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“ Jika Kamu Tidak Sanggup menahan 

lelahnya belajar, Maka Kamu harus sanggup 

menerima perihnya Kebodohan” 

 
(Imam Syafi’i) 

  
 

DOA ILMU BERMANFAAT 

  َوَعَماًلُمتَ َقبَّالً  اَلّلُهمَّ ِإِّنيْ َاْسأَُلَك ِعْلًمانَاِفًعا
ري  َواِسًعا َوِاََل اْلَْْيِ  َورِْزًقا  بَِعْدنَا. قَ ريبْ َنا َوَعِن الشَّ
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INDAHNYA SALING MEMBANTU 

 

Al Quran adalah kalam (ucapan) Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, melalui malaikat Jibril. Yang diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.  Al 

Quran berisi 30 Juz, 114 surat dan 6666 atau 6236 ayat. Surat Al Maidah adalah 

surat ke-5, yang artinya Hidangan dengan jumlah ayat 120 yang diturunkan di 

Madinah. 

 

Membaca dan mengartikan Q.S. Al maidah Ayat 2 
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ْقٰوىَوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى ۘ    ثِْ  َعَلى تَ َعاَونُ ْوا َوَل  ۘ  اْلِبي َوالت َّ (5:2املاۤئدة/  َواْلُعْدَوانِ  اْلِ   
Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam  (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

..” 

 

Arti kata  

dan jangan tolong-

menolong 
-Dan tolong َوََل تَ َعاَونُ ْوا

menolonglah kamu 
 َوتَ َعاَونُ ْوا

dalam berbuat dosa  ِْثم   dalam َعَلى اَْلِ

(mengerjakan) 

kebajikan 

 َعَلى اْلِبر  
danpermusuhan.  

 
ۖ  َوالت َّْقٰوى dan takwa َواْلُعْدَوانِ   

 

Penggalan  Q.S. al-Ma'idah/5:2 ini  berisi  tentang  ajakan  tolong-menolong  dalam 

(mengerjakan)   kebajikan   dan   taqwa,   dan jangan tolong-menolong dalam 

perbuatan dosa dan permusuhan. 

Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan 

ketaqwaan, sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak terus-terusan menonton 

televisi atau bermain game sampai melupakan makan, sholat dan belajar. Maka kita 

harus menolakny. Tetapi Tetapi bila ada teman kita yang mengajak ke masjid, şalat 

berjamaah, belajar bersama, kerja bakti maka kita harus  mendukungnya. 
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IMAN KEPADA QODHO DAN QODAR 

 

A. PENGERTIAN 

 

Iman artinya Percaya. Beriman kepada Qada dan Qadar adalah menyakini dengan 

sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada terjadi di dunia ini telah 

ditetapkan oleh Allah SWT, yang berlaku bagi semua makhluk yang ada dimuka 

bumi ini. 
 

1. QODHO 

Rukun iman yang keenam ádalah mempercayai adanya qadha dan qodar. 

Qodha artinya ketentuan atau keputusan Allah kepada mahluknya sejak zaman 

azali (zaman sebelum Allah menciptakan makhluk). Segala sesuatu yang ada di 

dunia ini telah di tentukan qadhanya oleh Allah, sebagaima dijelaskan dalam 

Q.S. Al Hadiid ayat 22 yang berarti: 

ِِف  لَّ  ِإ ْم  ُك ِس ُف  ْ ن َأ ِِف  َوَل  ْْلَْرِض  ا ِِف  ٍة  َب ي ِص ُم ْن  ِم َب  ا َص َأ ا  َم
ا  َه َرَأ  ْ ب  َ ن ْن  َأ ِل  ْب  َ ق ْن  ِم ٍب  ا َت نَّ  ۘ  ِك كَ  ِإ ِل ى ذَٰ َل لَّهِ  َع ل ير  ا ِس  َي

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 
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Allah” (Q.S. Al- Hadid:22) 

