم  دالم  باب  سموا 

فقه، تفسير دان اخلاق.

چونتوه كتاب الُسَنن اياله سڤرتي ُسَنن اأبِي َداُود 
دان ُسَنن النََّسائِي.

َصِحيح  سڤرتي  اياله  الَجاِمع  كتاب  چونتوه 
الُبَخاِري دان َصِحيح ُمْسِلم.

4.4.2
4.4.1

نام كتاب: الَجاِمع.	 
جومله حديث: 3596 بواه حديث.	   
باب اوتام: ممڤوڽاءي 46 باب اوتام مرڠكومي حديث٢ دالم سموا 	   

باب اڬام سڤرتي عقيدة، ايمان، فقه، اخلاق، ڤڽوچين جيوا دان ادب.
كدودوقن: تمڤت كاأمڤت دالم سوسونن ُسَنن الِستَّة. سموا حديث 	 

ددالمڽ اداله حديث مرفوع حديث يڠ دجاديكن حجه اوليه علماء 
فقه. امام الترمذي  مڽبوت ستاتوس ستياڤ حديث سام اد صحيح، 

حسن دان ضعيف.

َنن.	  نام كتاب: الُمْجَتَبى ِمن السُّ
جومله حديث: 5758 بواه حديث.	 
باب اوتام: ممڤوڽاءي 51 باب اوتام مرڠكومي حديث٢ فقه سهاج.	 
كدودوقن: تمڤت كليما دالم سوسونن ُسَنن الِستَّة. امام النسائي  	 

براوسها مميليه حديث يڠ صحيح دان ممينيمومكن حديث يڠ ضعيف. 
مک كتاب اين دناماكن سباڬاي الُمْجَتَبى يڠ برمقصود يڠ ترڤيليه.

َنن.	  نام كتاب: السُّ  
جومله حديث: 4341 بواه حديث.	   
باب اوتام: ممڤوڽاءي 73 باب اوتام مرڠكومي سموا حديث تنتڠ فقه سهاج.	   

كدودوقن: تمڤت كاأنم دالم سوسونن ُسَنن الِستَّة. كتاب اين مميليقي 	 
كلبيهنڽ يڠ ترسنديري. مڠاندوڠي باڽق تمبهن ڤروايتن يڠ تياد ددالم كتاب 

ُسَنن الِستَّة يڠ لاءين. اين داڤت منمبهكن كفهمن ترهادڤ سسواتو 
هوراين حديث اڤابيلا باڽق روايت دكومڤولكن.

نام كتاب: ُسَنن اأِبي َداُود.	 
جومله حديث: 5274 بواه حديث.	 
باب اوتام: ممڤوڽاءي 40 باب اوتام مرڠكومي حديث دالم باب٢ اڬام 	 

سڤرتي فقه، ادب دان اخلاق.
كدودوقن: تمڤت كتيݢ دالم سوسونن ُسَنن الِستَّة. سموا حديث ددالمڽ 	 

اداله حديث مرفوع يڠ برطرف صحيح، حسن دان ضعيف.

4.4.2

ُسَنن اأِبي َداُود

َجاِمع التِّْرِمِذي

َصِحيح ُمْسِلم

ُسَنن النََّسائِي

ُسَنن اْبِن َماَجه

ِحيح الُمْخَتَصر ِمن 	   نام كتاب: الَجاِمع الُمْسَند الصَّ

 اأُمورِ َرُسول هللا  َوُسَننه َواأيامه.
جومله حديث: 7563 بواه حديث.	 
باب اوتام: ممڤوڽاءي 97 باب اوتام مرڠكومي حديث دالم سموا باب اڬام 	 

سڤرتي عقيدة، فقه، سجاره، تفسير، اخلاق دان ڤريستيوا اخير زمان.
كدودوقن: كتاب حديث ڤاليڠ صحيح كران سموا حديث ددالمڽ دڤيليه 	 

درڤد حديث٢ يڠ صحيح سهاج. ستياڤ ڤراوي حديثڽ دڤرچاياءي دان 
مستيله ڤرنه برتمو دڠن ڬوروڽ.

َصِحيح الُبَخارِي

193 192

ڤڠنلن ُسَنن الِستَّة



د بن اإِْسَماِعيل بن اإِْبَراِهيم.  	 نام سبنر بلياو اياله ُمَحمَّ
بلياو لاهير ڤد بولن شوال تاهون 194 هجرة دكوتا ُبَخاَرى.  	
ڬلرن البخاري داأمبيل برسمڤنا تمڤت كلاهيرنڽ.  	
دالم  	 ڤڽابر، ورع دان تكون  برعبادة،  قوات  بياسا،  لوار  يڠ  ايڠتن  بلياو مميليقي داي 

ڤروايتن حديث. بلياو مڠحفظ 100 ريبو حديث صحيح دان 200 ريبو حديث ضعيف. 
بلياو ممولاكن ڤنوليسن كتاب تراولڽ، كتاب الَتاِريخ الَكِبير ڤد اوسيا 61 تاهون دمكة  	

امام  تركنل سڤرتي  توكوه حديث  راماي  برڬورو دڠن  بلياو  منونايكن حاج.  سماس 
اأْحَمد بِن َحْنَبل، َيْحَيى بِن ُمِعين دان َعِلي الَمِديِني. 

بلياو منيڠڬل دنيا ڤد تاهون 256 هجرة. 	

اج الُقَشْيِري.  	 نام بلياو اياله ُمْسِلم بن الَحجَّ
بلياو لاهير ڤد تاهون 204 هجرة دكوتا الِنيَساُبوِري.  	
بلياو منونجوقكن مينت دالم منونتوت علمو سجق كچيل لاݢي دڠن مڠمبارا كببراڤ  	

ولايه سڤرتي ِحَجاز، َبْغَداد، َشام، دان ُخَرَسان اونتوق مروايتكن حديث. بلياو ساأورڠ 
يڠ چكل دان راجين دالم ڤروايتن حديث، قوات برعبادة دان تيڠڬي كفهمن اڬام.  

ڬورو بلياو يڠ اوتام اياله امام البخاري دان علماء حديث يڠ لاءين. هوبوڠنڽ يڠ باءيق  	
دڠن امام البخاري ممبواتكن بلياو منوليس كتاب َصِحيح ُمْسِلم.  

بلياو منيڠڬل دنيا ڤد تاهون 261 هجرة. 	

أْشَعث بن اإِْسَحاق.  	 نام بلياو اياله ُسَلْيَمان بن الا
بلياو لاهير ڤد تاهون 202 هجرة دولايه ِسِجْسَتان. 	
ِجْسَتانِي برسمڤنا تمڤت كلاهيرنڽ.  	 دكنلي دڠن اأبو داود السِّ
بلياو مميليقي ڤمهمن يڠ تاجم دان ساأورڠ يڠ زهد. بلياو مڠحفظ سباڽق 500 ريبو  	

حديث يڠ برچمڤور طرفڽ. 
بلياو برڬورو دڠن علماء حديث سڤرتي ُسَلْيِمان بِن َحْرب، ُعْثَمان بِن اأبِي َشْيَبة دان  	

الَقْعَنِبي. كاريا بلياو يڠ ڤاليڠ تركنل اياله ُسَنن اأبِي َداُود. 
بلياو منيڠڬل دنيا ڤد تاهون 275 هجرة. 	

د بن ِعيَسى بن ُسوَرة.  	 نام بلياو اياله ُمَحمَّ
بلياو لاهير ڤد بولن ذوالحجة تاهون 200 هجرة دكوتا تُْرُمذ دسبله اوتارا اإيران. 	
بلياو مڠمبارا كِحَجاز، ِعَراق دان ُخَرَسان اونتوق مروايتكن حديث.  	
بلياو جوݢ ساأورڠ يڠ ڬيڬيه مروايتكن حديث درڤد علماء تركنل سڤرتي امام  	

البخاري، قَُتْيَبة بِن َسِعيد دان اإِْسَحاق بِن ُموَسى. انتارا كاريا بلياو يڠ تركنل اياله 
ِدَية.  َجاِمع التِّْرِمِذي، كتاب الِعَلل دان كتاب الَشَمائِل الُمَحمَّ

بلياو منيڠڬل دنيا ڤد تاهون 279 هجرة. 	

نام بلياو اياله اأْحَمد بن ُشَعيب بن َبهر.  	
بلياو لاهير ڤد تاهون 215 هجرة دكوتا نََسى دولايه ُخَرَسان. 	
دكنلي دڠن نام النسائي برسمڤنا تمڤت كلاهيرنڽ.  	
بلياو ساأورڠ علماء حديث يڠ ڤينتر، ورع دان برتقوى. بلياو مروايتكن حديث  	

دمصر، ِحَجاز، ِعَراق دان ُخَرَسان. 
انتارا ڬورو بلياو اياله قَُتْيَبة بن َسِعيد دان اإِْسَحاق بن اإِْبَراِهيم. كاريا اوتام بلياو  	

اياله ُسَنن النََّسائِي. 
بلياو منيڠڬل دنيا ڤد تاهون 303 هجرة. 	

د بن َيِزيد اْبن َماَجه.  	 نام بلياو اياله ُمَحمَّ
بلياو لاهير ڤد تاهون 207 هجرة دَقْزِوين، اإيران.  	
دكنلي دڠن نام ابن ماجه برسمڤنا نام داتوقڽ.  	
بلياو قوات مڠمبارا كببراڤ ولايه سڤرتي ِحَجاز، َبْصَرة، كُوَفة، مصر دان َشام  	

اونتوق مروايتكن حديث. 
كتاب بلياو يڠ تركنل اياله ُسَنن اْبِن َماَجه، سلاءين كتاب التَّاِريخ. بلياو سمڤت  	

برڬورو دڠن موريد٢ امام َمالِك دمدينة. 
بلياو منيڠڬل دنيا ڤد بولن رمضان تاهون 273 هجرة. 	

4.4.2 4.4.2

امام 
البخاري  

امام 
الترمذي  

امام 
النسائي  

امام 
امام اأبو داود  

ابن ماجه  

امام 
مسلم  
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تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن اونتوق منجاديكن ُسَنن الِستَّة 
سباڬاي ڤندوان دالم كهيدوڤن

ڤيهق بركواس داڤت منكنكن ڤڠݢوناءن ُسَنن الِستَّة سباݢاي باهن اوتام دعوه دسلوروه 
نݢارا سوڤايا تيدق برلاكو ڤپيبارن حديث٢ ڤلسو.

سرتا  الِستَّة  ُسَنن  ڤنوليسن  ميتود  دان  ڤمبوكوان  سجاره  مڠتاهوءي  داڤت  مشاركت 
فكتور٢ ڤربيذاءنڽ مڠيكوت كڤرلوان.

ڤيهق كراجاءن داڤت موجودكن اينتݢراسي علمو نقلي سڤرتي ڤڠاجين حديث دڠن 
علمو عقلي ياءيت ساءين س مودن اونتوق ڤنروكاءن علمو يڠ لبيه كومڤريهينسيف.

دالم  برهاتي-هاتي  دان  يڠ صحيح  اونتوق مڠكاجي سومبر حديث  ديري  ديسيڤلين  مموڤوق 
مميليه حديث يڠ بوليه دعملكن دالم كهيدوڤن.

ڤڽوسونن حديث سباݢاي  دالم  بسر  برجاس  يڠ  الِستَّة  ُسَنن  ڤنوليس  ڤارا  منجاديكن كتكونن 
چونتوه تلادن اونتوق براوسها دالم منونتوت علمو.

ممڤرباڽقكن مجليس٢ علمو دان ڤڠاجين كتاب٢ ُسَنن الِستَّة دمسجد اتاو سيمينر اوليه ڤڠاجر 
يڠ برتولياه كڤد اورڠ عوام.

ممڤركنلكن ميتودولوݢي ڤنوليسن ُسَنن الِستَّة كڤد مشاركت اونتوق ممودهكن مريک ممبوات 
سبارڠ روجوعن.

منربيتكن هيمڤونن كتاب٢ ُسَنن الِستَّة برسرتا ترجمهن بهاس ملايو سوڤايا لبيه موده دفهمي 
اوليه اورڠ عوام سام اد سچارا برچيتق اتاو ايليكترونيک.

4.4.4

كڤنتيڠن ممڤلاجري ميتودولوڬي ڤڽوسونن ُسَنن الِستَّة 
سباڬاي ڤندوان دالم كهيدوڤن

4.4.3

ستياڤ اينديۏيدو داڤت منچونتوهي كݢيݢيهن ڤارا ڤنوليس ُسَنن الِستَّة دالم منونتوت 
علمو دان منچونتوهي ادب٢ مريک ترهادڤ ڬورو دان علمو يڠ دميليقي.

ستياڤ اينديۏيدو داڤت منلادني چونتوه ترباءيق ڤارا ڤنوليس ُسَنن الِستَّة دالم برعمل 
دڠن حديث يڠ دڤلاجريڽ.

امام البخاري  ڤرنه داأوجي اوليه علماء دكوتا بغداد ڤد اوسيا يڠ ساڠت مودا. مريک ممباچاكن 
100 بواه حديث دڠن سند دان متنڽ يڠ دترباليقكن كڤد بلياو. امام البخاري  مڽوسون سموا 

حديث ايت تنڤا سبارڠ كسالهن.

تاهوکه اندا؟
تاهوکه اندا؟

مڠاڤاكه كتاب الُمَوطَّاأ اوليه امام مالك  تيدق دسنارايكن دالم ُسَنن الِستَّة؟ 
باڽق ڤڠولڠن  َماَجه، ترداڤت  اْبِن  ُسَنن  لبيه قوات درڤد  الُمَوطَّاأ  والاوڤون حديث٢ دالم كتاب 
حديث٢ دالم كتاب الُمَوطَّاأ يڠ سام دالم كتاب٢ سنن يڠ لاءين. اوليه سبب ايت، ُسَنن اْبِن 
َماَجه منجادي كتاب كاأنم دالم ُسَنن الِستَّة كران ترداڤت باڽق ڤنمبهن حديث يڠ ممبري منفعت 

ددالمڽ بربنديڠ كتاب الُمَوطَّاأ.
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اكتيۏيتي

1

2

 a)	:ڬورو ممبهاڬيكن توڬسن مڠهورايكن ڤڠنلن ُسَنن الِستَّة سڤرتي برايكوت

 a)	ڤرانن دان ميتود امام البخاري  دالم مڠومڤولكن حديث٢ يڠ صحيح

 a))	 اوسها امام الترمذي  مڠومڤولكن حديث٢ تنتڠ صيفت رسول اهللا

 a)))	 ڤرانن امام مسلم  يڠ براوسها ممڤلاجري حديث درڤد امام البخاري

 a)	.موريد دبري ماس اونتوق ممبوات ڤرسدياءن

 a)	.موريد ملاكوكن ڤرسمبهن ددالم كلس

Role Pl)yPAK21

3

4

 موريد دمينتا اونتوق ممبوات ڤوستر تنتڠ لاتر بلاكڠ ڤارا ڤنوليس ُسَنن الِستَّة دڠن 
.aCanva	 مڠڬوناكن اڤليكاسي كنۏا

موريد دمينتا اونتوق مڽدياكن ڤتا ميندا مڠڬوناكن اڤليكاسي ڤريزي 	(aPrez يڠ 
ممبينچڠكن تنتڠ ميتودولوڬي ڤنوليسن ُسَنن الِستَّة.

 a)	:ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد انم كومڤولن برداسركن توڤيک برايكوت

 a)	 لاتر اونتوق مڠنلي  اينترنيت  ستياڤ كومڤولن دكهندقي ملاكوكن چارين 
بلاكڠ ڤنوليس ُسَنن الِستَّة.

 a)	.ڤمبنتڠن دبوات اوليه ستياڤ اهلي كومڤولن برداسركن معلومت يڠ دڤراوليه

 a)	.ستياڤ موريد دمينتا منچاتت معلومت تمبهن يڠ دبنتڠكن

هورايكن كسن٢ ڤوسيتيف ڤمبوكوان حديث ترهادڤ مشاركت ڤد هاري اين.

جلسكن حكمه ممڤلاجري ميتودولوڬي ڤڽوسونن ُسَنن الِستَّة ترهادڤ كهيدوڤن اندا 
سباݢاي ساأورڠ موريد.

ڤد ڤنداڤت اندا، مڠاڤاكه وجودڽ حديث٢ ضعيف دالم كتاب ُسَنن؟ 

برداسركن معلومت داأتس، جلسكن لڠكه يڠ بوليه داأمبيل سوڤايا لبيه راماي ڤلاجر 
داڤت مڠيكوتي ججق لڠكه ݢينراسي علماء حديث دماس هادڤن.

ممڤو  عرب  بوكن  اورڠ  منجاديكن  يڠ  فكتور  هورايكن  داأتس،  ڤرڽاتاءن  برداسركن 
مڠواساءي بيدڠ حديث ڤد زمان ڤروايتنڽ.

چابر ميندا

1

2

3

4

5

سڤرتي  علمو  ڤلباڬاي  ممڤلاجري  يڠ  تڠه  دتيمور  مليسيا  ڤلاجر  جومله 
القرءان دان حديث ڤد تاهون 2017 اداله سراماي 12,033 اورڠ دان ڤد 

تاهون 2018 اداله سراماي 13,166 اورڠ. 

a2018 aKPM	 سومبر: بوكو ڤراڠكاءن كمنترين ڤنديديقن مليسيا	

توڨيک كومڤولن

لاتر بلاكڠ امام البخاري  1

لاتر بلاكڠ امام مسلم  2

لاتر بلاكڠ امام اأبو داود  3

لاتر بلاكڠ امام الترمذي  4

لاتر بلاكڠ امام النسائي  5

لاتر بلاكڠ امام ابن ماجه  6

س
مب

 اي
لا

سي

مريک  تتاڤي  بربڠسا عرب  بوكن  الِستَّة  ُسَنن  ڤنوليس  كباڽقن 
مروڤاكن توكوه٢ بسر دالم بيدڠ حديث.
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عقيدة �إسلامية

معرفة هللا �ساس د�لم كهيدوڤن

�فعال هللا د�ن �فعال �لعباد

كونسيڤ ڤهالا د�ن دوسا

�يات �لقرء�ن د�ن حديث متشابهات

ستندرد كاندوڠن
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ڤڠرتين 

معرفة اهللا اتاو مڠنل اهللا  اياله مڠتاهوءي دان ممڤرچاياءي دڠن يقين تنتڠ وجودڽ اهللا  سباݢاي 
ڤنچيڤتا دان ڤنتدبير سلوروه عالم يڠ برصيفت دڠن صيفت كسمڤورناءن. 

حكوم  

ستياڤ مسلم واجب مڠتاهوءي دان مڠنل ڤنچيڤتا عالم اين كران دڠن معرفة اهللا ماءنسي اكن 
منچاڤاي ڤونچق كسدرن يڠ اكن مننتوكن ڤرجالنن كهيدوڤن ماءنسي سهارين. سباليقڽ كتياداءن 

معرفة اهللا اكن منجاديكن ماءنسي هيدوڤ تنڤا توجوان يڠ جلس. 

