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RUKUN ISLAM

Rukun Islam ada lima perkara :

• Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah

• Menunaikan solat lima waktu

• Mengeluarkan zakat

• Berpuasa dalam bulan Ramadan

• Menunaikan haji bagi yang berkemampuan



1) Mengucap Dua Kalimah Syahadah :
• Suatu pengakuan tentang adanya

Allah dan keesaan-Nya dan suatu
pengakuan tentang kerasulan Nabi
Muhammad s.a.w

2)Menunaikan solat lima waktu sehari
semalam :

• Ibadat yang mengandungi perkataan
dan perbuataan yang dimulai dengan
takbir dan diakhiri dengan salam.
Solat wajib ditunaikan lima waktu
iaitu : Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak,
Subuh



3) Mengeluarkan zakat :
• Ibadat dengan cara mengeluarkan harta

yang tertentu, diberi kepada golongan
tertentu dengan kadar dan syarat tertentu.
Zakat tersebut ialah Zakat Fitrah dan Zakat
Harta

4) Berpuasa pada bulan Ramadan :
• Ibadat dengan menahan diri daripada

perkara-perkara yang membatalkan puasa,
mulai dari terbit fajar hingga terbenam
matahari disertakan dengan niat. Ia wajib
ditunaikan selama sebulan dalam bulan
Ramadan



5)  Menunaikan Haji bagi yang 
berkemampuan :
Ibadat yang wajib ditunaikan di Mekah
sekali dalam seumur hidup kepada orang
yang mampu, dengan syarat tertentu pada
waktu yang tertentu.



RUKUN IMAN

Rukun Iman ada enam perkara :

1. Beriman kepada Allah

2. Beriman kepada Malaikat

3. Beriman kepada Kitab

4. Beriman kepada Rasul

5. Beriman kepada Hari Akhirat

6.Beriman kepada Qada’ dan Qadar



BERIMAN KEPADA ALLAH

• Mengaku bahawa Allah s.w.t ada dan
melaksanakan perintah-Nya dengan
sempurna.

• Allah memiliki sifat kesempurnaan dan semua
makhluk perlu/berhajat kepada–Nya.

• Memahami sifat 20 yang wajib bagi Allah.



1) Beriman kepada Malaikat :
• Meyakini bahawa Malaikat itu ialah

makhluk Allah, dijadikan daripada nur
(cahaya), tidak berjantina dan tidak
bernafsu.

• Sentiasa taat menjalankan tugas yang
ditentukan oleh Allah s.w.t

2) Beriman kepada Kitab :
• Meyakini bahawa Allah s.w.t telah

menurunkan kitab-kitab kepada para
Rasul-Nya yang tertentu. Semua kitab ini
mengandungi petujuk ke jalan yang benar



3) Beriman kepada Rasul :
• Meyakini bahawa rasul-rasul itu pesuruh

Allah, lelaki dan mendapat wahyu daripada
Allah s.w.t untuk memimpin manusia ke
arah kebenaran

4) Beriman kepada hari Akhirat :
• Meyakini bahawa alam ini akan musnah.

Selepas itu, manusia akan dihidupkan
semula untuk dihisab segala amalannya.
Orang yang banyak amalan soleh
ditempatkan di syurga. Orang yang ingkar
akan perintah Allah ditempatkan di neraka



5) Beriman kepada Qada’ dan Qadar :

• Meyakini bahawa semua yang berlaku
kepada diri kita bahkan seluruh alam telah
ditentukan oleh Allah s.wt



Perkara-perkara yang boleh

merosakkan iman ialah :   

• Syirik

• Kufur

• Riddah

• Khurafat

• Sihir