    Contoh-contoh Qodho 

1. Kelahiran 2. Kematian 3. Matahri Terbit dari timur 

4. Pasang surut air laut 5. Bumi berputar pada porosnya 
 

2. QODAR 

Qodar ádalah segala sesuatu ketentuan atau ketetapan Allah yang telah 

terjadi atas mahluknya. Pendek kata qadha ádalah rencana Allah yang akan 

terjadi sedang jika rencana tersebut sudah terjadi menjadi kenyataan pada diri 

mahluknya disebut qodar.  Ayat tentang Qodar   dijelaskan dalam Surat Ar 

Ra’du ayat 11 

ْم   ِه ِس ُف  ْ ن َأ ِب ا  َم ُروا  ي ي َغ  ُ ي  ٰ َّتَّ َح ْوٍم  َق ِب ا  َم ُر  ي ي َغ  ُ ي َل  لََّه  ل ا نَّ    ۘ  ِإ
       Artinya:  “.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah   keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”  
 

Setiap manusia  wajib  berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh 

menyerah pada kesulitan- kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. 

Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi 

harus diusahakan.  

Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. 

Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras 

sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung dari gigih 

atau tidaknya usaha kita.  

      Contoh Qodar 

1. Menjadi pintar karena rajin dan giat belajar Menjadi anak yang disenangi 

karena ramah dan suka menyapa 

2. Menjadi orang kaya karena tekun berusaha 
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3. Menjadi miskin karena malas-malasan dalam bekerja 

 

Qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan takdir. 

Sedangkan takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan 

takdir mu’allaq. 

1. Takdir mubram, yaitu ketentuan yang pasti terjadi dan diterima oleh semua 

makhluk-Nya. Kepastian yang telah diputuskan oleh Allah tersebut, manusia 

tidak bisa menghindari atau menolaknya. 

2. Takdir mu’allaq, yaitu ketentuan Allah atas makhluk-Nya yang mungkin  

dapat berubah karena usaha yang sungguh-sungguh. 

 

3. SIKAP YANG DIHARAPKAN SETELAH BELAJAR QADA DAN QADAR. 

 Rido (rela) dan menerima kenyataan yang terjadi dengan selalu bersyukur 

 Selalu bersikap optimis, tidak pesimis dengan berikhtiar (usaha) dan berdoa. 

 Senantiasa menerapkan sikap tawakal (pasrah seteleh berusaha dan bedoa) 

 Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa 

 Senantiasa bersikap sabar  
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ADAB BERPAKAIAN DAN BERGAUL 
 

 

A. Adab Berpakaian 

Apa itu adab? 

istilah adab merupakan kata serapan dari bahasa arab, adab (ادب) yang berarti 

sopan santun, budi pekerti atau tata cara. Dengan demikian, yang dimaksud 

adab adalah segala bentuk sikap, prilaku atau tata cara hidup yang 

mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau 

akhlak. 

 

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal 

(rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup 

dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian 

juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang 

yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung 

pada adat-istiadat,  kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-

masing. Salah satu fungsi  pakaian adalah untuk melindungi dan menutup 

aurat pemakainya.   

َبِنْ        ۘ  َورِْيًشا َسْوٰءِتُكمْ  ي َُّوارِيْ  لَِباًسا َعَلْيُكمْ  اَنْ َزْلَنا َقدْ  ٰاَدمَ  ۘ  ي ٰ
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ْقٰوى َولَِباسُ  رر  ٰذِلكَ  الت َّ هِ  ٰاٰيتِ  ِمنْ  ٰذِلكَ  ۘ  َخي ْ ُرْونَ  َلَعلَُّهمْ  اللّٰ  (7:26/العراف)  َيذَّكَّ

Artinya:  Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian 

untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. 

 Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian 

 tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (Al-A'raf/7:26) 
 

     Adab Berpakaian 

1. Berdoa terlebih dahulu sebelum berpakaian 

2. Menutup aurat (Aurat adalah bagian anggota tubuh yang harus ditutup)  

 Aurat Laki-laki      : Pusar sampai lutut 

 Aurat Perempuan : Seluruh anggota tubuh kecuali wajah 

dan telapak tangan 

3. Pakaian tidak ketat dan transparan 

4. Memakai pakaian yang bersih dan rapi 

5. Mendahulukan tangan/ kaki kanan saat memakai dan sebaliknya 

6. Tidak memakai pakaian (aksesoris) lawan jenis 

7. Tidak menggunakan pakaian ritual/ ibadah agama lain 

8. Tidak memakai pakaian yang berlebihan (mencolok) 

 