سنتياس برشكور دڠن نعمة يڠ 
اهللا  تله كورنياكن

سنتياس برصبر جک دتيمڤا 
مصيبة اتاو كسوسهن

 سنتياس منچاري رضا اهللا 
 دالم كهيدوڤن

مراساكن كتنڠن دالم كهيدوڤن 
ساأورڠ يڠ مڠنل 

هللا  �كن

مقصودڽ: سسوڠݢوهڽ ڤد كجادين لاڠيت دان بومي، دان ڤد ڤرتوكرن مالم دان 
باݢي   ) اهللا  رحمة  كلواسن  دان  كبيجقسانا ءن  )ككواساءن،  تندا2  اد  سياڠ، 
اورڠ يڠ برعقل. )يا ءيت( اورڠ يڠ مڽبوت دان مڠيڠتي اهللا  سماس مريک برباريڠ 
مڠيريڠ، دان مريک ڤولا مميكيركن تنتڠ كجادين لاڠيت دان بومي )سمبيل بركات(: 
“واهاي توهن كامي! تيدقله اڠكاو منجاديكن ڤركارا2 اين دڠن سيا2، مها سوچي 

اڠكاو، مک ڤليهاراله كامي درڤد عذاب اڤي نراک.”
)سورة اآل عمران:190-191(

كونسيڤ معرفة هللا برسرتا دليل

: فرمان اهللا 

5.1.1

فاءيده

﴿

﴿

23
 معرفة هللا �ساس 

د�لم كهيدوڤن

امام الغزالي  ممبهاݢيكن معرفة اهللا كڤد دوا بهاݢين:
معرفة ذ�ت – ڤڠتاهوان بهاوا اهللا  وجود دڠن سنديريڽ، تيدق برانق دان تيدق 	 

دڤرانقكن سرتا تيدق اد يڠ سروڤا دڠنڽ. 
 معرفة صيفت – ڤڠتاهوان بهاوا اهللا  مها هيدوڤ، مها مڠتاهوءي، مها كواس، 	 

. مها مندڠر، مها مليهت دان لاءين2 صيفت كسمڤورناءن يڠ دميليقي اهللا 

تاهوکه �ند�؟

ية
ام

سل
ة �إ

يد
عق
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ڤڠرتين تقليد  

بهاس : براصل درڤد ڤركاتاءن َقَلَدُه ياءيت ملتقكن سسواتو دليهير يڠ مليڠكوڠيڽ.

آَمِدي دالم لَِسان �لَعَرِب، تقليد اياله ڤڠعملن يڠ برساندركن ڤنداڤت اورڠ  �يستيله : منوروت الا
لاءين تنڤا دسرتاءي حجه. امام الَغَزالِي  ڤولا برڤنداڤت تقليد اياله منريما سسواتو ڤنداڤت تنڤا 
مڠتاهوءي السن اتاو حجه. مک كيت بوليه روموسكن، تقليد برمقصود منريما �تاو مڠمبيل 
. ڤند�ڤت �ورڠ لاءين تنڤا مڠتاهوءي حجهڽ مڠيكوت �لقرء�ن �تاو �لسنة رسول هللا 

حكوم برتقليد  

امام الَبيُجوِري  دالم كتاب �لَحاِشَية �لَبيُجورِي َعَلى َجوَهَرة �لتَّْوِحيد تله مڠهورايكن بهاوا 
ڤارا علماء تله بربيذا ڤنداڤت دان ڤندڠن بركناءن ايمان اورڠ برتقليد:

تيدق بوليه برتقليد - تراوتام دالم عقيدة كران اورڠ يڠ برتقليد دالم عقيدة دكيرا كفور.

بوليه برتقليد - تتاڤي بردوسا سساأورڠ ايت اڤابيلا تروس برتقليد سدڠكن دي ممڤو اونتوق 
مڠكاجي ڤركارا ترسبوت.

ڤند�ڤت يڠ ڤاليڠ ر�جح �د�له ڤند�ڤت يڠ كدو� كران واجب باݢي سساأورڠ يڠ بركممڤوان 
اونتوق بلاجر دان تيدق برڤݢڠ سماتا-مات دڠن تقليد كران بوليه ممبوک رواڠ كسامرن دان 

ككليروان درڤد كونسيڤ اإسلام يڠ سبنر.

مقصودڽ: دان اڤابيلا دكاتاكن كڤد مريک: “ايكوتيله اڤ يڠ تله دتورونكن اوليه 
اهللا”، مريک منجواب: “)تيدق(، بهكن كامي هاڽ منوروت اڤ يڠ داتوق نينيق 
كامي لاكوكن.” ڤاتوتكه )مريک منوروتڽ( والاوڤون داتوق نينيق مريک تيدق ممهمي 
(؟ )اڤ ڤون تنتڠ ڤركارا2 اݢام(، دان تيدق ڤولا منداڤت ڤتونجوق هداية )درڤد اهللا 
)سورة البقرة: 170(

1

2

ڤندڠن علماء تنتڠ كونسيڤ تقليد د�ن حكومڽ د�لم معرفة هللا

: فرمان اهللا 

5.1.3

﴿
﴿

تاهوکه �ند�؟

1

وحي يڠ دتورونكن اوليه اهللا  ملالوءي ڤارا نبي p كڤد اومت ماءنسي منرڠكن تنتڠ اهللا  
سباڬاي توهن يڠ مها اسا دان ڤنچيڤتا سكالين عالم.

. ستياڤ ڤركارا  اهللا  منورونكن وحي اونتوق ممبيمبيڠ ماءنسي كاأره كبنرن دان مڠنل اهللا 
يڠ مليبتكن اوروسن ماءنسي دجلسكن دالم القرءان. دڠن مڠݢوناكن دليل وحي، ماءنسي اكن 

داڤت منچاڤاي معرفة اهللا دڠن ڤنوه كسدرن.

مخلوق  سباݢاي  ماءنسي  منچيڤتاكن  تله  اهللا   اياله  ماءنسي  ترهادڤ  اݢوڠ  انوݢره  انتارا 
ملتقكن  تله  اإسلام  اين،  ماءنسي  اوليه  دميليقي  يڠ  عقل  كاأيستيمواءن  دسببكن  برعقل.  يڠ 
دجاݢ. ڤرلو  يڠ  �لَشِريَعة  َمَقاِصد  ساتو  ساله  سباݢاي  عقل  ممليهارا  ياءيت  �لَعْقِل  ِحْفُظ 

عقل ماءنسي ساڠت ترباتس دان تيدق ممڤو برفيكير مڠناءي ڤركارا يڠ دلوار دري عالم ڽات 
، عالم برزخ، هاري قيامة، عالم ملائكة دان سباݢايڽ. اوليه ايت، ماءنسي  سڤرتي ذات اهللا 
ممرلوكن ڤتونجوق اهللا  ياءيت وحي اونتوق مڠنل اهللا  دان منرڠكن ڤركارا۲ يڠ غاءيب.

اڤاكه يڠ دمقصودكن دڠن َمَقاِصد �لَشِريَعة؟
ڤركاتاءن َمَقاِصد براصل درڤد ڤركاتاءن َقَصَد يڠ برمقصود ڤݢڠن اتاو ڤونچا.	 
ماناكالا �لَشِريَعة براصل درڤد ڤركاتاءن َشرََع يڠ برمقصود سومبر اءير يڠ تيدق ڤرنه 	 

ڤوتوس دان تروس مڠالير.
منوروت علماء فقه، َمَقاِصد �لَشِريَعة برمقصود معنا دان توجوان يڠ دكهندقي شرع 	 

دالم منشريعتكن سسواتو حكوم باݢي منجامين كمصلحتن ماءنسي مرڠكومي كڤرلوان 
اساسي )َضُرورِيَّة( يڠ ممليهارا اݢام، ڽاوا، عقل، كتورونن دان هرتا ماءنسي.

2

منديديق ماءنسي سوڤايا سنتياس برفيكيرن ڤوسيتيف  3

منرڠكن تنتڠ ڤركار�۲ غاءيب  4

ڤر�نن وحي د�لم ممبيمبيڠ عقل مڠنل هللا     

مڠاجق ماءنسي ملقساناكن شريعة هللا  

ممبيمبيڠ عقل ماءنسي �ݢر منچاڤاي معرفة هللا  

5.1.2

ية
ام

سل
ة �إ

يد
عق

ية
ام

سل
ة �إ

يد
عق
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اݢام  اداله  اإسلام   – ترهيندر درڤد كسستن د�ن كلالاين د�لم ملقساناكن تڠݢوڠجو�ب 
اسڤيک  دالم سموا  ماءنسي  ممبيمبيڠ  دان  مڠاجر  دڠن  درڤد كسستن  ماءنسي  مڽلامتكن  يڠ 

 . كهيدوڤن. كسموا ڤركارا ترسبوت براد دالم ساتو ليڠكوڠن مڠنل اهللا 

تله  توحيد  منيڠكتكن كاأيمانن د�ن منجادي �ورڠ يڠ برجاي ددنيا د�ن �خيرة – علماء 
ين َمْعِرَفُة هللا ياءيت ترس كڤد مڠنل اݢام  مڠݢاريسكن ساتو ڤندوان كڤد اومت اإسلام: َ�وَُّل �لدِّ

 . اياله كيت مڠنل اهللا  ملالوءي ڤمهمن ترهادڤ كسموا صيفت كسمڤورناءن اهللا 

ملاهيركن مشاركت يڠ لبيه طاعة كڤد هللا  – مڠنل تندا كبسرن دان كبيجقساناءن اهللا  
اكن منجاديكن مشاركت ڤيكا دڠن توݢس يڠ واجب دلقساناكن سڤرتي مڠعملكن امر معروف 

نهي موڠكر دالم كهيدوڤن برمشاركت.

ملاهيركن ر�س شكور �تس نعمت كهرمونين د�لم مشاركت – كهرمونين يڠ دكورنياكن 
دڠن  مشاركت  اوليه  دترجمهكن  هاروس  يڠ  اهللا   الرَِّحيم  دان  الرَّْحَمن  صيفت  تندا  اداله 

منشوكوري نعمت ترسبوت دان براوسها اونتوق مڠوكوهكنڽ.
 

اكن  اهللا   مڠنل  يڠ  نݢارا  ڤميمڤين   – برسيه  د�ن  عاديل  دڠن  برجالن  نݢار�  ڤنتدبيرن 
منجاءوهي ڤركارا يڠ دلارڠ سڤرتي رسواه دان ڤچه امانه دان منجاديكن ايمان دان تقوى كڤد 

. اهللا  سباݢاي اساس ڤنتدبيرن كران يقين دڠن جنجي دان بالسن اهللا 

ملاهيركن سبو�ه نݢار� َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر – رعيت اكن منچونتوهي ڤميمڤين يڠ ممهمي 
كونسيڤ معرفة اهللا كران كسوڠݢوهن دالم ملقساناكن تڠݢوڠجواب. حاصيلڽ، سبواه نݢارا 

َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر سڤرتي يڠ تركاندوڠ دالم القرءان داڤت دباڠونكن.

كڤنتيڠن معرفة هللا �ونتوق منيڠكتكن كاأيمانن 

تاهوکه �ند�؟

َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر برمقصود نݢري يڠ باءيق دان توهن يڠ مها ڤڠمڤون. اهللا  تله 
مڠوتوسكن نبي سليمان  كنݢري َسَباأ يڠ دڤرينته راتو بلقيس دان منجاديكنڽ نݢري 

يڠ ملتقكن ايمان دان تقوى كڤد اهللا  سباݢاي اساس ڤمرينتهن. نݢري َسَباأ دݢمبركن 
سباݢاي نݢري يڠ دليمڤهي نعمت كورنياءن اهللا  سرتا ڤندودوق يڠ سلالو برشكور.

�ينديۏيدو
ت 

شارك
م

نݢار� 

5.1.4

ية
ام

سل
ة �إ

يد
عق

تاهوکه �ند�؟

�أوُلو �ْلاأ ْلَباِب اياله ݢولوڠن يڠ مڠݢوناكن عقل دڠن سمڤورنا اونتوق مڠكاجي سهيڠݢ ممڤو 	 
ملتقكن سݢالا ڤركارا ڤد ڤرسڤيكتيف يڠ بتول.

ݢولوڠن اين مڠݢوناكن عقل اونتوق مڠنل كاأݢوڠن، كبيجقساناءن دان كعاديلن اهللا  دڠن 	 
توندوق دان  َشْرِعَية )حكوم( سهيڠݢ مريک  ايات  اتاو  )ڤنچيڤتاءن(  َكْونَِية  ايات  منليتي 

. طاعة كڤد اهللا 

�وسها د�ن تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن باڬي منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي 
معرفة هللا د�لم كهيدوڤن

5.1.5

برتدبر مڠكاجي ايات۲ اهللا  سڤرتي ݢولوڠن �أوُلو �ْلاأ ْلَباِب اونتوق منيڠكتكن تاهڤ    
كاأيمانن سهيڠݢ منجادي ڤاتوه، توندوق دان طاعة كڤد ڤنچيڤتاڽ.  

ممبوات ڤڽليديقن علميه دالم بيدڠ عقيدة سوڤايا ممڤو منڠكيس سبارڠ انچمن موسوه    
اإسلام يڠ سنتياس براوسها اونتوق مڠهنچوركن دان مراݢوكن ڤميكيرن اومت اإسلام.  

�ينديۏيدو

ممڤرباڽقكن حلقة علمو خصوصڽ دالم بيدڠ عقيدة سوڤايا مشاركت ممهمي دڠن لبيه    
مندالم كونسيڤ معرفة اهللا دان دترڤكن دالم كهيدوڤن اݢر كاأيمانن داڤت دتيڠكتكن.  
سنتياس مڠحياتي َمَقاِصد �لَشِريَعة دڠن مڠمبيل چقنا حال احوال مشاركت سكليليڠ    
دڠن ممليهارا اݢام اݢر ستياڤ ورݢ مشاركت داڤت ڤريهاتين دان ممبنتو انتارا ساتو    

سام لاءين جک برلاكو ڤڽليويڠن عقيدة.  

مشاركت

منكنكن كقواتن ايمان دان علمو دالم نݢارا كران كماجوان يڠ ددوروڠ اوليه اسڤيک    
كتقواءن ملالوءي معرفة اهللا اكن منجاديكن نݢارا معمور دان منداڤت ڤڠمڤونن اهللا     

سجاجر دڠن كونسيڤ َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر.  
منرڤكن عنصور عقيدة يڠ منتڤ دالم سيستم ڤنديديقن اݢر ستياڤ موريد دلڠكڤي دڠن    

ڤرينسيڤ كاأيمانن ملالوءي معرفة اهللا اݢر برتڤتن دڠن عقيدة اهل السنة والجماعة.   

نݢار� 
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چابر ميند�

1

2

3

4

5

سباݢاي ساأورڠ موريد، باݢايماناكه ڤمهمن ترهادڤ كونسيڤ معرفة اهللا داڤت ممبنتو 
اندا برجاي دالم ڤلاجرن؟

ڤد ڤنداڤت اندا، اڤاكه كڤنتيڠن كونسيڤ تقليد ترهادڤ مشاركت؟

مڠاڤاكه ڤلقساناءن كونسيڤ َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر ڤنتيڠ اونتوق منجامين كمصلحتن 
رعيت سسبواه نݢارا؟ 

برداسركن ايات داأتس، باݢايماناكه كجادين دان ڤنچيڤتاءن ماءنسي منجاديكن 
؟ ترڠكن حجه اندا باڬي مڽوكوڠ  كيت لبيه يقين تنتڠ ككواساءن دان كهيبتن اهللا 

ڤرڽاتاءن داأتس.

 

برداسركن فكتا داأتس، مڠاڤاكه ماءنسي ماسيه ممرلوكن وحي اونتوق مڠنل اهللا  
سدڠكن ماءنسي تله داأنوݢرهكن عقل فيكيرن بربنديڠ مخلوق لاءين؟

مقصودڽ: سسوڠݢوهڽ كامي تله منچيڤتاكن ماءنسي دڠن سباءيق-باءيق كجادين.
                            )سورة التين: 4(

اهللا  مڠوتوسكن رسول اهللا  اونتوق ممباوا شريعة اإسلام يڠ سجاݢت منروسي 
وحي اونتوق دجاديكن سومبر ڤندوان كڤد ماءنسي مڠنل اهللا  سباݢاي ڤنچيڤتا.

﴿﴿

س
مب

 �ي
لا

سي
�كتيۏيتي

Number Head TogetherPAK21 1

س
مب

 �ي
لا

كونسيڤ نݢارا سي

َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر

موريد دبهاݢيكن مڠيكوت كومڤولن. جومله موريد ايديال باݢي ستياڤ )(( 
كومڤولن اداله سراماي امڤت اورڠ.

ستياڤ اهلي كومڤولن اكن دبريكن نومبور 1-4.)(( 
ݢورو اكن مڠموكاكن سوءالن اتاو ڤرمسئلهن كڤد كلس برداسركن توڨيک:)(( 

موريد اكن دبريكن ماس اونتوق بربينچڠ مڠناءي جواڤن ترسبوت دالم )(( 
كومڤولن ماسيڠ۲. ستياڤ كومڤولن مستيله ممستيكن سموا اهلي كومڤولن 

ممڤوڽاءي تاهڤ ڤمهمن يڠ سام.
ݢورو اكن مڽبوت ساتو نومبور سچارا رمبڠ.چونتوهڽ: نومبور 4.)(( 
سموا موريد يڠ دنومبوركن 4 مستيله مڠڠكت تاڠن دان منجواب سوءالن يڠ )(( 

تله داأجوكن.
ݢورو بوليه ممڠݢيل موريد دڠن كوءورديناسي نومبور سڤرتي: موريد نومبور )(( 

4 درڤد كومڤولن 3.
ݢورو ڤرلوله منداڤتكن سباڽق موڠكين جواڤن درڤد موريد سبلوم ممبوات )(( 

كسيمڤولن كڤد جواڤن يڠ تله دبوات.

توڨيک سوء�لن

كونسيڤ معرفة اهللا 1
ڤرانن وحي دالم مڠنل اهللا  2

كڤنتيڠن معرفة اهللا اونتوق منيڠكتكن كاأيمانن 3

چارا منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي ڤمهمن كونسيڤ 
معرفة اهللا

4

كونسيڤ نݢارا َبۡلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر  5
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�فعال هللا د�ن �فعال �لعباد24

تاهوکه �ند�؟
: فرمان اهللا 
﴿﴿

مقصودڽ: سسوڠكوهڽ ڤركاتاءن كامي كڤد سسواتو اڤابيلا كامي كهندقي، 
هاڽاله كامي بركات كڤداڽ: “جاديله اڠكاو!” مک منجاديله اي. 

)سورة النحل: 40(

س
مب

 �ي
لا

مڠاڤاكه كيت ڤرلو بردعاء جک سي

؟ تله دتقديركن اوليه اهللا 

كجادين سياڠ دان مالم، بنچان عالم، ڤاسڠ 

سوروت لاءوتن دان لاءين۲ يڠ برلاكو دباوه 

. ككواساءن اهللا 

ڤربواتن ماكن دان مينوم، سيكڤ راجين دان 

مالس دان سباݢايڽ.

افعال اهللا اتاو ڤربواتن اهللا  اياله ستياڤ 

كجادين يڠ برلاكو دعالم اين دڠن كهندق 

. دان ارهن اهللا 

افعال العباد اتاو ڤربواتن ماءنسي اياله ستياڤ 

كڤد  برݢنتوڠ  ماءنسي  تيندقن  دان  ڤربواتن 

اوسها دان اختيار ماءنسي سنديري.

