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Salam Redaksi

Alhamdulillah, segala puji dan syukur

hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,

shalawat dan salam selalu tercurah kepada

Rasulullah , keluarga, sahabat dan para

pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, sudah 2 pekan ini PKBM An

Nash setara SMP sudah mulai PTMT.

Bagaimana perasaannya? Pasti senang ya

bertemu bapak ibu guru dan teman-teman

di sekolah.

Pustakawati

Bu Adhiya

Salam hangat dari



Siroh
Kemenangan Yang Gemilang

Pada masa pemerintahan Utsman bin 
Affan radiallahu anhu, Allah 

memberikan pertolongan besar. 
Banyak kemenangan gemilang yang 
diraih kaum muslimin, di antaranya

penaklukan negeri Maghrib dan 
Naubah. Saat itu, tentara kaum

muslimin sangat banyak. Khalifah 
Utsman bin Affan radiallahu anhu

memerintahkan pasukan agar 
bergerak menuju ke negeri Naubah.
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Naubah adalah wilayah di 
sebelah selatan Mesir. Kaum

muslimin pun dengan
pertolongan Allah ta’ala

mampu menaklukkan mereka. 
Akhirnya, masuklah Naubah ke

dalam wilayah islam
sebagaimana kemenangan

kaum muslilim di negeri 
Maghrib dan menyebarkan

dakwah Islam ke seluruh
penjuru negeri tersebut.
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Bahkan pasukan kaum muslimin
mampu menembus wilayah Tunisia, 

kemudian berhadapan dengan
pasukan Romawi di wilayah 

tersebut. Kaum muslimin
mengalahkan mereka dengan izin

Allah. Akhirnya, seluruh wilayah dari
Barqah sampai Tunisia masuk ke
dalam kekuasaan Islam di zaman 
pemerintahan Utsman bin Affan. 
Penaklukan dan kemenangan di 

zaman Utsman ini terus berlanjut
hingga mencapai wilayah timur

hingga ke laut Qazwin Asia.
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Kaum muslimin terus
mendesak Raja Persia sampai
akhirnya raja ini terbunuh di 
negerinya sendiri. Dengan

kematian raja ini, berakhir pula 
kekuasaannya dan hancurlah

negeri Persia. Demikianlah
teman-teman, sekilas gambaran
tentang sumbangsih Utsman bin 

Affan dalam memperluas
kekuasaan Islam. Dahulu, 

semasa hidup Nabi , Utsman
banyak membantu pasukan

kaum muslimin dengan
hartanya.
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Seperti bantuan beliau untuk Jaisyul
‘Usrah, yaitu pasukan yang sedang

mengalami kesulitan. Demikian
pula andil beliau dalam penggalian

sumur rumah sehingga Nabi
memberikan jaminan surga

kepada beliau. Peranan Utsman
dalam jihad ini terus berlanjut

sampai beliau menjabat sebagai
khalifah. Tentunya andil dan  

keutamaan beliau sangat banyak, 
selain yang telah disebutkan tadi. 

Maasyaa Allah

7Sumber: Majalah Azka ed 41/2016
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Teman-teman, ketika kita berangkat
belajar atau pergi ke masjid, kita sering
berjumpa dengan orang lain, misalnya

berpapasan dengan ustad. 
Teman-teman, agama kita sudah

mengatur hal ini. Bagaimana etika kita
ketika sedang berada di jalan? 

Akhlaq
Adab di Jalan



❖ Kita dilarang berjalan dengan
menyombongkan diri, baik dengan

pakaian maupun yang lainnya. Allah 
ta’ala telah melarang sikap seperti
ini. Bahkan, Allah membencinya.

❖ Jangan memakai satu sandal. 
Pakailah keduanya atau tidak
memakainya sama sekali dan 

berjalan tanpa sandal
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Di antaranya:



❖ Diperbolehkan tidak memakai
sandal

❖ Mengucapkan salam kepada orang 
yang kita jumpai

❖ Sebaiknya kita tersenyum dan 
tidak cemberut saat berjumpa

dengan orang di jalan.
❖ Apabila kita berpapasan dengan

yang bukan mahram, maka kita
diperintahkan untuk

menundukkan pandangan.
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❖ Apabila ada orang tersesat, kita
wajib memberitahu arah yang 

benar
❖ Apabila berjumpa dengan orang 

yang membutuhkan bantuan, 
seperti menggangkat barang ke
kendaraan, kita usahakan bantu

❖ Membuang gangguan seperti duri
di jalan

Inilah beberapa akhlakul karimah
yang harus kita perhatikan ketika kita

sedang berjalan
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Hadits
Anugerah Sifat Pemaaf

ُ َعْبًدا ِبَعفْ  و ٍ َِِّه ِعًّااَوَما زَاَد اَّلله

“Dan tidaklah Allah 
menambahkan kepada seorang

hamba sifat pemaaf
melainkan akan semakin

memuliakan dirinya.”
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Doa
Doa meminta keamanan negeri 
dan berlindung dari kesyirikan

ًنا َواْجنُ ْبنِّ َرب ِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلدَ  آمِّ
َّ َأْن نَ ْعُبَد اْلَ  نْْصَنا َ َوَبنِّ

“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), 
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku

beserta anak cucuku daripada
menyembah berhala-berhala.” 

(QS. Ibrahim: 35).
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Bahasa Arab

ِمْهَنة  

Satpam َحاِرس   :

Tukang kayu ر  ََنها :

Pandai besi َحدهاد   :

Pemadam kebakaran َمطَاِفئ   :

Pekerjaan



Karya Siswa
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Aisyah Khalila 4B



Quiz Berhadiah
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TTS Alat-alat listrik

Mendatar :

1. Untuk merapikan baju

2. Baju kotor bisa bersih 

setelah keluar darinya

3. Kotak hitam dekat/ di balik 

tembok meteran listrik

4. Yang menerangi ruangan

5. Alat untuk menguji adanya 

aliran listrik

Menurun :

6. Alat berisi lampu kecil 

dibawa-bawa untuk 

penerangan

7. Suara tanpa rupa

8. Yang menghubungkan 

aliran listrik

9. Tempat dudukan lampu 

ruangan

10. Untuk menyalakan dan 

mematikan lampu

1 7

6 9

2

5 10

3 8
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Ayoo Berkarya

Bagi teman-teman yang ingin
mengirimkan karya berupa gambar
(bukan makhluk hidup bernyawa),
puisi, hasil kerajinan tangan, atau
karya lainnya boleh dikirim melalui
WA ke pustakawati, yaa!

Jangan lupa sertakan nama dan
kelas, nanti yang terpilih Insya
Allah akan dimuat di Matrik edisi
yang akan datang.

Narahubung :

081295380387 (Banin dan Banat)
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