B. Adab Bergaul  

Bergaul dalam islam memiliki aturan dan cara tersendiri agar dapat 

mencegah dari berbagai perbuatan maksiat atau keburukan.  
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1. Bergaul Dengan sesama dan Lawan Jenis 

 Menjaga Pandangan 

 Menutup Aurat 

 Tidak Bersentuhan 

 Tidak beruda-duan  

 Tidak Menyukai Sesama Jenis (LGBT) 

 

Kesimpulannya ialah bergaul dengan lawan jenis tidak dilarang secara 

keseluruhan, tetapi diperbolehkan selagi bertujuan untuk kebaikan dan atas 

urusan yang diperbolehkan dalam islam.  

2. Bergaul dengan Sesama 

 Mengucapkan salam bila bertemu (seagama)             

 Menjenguk saudaranya ketika sakit. 

 Memenuhi undangan kawan 

 Menasihati dalam kebaikan 

 Saling memberi hadiah  

 Menutup aib saudaranya 

 Memaafkan kesalahan saudaranya 

 Menghadiri pemakaman jenazah saudaranya 

 Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan 
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KISAH NABI DAN ASHABUL KAHFI 

 

Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan tujuh orang pemuda yang 

menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri 

Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur 

Romawi yang amat kejam, Daqianus namanya. Daqianus ialah seorang penyembah 

berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk 

mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan 

Daqianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti 

yang dilakukan Daqianus, maka mereka akan diseret ke hadapan Daqianus. 

Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Swt., 

yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Swt. semata.  

Mereka teguh di atas keyakinan yang benar. Meskipun bertentangan dengan 

mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk 

menghindari kejaran Daqianus dengan cara bersembunyi di gua. Demi 

menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya mereka berdoa kepada 

Allah Swt. 

Artinya: (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka 

berdoa,“Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi- Mu dan 

sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.” (Q.S. 

al-Kahfi/18:10) 

Lalu Allah Swt. pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. 

Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa 

tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Swt. juga menidurkan mereka di dalam 

gua tersebut selama 309 tahun, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara 
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apa pun. 

Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah 

Swt. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai 

tubuh mereka, sehingga tubuh mereka  tidak  rusak.  Dengan  demikian mereka pun 

tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah Swt. 

menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam 

keadaan terbangun. Ketika Allah Swt. membangunkan Ashabul Kahfi, maka salah 

satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. 

Apa yang didapati salah saorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati 

negeri (yaitu negeri Daqianus) sudah berubah, penduduk dan pemerintah pun telah 

berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal 

dari penduduk negeri tersebut.  

Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Swt. dan jujur dengan 

keimanannya tersebut, maka Allah Swt. balas keimanan dan kejujuran mereka 

dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka 

sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. 

Oleh sebab itu, sebagai anak muslim kita harus memiliki sikap teguh pendirian 

terhadap keyakinan yang benar. Seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang 

berusaha untuk menyelamatkan akidahnya (keimanannya) kepada Allah Swt. Kita 

harus yakin, bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Swt. Hal 

itu diperlihat Allah Swt. yang melindungan Ashabul Kahfi tersebut. 

 

Rangkuman Kisah Nabi 

1. Nabi Yunus a.s. adalah seorang Rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah 

Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Suci. Pada awalnya umat Nabi Yunus a.s. tidak mau 

menyembah Allah Yang Maha Esa dan tetap menyembah berhala, sehingga 
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membuat Nabi Yunus a.s. marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga 

untuk naik kapal. Nabi Yunus a.s. tidak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya. 

 

2. Nabi Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah berusia 

90 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan selalu berdoa 

terus menerus, akhirnya Allah Swt. kabulkan doanya dan Nabi Zakaria a.s. dikaruniai 

anak laki-laki yang saleh, yaitu Nabi Yahya.. 

 

3. Nabi Yahya a.s. adalah anak Nabi Zakaria a.s. yang taat dan hormat kepada 

orangtuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang 

benar adalah benar dihadapan  siapapun. 