دليل  

مقصودڽ: سدڠكن اهللا  يڠ منچيڤتاكن كامو دان ڤركارا2 يڠ كامو لاكوكن ايت.
)سورة الصافات: 96(

دليل  

5.2.1

: فرمان اهللا 

: فرمان اهللا 

ڤڠرتين �فعال هللا د�ن �فعال �لعباد برسرتا چونتوه

﴿

مقصودڽ: دان )ايڠتله( تيدقله كامي منجاديكن لاڠيت دان بومي سرتا سݢالا 

داأنتاراڽ سچارا ماءين2.
أنبياء: 16( )سورة الا

﴿﴿

﴿

�فعال هللا

�فعال �لعباد

چونتوهڤڠرتين 

چونتوهڤڠرتين 
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هللا  منچيڤتاكن ماءنسي يڠ ممڤوڽاءي كهندق د�ن كقو�تن �ونتوق ممبو�ت ڤيليهن  	. 

ماءنسي بوليه مميليه اونتوق بكرجا دڠن راجين اتاو سباليقڽ. بݢيتو جوݢ دڠن ساأورڠ 
موريد يڠ ممڤو اونتوق مميليه سام اد ايڠين بلاجر دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه اتاو منجادي 

سمبيل ليوا دان ڤرلو مڽدري كسن2 يڠ اكن ترحاصيل درڤد ڤيليهن ترسبوت.

ڤيليهن ماءنسي يڠ برلاكو �د�له دڠن �يذين هللا   	. 

 ماءنسي مميليه اونتوق ملاكوكن سسواتو ڤركارا اتاو ڤربواتن برڤندوكن عقل دان وحي، 

: . فرمان اهللا  نامون سمواڽ برلاكو دڠن ايذين اهللا 

مقصودڽ: دان كامو تيدق داڤت مننتوكن كماهوان كامو )مڠناءي سسواتو ڤون(، كچوالي 
، توهن يڠ ممليهارا دان منتدبير سكالين عالم. دڠن چارا يڠ داأتور اوليه اهللا 

)سورة التكوير: 29(

ماءنسي ممڤوڽاءي ڤيليهن دان كهندق مريک سنديري دالم ملاكوكن سسواتو مڠيكوت    
. سكيراڽ اهللا  تيدق مڠيذينكن سسواتو ڤركارا ترجادي، مک ڤركارا ايت        ايذين اهللا 

     تيدق اكن برلاكو دان ايت اداله كتنتوانڽ.

�فعال �لعباد تربهاݢي كڤد دو� بهاݢين ياءيت:

�ِْجَبارِي -  سسواتو ڤركارا يڠ برلاكو بوكن اتس ڤيليهن دان كهندق ماءنسي سڤرتي 	 
كچاچتن ڤد اڠݢوتا توبوه، ورنا كوليت، دڽوتن نادي دان لاءين۲ لاݢي.

�ِْخِتَيارِي - سسواتو يڠ برلاكو اتس كماهون، ڤيليهن دان كهندق ماءنسي سڤرتي ماكن دان 	 
مينوم، راجين، مالس دان سباݢايڽ.

�فعال هللا دري �سڤيک كبيجقساناءن د�ن ككو�ساءن هللا 

5.2.2

﴿﴿

كتتڤن يڠ تله دتنتوكن اوليه اهللا  كڤد مخلوق سجق ازلي لاݢي سڤرتي اجل، رزقي 
دان بوروق باءيق ماءنسي.

سسواتو ڤركارا يڠ برلاكو اتاو يڠ اكن برلاكو كڤد ماءنسي اداله دالم ليڠكوڠن علمو  	
: . فرمان اهللا  اهللا 

مقصودڽ: اهللا  مڠتاهو ءي اكن اڤ يڠ دكاندوڠ اوليه ستياڤ ايبو، دان مڠتاهو ءي 
اڤ يڠ كورڠ دري يڠ دكاندوڠ دالم رحيم ايت اتاو اڤ يڠ لبيه. دان تياڤ2 سسواتو 

دتتڤكن دسيسيڽ دڠن قدر يڠ ترتنتو.
                                                                     )سورة الرعد: 8( 

ماءنسي ڤرلو يقين بهاوا اهللا  بركواس دڠن قدرة دان ارادتڽ منجاديكن دان مننتوكن  	
: سسواتو ڤركارا. ماءنسي هاڽ براختيار اتاو براوسها دڠن دسرتاءي دعاء. سبدا نبي 

ِه. ، اأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: َلا ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بِالَْقْدِر َخْيِرِه َوَشرِّ َعْن َجابِر 
)رواه اأحمد(

، بهاوا نبي  برسبدا: تيدق برايمان سساأورڠ ايت سهيڠݢ  مقصودڽ: درڤد جابر 
دي برايمان دڠن قدر باءيق دان قدر بوروقڽ.

)روايت اأحمد(

هوبوڠن �نتار� قضاء د�ن قدر دڠن �فعال هللا د�ن �فعال �لعباد 

ڤلقساناءن كتنتوان اهللا  سجق ازلي لاݢي سڤرتي كجادين سياڠ دان مالم، هيدوڤ 
دان ماتي، ماتاهاري تربيت دري سبله تيمور دان تڠݢلم دسبله بارت دان لاءين۲ لاݢي.

ڤڠرتين قدر

ڤڠرتين قضاء

5.2.3
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ڤمبهاڬين قضاء ُمْبَرم سي
دان قضاء ُمَعلَّق

﴿﴿
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تاهوکه �ند�؟

كيت ملتقكن ساتو هارڤن كڤد اهللا  اونتوق منچاڤاي چيتا۲. سݢالا يڠ برلاكو اداله برداسركن 
كتتڤن درڤد اهللا  سام اد باءيق اتاو بوروق يڠ ممڤوڽاءي باڽق حكمه دسباليقڽ. 

سنجات يڠ ڤاليڠ امڤوه دان ڤاليڠ بسر اونتوق ماءنسي مموهون كڤد اهللا  اياله دعاء كران ممڤو 
منولق قضاء سدڠكن عبادة۲ دان عملن2 لاءين تيدق داڤت ملاكوكنڽ.

سسواتو ايت برلاكو برداسركن اسباب. چونتوهڽ ساأورڠ موريد ڨرلو بلاجر برسوڠڬوه-سوڠڬوه 

اونتوق برجاي دالم ڤڤريقساءن. مستحيل كجاياءن دكچاڤي تنڤا براوسها ترلبيه دهولو.

 . ڤرتولوڠن اهللا  لمه دان ممرلوكن  ترباتس كران ماءنسي ساڠت  ڤرلاكوان ماءنسي ساڠت 
ستياڤ يڠ برلاكو اداله دڠن ايذين اهللا  دان ماءنسي تيدق بوليه سومبوڠ دڠن كجاياءن اتاو 

انوݢره يڠ دميليقيڽ.

هوبوڠن �نتار� قضاء د�ن قدر دڠن �وسها، دعاء د�ن توكل

ترداڤت ببراڤ اليرن يڠ ممبحثكن مڠناءي افعال العباد:
�هل �لسنة و�لجماعة:	 
�لاأَشاِعَرة: اهللا  منجاديكن قدرة دان ارادة كڤد ماءنسي دان دبري كواس مميليه اونتوق  -

 . ملاكوكن ڤركارا ترسبوت برسسواين دڠن كاأيذينن اهللا 
�لَماتُِرِدَية: ڤربواتن ماءنسي ترتعلوق كڤد قدرة اهللا  دان ماءنسي ڤرلو براوسها. -
ُمْعَتِزَلة: ماءنسي بركواس ڤنوه ملاكوكن سبارڠ ڤربواتن دڠن قدرة دان ارادة يڠ دبري 	 

. ڤندڠن اين سست دان مروسقكن عقيدة. اوليه اهللا 
 	 . َقَدرَِية: ماءنسي بركواس ڤنوه ملاكوكن سبارڠ ڤربواتن تنڤا سبارڠ هوبوڠن دڠن اهللا 

ڤندڠن اين سست دان مروسقكن عقيدة.
َجَبِرَية: سموا ڤربواتن اداله دڠن كهندق اهللا  سماتا-مات. ماءنسي تياد كواس لڠسوڠ 	 

دالم ستياڤ ڤيليهن. ڤندڠن اين سست دان مروسقكن عقيدة.

بر�يمان كڤد قضاء د�ن قدر تيدق منافيكن �وسها د�ن توكل

د�ڤت مڠاݢوڠكن ككو�ساءن هللا  

هوبوڠن يڠ قو�ت �نتار� قضاء د�ن قدر سرتا دعاء

مڽدري كلمهن د�ن ككورڠن ديري سرتا ترهيندر درڤد صيفت سومبوڠ

5.2.4214

�وسها د�ن تيندقن باݢي منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي ڤمهمن 
كونسيڤ �فعال هللا د�ن �فعال �لعباد 

. سݢالا چيڤتاءنڽ يڠ اد دلاڠيت   سنتياس مرنوڠ دان منتدبر تندا۲ ككواساءن اهللا   
دان دبومي منونجوقكن بتاڤ هيبت دان اݢوڠڽ كونسيڤ افعال اهللا ڤد مخلوقڽ.  

. اڤابيلا مڠرجاكن سسواتو   اوسها، توكل دان رضا سرتا برشكور دڠن كتنتوان اهللا   
ڤركارا، كيت ڤرلو يقين بهاوا كيت ممڤو براوسها تتاڤي اهللا  يڠ اكن مننتوكن كجاياءن    

دان حاصيل ڤكرجاءن ترسبوت.   

�ينديۏيدو

سنتياس مڠاداكن ڤروݢرم كسدرن دان بيمبيڠن باݢي اهلي مشاركت يڠ مڠهادڤي تكانن    
هيدوڤ عاقبة مصيبة يڠ برلاكو اݢر مريک يقين ترداڤت حكمه دسباليقڽ.  

ايبو باڤ هندقله ممستيكن انق۲ مريک تيدق برڤوتوس اس دان سنتياس براوسها.     
صيفت براوسها دان برتوكل دالم مڠجر چيتا۲ امت دݢالقكن دالم اإسلام كران سموا    

. ڤركارا ترايكت دڠن قضاء دان قدر اهللا   

مڽدياكن خدمت كاءونسليڠ درڤد ڤاكر كاءونسلور يڠ برتولياه سوڤايا رعيت يڠ دتيمڤا    
مصيبة داڤت مڠوروسكن مسئله مريک دڠن باءيق دان منريما قضاء دان قدر اهللا     

دڠن تنڠ باݢي منجامين كسجهتراءن دان كاأمانن.  

مڽالوركن بنتوان كڤد رعيت يڠ ممرلوكن اڤابيلا دتيمڤا سبارڠ بنچان اتاو مصيبة اونتوق    
مڠورڠكن ببنن مريک.  

مشاركت

نݢار� 

5.2.5
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�كتيۏيتي
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موريد سچارا بركومڤولن مڠحاصيلكن ڤتا ميندا يڠ منرڠكن تنتڠ كونسيڤ قضاء ُمْبَرم 
 .)Prezi( دان قضاء ُمَعلَّق مڠݢوناكن اڤليكاسي ڤريزي

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين افعال اهللا دان افعال العباد 1

ڤمبهاݢين افعال العباد سرتا كاءيتن دڠن افعال اهللا 2

افعال اهللا دان افعال العباد سرتا هوبوڠنڽ دڠن قضاء دان قدر 3

هوبوڠن انتارا قضاء دان قدر دڠن اوسها، دعاء دان توكل 4

موريد دبهاݢيكن كڤد امڤت كومڤولن كچيل مڠيكوت نومبور.)(( 

موريد دڤچهكن مڠيكوت نومبور ماسيڠ۲.)(( 

باهن اكن دبريكن كڤد موريد دالم بنتوق تيک س دان ستياڤ موريد ڤرلو )(( 
ممهمي دان مڠواساءي معلومت ترسبوت برسام اهلي لاءين.

موريد يڠ براد دالم كلومڤوق ڤاكر اكن كمبالي ككومڤولن اصل اونتوق )(( 
ممبيمبيڠ اهلي لاءين.

 )e( ستله سلساي، موريد دبري ڤلواڠ اونتوق مڽاتاكن سچارا اينديۏيدو تنتڠ
اڤ يڠ مريک ڤلاجري.

موريد ممبوات كاجين كڤوستاكاءن تنتڠ كونسيڤ قضاء دان قدر منوروت اليرن 
أَشاِعَرة، الَماتُِرِدَية، ُمْعَتِزلَة، َقَدِرَية دان َجَبِرَية.  الا

ڤيليه ساتو اليرن باݢي ستياڤ كومڤولن. )(( 
بنتڠكن حاصيل كاجين دهادڤن كلس.)(( 

س
مب

 �ي
لا

ڤربحثن مڠناءي قضاء ُمْبَرم سي
دان قضاء ُمَعلَّق

چابر ميند�

1

4

2

5

3

باݢايماناكه كونسيڤ افعال اهللا منجادي تندا كبيجقساناءن اهللا  كاأتس ڤنچيڤتاءنڽ؟

. ترڠكن چارا يڠ بتول اونتوق برتوكل كڤد اهللا 

اڤاكه حكمه ترهادڤ ڤمهمن كونسيڤ افعال العباد كڤد اينديۏيدو اݢر تيدق برتنتڠن 
دڠن كونسيڤ افعال اهللا؟

برداسركن ايات داأتس، باݢايماناكه اندا بوليه مڠعملكن ايات داأتس دالم كهيدوڤن 
اندا اݢر منجادي ڤلاجر يڠ چمرلڠ دالم ڤلاجرن؟

برداسركن ايات داأتس، كيت هندقله براوسها دان براختيار دالم سموا ڤركارا سدڠكن 
مڽوكوڠ  باݢي  اندا  جلسكن حجه  سساأورڠ.  قدر  دان  قضاء  منتڤكن  تله  اهللا  

ڤرڽاتاءن داأتس.

 . اهللا  كڤد  برتوكلله  مک  تيكد،  ممبولتكن  تله  كامو  اڤابيلا  مک  مقصودڽ: 
سسوڠݢوهڽ اهللا  مڽوكاءي اورڠ يڠ برتوكل كڤداڽ.

)سورة اآل عمران: 159(

، نسچاي اهللا  اكن منچوكوڨكنڽ. مقصودڽ: دان بارڠسياڤا برتوكل كڨد اهللا 
)سورة الطلاق: 3(

﴿...﴿

﴿......﴿
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كونسيڤ ڤهالا د�ن دوسا 25

س
مب

 �ي
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جک كيت برنية جاهت سي
تتاڤي تيدق ملاكوكنڽ، 

اداكه كيت منداڤت ڤهالا؟

اورڠ يڠ ممبوات كباءيقن والاوڨون سبرت ذره، ڤستي اهللا  اكن ممبالسڽ دڠن ڤهالا. بڬيتو 
جوݢ دڠن كموڠكرن يڠ دلاكوكن والاوڨون سبرت ذره، ڤستي اكن دبالس دڠن دوسا دان عذاب 
داأخيرة. بالسن اين اكن منجادي نراچ كاأيمانن سساأورڠ سام اد مريک ڤرچاي دڠن امارن اهللا  

 : اتاو تيدق. فرمان اهللا 

اكن  دي  نسچاي  ڤون،  ذره  سبرت  كباءيقن  مڠرجاكن  يڠ  بارڠسياڤا  مقصودڽ: 
مليهت )بالسنڽ(. دان بارڠسياڤا يڠ مڠرجاكن كجاهتن سبرت ذره ڤون، نسچاي 

دي اكن مليهت )بالسنڽ( ڤولا.

كونسيڤ ڤهالا د�ن دوسا

ݢنجرن باءيق يڠ دكورنياكن 
اوليه اهللا  كڤد ماءنسي 
كران مماتوهي ڤرينتهڽ دان 

منجاءوهي لارڠنڽ. 

بالسن بوروق درڤد اهللا  
كران ملاكوكن سسواتو 

يڠ دلارڠ اوليه اهللا  اتاو 
منيڠݢلكن ڤرينتهڽ.

�لَذْنُب، �لَخِطيَئُة، �لَسيَِّئُة، �لثََّو�ُب دان �لاأْجُر.
ْثُم. �لِعْصَياُن، �لَفَساُد دان �لاإِ

مڠرجاكن صلاة، برصدقه، 
منونتوت علمو دان لاءين۲.

ممبونوه، درهاک كڤد ايبو 
باڤ، مڠومڤت دان لاءين۲.

حكومن اتاو بالسن بوروق.ݢنجرن اتاو بالسن باءيق. 
مقصود دري 
سݢي بهاس

مقصود دري 
سݢي �يستيله

�يستيله لاءين 
د�لم �لقرء�ن

چونتوه

دوساڤهالا

5.3.1

)سورة الزلزلة: 7-8(

﴿﴿
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ڤمبهاݢين دوسا

سݢالا كسالهن يڠ براد دلوار باتسن حكوم حد دان سيقساءن داأخيرة يڠ مان لارڠنڽ  	
. تيدق دسرتاءي دڠن انچمن كموركاءن دان سيقساءن درڤد اهللا 

	  : كباءيقن بوليه مڠهاڤوسكن دوسا۲ كچيل يڠ كيت لاكوكن. فرمان اهللا 

مقصودڽ: سسوڠڬوهڽ ڤربواتن2 يڠ باءيق ايت مڠهاڤوسكن )دوسا( ڤربواتن2 يڠ بوروق.
)سورة هود: 114(

دوسا كچيل 

تاهوکه �ند�؟
مقصود توبة دري سݢي بهاس اياله كمبالي. ماناكالا مقصود 
توبة دري سݢي ايستيله اياله كمبالي طاعة كڤد اهللا  دان 
اتاو كچيل  بسر  دوسا  ترهادڤ  برسوڠݢوه-سوڠݢوه  مڽسل 
باݢي  برتوبة  . حكوم  اهللا  درڤد  كاأمڤونن  مموهون  سرتا 

ساأورڠ مسلم اداله واجب.

 تندا اهللا  منريما 
توبة سساأورڠ

س
مب

 �ي
لا

سي

5.3.1

﴿......﴿

ستياڤ دوسا يڠ دسبوت دالم القرءان دان حديث سرتا داأخيري سبوتنڽ دڠن انچمن   	  
. چونتوه دوسا بسر: اڤي نراک اتاو منداڤت كموركاءن دان سيقساءن اهللا   

ْبَع الُْموبَِقاِت ِقيَل: َيا َرُسوَل    ، اأنَّ َرُسوَل اهللا  َقاَل: اْجَتِنُبوا السَّ َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة   

   ، ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اهللا اإِلَّا بِالَْحقِّ ْرُك بِاهللا، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ اهللا، َوَما ُهنَّ  
َبا، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف الُْمْحِصَناِت الَْغاِفَلاِت    َواأْكُل َماِل الَْيِتيِم َواأْكُل الرِّ  

الُْمْؤِمَناِت.  
)رواه البخاري ومسلم(

، رسول اهللا  برسبدا: جاءوهيله توجوه دوسا يڠ ممبيناساكن.  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
ڤارا صحابت برتاڽ: واهاي رسول اهللا، اڤاكه دوسا ايت؟ رسول اهللا  منجواب: شيريک 
اهللا  كچوالي دڠن حق،  اوليه  يڠ دحرامكن  ڽاوا  ممبونوه  ، سيحير،  اهللا  ترهادڤ 
يڠ  وانيتا موءمن  منودوه  دان  ڤڤراڠن  لاري كتيک  رباء،  يتيم، مماكن  انق  مماكن هرتا 

منجاݢ كحرمتنڽ ملاكوكن زنا.
)روايت البخاري دان مسلم(    

دوسا بسر

فكتور2 يڠ ممباو� كڤد ڤهالا د�ن دوسا 

ممبوات  براوسها  سنتياس 
مماجوكن  اونتوق  كباءيقن 
عملن  ممبوات  دڠن  ديري 
منيڠݢلكن  سرتا  برفاءيده  يڠ 

عملن سيا۲.

