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     اإلسالمية ةشريع قنيفنديد     

 (KBAT) اراس تيغضي برفيكرياونتوق سوألن كماهرين  ٢دليل

 )القرءان(
 

 :فرمان هللا 

                             

Surah al-Mukminun 23:1-2

Maksudnya: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman 

(1) iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya (2). 

 Rahmat ibadah 

يِۡديُكۡم إََِل 
َ
ْْۚ إِنَّ  ٱتلَّۡهلَُكةِ َوََل تُۡلُقواْ بِأ ۡحِسُنوٓا

َ
َ َوأ   ١٩٥ ٱلُۡمۡحِسنِيَ ُُيِبُّ  ٱّللَّ

 Surah al-Baqarah 02: 195

Maksudnya: Janganlah kamu mencampakkan diri kamu 

kelembah kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah 

suka kepada orang-orang yang berbuat baik (bersifat ihsan) 

 Jauhi perkara 

buruk 

 Berbuat baik 

 

                     

                        

 Surah al-Asr 103: 1-3

Maksudnya: Demi masa (1) sesungguhnya manusia dalam 

kerugian(2) kecuali orang-orang yang beriman dan mereka pula 

berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan 

sabar. 

 

 Kepentingan 

beramal soleh, 

berpesan2 ke arah 

kebenaran dan 

sabar 

          

 Surah al-Baqarah 02: 168

Maksudnya: Dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan. 

 Berbuat baik 

 Mencegah 

kemungkaran 

              

 Surah al-Baqarah 02: 168

Maksudnya: Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi 

 Rezeki 
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baik. 

             

 Surah al-Baqarah 02: 219

Maksudnya: Dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan 

(kamu). 

 Sedekah 

                   

 Surah al-Baqarah 02: 222

Maksudnya: Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang 

bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan 

diri. 

 Taubat & suci 

                  

 Surah Ali 
c
Imran 03: 103

Maksudnya: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali 

Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai. 

 Perpaduan 

                         

             

 Surah Ali 
c
Imran 03: 110

Maksudnya:  Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik 

umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu 

menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang 

daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu 

pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). 

 Amar ma
c
ruf nahi 

mungkar 

                            

  

 Surah al-Nahl 16: 125

Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) 

dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, 

dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) 

dengan cara yang lebih baik. 

 Dakwah 

              

 Surah Ali 
c
Imran 03: 133

 Taubat 
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Maksudnya:  Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-

amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu. 

            

 Surah Ali 
c
Imran 03: 134

Maksudnya: Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. 

 Beramal soleh 

        

 Surah al-Baqarah 02: 256

Maksudnya: Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). 

 Dakwah 

                

 Surah al-Baqarah 02: 255

Maksudnya: Yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan 

mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. 

 Dosa dan pahala 

 Allah Maha 

Mengetahui 

                

 Surah al-Baqarah 02: 255

Maksudnya: Yang memiliki segala yang ada di langit dan di 

bumi. 

 Kejadian alam 

tanda kekuasaan 

dan kebijaksanaan 

Allah 

          

 Surah Ali 
c
Imran 03: 19

Maksudnya: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di 

sisi Allah ialah Islam. 

 Dakwah 

 Islam sebagai al-

din 

             

 Surah al-Baqarah 02: 286

Maksudnya: Allah tidak memberati seseorang melainkan apa-apa 

yang terdaya olehnya. 

 Qada’ dan qadar 

                           

 Surah al-Baqarah 02: 286

Maksudnya: Allah tidak memberati seseorang melainkan apa-apa 

yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang 

diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang 

diusahakannya. 

 Dosa dan pahala 



Disedia & disumbangkan Oleh: Pelajar 5 Sc I 2016, Dikemaskini Oleh: FE & LHB,  Dibimbing Oleh : Pn. Noredah 
bt Ibarahim 

SKK SMKA Sultan Muhammad, Melaka. 

                 

 Surah al-Anbiya’ 21: 22

Maksudnya: Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang 

lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. 

 Asma’ wa al-sifat 

 Allah Maha Esa 

                           

    

 Surah al-Hasyir 59: 22

Maksudnya: Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan dia; 

yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dialah 

yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

 Tauhid al-

uluhiyyat 

 Allah Maha Esa 

                   

 Surah al-Tin 95: 4

Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

sebagai sebaik-baik kejadiannya. 