 

4. Nabi Isa a.s. adalah rasul yang termasuk Ulul Azmi. Nabi Isa,a.s. diutus kepada Bani 

Israil, untuk mengajarkan tentang ke-Esaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari 

kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara 

sewaktu masih bayi dalam peraduan, memberikan nyawa/kehidupan pada burung 

yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, 

menyembuhkan orang tuna netra. 

 

5. Ashabul Kahfi  merupakan kisah tujuh orang pemuda dan 

seekoranjingyangditidurkanoleh Allah Swt. selama 309 tahun. Ashabul Kahfi  adalah 

sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Swt., yang meyakini bahwa tidak 

ada yang berhak disembah kecuali Allah Swt. semata, mereka teguh di atas 

keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan 

dirinya. 
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SHOLAT JENAZAH DAN IBADAH HAJI 

 

A. Sholat Jenazah 

Ada empat kewajiban umat Islam terhadap jenazah adalah memandikan, 

mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. 

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan apabila seorang muslimin atau 

muslimat meninggal dunia. Dikerjakan satu rokaat, tanpa rukuk dan sujud 

(hanya berdiri) 

 

Hukum Sholat Jenazah adalah “Fardhu Kifayah” artinya wajib bagi kita umat 

muslim untuk mensalati muslim lainnya yang telah meninggal, jika tidak 

dilaksanakan maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim. Fardu 

Kifayah itu wajib perwakilan artinya bila ada satu orang saja yang melakukan 

maka gugur kewajiban bagi yang lain 

 

Syarat-syarat Sholat Jenazah 

1. Suci dari badan, pakaian dan tempat  

2. Mayit sudah dimandikan dan dikafani 

3. Jenazah diletakan di depan orang yang shalat 
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Rukun Sholat Jenazah : 

1. Niat.  

2. Berdiri jika mampu. 

3. Membaca surat al Fatihah sesudah takbir pertama. 

4. Membaca Sholawat Nabi sesudah takbir kedua. 

5. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. 

6. Mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. 

7. Salam. 

 

   Tata Cara Sholat Jenazah  

1. Imam berdiri ke arah kepala (apabila jenazah laki-laki) dan ke arah perut 

(apabila perempuan)  

2. Makmum sekurang-kurangya 3 shaf. Masing-masing shaf lebih baik terdiri 

dari 5 atau 7 orang.  

3. Berniat 

 

     Cara Melaksanakan Sholat Jenazah 

1. Takbir pertama, setelah itu membaca surat Al Fatihah  

2. Takbir kedua, setelah itu membaca sholawat 

ٍد َكماَ َصلَّْيَت َعلَى ِإبْ َراِهْيَم َوَعلَى آِل  ٍد َوَعلَى آِل ُُمَمَّ اَللَُّهمَّ َصلي َعلَى ُُمَمَّ
ْيدر  ْيدر َمَِ ٍد َكماَ بَارَكْ ِإبْ َراِهْيَم ِإن ََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُُمَمَّ َت اَللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُُمَمَّ

ْيدر  ْيدر َمَِ  َعلَى ِإبْ َراِهْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِهْيَم ِإن ََّك َحَِ
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3. Takbir ketiga, setelah itu membaca doa untuk mayit 

اْغِفْرَلُه)َها(َواْرََحُْه)َها(َوَعاِفِه)َها(َواْعُف َعْنُه)َهامَّ هُ اَللّ   

      Artinya : "Ya Allah ampunilah dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan 

maafkanlah segala kesalahannya. 

4. Takbir keempat, setelah itu membaca 

تَ ْفِتنَّابَعَدُه)َها(َواْغِفْرلََناَوَتُه)َهامَّ َلََتْرِمَنا َاْجَرُه)َها(َولَ هُ اَللّ     

Artinya : "Ya Allah janganlah engkau rugikan kami dari memperoleh ganjarannya 

dan jangan pula kami diberi fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah 

kami dan dia". 