منچاري راكن يڠ باءيق كران مريک اكن منݢور 
ملاكوكن كسالهن.  منصيحتي جک كيت  دان 
داڤت  جوݢ  باءيق  يڠ  الرحيم  صلة  هوبوڠن 
ممباڠونكن مشاركت اإسلام يڠ سنتياس مڽرو كڤد 

كباءيقن دان منچڬه كموڠكرن. 

علمو  مندالمي  اونتوق  براوسها 
ڤڠتاهوان يڠ سچوكوڤڽ ملالوءي 
يڠ  مريک  كران  علمو  مجليس 
علمو  مجليس  مڠيكوتي  راجين 
ديري  ممڤرباءيقي  سنتياس  اكن 

انتوق منجادي لبيه باءيق.

صدقه  دان  كباجيقن  عمل  ممڤرباڽقكن 
جارية سباݢاي بكلن ڤهالا سلڤس ماتي.

منوروت ڤڠاروه هاوا نفسو دان 
مڠݢودا  يڠ  شيطان  هاسوتن 
ماءنسي اݢر ملاكوكن معصية 

دان كموڠكرن.

فكتور يڠ 
ممباو� 

كڤد ڤهالا

فكتور يڠ 
ممباو� 

كڤد دوسا

كورڠ ديديقن اݢام دان برسيكڤ 
مڽببكن  علمو  منونتوت  مالس 
يڠ  عناصير  دڠن  هاڽوت  ديري 

سنتياس ممبيسيقكن كجاهتن.

مڽببكن  دالم ديري  ايمان  لمه 
تيدق داڤت منڠكيس ݢوداءن 
دان بيسيقن شيطان يڠ سنتياس 

مڽستكن ماءنسي.

باتس۲  درڤد  مڽيمڤڠ  يڠ  كاون  ڤڠاروه 
ݢينراسي  ممڤڠاروهي  بوليه  يڠ  شريعة 

مودا اونتوق ملاكوكن معصية.
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كڤنتيڠن ڤهالا د�ن دوسا د�لم كهيدوڤن

يقين بهاو� ستياڤ عمل ڤربو�تن ددنيا �د ڤركير�ءن ڤهالا د�ن دوسا - ستياڤ 
اينديۏيدو اكن منريما بالسن ترهادڤ ڤربواتن يڠ دلاكوكن سعاديلڽ. ڤركيراءن اين 

اونتوق مڠوجي سياڤاكه يڠ ترباءيق عملنڽ سماس هيدوڤ ددنيا.

د�ڤت ممڤرليهتكن تاهڤ سبنر كهمباءن ماءنسي دسيسي هللا  - ساأورڠ 
مسلم يڠ طاعة كڤد اهللا  اكن برلومبا-لومبا ملاكوكن كباءيقن لالو منداڤت ڤهالا 

دان سباليقڽ مسلم يڠ ايڠكر اكن ملاكوكن كجاهتن لالو منداڤت دوسا.

مڠوكوهكن ڤرڤادو�ن د�لم مشاركت - صيفت مذمومه دالم مشاركت يڠ بوليه 
ممباوا ڤرڤچهن سڤرتي مڠادو دومبا دان حسد دڠكي داڤت دهيندركن. جوسترو، 

ڤرڤادوان دان كهرمونين دالم مشاركت اكن داڤت دكوكوهكن.

ممڤرتاهنكن �ينتيݢريتي نݢار� - نݢارا يڠ براينتيݢريتي تيڠݢي دتدبير اوليه 
. مريک سنتياس منجالنكن تڠݢوڠجواب يڠ دبريكن  ڤميمڤين يڠ طاعة كڤد اهللا 

دان دڤندڠ موليا اوليه نݢارا لاءين كران ڤمباڠونن دان كباءيقن يڠ دلاكوكن. 

مڠكلكن كاأمانن نݢار� – فكتور2 يڠ بوليه مڽببكن ككاچاوان دالم نݢارا سڤرتي 
جنايه، ڤمبرونتقن دان ڤڤرڠن داڤت دهاڤوسكن اڤابيلا ڤميمڤين دان رعيت بنر2 

مڠحياتي كونسيڤ ڤهالا دان دوسا. 

�ينديۏيدو

مشاركت 

نݢار� 

- عذاب دان بنچان يڠ منيمڤا اومت  مڠيلقكن ملاڤتاک د�ن كموركاءن هللا 
ماءنسي سجق دهولو اداله ڤرايڠتن درڤد اهللا  كڤد سسواتو قوم يڠ برڤونچا درڤد 

. كاأيڠكرن مريک ترهادڤ اهللا 

اينتيݢريتي اياله تاهڤ كونسيستنسي انتارا نيلاي مورل يڠ دڤڬڠ سساأورڠ اينديۏيدو دڠن 
چرمينن تيڠكه لاكو )ڤركاتاءن اتاو ڤربواتن( يڠ دتونجوقكنڽ.

)سومبر: ڤورتل راسمي جابتن كماجوان مشاركت )KEMAS(، كمنترين ڤمباڠونن لوار باندر(

تاهوکه �ند�؟

5.3.3

�وسها �ونتوق منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي كونسيڤ ڤهالا د�ن دوسا

سنتياس ملاكوكن عمل صالح برسرتا نية يڠ اخلاص سباݢاي بوقتي كاأيمانن كڤد اهللا     
سرتا مانيفيستاسي شهادة دالم بنتوق ڤربواتن.  

سنتياس برتوبة كڤد اهللا  اڤابيلا ملاكوكن كسيلاڤن اتاو دوسا ياءيت كمبالي كڤد    
فطره برسيه درڤد دوسا.  

�ينديۏيدو

مڠاداكن ڤروݢرم ڤڠعمارهن مسجد اݢر مشاركت سنتياس تردوروڠ اونتوق برساما-سام    
ملاكوكن عبادة واجب دان سنة سچارا برتروسن دمسجد.   

سنتياس مڠرتكن هوبوڠن صلة الرحيم دالم مشاركت اݢر سبارڠ مسئله داڤت دكتاهوءي    
دان داأمبيل تيندقن كران عملن باءيق داڤت دسوبوركن جک مريک برساتو ڤادو.  

ڤڠواتكواساءن اوندڠ۲ كاأتس اينديۏيدو يڠ ملاكوكن دوسا دان معصية يڠ ستيمڤل اݢر    
مريک منداڤت ڤڠاجرن داأتس اڤ يڠ مريک لاكوكن.  

ملقساناكن امر معروف نهي موڠكر اݢر كباءيقن داڤت دبوداياكن دالم كالڠن رعيت    
ماناكالا كروسقن دان كموڠكرن دبنترس سڤنوهڽ.  

مشاركت

نݢار� 

تاهوکه �ند�؟
: َمِن الَْتَمَس ِرَضاَء اهللا بَِسَخِط النَّاِس َكَفاُه اهللا ُمْؤنََة  َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اهللا 

النَّاِس، َوَمِن الَْتَمَس ِرَضاَء النَّاِس بَِسَخِط اهللا َوَكَلُه اهللا اإِلَى النَّاِس.
)رواه الترمذي( 

مقصودڽ: درڤد سيدتنا عائشة  بركات: رسول اهللا  برسبدا: بارڠسياڤا يڠ منچاري رضا 
اهللا  سكاليڤون ممڤراوليه كموركاءن ماءنسي، مک اهللا  اكن چوكوڤكن كبرڬنتوڠنڽ 
 ، ترهادڤ ماءنسي. بارڠسياڤا يڠ منچاري رضا ماءنسي سكاليڤون ممڤراوليه كموركاءن اهللا 
)روايت الترمذي( مک اهللا  اكن سرهكنڽ كڤد ماءنسي.
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�كتيۏيتي

ممبوات سناراي سيمق )محاسبه( باݢي منيلاي عملن دان ڤربواتن سهارين.

مڠاداكن ڤربينچڠن چارا۲ ممبنترس سومبڠ محرم يڠ برللواسا دالم مشاركت.

ممبوات بروسور اتاو رساله بركاءيتن “جاءوهي زنا دان معصية”. كمودين مڠيدركن 
بروسور ترسبوت كڤد اورڠ عوام دتمڤت۲ ستراتيݢيک سڤرتي تامن ريكرياسي.

Role PlayPAK21 1

2

3

4

س
مب

 �ي
لا

موات تورون سناراي سي
سيمق عملن هارين 

توڨيک و�تق ڤانل

كونسيڤ ڤهالا دان دوسا  ڤنشرح 1
فكتور يڠ ممباوا كڤد ڤهالا دان دوسا  ڤنچرامه بيبس 2

كڤنتيڠن ڤهالا دان دوسا دالم كهيدوڤن امام مسجد نڬارا  3

اوسها اونتوق منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي 
كونسيڤ ڤهالا دان دوسا

ݢورو چمرلڠ 4

موريد دبهاݢيكن كڤد امڤت كومڤولن. ستياڤ كومڤولن ڤرلو مڽدياكن واكيل  )(( 
اونتوق ملاكونكن واتق دان ممبيچاراكن ڤركارا ترسبوت دالم بنتوق فوروم:   

ستياڤ كومڤولن دبري توݢسن اونتوق مڠولس توڤيک يڠ دبريكن.)(( 
ستله سيسي ڤربينچڠن براخير، واكيل ستياڤ كومڤولن اكن دودوق دهادڤن  )(( 

سلاكو اهلي ڤانل.   
ݢورو ملانتيق ساأورڠ موريد سباݢاي مودراتور، ستياڤ ڤانل دبري ماس دوا  )(( 

مينيت اونتوق مڽمڤايكن حجه. ستياڤ ڤانل اكن منرڠكن كسيمڤولن ايسو     
دالم ماس ڤڠݢولوڠن.   

اخير سكالي، مودراتور ممبري ڤلواڠ كڤد ببراڤ موريد مواكيلي ڤنونتون  )(( 
     اونتوق مڠاجوكن سوءالن كڤد اهلي ڨانل.

چابر ميند�

1

2

3

4

5

باݢايماناكه چارا اونتوق منيڠكتكن كواليتي اخلاق دالم كالڠن مشاركت هاري اين؟

ڤد ڤنداڤت اندا، مڠاڤاكه ڤڠاروه راكن سباي مروڤاكن ساله ساتو فكتور اوتام يڠ بوليه 
ممباوا كڤد ڤهالا دان دوسا؟                                                

باݢايماناكه اينتيݢريتي بوليه مڠهيندركن عملن رسواه دان ڤچه امانه دالم نݢارا؟

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، اڤاكه يڠ اكن برلاكو سكيراڽ ڤركارا داأتس تيدق دبندوڠ 
دالم كالڠن موريد؟ جلسكن حجه اندا باݢي مڽوكوڠ ڤرڽاتاءن ترسبوت.

يڠ  سوسيال  ݢجالا  مڠاتسي  اونتوق  اندا  حجه  جلسكن  داأتس،  فكتا  برداسركن 
سماكين برللواسا دالم كالڠن موريد سكوله. 

موريد يڠ ممڤوڽاءي مسئله ديسيڤلين يڠ سيريوس اكن دهانتر منجالني ڤروݢرم ڤموليهن 
دالم اوسها كمنترين ڤنديديقن مليسيا ممرڠي مسئله ݢجالا سوسيال دسكوله.

ترتيڠڬي دالم ساله لاكو ديسيڤلين موريد سكوله  ڤونتيڠ سكوله منچاتتكن ريكود 
درڤد  موريد  برساماءن 67,053  ڤراتوس  مليڤوتي 1.4  اي  تاهون 2017.  سڤنجڠ 

همڤير ليم جوتا موريد سكوله رنده دان منڠه دسلوروه نڬارا.
)سومبر: سينر هارين، 24 اوكتوبر 2020(

س
مب

 �ي
لا

سي
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�يات �لقرء�ن د�ن 26
حديث متشابهات

َتْفِويْض: مڽرهكن معنا سچارا مطلق كڤد اهللا  دان منافيكن ڤرساماءن انتارا اهللا  دڠن مخلوق.	 
َتاأِْويل: مڽاتاكن معنا يڠ لبيه سسواي دڠن كاأساءن دان كتوحيدن اهللا  اونتوق ممليهارا عقيدة 	 

درڤد شيريک. نامون هاروس دلاكوكن دڠن برهاتي-هاتي اوليه مريک يڠ مندالم علموڽ.
َتْشِبيْه: مڽاماكن اهللا  دڠن سسواتو اتاو مخلوق. ڤندڠن اين ڤندڠن يڠ سست دان مروسقكن 	 

عقيدة اومت اإسلام.
. ڤندڠن اين جوݢ 	  َتْجِسيم: منيسبهكن جيسيم اتاو توبوه بادن سڤرتي ماءنسي كڤد اهللا 

سست دان مروسقكن عقيدة.

تاهوکه اندا؟

كسامرن ڤد لفظ د�ن معنا كسامرن ڤد معنا كسامرن ڤد لفظ

عادت  دڠن  بركاءيتن  اين  ايات 
براحرام  يڠ  انصار  عرب  بڠسا 
دڠن  عمرة  دان  حج  منونايكن 
مڠݢالي لوبڠ دبلاكڠ رومه اونتوق 
ڤرݢرقن كلوار ماسوق كرومه مريک 
كباجيقن  ساتو  داأڠݢڤ  كران 

اڤابيلا ملاكوكنڽ.

اين دسرهكن كڤد  ايات  معنا 
مڽاماكن  ڤربواتن  كران  اهللا  
اداله  مخلوق  دڠن  اهللا  
كاأساءن  صيفت  دڠن  برتنتڠن 
تيدق  ماءنسي  عقل   . اهللا 
ڤركارا  سموا  منجڠكاو  ممڤو 

سهيڠݢ دتاأويلكن معناڽ.

﴾ جارڠ دجومڤاءي  كليمه ﴿
دالم القرءان سهيڠݢ اسيڠ دان 

كليمه اين برارتي رومڤوت.

5.4.1

ڤڠرتين �يات �لقرء�ن د�ن حديث متشابهات

 �يستيلهبهاس

براصل درڤد كليمه �لَتَشاُبه 
يڠ  سسواتو  برمقصود  يڠ 

سروڤا دڠن يڠ لاءين.  

نص۲ يڠ سچار� ظاهيرڽ بوليه منيمبولكن ككليرو�ن ترهادڤ 
ڤنتفسيرنڽ كر�ن منونجوقكن صيفت۲ هللا  يڠ مڽروڤاءي 
مخلوق. منوروت َمَناُع �لَقَطان، ايات متشابهات اياله ايات۲ 
القرءان يڠ معناڽ هاڽ دكتاهوءي اوليه اهللا  سهاج دان ممرلوكن 

ڤنجلسن دڠن مروجوع ايات۲ لاءين. 

منوروت الَزْرَقانِي دالم كتابڽ َمَناِهل �لُعْرَفان فِي ُعُلوِم �لُقْرَء�ن، ايات2 متشابهات دالم القرءان 
دسببكن تيݢ ڤركارا:

مقصودڽ: تاڠن اهللا  داأتس 
تاڠن2 مريک.

)سورة الفتح: 10(

مقصودڽ: دان بوكنله كباجيقن 
مماسوقي رومه2 دري بلاكڠڽ، 
اكن تتاڤي كباجيقن ايت اياله 

كباجيقن اورڠ يڠ برتقوى.

            )سورة البقرة: 189( 

مقصودڽ: دان بواه-بواهن 
سرتا رومڤوت.

)سورة عبس: 31( 

﴿﴿﴿......﴿
﴿...

...﴿
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تاهوکه �ند�؟

ڤربيذ�ءن چار� علماء ممهمي �يات �لقرء�ن د�ن حديث متشابهات 

. دالم  جک دڤرهاتيكن نص متشابهات دالم القرءان اتاو حديث، كباڽقنڽ بركاءيتن صيفت2 اهللا 
ممهمي نص2 ترسبوت، ڤندڠن ڤارا علماء تربهاݢي كڤد دوا ياءيت علماء سلف دان علماء خلف.

نص متشابهات

( مها  مقصودڽ: ياءيت )اهللا 

ڤموره، يڠ برسمايم داأتس عرش.
)سورة طه: 5(

مقصودڽ: تاڠن اهللا  داأتس 

تاڠن2 مريک.
)سورة الفتح: 10(

منتفسيركن كليمه ﴿
﴾ سچارا َتْفِويْض اونتوق 

مڠيلقكن درڤد ممبري معنا 
يڠ تيدق تڤت دڠن حقيقة 

سبنر ايات.

منتفسيركن كليمه ﴿
﴾ سچارا َتْفِويْض اونتوق 

مڠيلقكن درڤد ممبري معنا 
يڠ تيدق تڤت دڠن حقيقة 

سبنر ايات.

 ﴾ منتفسيركن كليمه ﴿
سچارا َتاأِْويل مڠيكوت معنا يڠ 

سسواي دڠن صيفت كمولياءن، 
كسوچين دان كبسرن اهللا  

ياءيت ڤڠواساءن اهللا  
كاأتس عرش.

﴾ سچارا  منتفسيركن كليمه  ﴿
َتاأِْويل مڠيكوت معنا يڠ سسواي 

دڠن صيفت كمولياءن، كسوچين 
دان كبسرن اهللا  ياءيت 

ككواساءن اهللا  كاأتس مخلوق.

منتفسيركن كليمه ) ُيَنزُِّل َربَُّنا ( 
سچارا َتاأِْويل مڠيكوت معنا يڠ 

سسواي دڠن صيفت كمولياءن، 
كسوچين دان كبسرن اهللا  

ياءيت ملائكة تورون كلاڠيت دنيا 
 . دڠن ڤرينته اهللا 

علماء خلفعلماء سلف

 	 ،j علماء سلف )�لَسَلُف �لَصالِح( اياله ݢولوڠن علماء تيݢ ݢينراسي اول ياءيت ڤارا صحابت
تابعين s دان تابع التابعين s سهيڠݢ تيݢ كورون سلڤس هجرة.

علماء خلف اياله ݢولوڠن علماء يڠ هيدوڤ سلڤس تيݢ كورون سلڤس هجرة هيڠݢ كهاري اين. 	  

5.4.2

﴿﴿

﴿......﴿

منتفسيركن كليمه )ُيَنزُِّل 
َربَُّنا( سچارا َتْفِويْض 
اونتوق مڠيلقكن درڤد 

ممبري معنا يڠ تيدق تڤت 
دڠن حقيقة سبنر حديث.

، اأنَّ َرُسْوَل  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
ُل َربَُّنا كُلَّ  اهللا  َقاَل : ُيَنزِّ

نَْيا... لَْيَلٍة اإِلَى َسَماِء الدُّ
)رواه البخاري(

مقصودڽ: اهللا  تورون ڤد 

ستياڤ مالم كلاڠيت دنيا.

زمان علماء خلفزمان علماء سلف

كڤنتيڠن �يات �لقرء�ن د�ن حديث متشابهات د�لم ڤڠوكوهن عقيدة مسلم 

فكتور ڤربيذ�ءن ڤند�ڤت �نتار� علماء سلف د�ن خلف 

اورڠ اإسلام برڤݢڠ تݢوه دڠن عقيدة 
يڠ صحيح دان تريما تنڤا ڤرسوءالن.

تياد ڤرسليسيهن دالم ممهمي نص. 
تياد ڤڠاروه فهمن لوار يڠ بوليه 

مڽببكن ككليروان دالم مشاركت.