 Kejadian manusia 

 Fitrah manusia 

 Mengubah ciptaan 

Allah 

                                 

    

 Surah al-Zalzalah 99: 7-8

Maksudnya: Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, 

nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa 

berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)! 

 Dosa dan pahala 

                        

 Surah al-Tin 95: 4

Maksudnya: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal 

soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. 

 Kebaikan 

                         

 Surah al-Mai’dah 05: 2

Maksudnya: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk 

membuat kebajikan dan ketqawaan, dan janganlah kamu 

bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan 

pencerobohan. 

 Tolong menolong 
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Maksudnya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, Allah 

menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat 

perbuatan mereka kembali (kejalan yang benar) 

                      

         

Maksudnya: Katakanlah (Muhammad) “berjalanlah kamu di atas 

muka bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang 

dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)  

 Kerosakan muka 

bumi kerana 

tangan manusia 

          

 Surah al-Isra’ 17: 23

Maksudnya: Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau 

tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan 

hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. 

 Mentauhidkan 

Allah 

 Berbuat baik 

kepada ibu bapa 

                      

 Surah al-Mulk 67: 2

Maksudnya: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan 

hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. 

Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. 

 Amalan baik 

          

 Surah al-Nahl 18: 18

Maksudnya: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang 

dilimpah-kanNya kepada kamu), tiadalah kamu dapat 

menghitungnya satu persatu. 

 Bersyukur 

              

 Surah al-Baqarah 02: 177

Maksudnya: Dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan 

janjinya apabila mereka membuat perjanjian. 

 Menepati janji 
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 Surah al-Baqarah 02: 83

Maksudnya: Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan 

berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. 

 Berbakti kepada 

ibu bapa 

                        

             

 Surah al-Mu’min / al-Ghafir 40: 60

Maksudnya: Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu 

kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. 

Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada 

beribadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam 

dalam keadaan hina. 

 Iman fitrah 

manusia 

                  

 Surah al-Bayyinah 98: 5

Maksudnya: Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan 

supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat 

kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid. 

 Islam sebagai al-

din yang 

membawa rahmat 

(ibadah) 

          

 Surah al-Baqarah 02: 37

Maksudnya: Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha 

Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 

 

 Dosa, pahala dan 

bahagiannya 

 Taubat 

                 

 Surah al-Zumar 39: 60

Maksudnya: Bukankah (telah diketahui bahawa) dalam neraka 

jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang 

sombong takbur? 

 Balasan bagi orang 

yang sombong 

          

 Surah al-Hujurat 49: 13

Maksudnya: Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam 

kalangan kamu ialah orang yang paling bertaqwa. 

 Keperibadian 

mulia 
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 Surah al-Hujurat 49: 13

Maksudnya: Sesungguhnya telah dijadikan kamu dari seorang 

lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. 

 Kejadian manusia 

 Mualamat 

 Ukhwah 

                      

 Surah al-Naba’ 78: 10-11

Maksudnya: Dan Kami telah menjadikan malam (dengan 

gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi). Dan Kami telah 

menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) - masa untuk 

mencari rezeki. 

 Kejadian siang dan 

malam 

 Konsep mencari 

rezeki yang halal 

                          

    

 Surah al-Zumar 39: 9

Maksudnya: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat 

mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang 

berakal sempurna. 

 Kepentingan 

menuntut ilmu 

              

 Surah al-Baqarah 02: 184

Maksudnya: Sesiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, 

maka itu adalah suatu kebaikan baginya. 

 Berbuat baik 

               

 Surah al-Isra’ 17: 27

Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah 

saudara-saudara Syaitan. 

 Membazir 

 Walimah al-
c
urus 

                   

Surah al-Zumar 39: 62 

Maksudnya: Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan 

Dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. 

 Kejadian alam 

tanda kekuasaan 

dan kebijaksaan 

Allah 

                       
 Konsep bersyukur 
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 Surah Ibrahim 14: 7 

Maksudnya: Demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya 

Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi 

sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu 

amatlah keras. 

                

 Surah al-Baqarah 02: 185

Maksudnya: Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan 

ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. 

 Dalil-dalil hukum 

syarak yang tidak 

disepakati 