B. IBADAH HAJI 

 

Ibadah haji merupakan perintah Allah dan rukun islam yang ke lima. kewajiban 

melaksanakan ibadah haji adalah satu kali seumur hidup. Adapun yang 

melakukannya beberapa kali dihitung sebagai amalan sunnah.   Seperti dikutip dari 

firman Allah SWT dalam QS Ali Imron: 97  

 

اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ  َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ 
 اللََّه َغِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمي
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Artinya:  “Menunaikan ibadah haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi 

mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa 

mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan 

Yang Maha Kaya yang tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta 

alam.” (QS. Ali Imron: 97) 

1. Pengertian Dan Hukum Haji 

Haji menurut bahasa berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah 

(mengunjungi  sesuatu). Adapun menurut istilah haji adalah sengaja 

mengunjungi Baitullah (kakbah) untuk melakukan beberapa amal ibadah 

dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan 

ibadah haji adalah fardhu'ain yang artinya wajib bagi setiap muslimin atau 

muslimat yang mampu. 

 

2. Syarat melaksanakan ibadah haji 
 

a. Islam (orang kafir dan non-muslim tidak wajib naik haji) 

b. Berakal 

c. Baligh  

d. Mampu (ada biaya naik haji dan sehat badannya) 

e. Dilaksanakan tepat pada waktunya 

f. Khusus bagi perempuan, harus disertai suami atau mukhrimnya atau boleh 

juga bersama orang yang dapat diberi amanah. 

g. Mendaftar ibadah haji 

 

3. Rukun-rukun Haji 

a. Ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umrah 

b. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari        

tergelincirnya matahari (waktu dzuhur) pada 9 dzulhijjah sampai terbit fajar 

yaitu pada tanggal 10 dzulhijjah. 
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c. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali.  

d. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah   

e. Tahallul, yaitu mencukur rambut minimal tiga helai. 

f. Tertib (dilakukan sesuai ketentuan) 

 

4. Hal-hal yang diharamkan yaitu : 

a. Memakai pakaian yang dijahit dan menutup kepala bagi laki-laki. 

b. Menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 

c. Menggunakan wangi-wangian. 

d. Mencukur rambut. 

e. Memotong kuku. 

 

5. Sunnah Haji 

a. Membaca talbiah 

b. Memperbanyak dzikir 

c. Memakai kain warna putih 

d. Masuk kedalam qa'bah 

e. Ziarah kemakam Rasulullah saw. 

 

6. Tujuan Ibadah Haji dan Umroh 

a. Memperteguh iman dan taqwa kepada Allah swt 

b. Meningkatkan persatuan, persaudaraan dan solidaritas umat islam  

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang islam 

d. Mengenal tempat-tempat bersejarah Mekkah. 

 

Persamaan Haji dan Umroh 

 Kegiatan haji dan umrah akan mendatangkan Pahala. 

 Antara ibadah haji dan umrah diawali dengan keadaan berihram. 
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 Kedua ibadah ini dikerjakan terlebih dahulu dengan mengambil miqat  

 Antara Ibadah haji dan umrah, memiliki rukun ihram, thawaf, sa’i, dan Tahalul. 

Perbedaan Haji dan Umroh 

HAJI UMROH 

Hukumnya wajib sunnah 

Pada bulan dzulhijjah Kapan saja 

Ada wuquf di Arafah Tidak ada wuquf 
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HAFALAN SURAT DAN HADIS 

1. Hadits Berlaku Jujur 

ْدقِ   عَلْيُكْم بِالصي
‘Alaikum Bis Shidqi  

“ Hendaknya kalian berlaku jujur” (H.R. Muslim) 

 

2. Hadits Doa 

َعاُء ِساَلُح اْلُمْؤِمنِ   اَلدُّ
Ad Du’aau Silaahul Mu’min  

“ Do’a adalah senjata orang beriman” 

 

3. Surat At Takwir 

 

 

Sumber:  

1. Al Quran dan Terjemah, Kementerian Agama  

2. Buku Siswa PAI Kelas 6, Kurikulum 2013 

3. Kuliah Aqidah Islam, Yunahar Ilyas 

4. Kuliah ibadah, Yunahar ilyas 

5. Wikipedia  

6. Berbagai sumber dari internet 
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