بيلڠن اورڠ اإسلام يڠ سماكين راماي تله مندوروڠ ڤارا 
. علماء منتاأويلكن نص سسواي دڠن كمولياءن اهللا 

اورڠ اإسلام برتمبه درڤد ڤلباݢاي بڠسا دان بودايا يڠ بربيذا. 
باڽق فهمن لوار يڠ مولا ممڤڠاروهي سڤرتي ايديولوݢي 

تمدون يوناني. اونتوق مڠيلقكن ككليروان، ڤارا علماء تله 
. منتاأويلكن نص مڠيكوت صيفت كمولياءن اهللا 

ممهمي نص متشابهات سلاري دڠن كهندق القرءان دان السنة كران ماءنسي ممڤوڽاءي  	
علمو دان عقل يڠ ترباتس دالم ممهمي القرءان دان ممرلوكن ساندرن وحي. 

مڠݢالقكن اينديۏيدو مڠݢوناكن عقل فيكيرن يڠ دكورنياكن اوليه اهللا  كتيک منتفسيركن  	
القرءان دڠن تيدق مرندهكن صيفت كسمڤورناءن اهللا  اݢر ترهيندر درڤد كسيلڤن كتيک 

ممهمي القرءان.

�ينديۏيدو

مشاركت
مڽسوايكن فهمن اورڠ عوام يڠ كباڽقنڽ تيدق مڠتاهوءي حقيقة نص متشابهات ترسبوت اݢر  	

تيدق مڽاماكن اهللا  دڠن مخلوق يڠ بوليه مڽببكن شيريک.

ممبري ݢالقن دان دوروڠن كڤد علموان اإسلام اونتوق مڠكاجي دان مميكيركن معنا يڠ  	
ترسمبوڽي دالم القرءان دان حديث سباݢاي ڤندوان اومت اإسلام.

منوتوڤ رواڠ ڤڽليويڠن يڠ بوليه منيمبولكن ككچاوان. ڤيهق برواجب سڤرتي جابتن كماجوان  	
اإسلام مليسيا )JAKIM( ڤرلو ممستيكن تياد عنصور ڤڽليويڠن دالم ممهمي كونتيک س ايات.

مڽارنكن ڤندكتن ترباءيق اونتوق اورڠ عوام ممهمي نص متشابهات دڠن منتاأويل معنا يڠ  	
سڤاتوتڽ دان تيدق مڽاماكن اهللا  دڠن صيفت مخلوق.

نݢار� 

5.4.3
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ڤربحثن علماء  القرءان دان حديث متشابهات دري سودوت  ايات  ممڤلاجري معنا دان مقصود 
سلف دان خلف.

منتاأويلكن معنا يڠ تركاندوڠ دالم ايات متشابهات كڤد معنا يڠ لبيه سسواي دڠن كاأساءن دان 
اإسلام دان تيدق ترجاتوه دالم عملن شيريک، َتْشِبيه دان  ترڤليهارا عقيدة  كتوحيدن اهللا  اݢر 

َتْجِسيم. نامون، هاروس دلاكوكن دڠن برهاتي-هاتي اوليه علماء يڠ مندالم علموڽ.

�وسها د�ن تيندقن �ونتوق منيڠكتكن كاأيمانن ملالوءي كفهمن كونسيڤ 
�يات �لقرء�ن د�ن حديث متشابهات   

ه كڤد كلومڤوق مشاركت يڠ ماسيه كورڠ مندالمي ڤرسوءالن عقيدة، خصوصڽ  مڠاداكن كلس َتَفقُّ
دالم ممهمي نص متشابهات اݢر كسامرن داڤت دهيلڠكن دالم كالڠن مشاركت.

منجاديكن القرءان دان حديث سباݢاي روجوعن اوتام كران كڤلباݢاين اليرن كفهمن دالم ممهمي 
نص متشابهات.

ممڤوڽاءي  يڠ  علماء2  منجمڤوت  دڠن  انتارابڠسا  دڤريڠكت  كونۏينشن  دان  سيمينر  مڠنجوركن 
كڤاكرن دالم بيدڠ تفسير اونتوق بربينچڠ مڠناءي ايسو۲ تركيني بركاءيتن دڠن ايات القرءان دان 

 . حديث متشابهات دان منتاأويلكن نص مڠيكوت صيفت كمولياءن اهللا 

منجاديكن فهمن اهل السنة والجماعة سباݢاي ڤݢڠن رعيت اݢر اعتقاد تيدق سست دان ترݢلينچير 
كتيک ممبينچڠكن نص متشابهات دان ترهيندر درڤد كسيلڤن يڠ بوليه مروسقكن عقيدة. 

�ينديۏيدو

مشاركت

نݢار� 

5.4.4

Bus StopPAK21

اكتيۏيتي

1

2

3

علماء خلف  دان  علماء سلف  انتارا  ڤربيذاءن  تنتڠ  فوليو  مڠحاصيلكن  موريد 
ممهمي نص متشابهات. حاصيل كاجين دكوڠسي دڠن راكن ملالوءي ڤاءوتن 

كود قيو.ار.

دالم  ترداڤت  يڠ  متشابهات  نص  بركاءيتن  اينترنيت  چارين  ملاكوكن  موريد 
القرءان اتاو حديث.

توڨيک سودوت

مقصود دان چونتوه ايات القرءان دان حديث متشابهات 1

بنديڠ بيذا چارا علماء ممهمي ايات القرءان دان حديث متشابهات 2

فكتور ڤربيذاءن ڤنداڤت انتارا علماء سلف دان خلف 3

حكمه كوجودن ايات القرءان دان حديث متشابهات 4

ݢورو منمڤل كرتس مهجوڠ ڤد امڤت سودوت يڠ برلاءينن. ستياڤ كرتس )(( 
مهجوڠ دتوليس توڤيک نص متشابهات ياءيت:

ستياڤ كومڤولن دكهندقي براد ڤد ستياڤ سودوت يڠ دتتڤكن.)(( 

ستياڤ كومڤولن هندقله بربينچڠ دان بركوڠسي معلومت دڠن منوليس ڤد )(( 
كرتس مهجوڠ يڠ دسدياكن مڠݢوناكن ڤين يڠ بربيذا ورنا.

ستياڤ كومڤولن برݢرق كسودوت لاءين دان مڠولڠي اكتيۏيتي مڠيكوت )(( 
ماس يڠ دتتڤكن.

ݢورو مميليه موريد سچارا راوق اونتوق ممبوات روموسن.)(( 

لاتر بلاكڠ امام الَنَوِوي 

س
مب

 �ي
لا

سي
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چابر ميندا

1

2

3

4

5

ڤرڤادوان  مڠوكوهكن  ممڤو  بتول  يڠ  متشابهات  نص۲  ترهادڤ  ڤمهمن  مڠاڤاكه 
اومت اإسلام؟            

ترڠكن تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن اوليه مشاركت اونتوق ممهمي نص2 متشابهات؟

دالم  َتْشِبيْه  دان  َتْجِسيم  ڤربواتن  درڤد  مڠيلقكن  اإسلام  اومت  چارا  باݢايماناكه 
ممهمي نص2 متشابهات؟

برداسركن ايات داأتس، هورايكن اوسها يڠ دڤرلوكن اونتوق ممهمي ايات داأتس اڬر 
تيدق مڽيليويڠ.

برداسركن فكتا داأتس، اڤاكه يڠ اكن برلاكو سكيراڽ اومت اإسلام مولا منتفسيركن 
القرءان سچارا ليترل؟

متشابهات  ايات2  منتفسيركن  تله  تردهولو  تفسير  علماء 
دڠن قاعده يڠ تله دسڤاكتي برداسركن كتاب2 تفسير يڠ معتبر.

﴿......﴿
)سورة الفتح: 10(

س
مبا

ا �
سيل
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بيدڠ

6

�خلاق �إسلامية

�مر معروف نهي موڠكر

�دب ترهادڤ ڤميمڤين د�ن نڬار�

�دب منزيارهي د�ن منجاݢ �ورڠ ساكيت

تڠݢوڠجو�ب مڠوروسكن جنازه

ستندرد كاندوڠن
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امر معروف برمقصود مڽرو ماءنسي ملاكوكن كباءيقن، ماناكالا نهي موڠكر برمقصود منچݢه 	 
درڤد ملاكوكن كموڠكرن اتاو معصية.

ڤڠرتين

ڤڠرتين �مر معروف نهي موڠكر برسرتا دليل

 منونجوقكن تاهڤ كقو�تن �يمان سساأورڠ مسلم

اورڠ يڠ تيدق ملقساناكن امر معروف نهي موڠكر داأڠݢڤ ممڤوڽاءي ايمان يڠ لمه. ڤركارا اين 
جلس دڽاتاكن اوليه رسول اهللا  دالم حديث: 

مقصودڽ: درڤد اأبي سعيد الخدري  بركات: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: سسياڤا 
درڤد كامو يڠ مليهت كموڠكرن مک هندقله دي مڠوبهڽ دڠن تاڠنڽ. سكيراڽ دي تيدق 
ممڤو هندقله دي مڠوبهڽ دڠن ليدهڽ دان سكيراڽ دي تيدق ممڤو هندقله دي مڠوبه دڠن 

هاتيڽ. دميكين ايت )مڠوبه دڠن هاتي( اداله سلمه-لمه ايمان.

ْرُه  َعْن اأبِي َسِعيد الُخْدِري  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  َيُقوُل: َمْن َراأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّ
يَماِن. ْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذلَِك اأْضَعُف اْلاإِ ْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسانِِه، َفاإِ بَِيِدِه، َفاإِ

)رواه مسلم(

ڤر�نن �مر معروف نهي موڠكر د�لم مندكتكن ديري كڤد هللا 

)روايت مسلم(

6.1.2
6.1.1

تاهوکه �ند�؟
ڤركاتاءن امر معروف دان نهي موڠكر دالم القرءان سنتياس دساتوكن دان تيدق ترڤيسه كران 
اي مروڤاكن ساتو عملن دعوه يڠ مڠاجق ماءنسي كاأره كباءيقن دان منيڠݢلكن كموڠكرن.

)سورة اآل عمران: 104(

دليل

: فرمان اهللا 

مقصودڽ: دان هندقله اد انتارا كامو سݢولوڠن اومت يڠ مڽرو كڤد كباءيقن، مڽوروه كڤد 
يڠ معروف دان منچݢه درڤد يڠ موڠكر، مريکاله اورڠ يڠ براونتوڠ.

﴿﴿

�مر معروف نهي موڠكر27

اهللا  اكن منيمڤاكن ڤلباݢاي عذاب دان بنچان كڤد اورڠ يڠ تيدق ملقساناكن امر معروف 
نهي موڠكر. اين برداسركن حديث:

، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َوالَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه، لََتاأُْمُرنَّ بِالَْمْعُروِف، َولََتْنَهُونَّ  َعْن ُحَذْيَفة ْبِن الَْيَماِن 
َعِن الُْمْنَكِر، اأْو لَُيوِشَكنَّ اهللا اأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه، ثُمَّ َتْدُعونَُه َفَلا َيْسَتِجيُب لَُكْم.

)رواه مسلم(
دتاڠنڽ،  جيواكو  يڠ  اهللا   دمي  برسبدا:  نبي    ، اليمان  بن  حذيفة  درڤد  مقصودڽ: 
اكن  اهللا   ڤستي  همڤير  اتاو  كموڠكرن  چڬهله  دان  معروف  يڠ  كڤد  سروان  لاكوكنله 
منورونكن سيقسا كاأتس كامو، كمودين كامو بردعاء تتاڤي دعاء كامو تيدق داڤت دتريما لاڬي.
)روايت مسلم(

تاهوکه �ند�؟
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ڤريڠكت2 ڤلقساناءن �مر معروف نهي موڠكر د�لم كهيدوڤن

سوڤايا  ماسيڠ۲  مڠيكوت كممڤوان  موڠكر  نهي  معروف  امر  ملقساناكن  واجب  اإسلام  اومت 
: توݢس ترسبوت دلاكوكن دڠن باءيق دان بركسن. اين برداسركن حديث رسول اهللا 

دالم حديث داأتس، رسول اهللا  مڠݢوناكن ڤركاتاءن ُيَغيُِّر ياءيت مڠوبه اتاو منچݢه سسواتو 
سوڤايا منجادي يڠ لبيه باءيق. حديث اين منجلسكن تيݢ ڤريڠكت اونتوق مڠوبه كموڠكرن:

مڠوبه دڠن تاڠن

داأمانهكن سام اد سسام اهلي  منچݢه كموڠكرن دڠن كواس دان تڠݢوڠجواب يڠ 
كلوارݢ، مشاركت اتاوڤون ڤميمڤين نݢارا كڤد رعيت. 

مڠوبه دڠن لسان �تاو ليده 

: منچݢه دڠن نصيحت اتاو ديالوݢ سچارا بيجقسان، سڤرتي فرمان اهللا 

مقصودڽ: سروله )ماءنسي( كڤد جالن توهنمو دڠن حكمه دان ڤڠاجرن 
يڠ باءيق دان بنتهله مريک دڠن چارا يڠ باءيق.

)سورة النحل: 125(

مڠوبه دڠن هاتي 

ممبنچي كموڠكرن اتاو معصية يڠ برلاكو. ممبنچي كموڠكرن دكيرا سباݢاي فرض 
عين باݢي ستياڤ اينديۏيدو مسلم. ڤريڠكت اينيله يڠ دكاتاكن سلمه-لمه ايمان.

ْرُه  َعْن اأبِي َسِعيد الُخْدرِي  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  َيُقوُل: َمْن َراأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّ
يَماِن. بَِيِدِه، َفاإِْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسانِِه، َفاإِْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذلَِك اأْضَعُف اْلاإِ

)رواه مسلم(

مقصودڽ: درڤد اأبي سعيد الخدري  بركات: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: سسياڤا 
درڤد كامو يڠ مليهت كموڠكرن مک هندقله دي مڠوبهڽ دڠن تاڠنڽ. سكيراڽ دي 
تيدق ممڤو هندقله دي مڠوبهڽ دڠن ليدهڽ دان سكيراڽ دي تيدق ممڤو هندقله دي 

مڠوبه دڠن هاتيڽ. دميكين ايت )مڠوبه دڠن هاتي( اداله سلمه-لمه ايمان.
)روايت مسلم(

6.1.3

1

2

3

﴿...﴿

امر معروف نهي موڠكر اداله توݢس موليا سطرف دڠن ڤارا نبي دان رسول p يڠ مڽرو ماءنسي 
 : سوڤايا سنتياس برعبادة كڤد اهللا  دان منيڠݢلكن معصية، سڤرتي فرمان اهللا 

ممڤرتاهنكن كسوچين اݢام دان ممليهارا اخلاق يڠ لوهور درڤد دڤڠاروهي عنصور نيݢاتيف دالم 
مشاركت اداله ڤنتيڠ كران اڤابيلا ڤݢڠن اݢام منجادي سماكين لمه، مريک ڤستي اكن ممندڠ 

ريميه شريعة اإسلام دان براني ممڤرليهتكن ڤربواتن دوسا. رسول اهللا  برسبدا:

، َعن النَِّبيِّ  َقاَل: الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه…  َعن َعْبِد اهللا ْبِن َعْمٍرو 
)رواه مسلم(

، نبي  برسبدا: ساأورڠ مسلم )يڠ سمڤورنا اإسلامڽ( اياله  مقصودڽ: درڤد عبد اهللا بن عمرو 
)اڤابيلا( سساأورڠ مسلم )يڠ لاءين( سلامت درڤد )كبوروقن( ليدهڽ دان تاڠنڽ.

)روايت مسلم(

امر معروف نهي موڠكر مروڤاكن تڠݢوڠجواب ستياڤ اينديۏيدو مسلم، بهكن كيت دݢلر اومت 
 : يڠ ترباءيق دڠن ملقساناكن عملن ترسبوت دان منجادي توڠݢق كاأوڠݢولن اومت. فرمان اهللا 

مقصودڽ: كامو اداله اومت يڠ ترباءيق يڠ دلاهيركن اونتوق ماءنسي، مڽوروه كڤد معروف، دان 

. منچݢه درڤد يڠ موڠكر، دان برايمان كڤد اهللا 

)سورة النحل: 36(

)سورة اآل عمران: 110(

مقصودڽ: دان سسوڠݢوهڽ كامي تله مڠوتوسكن ساأورڠ رسول اونتوق ستياڤ اومت )اونتوق 

مڽروكن(: “سمبهله اهللا )سهاج(، دان جاءوهيله طاغوت ايت”، مک انتارا اومت ايت اد اورڠ 
يڠ دبري ڤتونجوق اوليه اهللا  دان اد ڤولا انتاراڽ اورڠ يڠ تله ڤستي كسستن باݢيڽ. مک 
برجالنله كامو دموک بومي دان ڤرهاتيكنله باݢايمان كسودهن اورڠ يڠ مندوستاكن )رسول2(.

 ملقساناكن تڠݢوڠجو�ب �ينديۏيدو مسلم 

منجاݢ كسلامتن د�ن كسجهتر�ءن �ومت �إسلام

6.1.2

﴿

﴿
﴿

...﴿

p توݢس موليا و�ريثن ڤار� نبي د�ن رسول
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    سنتياس برسيكڤ ڤريهاتين، برلاڤڠ د�د� د�ن تولرنسي
ترچاڤاي  اݢر  ساسر  ݢولوڠن  مڽنتوني  دان  بسر  برجيوا  سنتياس  هندقله  مشاركت 

اوبجيکتيف دعوه كتيک ملقساناكن امر معروف نهي موڠكر.

مشاركت

�ينديۏيدو

نݢار� 

    ملاكوكن ڤڠو�تكو�ساءن  
دالم  ڤمبذيرن  سڤرتي  مسئله  ڤلباݢاي  اݢر  كراجاءن  جابتن  سموا  دالم  ڤلقساناءن 

ڤنتدبيرن داڤت دهيندركن. 

    مڠعملكن شورى د�لم ڤنتدبيرن   
كواجيڤن منريما ڤندڠن اورڠ لاءين اداله تونتوتن عملن شورى. رعيت بوليه منݢور دان 

ممبري نصيحت كڤد ڤميمڤين.

عملن يڠ ممنوهي تونتوتن �مر معروف نهي موڠكر �ونتوق 
مندكتكن ديري كڤد هللا  

    منوبوهكن روكون تتڠݢ 
ڤميمڤين مشاركت منوبوهكن روكون تتڠݢ دستياڤ كاوسن تامن ڤرومهن اݢر مشاركت 

داڤت مڠݢمبليڠ تناݢ برسام منجاݢ كسلامتن دان منچݢه كموڠكرن يڠ برلاكو.

    سنتياس مڠيخلاصكن هاتي
 . اخلاص كتيک ملقساناكن امر معروف نهي موڠكر كران مڠهارڤكن كريضاءن اهللا 

    سنتياس برحكمه 
منصيحتي دڠن باءيق دان رامه مسرا سرتا منجاءوهي ككرسن كران ساسرن دعوه كيت 

درڤد ڤلباݢاي لاتر بلاكڠ دان طرف كهيدوڤن.

6.1.5

مڠهيدوڤكن هاتي سساأورڠ كران 
مڠيڠينكن  سنتياس  اكن  هاتيڽ 
ڤركارا2  ممبنچي  دان  كباءيقن 

معصية دان كموڠكرن.

اهللا  اكن ممبريكن ڤرتولوڠن 
استقامة  سنتياس  يڠ  اورڠ  كڤد 
بردعوه كجالنڽ دڠن ممودهكن 

سݢالا اوروسن هيدوڤ مريک.

ممڤرتاهنكن اݢام دان ممليهارا 
اخلاق يڠ لوهور درڤد دڤڠاروهي 
عنصور نيݢاتيف هيڠݢ مڽببكن 

ڤرڤچهن دالم مشاركت.

منداڤت ڤڠيعترافن درڤد اهللا  
كران  ترباءيق  اومت  سباݢاي 
ملقساناكن تونتوتن يڠ داأنجوركن 
اوليه اإسلام اݢر سنتياس مڠعملكن 
كباءيقن دان منچݢه كموڠكرن.

اهللا  درڤد  مڠهيندري مصيبة 
مصيبة  نݢارا.  دسسبواه  برلاكو 
اين بوكن دسببكن ڤميمڤين يڠ 
ظاليم سهاج، بهكن كڤد سموا 
رعيت جک تياد يڠ مڠعملكن 

امر معروف نهي موڠكر. 

بنر۲  يڠ  ݢينراسي  ملاهيركن 
مڠحياتي ڤرينسيڤ اإسلام حاصيل 
سبواه نݢارا يڠ ممباڠون مڠيكوت 
امر  برڤقسيكن  اإسلام  اچوان 

معروف نهي موڠكر.

مماتيكن هاتي ساأورڠ مسلم هيڠݢ منجادي تيدق سينسيتيف دڠن اڤ يڠ برلاكو دسكليليڠڽ.	 
 	  : اهللا  مڠوتوق مشاركت يڠ تيدق مڠعملكن امر معروف نهي موڠكر سسام مريک. فرمان اهللا 

مقصودڽ: مريک تيدق ملارڠ انتارا ساتو سام لاءين كموڠكرن يڠ مريک لاكوكن. سسوڠݢوهڽ 
امت بوروقله اڤ يڠ مريک تله لاكوكن ايت.

                                                                  )سورة المائدة: 79(

اهللا  منورونكن عذاب سباݢاي ڤرايڠتن اڤابيلا ماءنسي باڽق ملاكوكن كروسقن دان كبوروقن. 	 
: فرمان اهللا 

مقصودڽ: تله جلس كروسقن ددارتن دان دلاءوتن دسببكن اوليه ڤربواتن تاڠن ماءنسي، اهللا 
مڠهندقي مريک مراساكن سبهاݢين درڤد )عاقبة( ڤربواتن مريک اݢر مريک كمبالي )كجالن يڠ بنر(.
 )سورة روم: 41(  

كڤنتيڠن ڤلقساناءن �مر معروف نهي موڠكر د�لم كهيدوڤن

كسن ڤڠاباين �مر معروف نهي موڠكر 

مشاركت نݢار� �ينديۏيدو

6.1.4

﴿

﴿

﴿

﴿
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چابر ميند�

1

2

3

4

5

مروجوع كڤد ايات داأتس، جلسكن قاعده ڤلقساناءن امر معروف نهي موڠكر.

باݢايماناكه چارا يڠ سسواي اونتوق ملاكوكن امر معروف نهي موڠكر سسام اهلي 
كلورݢ تردكت؟

ترڠكن كسن اوتام ترهادڤ مشاركت جک ݢجالا۲ برايكوت دبياركن برللواسا 
دالم كالڠن ڤلاجر سكوله:

تيدق  برسيكڤ  يڠ  راكن  منصيحتي  اندا  باڬايماناكه  داأتس،  برداسركن سيتواسي 
مڠحرمتي ايبوڽ.

برداسركن سيتواسي داأتس، جلسكن تيندقن يڠ اندا اكن لاكوكن اونتوق منچڬه 
ڤربواتن ترسبوت.

)سورة النحل: 125(

﴿
﴿

اندا مليهت راكن اندا ملاكوكن ۏنداليسمى سڤرتي منچونتيڠ دينديڠ سكوله. 

�كتيۏيتي

مڠاداكن لاوتن كبهاݢين ڤڠواتكواساءن جابتن اݢام اإسلام نݢري اتاو داءيره 
اونتوق منداڤتكن معلومت تنتڠ ڤروݢرم2 بركاءيتن امر معروف نهي موڠكر 

يڠ دلقساناكن اونتوق مشاركت.

1

3

2

Google ClassroomPAK21

مڠاداكن ڤرتنديڠن ڤيداتو سمڤنا سمبوتن “َمَع �لِهْجَرة” بركاءيتن چارا2 
مڠاتسي ݢجالا ڤونتيڠ سكوله دان ليڤق دالم كالڠن موريد سكوله.

 ݢورو مڽدياكن توݢسن كڤد موريد ملالوءي اڤليكاسي )(( 
.Google Classroom  

ݢورو ڤرلو مڠيمبس كود قيو.ار. دباوه دان مموات ناءيق توݢسن.  )(( 
كمودين، ݢورو منجلسكن چارا مڽلسايكن توݢسن مڠيكوت ماس    

يڠ دتتڤكن.  
موريد ڤرلو Log In مڠݢوناكن اكاءون ماسيڠ2 سبلوم مڽلسايكن   )(( 

توݢسن سچارا اينتركتيف دان مركه اكن دڤاڤركن سلڤس موريد     
منجواب كسموا سوءالن.  

موريد بوليه منجواب سوءالن براولڠ كالي سهيڠݢ برڤواس هاتي   )(( 
دڠن جواڤن ماسيڠ2.  

 ))( .Turn In هانتر جواڤن دڠن منكن بوتڠ
ݢورو مڽيمق جواڤن دان بوليه ممبوات سومبڠ سارن جواڤن برسام موريد.)(( 

س
مب

 �ي
لا

سي
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�نق: ايبو، ساي نق دوءيت! ساي نق كلوار دڠن كاون2 ساي!
�يبو: ايبو تياد دوءيت. سمواڽ ايبو ݢونا اونتوق بلي بارڠ كڤرلوان داڤور بولن اين.

�نق: ايبو ميمڠ كدكوت!

كسن �وتام ݢجالا سوسيال
ڤرݢاءولن بيبس انتارا للاكي دان ڤرمڨوان

ڤربواتن مڠهيسڤ روكوق اتاو ۏيڤ

مليڤق دان ممبواڠ ماس
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 �دب ترهادڤ 28
ڤميمڤين د�ن نڬار�

تاهوکه �ند�؟

ترداڤت تيݢ چيري اوتام دالم كڤيمڤينن رسول اهللا  ياءيت:
ڤميمڤين يڠ ممڤوڽاءي واوسن جلس دان مميليقي كممڤوان برفيكير دالم ڤلباݢاي ڤندكتن.	 
مميمڤين اورڠ لاءين دڠن نيلاي كاسيه سايڠ، تلادن دان انتيݢريتي دالم ديري.	 
مميليقي داي كقواتن هيڠݢ ممڤو مڠݢرقكن اورڠ لاءين دان ممڤوڽاءي داي تاهن فيزيكل 	 

دان مينتل يڠ تيڠڬي.

تاهوکه �ند�؟

ڤڠرتين ڤميمڤين د�ن نݢار�

�أوُلو �ْل�أْمِر اياله ڤمرينته يڠ دبريكن تڠݢوڠجواب اونتوق ممرينته سسبواه نݢارا. 
انتارا چيري2 �أوُلو �ْل�أْمِر يڠ واجب دطاعتي اياله:

برايمان دان برتقوى	 
بركممڤوان اونتوق مڠوروسكن نݢارا	 
عاديل تنڤا مڠيرا بڠسا	 

6.2.1

ڤڠرتين ڤميمڤين

ڤڠرتين نݢار�

ڤميمڤين اياله اينديۏيدو اتاو كومڤولن اينديۏيدو يڠ برتڠݢوڠجواب منراجوءي 	 
سسبواه اورݢانيساسي. 

اورݢانيساسي 	  سسبواه  مڠوروسكن  اداله  ڤميمڤين  ساأورڠ  باڬي  ڤنتيڠ  توݢس 
دڠن عاديل اونتوق منچاڤاي كچمرلڠن.

مشاركت، 	  كلوارݢ،  اد  سام  اورݢانيساسي  مان۲  باءيق،  يڠ  ڤميمڤين  تنڤا 
ڤرتوبوهن دان نݢارا تيدق داڤت ممباڠون دڠن باءيق. 

منوروت قاموس ديوان، نݢارا اياله كومڤولن مشاركت يڠ منديامي سسواتو كاوسن، 	 
ممڤوڽاءي كداولتن ڤوليتيک دان جنترا ڤمرينتهن.

دڠن 	  اهللا   درحمتي  يڠ  نݢارا  سبواه  ممبنتوق  اكن  باءيق  يڠ  اإسلام  ڤميمڤين 
مڠتاهوءي دان مڠنداليكن مريک يڠ دباوه ڤيمڤيننڽ براساسكن شريعة اإسلام.  
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�دب۲ ترهادڤ ڤميمڤين

مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله سكومڤولن اورڠ للاكي مرندهكن كومڤولن 
يڠ لاءين، بوليه جادي يڠ دترتاواكن ايت لبيه باءيق درڤد مريک.

)سورة الحجرات: 11(

سنتياس منجاݢ مرو�ه ڤميمڤين كر�ن ڤميمڤين مروڤاكن تونجڠ كقو�تن نݢار� د�ن 
: تلادن كڤد رعيت. فرمان اهللا 

 : و�جب منطاعتي ڤميمڤين سلاݢي تيدق برتنتڠن دڠن �جرن �إسلام. فرمان اهللا 

      )سورة النساء: 59(

مقصودڽ: واهاي اورڠ يڠ برايمان، طاعتيله اهللا  دان طاعتيله رسول  دان ڤميمڤين 
انتارا كامو.

ممبري نصيحت د�ن چادڠن �ونتوق سبارڠ ڤنمبهباءيقن ملالوءي سالورن يڠ بتول، 
سڤرتي حديث:

يُن النَِّصيَحُة قُْلَنا: لَِمْن َيا  ، اأنَّ النَّبيَّ  َقاَل: الدِّ اِري  َعْن اأبِي ُرقَّية تِميم ْبِن اأْوس الدَّ

ِتِهْم. ِة الُمْسِلِميَن َوَعامَّ أئِمَّ َرُسْوَل اهللا؟ َقاَل: هللا َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َولِا
)رواه مسلم(

، سسوڠݢوهڽ نبي  برسبدا: اݢام  مقصودڽ: درڤد اأبو رقية تميم بن اأوس الداري 

، كتابڽ،  ايت نصيحت. كامي برتاڽ: كڤد سياڤا؟ بݢيندا  منجواب: كڤد اهللا 
رسولڽ دان ڤميمڤين۲ قوم مسلمين دان اورڠ2 يڠ مريک ڤيمڤين. 

)روايت مسلم(

6.2.2

﴿

﴿

...

...

﴿

﴿

 رسول اهللا  برسبدا:

تاهوکه �ند�؟

أِميَر َفَقْد َعَصانِي.. : ...َوَمن َيْعِص اْلا َعْن اأبِي ُهَرْيَرة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 
)رواه البخاري ومسلم(

مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة  بركات: رسول اهللا  برسبدا: سسياڤا يڠ مڠيڠكري 
ڤميمڤين )�أوُلو �ْل�أْمِر(، سسوڠݢوهڽ دي مڠيڠكريكو.

 )روايت البخاري دان مسلم(

منانم سماڠت ڤاتريوتيسمى. اين منجادي تڠݢوڠجواب رعيت اونتوق منظاهيركن 
سماڠت ڤاتريوتيسمى سام اد ملالوءي ڤرچاكڤن ماهوڤون تيندقن.

ممڤر�يڠتي هاري كمرديكاءن. هاري كمرديكاءن مروڤاكن ساتو دتيق برسجاره دالم 
كهيدوڤن ستياڤ رعيت كران ڤد ساعت ايتوله كيت دان نݢارا بيبس درڤد بلڠݢو ڤنجاجه.

منجاݢ �يميج نݢار�. رعيت ڤرلو سنتياس ملاكوكن ڤركارا۲ يڠ بوليه مڠهارومكن نام 
نݢارا دان تيدق ملاكوكن ڤركارا۲ يڠ ممبوروقكنڽ.

سڠݢوڤ برجو�ڠ ممڤرتاهنكن نݢار� درڤد سبارڠ تودوهن، توهمهن دان جوݢ ڤنچروبوهن 
بربنتوق كتنتراءن اتاو ڤميكيرن. ݢينراسي كيني ڤرلو منچونتوهي سماڠت ڤميمڤين دان ڤجواڠ 

يڠ تله ممباڠونكن نݢارا.

مڽومبڠ بقتي ڤد نݢار� دڠن چارا ممبوات سومبڠن دالم اڤ جوا بيدڠ يڠ كيت ممڤو سڤرتي 
منجادي رعيت يڠ برديسيڤلين دان ديناميک.

مڽومبڠ تناݢ دالم ڤروݢرم2 يڠ مڠوكوهكن ڤرڤادوان انتارا قوم سڤرتي منجادي سوكاريلاون 
دالم ڤروݢرم انجورن كراجاءن دان بادن بوكن كراجاءن يڠ ممرلوكن ڤڽرتاءن رعيت بربيلڠ قوم.

تاهوکه �ند�؟
كونسيڤ ڤاتريوتيسمى دالم اإسلام: 

ڤاتريوتيسمى برمقصود ڤراساءن چينتا يڠ قوات ترهادڤ نݢارا اوليه اينديۏيدو اتاو مشاركت.	 
ڤاتريوتيسمى منجاديكن سساأورڠ برسماڠت اونتوق ممڤرتاهنكن نݢاراڽ درڤد سبارڠ عنصور 	 

يڠ تيدق باءيق. كاأمانن نݢارا ممبوليهكن ماءنسي منجالنكن توݢسڽ سباݢاي خليفه اهللا  
دموک بومي اونتوق برعبادة كڤد اهللا  دان منجالنكن امر معروف نهي موڠكر.

6.2.2

�دب۲ ترهادڤ نݢار�
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ملقساناكن ڤڠوروسن نݢارا دڠن عاديل دان 
سقسام كران ايت اداله امانه درڤد اهللا  يڠ 

واجب دلقساناكن اوليه ستياڤ ڤميمڤين.

سنتياس برصيفت امانه دان براينتيݢريتي 
دالم ڤڠوروسن نݢارا اݢر سموا مسئله داڤت 

دسلسايكن دڠن برحكمه.

 ملقساناكن امر معروف نهي موڠكر 
دالم ڤنتدبيرن نݢارا اݢر كسجهتراءن دان 

كهرمونين رعيت سنتياس ترڤليهارا. 

مڠوتاماكن كڤنتيڠن رعيت دان نݢارا 
بربنديڠ ديري سنديري كران ڤميمڤين اتاو 

ڤڠوروس يڠ باءيق ڤرلوله سنتياس ڤيكا دڠن 
مسئله رعيت.

ڤر�نن ڤميمڤين د�لم ڤنتدبيرن د�ن ڤڠوروسن نݢار�

كڤنتيڠن منطاعتي ڤميمڤين د�ن منچينتاءي نڬار�

6.2.4
6.2.3

 ممنوهي تونتوتن اݢام كران منطاعتي ڤميمڤين دان منچينتاءي نڬارا اداله  	
سواتو كواجيڤن باݢي رعيت.

كبيبسن اونتوق تروس منچاري رزقي دان نفقه اونتوق مڽارا كهيدوڤن ديري دان كلوارݢ. 	

منروسكن كهيدوڤن بركلوارݢ دان برمشاركت دالم كاأداءن هرموني دان  	
امان تنڤا سبارڠ ككاچاوان دان ڤڤرڠن.

نݢارا امان دان سلامت درڤد انچمن موسوه كران رعيت سنتياس براوسها ممڤرتاهنكن  	
نݢارا برساما-سام ڤميمڤين.

طاعة كڤد ارهن ڤميمڤين سلاݢي تيدق برچڠݢه دڠن 
شريعة اݢر ستياڤ اينديۏيدو داڤت مڽومبڠ اونتوق كباءيقن 

نݢارا والاوڤون هاڽ سومبڠن يڠ كچيل.

�وسها د�ن تيندقن يڠ ممبوقتيكن ڤڠحرمتن ترهادڤ ڤميمڤين 
د�ن كچينتاءن كڤد نݢار� 

ملاكوكن  برحكمه جک مريک  ڤميمڤين دڠن  منݢور 
كسيلڤن كران ماءنسي تيدق ترلڤس درڤد كسيلڤن اݢر 

تيدق منچمركن مرواه ڤميمڤين.

6.2.5

ممڤرتاهنكن نݢارا درڤد 
سبارڠ انچمن لوار 
مڠيكوت بيدڠ دان 

كممڤوان ماسيڠ۲ اونتوق 
ممبوقتيكن كچينتاءن 

كيت كڤد نݢارا. 

ڤميمڤين ڤرلو بكرجاسام 
تناݢ  مڠݢمبليڠ  دان 
نݢارا  مماجوكن  اونتوق 
لاڤيسن  سݢنڤ  برسام 
مشاركت سوڤايا هوبوڠن 
بڠسا  دان  قوم  سسام 

برتمبه كوكوه. 3

24

1

تاهوکه �ند�؟

سيكڤ مڠحرمتي دان مڽايڠي ڤميمڤين مروڤاكن تونتوتن اإسلام. اين برداسركن حديث:

ِتُكُم الَِّذيَن تُِحبُّونَُهْم  َعْن َعوف بِن َمالِك  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  َيُقوُل: ِخَياُر اأئِمَّ
وُيِحبُّونَُكْم، وتَُصلُّوَن َعَلْيِهْم وُيَصلُّوَن عَلْيُكْم...

)رواه مسلم( 

مقصودڽ: درڤد عوف بن مالك   بركات: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: سباءيق-باءيق 
ڤميمڤين كامو اداله يڠ كامو چينتاءي مريک دان مريک جوݢ منچينتاءي كامو، سرتا يڠ 
سنتياس كامو دعاءكن كباءيقن اونتوق مريک دان مريک جوݢ سنتياس مندعاءكن كباءيقن 

اونتوق كامو.
                                                                       )روايت مسلم(
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�كتيۏيتي

1

2

3

4

موريد ممبوات چارين اينترنيت دان مڽنارايكن قيصه ڤرجواڠن ڤارا ڤجواڠ يڠ 
سڠݢوڤ برقربان اونتوق نݢارا كتيک زمان:

 )a( رسول اهللا  
 )b(سبلوم كمرديكاءن مليسيا  

مڠاداكن ڤرتنديڠن ملوكيس ڤوستر سمڤنا هاري كمرديكاءن دڤريڠكت سكوله.

مڠاحاصيلكن ۏيديو ڤينديق تنتڠ كاأونيكن مليسيا سچارا بركومڤولن. 

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين ڤميمڤين دان نݢارا يڠ درحمتي برسرتا دليل 1

ادب ترهادڤ ڤميمڤين دان نݢارا 2

ڤرانن ڤميمڤين دالم ڤنتدبيرن دان ڤڠوروسن نݢارا 3

 تيندقن يڠ ممبوقتيكن ڤڠحرمتن ترهادڤ ڤميمڤين دان 
كچينتاءن كڤد نݢارا

4

 )a(:ڬورو ممبهاڬيكن موريد كڤد امڤت كومڤولن برداسركن توڨيک برايكوت

 )b(.ݢورو منوليس توڤيک ڤد كرتس مهجوڠ
موريد سچارا برݢيلير-ݢيلير ددالم كومڤولن ممبري ريسڤون س دان  )(( 

     ايديا ڤد كرتس يڠ سام.
ستله سليساي، واكيل ستياڤ كومڤولن اكن ممبوات ڤمبنتڠن.)(( 

EMK

چابر ميندا

جلسكن مقصود نݢارا اإسلام.    1

ترڠكن دوا سبب كيت سباݢاي رعيت مليسيا ڤرلو منچينتاءي نݢارا.

مڠاڤاكه كيت ڤرلو منطاعتي ڤميمڤين دان اڤاكه كسنڽ ترهادڤ سبواه نݢارا؟

برداسركن كرتن اخبار داأتس، اڤاكه كواجيڤن كيت اڤابيلا برهادڤن دڠن سيتواسي ترسبوت؟ 
جلسكن حجه اندا دڠن مڠموكاكن هوراين دان حجه يڠ ريلۏن.

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، جلسكن حجه اندا سكيراڽ سماڠت اين تيدق دڤركتيككن 
سجق دبڠكو سكوله.

2

3

4

5
نيلاي ڤاتريوتيسمى يڠ منجادي سبهاݢين درڤد نيلاي مورني، سكيراڽ داڤت 
دجيواءي دان دعملكن داڤت مڽومبڠ كاأره ڤمبنتوقن ݢينراسي يڠ برهيمه تيڠݢي 

دان براخلاق موليا. 
)سومبر: بريتا هارين، 18 سيڤتيمبر 2014(

س
مبا

ا �
سيل

)سومبر: سينر هارين، 13 اوݢوس 2020(
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دعاء يڠ داأجر اوليه رسول اهللا  اڤابيلا منزيارهي اورڠ ساكيت اياله:

اِفي، َلا َشاِفي اإِلَّا اأنَْت، ِشَفاًء َلا ُيَغاِدُر َسَقًما. اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباأِْس، اْشِف اأنَْت الشَّ
مقصودڽ: هيلڠكنله كسوسهنڽ، يا اهللا. سمبوهكنله دي، سسوڠڬوهڽ اڠكاوله يڠ مڽمبوهكنڽ. 
تياد كسمبوهن ملاءينكن درڤد اڠكاو، كسمبوهن يڠ تيدق منيڠڬلكن اڤ٢ ڤڽاكيت لاڬي.

تاهوکه �ند�؟

�دب منزيارهي د�ن 
منجاݢ �ورڠ ساكيت 29

اإسلام.  دالم  دتونتوت  دان  موليا  يڠ  توݢس  مروڤاكن ساتو  اورڠ ساكيت  منزيارهي دان منجاݢ 
اورڠ يڠ ساكيت ساڠت ممرلوكن بنتوان دان سوكوڠن اورڠ لاءين اڬر ككل ڤوسيتيف دان تروس 
برسماڠت اونتوق سمبوه. منجادي تڠݢوڠجواب باݢي اومت اإسلام اونتوق ممبنتو سام اد ڤساكيت 

ترسبوت اداله اهلي كلوارݢ، سانق ساودارا، جيرن تتڠݢ اتاو اورڠ لاءين. 

رسول اهللا  برسبدا:

تڠݢوڠجو�ب منزيارهي د�ن منجاݢ �ورڠ ساكيت برسرتا دليل

6.3.1

ترهادڤ ساأورڠ  برسبدا: حق ساأورڠ مسلم  بهاوا رسول اهللا    ، اأبو هريرة  مقصودڽ: درڤد 

مسلم اد انم ڤركارا. لالو بݢيندا  دتاڽ: اڤاكه )انم ڤركارا( ايت واهاي رسول اهللا؟ بݢيندا  
برسبدا: اڤابيلا اڠكاو برتمو دڠنڽ مک اوچڤكنله سلام كڤداڽ، اڤابيلا دي مڠوندڠمو مک ڤنوهيله 
اوندڠنڽ، اڤابيلا دي ممينتا نصيحت مک بريله نصيحت كڤداڽ، اڤابيلا دي برسين لالو ممباچ 
َتْحِميد مک دعاءكنله سموݢ دي منداڤت رحمة، اڤابيلا دي ساكيت مک كونجوڠيله دي، دان 

اڤابيلا دي منيڠݢل دنيا مک ايريڠيله جنازهڽ.

: َحقُّ الُْمْسِلِم َعَلى الُْمْسِلِم ِستٌّ ِقيَل: َما ُهنَّ َيا َرُسوَل اهللا؟  ، َقاَل َرُسوُل اهللا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
َقاَل: اإَِذا لَِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه، َواإَِذا َدَعاَك َفاأِجْبُه، َواإَِذا اْسَتْنَصَحَك َفانَْصْح لَُه، َواإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اهللا 

ْتُه، َواإَِذا َمِرَض َفُعْدُه َواإَِذا َماَت َفاتَِّبْعُه. َفَسمِّ
)رواه مسلم(

)روايت مسلم(

تاهوکه �ند�؟
، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: َمْن َعاَد َمِريًضا اأْو َزاَر اأًخا لَُه في اهللا نَاَداُه ُمَناٍد اأْن ِطْبَت َوَطاَب  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 

اأَْت ِمَن الَْجنَِّة َمْنِزًلا. َمْمَشاَك َوَتَبوَّ
  )رواه الترمذي(

، بهاوا نبي  برسبدا: سسياڤا يڠ ملاوت اورڠ ساكيت اتاو منزيارهي  مقصودڽ: درڤد اأبي هريرة 
، مک ننتي اكن دسرو )اوليه ملائكة( دڠن كات٢: ديکاو اكن منداڤت  ساوداراڽ كران اهللا 

كباءيقن، ڤرجالننمو اكن دڤرمودهكن دان اكن دسدياكن تمڤت اونتوقمو دشرݢ.
    )روايت الترمذي(
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�دب كتيک منزيارهي د�ن منجاݢ �ورڠ ساكيت

ترداڤت ببراڤ اسڤيک يڠ ڤرلو دبري ڤرهاتين كتيک منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت. 

�سڤيک  
روحاني

�سڤيک  
�يموسي

�سڤيک  
فيزيكل

مندعاءكن اورڠ يڠ ساكيت سوڤايا دبري كسمبوهن اوليه اهللا  دڠن سݢرا.

ممباچاكن ايات٢ القرءان دان ُرْقَية اونتوق ممبري كتنڠن كڤد ڤساكيت دان 
اختيار اونتوق منداڤت كسمبوهن.

مڠيڠتكن ڤساكيت سوڤايا سنتياس برتوبة دان مموهون امڤون كڤد اهللا  اتس 
سݢالا دوسا يڠ تله دلاكوكن.

مڠݢوناكن توتور بهاس يڠ لمبوت اونتوق مڠورڠكن تكانن ايموسي.

ممهمي كسوسهن ڤساكيت يڠ منڠݢوڠ كساكيتن دڠن ممبنتوڽ.

ملاين ڤساكيت دڠن مسرا دان منونجوقكن موک مانيس سڤنجڠ ماس.

صبر دڠن روڠوتن دان تيڠكه لاكو ڤساكيت يڠ سدڠ مڠهادڤي كسوسهن.

ممستيكن ڤساكيت برسيه توبوه بادن، ڤاكاين دان تمڤت سڤنجڠ ماس.

مڠهانتر ڤساكيت كتمڤت راوتن يڠ سسواي مڠيكوت كممڤوان مريک.

مڠاسيڠكن جنيس اوبت دالم بكس يڠ دخاصكن اݢر تيدق ترساله كتيک مماكنڽ.

مڽدياكن بيليق يڠ سليسا اونتوق ڤساكيت اݢر ايموسيڽ سنتياس تركاول.

6.3.2

اتاو  يڠ ساكيت  اورڠ  منزيارهي  اداله  برمشاركت  دالم كهيدوڤن  اينديۏيدو  تڠݢوڠجواب  انتارا 
دتيمڤا مصيبة دان مندعاءكن كباءيقن دان كسمبوهن اونتوقڽ.

كڤنتيڠن بر�دب كتيک منزيارهي د�ن منجاݢ �ورڠ ساكيت

موجودكن صلة �لرحيم سسام �إسلام  

مريڠنكن ببن د�ن ڤندريتاءن يڠ دعالمي ڤساكيت

مڠمبيل �عتبار درڤد كسوسهن يڠ دعالمي ڤساكيت

ممنوهي تڠݢوڠجو�ب ترهادڤ �هلي مشاركت

يڠ  ساوداراڽ  نصيب  مميكيركن  تنڤا  ديريڽ سهاج،  كڤنتيڠن  مميكيركن  بوليه  تيدق  سساأورڠ 
سوسه دتيمڤا ساكيت اتاو كسوسهن. صيفت ممنتيڠكن ديري سنديري برتنتڠن دڠن صيفت 

مسلم سجاتي. 

اورڠ يڠ منجاݢ اتاو منزيارهي اورڠ ساكيت ڤرلوله ممبريكن كات۲ يڠ بوليه مرڠسڠ ڤساكيت 
. ڤرانن مشاركت ساڠت ڤنتيڠ اݢر  اونتوق سنتياس برسڠک باءيق دڠن اوجين يڠ دبريكن اهللا 

ڤساكيت لبيه برموتيۏاسي اونتوق سمبوه.

اڤابيلا كيت مڽنتوني ڤساكيت دڠن ادب يڠ باءيق، كيت داڤت مڠحياتي ڤراساءن انصاف سوڤايا 
. كيت سنتياس منشوكوري نعمت كصيحتن يڠ دكورنياكن اهللا 

6.3.3

تاهوکه اندا؟

، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: اإَِذا َحَضْرتُُم الَْمِريَض، اأِو الَْميَِّت، َفُقولُوا َخْيًرا، َفاإِنَّ الَْمَلائَِكَة  َعْن اأمِّ َسَلَمة 
ُنوَن َعَلى َما َتُقولُوَن... ُيَؤمِّ

)رواه مسلم(

، نبي  برسبدا: اڤابيلا كامو مڠحاضيري )منزيارهي( اورڠ ساكيت،   مقصودڽ: درڤد اأم سلمة 
اتاو كماتين، مک كاتاكنله ڤركارا٢ يڠ باءيق. سسوڠݢوهڽ ملائكة اكن مڠامينكن ستياڤ يڠ 

كامو اوچڤكن.
)روايت مسلم(
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�وسها د�ن تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن كتيک منزيارهي د�ن 
منجاݢ �ورڠ ساكيت

�ينديۏيدو

مشاركت 

نݢار� 

ممعلومكن كداتڠن اونتوق منزيارهي ڤساكيت لبيه اول اتاو مماتوهي ماس لاوتن 	 
كران كيت تيدق مڠتاهوءي سيتواسي ڤساكيت. ڤساكيت داڤت برسديا لبيه اول 

سڤرتي منجاݢ بهاݢين عورة درڤد تردده.

اتاو بواه-بواهن اونتوق ڤساكيت دان اورڠ يڠ 	  ممباوا بواه تاڠن سڤرتي ماكنن 
منجاݢاڽ اونتوق مڠݢمبيراكن واريث يڠ دالم تكانن اتاو كدوكاءن.

واريثڽ، 	  اتاو  ڤساكيت  هاتي  مڽيڠݢوڠ  بوليه  يڠ  سوءالن  برتاڽ  تيدق  ڤڠونجوڠ 
بهكن دتونتوت سوڤايا بردعاء اونتوق كسمبوهن اورڠ يڠ سدڠ ساكيت.

اورڠ يڠ داتڠ منزيارهي ممبري سماڠت كڤد ڤساكيت اݢر تيدق برڤوتوس اس 	 
. سباءيقڽ هاڽ بركات ڤركارا يڠ باءيق كران ڤارا ملائكة  ترهادڤ رحمة اهللا 

اكن مڠامينكن سݢالا اوچڤن مريک.

يڠ 	  اورڠ  كسليساءن  اونتوق  دهوسڤيتل  ڤساكيت  منوڠݢو  كمودهن  مڽدياكن 
منزيارهي اتاو منجاݢ ڤساكيت.

مڽدياكن بنتوان سڤرتي سكيم تكافل ڤراوبتن باݢي ڤساكيت يڠ كورڠ بركممڤوان 	 
كران مريک تيدق داڤت منروسكن ڤكرجاءن اونتوق مڽارا كلوارݢ.

6.3.4

اكتيۏيتي

2

3

4

 ممبوات توݢسن سچارا بركومڤولن بركاءيتن ڤركارا برايكوت:

سناراي سيمق كڤرلوان باݢي منجاݢ ڤساكيت.)(( 

چرتا دعاء۲ يڠ بوليه دعملكن كتيک منجاݢ اتاو منزيارهي ڤساكيت.)(( 

سيمولاسي مڠمبيل تيمم باݢي ڤساكيت يڠ تيدق بوليه بروضوء.)(( 

سيمولاسي صلاة كتيک ساكيت.)(( 

رساله چارا مڠرجاكن صلاة كتيک ساكيت.)(( 

اونتوق  برهمڤيرن دڠن سكوله  لاوتن خدمت مشاركت كهوسڤيتل  مڠاداكن 

منزيارهي راكن اتاو كلوارݢ يڠ ساكيت.

ممبوات ڤتا ميندا كيفية صلاة كتيک دودوق، باريڠ دان مڠيريڠ.

 ستياڤ موريد دبري ماس تيݢ مينيت اونتوق ممباچ ڤتيقن دان منچاري )(( 

معلومت تنتڠ توڤيک بركاءيتن:  

ڬورو ممبري معلومت تمبهن بركاءيتن توڤيک يڠ دباچ اوليه موريد.)(( 

ڬورو مميليه موريد اونتوق مڽاتاكن داڤتن مريک تنتڠ توڤيک بركاءيتن.)(( 

Rot)ting R)vi)wPAK21 1

توڨيک بيلڠن

تڠݢوڠجواب منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت برسرتا دليل .1

ادب كتيک منزيارهي دان منجاݢ اورڠ ساكيت .2

اوسها دان تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن كتيک منزيارهي دان 
منجاݢ اورڠ ساكيت

.3

س
مب

 �ي
لا

موات تورون ڤندوان سي
صلاة كتيک ساكيت
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هورايكن دوا قاعده ڤنجاݢاءن روحاني كتيک منجاݢ ڤساكيت.     

جلسكن دوا كڤنتيڠن برادب كتيک منزيارهي دان منجاݢ ڤساكيت.

بينچڠكن تيندقن اندا اڤابيلا منداڤت بريتا بهاوا راكن اندا سدڠ ساكيت.

برداسركن ڤرڽاتاءن داأتس، جلسكن تيندقن يڠ ڤرلو دلاكوكن كتيک منزيارهي ڤساكيت 

اݢر مريک لبيه برموتيۏاسي اونتوق سمبوه.

برداسركن كرتن اخبار داأتس، ترڠكن حجه اندا يڠ ريلۏن باݢي مڽوكوڠ ڤركارا ترسبوت.

س
مبا

ا �
سيل

كسن۲ ڤوسيتيف منزيارهي ڤساكيت:

سومبر كقواتن كڤد ڤساكيت اڤابيلا براس لبيه دهرݢاءي.	 

مڠرتكن هوبوڠن ڤرساوداراءن دان ككلوارݢاءن.	 

)سومبر: بريتا هارين، 4 اوكتوبر 2018(
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مڠوروسكن جنازه
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اڤ�كه حكوم س�أورڠ مسلم سي

مڠيريڠي جن�زه بوكن اإسلام؟
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مڠوچڤكن تعزيه دان منصيحتكن اڬر برصبر كڤد كلوراݢ سي م�تي. انت�را دع�ء يڠ بوليه دب�چ اي�له:   	

ى، َف�ْصِبْر، َواْحَتِسْب. اإِنَّ لِلَِّه َم� اأَخَذ، َولَُه َم� اأْعَطى، َوكُلٌّ ِعْنَدُه بِ�أَجٍل ُمَسمًّ

( جوݢ اداله  مقصودڽ: سسوڠݢوهڽ اڤ يڠ اهللا  امبيل ايت اداله ميليقڽ، دان اڤ يڠ دبري )اهللا 

. مک هندقله ک�مو برصبر دان مڠه�رڤ  ميليقڽ، ستي�ڤ اوروسن ايت تله دتنتوکن وقتوڽ دسيسي اهللا 

)ڤه�لا اوجين اين(.

مندع�ءكن سي م�تي اݢر دبري ك�أمڤونن اوليه اهللا  دڠن بردع�ء:  	

اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُه َواْرَحْمُه َوَع�ِفِه َواْعُف َعْنُه.
)رواه مسلم( 

مقصودڽ: ي� اهللا، امڤونكنله دوس�ڽ دان ليمڤهكن رحمتمو ك�أتسڽ، سجهترا دان مع�فكنله دي.
)روايت مسلم( 

مڠهولوركن بنتوان دالم بنتوق كواڠن ات�و م�كنن خصوصڽ كڤد كلوارݢ يڠ ميسكين. 	

تيدق منچريت�كن كبوروقن جن�زه كڤد اورڠ لاءين كران بوليه منچمركن مرواه كلوارݢ سي م�تي. 	

ملاكوكن صلاة جن�زه سب�ݢ�ي تندا ڤڠحرمتن تراخير كڤد سي م�تي. 	

مڠيريڠي جن�زه كقبور دان مندع�ءكن كب�ءيقن اونتوقڽ. 	

ممبري ڤرتولوڠن دالم مڠبوميكن جن�زه سوڤ�ي� اوروسن ڤڠبومين داڤت دلقس�ن�كن دڠن سݢرا. 	

ڤڠوروسن جن�زه ترم�سوق دالم س�له س�تو فرض كف�ية يڠ منج�دي كواجيڤن ب�ݢي سلوروه اومت 
اإسلام. كواجيڤن ڤڠوروسن جن�زه ترم�سوقله:

حكوم د�ن �دب د�لم ڤڠوروسن جنازه

حكوم

�دب د�لم ڤڠوروسن جنازه 

6.4.2

منصلاتكن جن�زهممنديكن جن�زه مڠبوميكن جن�زهمڠ�فنكن جن�زه

ُمونََه�، َواإِْن َيُك  ، َعِن النَِّبي  َق�َل: اأْسِرُعوا بِ�لِْجَن�َزِة، َف�إِْن َتُك َص�لَِحًة َفَخْيٌر تَُقدِّ َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
ِسَوى َذلَِك، َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن ِرَق�بُِكْم.

)رواه البخ�ري(

، نبي  برسبدا: سڬراكنله مڠوروسكن جن�زه. جک )جن�زه( ايت يڠ  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 

ب�ءيق مک كب�ءيقنله يڠ ك�مو بريكن كڤداڽ، تت�ڤي جک سب�ليقڽ مک ك�مو تله مڠهيلڠكن كبوروقن 
درڤد تڠكوق ك�مو.

)روايت البخ�ري(

دليل 

ڤڠرتين ڤڠوروسن جنازه برسرتا دليل

ڤڠرتين ڤڠوروسن جنازه  

ڤڠوروسن جن�زه اي�له سݢ�لا اكتيۏيتي يڠ دلاكوكن اونتوق مڠوروسكن جن�زه برمولا درڤد ممنديكن، 
مڠ�فنكن، منصلاتكن هيڠݢ مڠبوميكن جن�زه مڠيكوت چ�را ترتنتو. 

6.4.1

تاهوکه �ند�؟

ه�روس من�ڠيس اڤ�بيلا برلاكو سسواتو كم�تين تت�ڤي حرام اڤ�بيلا مراءوڠ دان مراتڤ. ده�روسكن 
من�ڠيس كران رسول اهللا  جوݢ ڤرنه من�ڠيس كتيک كم�تين انقڽ، سيدن� ابراهيم. 

: لارڠن اين برداسركن حديث رسول اهللا 
: اْثَنَت�ِن ِفي النَّ�ِس ُهَم� بِِهْم كُْفٌر الطَّْعُن ِفي النََّسِب َوالنَِّي�َحُة  ، َق�َل َرُسوُل اهللا  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 

َعَلى الَْميِِّت. 

، رسول اهللا  برسبدا: دوا ڤرك�را ڤد م�ءنسي يڠ كدوا- دواڽ  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 
اداله ڤربواتن اورڠ ك�فير، منچلا كتورونن سس�أورڠ دان مراتڤ اتس كم�تين.

)روايت مسلم(

)رواه مسلم(
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ممبنتو مڠوروسكن جن�زه سهيڠݢ سلس�ي دكبوميكن.	 

�وسها د�ن تيندقن يڠ بوليه دلاكوكن كتيک مڠوروسكن جنازه 
�ونتوق ممنوهي تونتوتن �مر معروف نهي موڠكر

6.4.4

ممبري دان� يڠ منچوكوڤي كڤد ڤرتوبوهن خيرات كم�تين اݢر بنتوان داڤت دس�لوركن دڠن 	 
سݢرا دان مڽدي�كن خدمت ڤرچوم� اونتوق مڠوروسكن جن�زه ب�ݢي واريث يڠ تيدق بركممڤوان 

ات�و جن�زه يڠ تيدق ممڤوڽ�ءي واريث.

كراج�ءن ممبري اينسينتيف كڤد جورومندي جن�زه يڠ برتولي�ه ب�ݢي مڠهرݢ�ءي ڤڠورب�نن مريک.	 

ممڤرك�س�كن ڤڠوروسن سيستم ڤرقبورن اورڠ اإسلام سوڤ�ي� داڤت منمڤوڠ كڤرلوان مش�ركت 	 
اونتوق مڠبوميكن جن�زه.

تيدق مڽيب�ركن كع�ءيبن جن�زه كران بوليه منچمركن مرواه كلوارݢ سي م�تي. رسول اهللا  برسبدا:	 

نَْي� اإِلَّا َسَتَرُه اهللا َيْوَم الِْقَي�َمِة.                         ، َعِن النَِّبيِّ  َق�َل: َلا َيْسُتُر َعْبٌد َعْبًدا ِفي الدُّ َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة 
)رواه مسلم(
، نبي  برسبدا: تيدقله سس�أورڠ همب� منوتوڤ ع�ءيب همب� يڠ  مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة 

)روايت مسلم(لاءين ددني�، ملاءينكن اهللا  منوتوڤ ع�ءيبڽ )همب� يڠ ڤرت�م( ده�ري قي�مة.

تنتڠ علمو 	  ڤنددهن كڤد مش�ركت  ممبري  ڤرتوبوهن خيرات كم�تين  برواجب سڤرتي  ڤيهق 
ڤڠوروسن جن�زه سرت� چ�را مڠوروسكن جن�زه يڠ مڠهيدڤ ڤڽ�كيت برجڠكيت سڤرتي ايد س 

)AIDS( ات�و كورون�ۏيروس )Koronavirus( اݢر جن�زه داڤت داأوروسكن دڠن سمڤورن�.

�ينديۏيدو
نݢار� 

ت
شارك

م

سݢرا منزي�رهي جن�زه اڤ�بيلا مندڠر بريت� كم�تين كران ايت اداله سبه�ݢين درڤد تڠݢوڠجواب 	 
: س�أورڠ مسلم، سڤرتي حديث رسول اهللا 

َخْمٌس:  الُْمْسِلِم  َعَلى  الُْمْسِلِم  َحقُّ  َيُقوُل:  اهللا   َرُسوَل  َسِمْعُت  َق�َل:  ُهَرْيَرَة   اأبِي  َعْن    
ْعَوِة َوَتْشِميُت الَْع�ِطِس. َلاِم َوِعَي�َدُة الَْمِريِض َواتَِّب�ُع الَْجَن�ئِِز َواإَِج�َبُة الدَّ َردُّ السَّ  

مقصودڽ: درڤد اأبو هريرة  برك�ت: اكو مندڠر رسول اهللا  برسبدا: حق س�أورڠ مسلم    
تره�دڤ س�أورڠ مسلم )يڠ لاءين( اد ليم: )ي�ءيت( منجواب سلام، ملاوت اورڠ س�كيت،     

     مڠيريڠي جن�زه، ممنوهي اوندڠن دان مندع�ءكن اورڠ برسين.
)روايت البخ�ري(

)رواه البخ�ري(

كڤنتيڠن ڤڠوروسن جنازه د�لم كهيدوڤن

�ينديۏيدو

مشاركت

نݢار� 

داڤت دج�ديكن اعتب�ر دالم كهيدوڤن. كم�تين اداله اعتب�ر يڠ ڤ�ليڠ همڤير دڠن م�ءنسي كران    
      ه�تي اكن لبيه تركسن اڤ�بيلا مليهت كم�تين. كم�تين جوݢ اداله سبه�ݢين درڤد قض�ء دان 

     قدر يڠ واجب دتريم� اوليه ستي�ڤ مسلم.

منظ�هيركن راس سيمڤ�تي تره�دڤ اهلي كلوارݢ سي م�تي دان مندع�ءكن ك�أمڤونن دان    
     كب�ءيقن اونتوقڽ. سچ�را تيدق لڠسوڠ اين اكن مڠورڠكن تك�نن ايموسي كلوارݢ. 

ملقس�ن�كن تڠݢوڠجواب مش�ركت اإسلام تره�دڤ س�ودارا س�أݢ�م يڠ دتيمڤ� مصيبة كم�تين.    
     منج�دي سواتو كواجيڤن مش�ركت ممبنتو دان مريڠنكن ببن مسلم لاءين يڠ دتيمڤ� مصيبة 

     سرت� كسوليتن.

بكرج�س�م ممبنتو مڠوروسكن جن�زه برس�م�-س�م اهلي مش�ركت يڠ لاءين. رسول اهللا  تله    
     مڽ�ت�كن ݢنجرن امت بسر ي�ءيت سبسر بوكيت ُ�ُحد ب�ݢي اورڠ يڠ مڠوروسكن جن�زه.

مليبتكن ݢولوڠن مودا دالم چ�را۲ مڠوروسكن جن�زه اونتوق ممستيكن مريک منداڤت علمو    
     مڠن�ءي كڤنتيڠن مڠوروسكن جن�زه دمي ممنوهي تونتوتن فرض كف�ية.

مڽدي�كن ڤروسيدور ستندرد اوڤراسي )SOP( ب�ݢي ڤڠوروسن جن�زه يڠ برك�ءيتن دڠن ڤڽ�كيت    
      برجڠكيت سڤرتي وابق كورون�ۏيروس )Koronavirus( اݢر داڤت داأوروسكن دڠن سلامت 

     دان لنچر. 

س
مب

 �ي
لا

موات تورون ڤندوان مڠوروسكن سي
جن�زه ڤس�كيت كورون�ۏيروس  
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علمو  دڠن  ديري  ممڤرلڠكڤكن  بوليه  اندا  ب�ݢ�يم�ن�كه  ڤلاجر،  س�أورڠ  سب�ݢ�ي 
ڤڠوروسن جن�زه يڠ بتول؟

برداسركن اي�ت داأتس، مڠ�ڤ�كه مڠيڠتي م�تي داڤت منديديق م�ءنسي ك�أره كب�ءيقن؟

برداسركن حديث داأتس، مڠ�ڤ�كه اإسلام ملارڠ اومتڽ مراءوڠ دان مراتڤي كم�تين؟ 
جلسكن حجه اندا دڠن مڠموك�كن هوراين يڠ ريلۏن.

 

برداسركن ڤرڽ�ت�ءن داأتس، ترڠكن ع�قبة كڤد كلوارݢ سي م�تي جک سيتواسي 
داأتس برلاكو.

برداسركن ڤرڽ�ت�ءن داأتس، مڠ�ڤ�كه ڤڠوروسن سيستم ڤرقبورن يڠ ب�ءيق امت ڤنتيڠ 
كڤد اومت اإسلام؟

انت�را ڤرك�را يڠ دلارڠ كتيک منزي�رهي جن�زه اي�له منچريت�كن كبوروقن 
سي م�تي كڤد اورڠ لاءين.

ج�بتن اݢ�م اإسلام ولايه ڤرسكوتوان تله ممب�ڠونكن سيستم اإي-ڤوس�را 
)E-Pusara( يڠ ممڤوڽ�ءي بڠک دات� معلومت مڠن�ءي مريک يڠ 

دكبوميكن دت�نه ڤرقبورن اإسلام دسلوروه ولايه ڤرسكوتوان.

:   فرم�ن اهللا 

)سورة اآل عمران: 185(

: اْثَنَت�ِن ِفي النَّ�ِس ُهَم� بِِهْم كُْفٌر  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة  َق�َل، َق�َل َرُسوُل اهللا 
)رواه مسلم(الطَّْعُن ِفي النََّسِب َوالنَِّي�َحُة َعَلى الَْميِِّت.

﴿...﴿
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Flipped ClassroomPAK21
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ڬورو مڠنجوركن ڤروڬرم ڤڠوروسن جن�زه اونتوق موريد٢ دسكوله دڠن منجمڤوت 

ڤ�كر اونتوق ممبريكن ڤنرڠن دان سيمولاسي.

ممبوات ۏيديو ڤينديق سچ�را بركومڤولن تنتڠ سيمولاسي ڤڠوروسن جن�زه دان 

ح�صيلڽ دج�ديكن كود قيو.ار. اونتوق دتمڤل ددالم كلس سب�ݢ�ي معلومت تمبهن. 

�كتيۏيتي

1
 )a( ݢورو مڽدي�كن ب�هن ات�و معلومت برك�ءيتن ڤڠوروسن جن�زه سڤرتي ۏيديو اونتوق

دتونتون درومه. 
موريد بركوڠسي ب�هن يڠ دڤراوليه برس�م�-س�م راكن دالم كومڤولن. )(( 

موريد دكهندقي ممبين� ڤت� ميندا برك�ءيتن توڤيک برايكوت دالم كومڤولن:)(( 

توڨيک كومڤولن

ڤڠرتين ڤڠوروسن جن�زه، دليل دان حكوم 1

كڤنتيڠن ڤڠوروسن جن�زه 2

تونتوتن ادب دالم ڤڠوروسن جن�زه 3

اوسه� دان تيندقن كتيک مڠوروسكن جن�زه 4

ح�صيل كرج� موريد دتمڤل ده�دڤن كلس. واكيل كومڤولن دڤيليه سچ�را راوق )(( 
اونتوق ممبريكن ڤنرڠن كڤد راكن يڠ لاءين.

س
مبا

ا �
ۏيديو چ�را مڠوروسكن سيل

جن�زه اورڠ اإسلام

EMK
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		 ة	)باريس	هادڤن(	 ممونچوڠكن	دوا	بيبير	مولوت	مڠيشارتكن	كڤد	بوپي	َضمَّ 	 	 �إشمام	
نون	يڠ	داأدغامكن	برسام	دڠوڠ،	سبلوم	مپبوت	نون	يڠ	كدوا. 	 	 	

سسواتو	يڠ	منجادي	ساندرن	اتاو	ڤندوكوڠ	كڤد	سسواتو	يڠ	لاءين،	ساندرن	 	 	  �ساس	
باڬي	سسواتو	ڤربواتن،	تيندقن،	كسيمڤولن،	تودوهن	دان	لاءين2	لاڬي.	 	 	 	

كطاعتن	منجالنكن	سسواتو	سوروهن	سچارا	تروس-منروس.	 	 	 �ستقامه	
كترليبتن	سچارا	برسوڠݢوه-سوڠݢوه	دان	ڤنوه	تڠݢوڠجواب	دالم	ملقساناكن	 	 	  �لتز�م	

سسواتو	ڤركارا. 	 	 	
علمو	يڠ	ممبحثكن	بركاءيتن	ستاتوس	سساأورڠ	ڤراوي	حديث	سام	اد	دتريما			 	 �لَجْرُح	و�لتَّْعِديل	

اتاو	دتولق	ڤروايتن	مريک. 	 	 	
علمو	تنتڠ	ماءنسي،	تراوتام	يڠ	بركاءيتن	دڠن	اصل	اصول	)ڤركمبڠن،	عادت	 	  �نتروڤولوݢي	

رسم	دان	كڤرچاياءن(. 	 	 	
اورڠ	يڠ	ممڤلاجري	بهاس،	كسوسستراءن	دان	كبوداياءن	بڠسا2	تيمور. 	 �وريئينتاليس	

ايات2	القرءان	يڠ	دڬوناكن	اونتوق	مليندوڠي	دان	مراوت	اورڠ	يڠ	تركنا	ڤڽاكيت. 	 �يات	ُرْقَيه	
		 	اونتوق	 مڽاتاكن	معنا	يڠ	لبيه	سسواي	دڠن	كاأساءن	دان	كتوحيدن	اهللا  	 	 تاأويل	
ممليهارا	عقيدة	درڤد	شيريک.	نامون	هاروس	دلاكوكن	دڠن	برهاتي-هاتي	اوليه		 	 	 	

مريک	يڠ	مندالم	علموڽ. 	 	 	
ساتو	چارا	اتاو	قاعده	اونتوق	مڠنل	توهن	اتاو	مندكتكن	ديري	كڤد	توهن. 	 تصوف		

ڤراساءن	مڠڠݢڤ	ديري	سنديري	لبيه	موليا	اتاو	لبيه	ڤنداي	درڤد	اورڠ	لاءين.	 	 	 َتَكبُّر	
علمو	بركناءن	كتوهننن. 	 	 تيولوݢي	

. اوسها	يڠ	برسوڠڬوه-سوڠڬوه	اونتوق	منچاڤاي	كباءيقن	يڠ	دريضاءي	اهللا  	 	 جهاد	
ڤنداڤت	برسرتا	السن	يڠ	دبريكن	سباݢاي	مڽوكوڠ	اتاو	مننتڠ	سسواتو	ڤنديرين،	 	 	  حجه	

ڤندڠن	دان	سباڬايڽ. 	 	 	
علمو	اونتوق	مڠتاهوءي	كاأداءن	سند	دان	متن	سام	اد	دتريما	اتاو	دتولق	سرتا	 	  حديث	در�ية	

ڤركارا	يڠ	برهوبوڠ	كاءيت	دڠنڽ. 	 	 	
	سچارا	خصوص	 ڤڠتاهوان	يڠ	دساندركن	كڤد	جونجوڠن	بسر	نبي	محمد	 	  حديث	رو�ية	

سام	اد	ڤركاتاءن،	ڤربواتن،	تقرير،	صيفت	دان	تيڠكه	لاكو. 	 	 	
ڤڠعبدين	ديري،	ماس	دان	لاءين2	سچارا	سڤنوهڽ	كڤد	سسواتو	توجوان	ترتنتو. 	 ديديكاسي	

		ݢلوساري ممبوڽيكن	سبهاݢين	حروف	اتاو	ملمهكن	سوارا	حروف	ترسبوت	دان	هاڽ	 	 	 َرْوم	
ددڠري	اورڠ	يڠ	برهمڤيرن	سهاج. 	 	 	

مماتيكن	حروف	اخير	كليمه	دڠن	ممبوڽيكن	سوارا	حروف	اخير	ايت	تنڤا	باريس. 	 محض	 سكون	
بركاءيتن	دڠن	ڤركارا	يڠ	برصيفت	روحاني	اتاو	جيوا. 	 سڤيريتو�ل	

كسامرن	)كران	تيدق	جلس	حكومڽ	انتارا	حلال	دان	حرام(. 	 	 شبهة	
كبسرن	اتاو	كمولياءن	اإسلام. 	 	 شعار	

علمو2	يڠ	برسومبركن	وحي	سڤرتي	فقه،	اصول	الدين،	تفسير،	حديث	دان	تصوف. 	 علمو	نقلي	
مڠݢرقكن	اتاو	مڠهيدوڤكن	سواسان	دمسجد	اتاو	سوراو	دڠن	ڤلباݢاي	 	  عماره	مسجد	

كݢياتن	برفاءيده. 	 	 	
سسواتو	يڠ	تيدق	داڤت	دليهت	اتاو	ترسمبوڽي	درڤد	ڤندڠن	مات. 	 غاءيب		

للاكي	اتاو	ڤرمڤوان	يڠ	بلوم	ڤرنه	برنكاح.  	 َغْيُر	ُمْحَصن	
كڤوتوسن	تنتڠ	سسواتو	حكوم	اݢام	)يڠ	بلوم	ڤرنه	دڤوتوسكن	لاݢي(	برداسركن		 	 	 فتوى	
نص	القرءان،	حديث	دان	سومبر	حكوم	لاءين،	ترماسوق	اجتهاد	اوليه	مفتي. 	 	 	

ڬولوڠن	علماء	اإسلام	يڠ	اهلي	دالم	علمو	فقه. 	 	 فقهاء	
داي	ڤڠلوارن. 	 ڤرودوكتيۏيتي		

دريا	راس	ماءنسي	ياءيت	دريا	راس،	دريا	باءو،	دريا	دڠر،	دريا	ليهت	دان	دريا	سنتوه. 	 ڤنچاءيندر�	
لواس	ليڤوتنڽ	دان	لڠكڤ	اتاو	باڽق	بوتيرن	يڠ	تركاندوڠ	ددالمڽ. 	 كومڤريهينسيف	

براساسكن	معنا	سبنر	اتاو	معنا	بياسا	كات2	يڠ	دڬوناكن	)بوكن	معنا	قياسن	اتاو		 	 	 ليترل	
معنا	يڠ	ترسيرت	دسباليقڽ(. 	 	 	

		 للاكي	اتاو	ڤرمڤوان	يڠ		بالغ،	برعقل،	مرديک	دان		ڤرنه	برستوبوه	دالم	عقد	 	 	 ُمْحَصن	
نكاح	يڠ	صح. 	 	 	

ڤركارا	)حال(	يڠ	بركاءيتن	دڠن	بيدڠ	كمشاركتن. 	 	 معاملة	
سݢولوڠن	اهلي	كلام	يڠ	مڠاسيڠكن	ديري	درڤد	ݢوروڽ	كران	ڤرسليسيهن	 	 	  ُمْعَتِزَلة	

فهمن	بوكن	حكوم	ترهادڤ	اورڠ	اإسلام	يڠ	ملاكوكن	دوسا2	بسر. 	 	 	
. ذيكير	دان	دعاء	اونتوق	مڠهارڤكن	كريضاءن،	ڤرتولوڠن	دان	هداية	درڤد	اهللا  	 مناجات	
كاأيڠينن	يڠ	تيڠڬي	اتاو	سماڠت	يڠ	قوات	ڤد	ديري	سساأورڠ	يڠ	مندوروڠڽ	 	  موتيۏ�سي	

اونتوق	براوسها	دڠن	توجوان	اونتوق	منچاڤاي	كجاياءن. 	 	 	
سيستم	يڠ	مرڠكومي	قاعده	دان	ڤرينسيڤ	يڠ	دڬوناكن	دالم	سسواتو	كڬياتن،	 	  ميتودولوڬي	

ديسيڤلين	دان	سباڬايڽ. 	 	 	
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