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KATA PENGANTAR

بسم الّله الرحمن الرحيم

وََّة ِإالَّ ِباّللهِ َحْمًدا َوُشْكًرا ِلّلِه َوَال َحْوَال َوَالقُ 
Segala puji bagi Allah swt, tiada kekuatan bagi manusia kecuali pertolongan

Allah swt, yang tiada terhingga banyak-Nya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan buku ajar ini. Kemudian
shalawat dan salam senantiasa di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
beserta keluarga sahabat dan pengikutnya yang taat sampai hari kiamat.

Adapun buku ajar belajar  Bahasa Arab II ini di susun untuk membantu
mahasiswa dalam mengetahui dan memahami materi-materi kuliah Bahasa Arab.
Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan Bahasa Arab
II ini banyak terdapat kekurangan.

Akhir kata semoga belajar Bahasa Arab II ini dapat bermanfaat bagi penyusun
dan mahasiswa dalam memahami mata kuliah Bahasa Arab.

Medan, 1 April 2017
Penyusun

Drs.H. As’ad, M.Ag
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الباب األول

القراءة- أ

فضیلة التفكر

ھ العزیز فى والتدبر فى كتابتعالى بالتفكیرمر هللا أنھ قدأاعلم 

الذین یذكرون {: ثنى على المفكرین، فقال هللا تعالى أمواضع ال تحصى و

رض على جنوبھم ویتفكرون فى خلق السموات واألوهللا قیاما وقعودا

إن قوما : رضي هللا عنھما قال ابن عباسوقد}اطالربناما خلقت ھذا ب

تفكروا فى خلق ( لیھ وسلم فقال النبي صلى هللا عفى هللا عزوجل اتفكرو

) تفكر ساعة خیر من عبادِة سنةٍ (ة وروى فى السن) فى هللاالتفكروهللا و

یزیدتفكرومن ال،یزید الحبالعلم، ومن الذكرمن العبرة یزید: وقال حاتم 

.الخوف

على الكالم بالصمتااستعینو: شافعى رحمھ هللا تعالى وقال ال

ثمرة الفكر ھى العلم واستجالب معرفة ثم إن.تنباط بالفكروعلى االس

تغیر حال حال القلب، وإذالیست حاصلة، وإذاحصل العلم فى القلب تغیر

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

4. Agar mahasiswa/i dapat menunjukkan kalimat Isim.
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أو المفتاح للخیرات ھو المبدأفالفكر إذا. القلب تغیرت أعمال الجوارج

ثمار العلومكلھا، ألنھ الذى ینقل من المكاره إلى المحاب، ویھدى إلى است

.ونتاج المعارف والفوائد

Maslani (2009:3) )380-370:من كتاب موعظة المؤمنین(

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات

Berfikir dengan
penuh

pertimbangan

التدبّر Berfikir التفكیر

Tak terbatas التحصى Berbagai tempat مواضع

Para pemikir المفكرین Memuji أثنى

Pelajaran العبرة Berpikirlah kamu تفكروا

Mendatangkan,
menghasilkan

استجالب Diam الصمت

Prinsip, permulaan,
awal

المبدأ Anggota-anggota
badan

الجوارح

Memindahkan ینقل Kunci المفتاح

Yang disukai, yang
dicintai

المحاب Hal-hal yang tidak
disukai

المكاره

Hasil نتاج Berbuah استثمار

Berbagai manfaat دائالفو Berbagai
pengetahuan

المعارف
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:القواعد -ج

یوان أو نبات أو جماد أو مكان، أو كلمة تدل على إنسان أو حاإلسم ھو كل 

.صفة، أو معنى مجرد من الزمانزمان، أو 

:أنھ یمیز اإلسم عن غیره من الكلمات فى 

الرجل، الكتاب، الشجرة: یمكن ادخل ال علیھ مثل -

على الشجرة:یمكن جره بحروف الجر مثل -

یا رجل یا محمد: یمكن ادخال حرف النداء علیھ مثل -

رجٌل، كتاٌب، شجرةٌ : یمكن تنوینھ مثل -

الكتاب مفیدٌ : یمكن اإلسناد إلیھ مثل -

(Maslani, (2009:5) غصن الشجرة: یمكن با إلضافة مثل -
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الباب الثاني

القراءة- أ

یاُر الّزْوجاِخت

ین وخلق وشرف لمن لھ دھ، فال یزوجھا إالأن یختار لكریمتوعلى الولي

.ھا بمغروف وإن سرحھا سرحھا بإحسانوحسن سمت، فإن عاشر

واإلحتیاط فى حقھا أھم إلنھا رقیقة : لى فى اإلحیاء اقال اإلمام الغز

.على الطالق بكل حاللھا، والزوج قادربالنكاح ال مخلص 

أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على زوج ابنتھ ظالما أو فاسقا ومھما

.ختیارتعرض لسخط هللا لما قطع من الرحم وسوء اإلدینھ و

: قال جھا لھ ؟ افمن ترى أن أزوإن لي بنت، : ي قال رجل للحسین بن عل

.غضھا لم یظلمھازوجھا لمن یتقي هللا فإن أحبھا أكرمھا وإن أب

.النكاح رق، فلینظر أحدكم أین یضع كریمتھ. وقالت عائشة

. زوج كریمتھ من فاسق فقد قطع رحمھامن : وقال صلى هللا علیھ وسلم 

.یزّوجبغي أنمصرا على الفسوق ال ینومن كان : قال ابن تیمیة 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

4. Agar mahasiswa/i dapat menunjukkan kalimat Huruf.
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Maslani, (2009 : 15) ).فقھ السنة من المكتبة الشاملة(

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات

Budi pekerti خلق Perbudakan َرقٌ 

Jalan سمت Mulia/untuk putrinya ْبنَتِھِ  الكریمة، ِالِ

Budak رقیقة Menceraikan َسَرح

Menghadapi َوتعرَّضَ  Yang membebaskan ُمخلِّص

Berketetapan مِصرٌّ  Berbuat dosa َجنى

Kemarahan ُسْخطٌ 

:القواعد-ج

.یرھاإال مع غالحرف ھو كل كلمة لیس لھا معنى 

إالَّ –أو –و –ال –أن –لم –ھل –فى : مثل 



6

الباب الثالث

القراءة- أ

العفِو َواِالحسانِ فَِضیلَة

َویَبِرُئ عنھ من فَیَْسقَطََعھُ مرء حقا اِعلم أن معنى العفو أن یستَِحّق ال

رض عن بالُعرف وأعخذ العْفَو َوأمر: قصاص أوغرامة قال هللا تعالى 

وقال صلى هللا علیھ . قوىوأن تَعفوا أقَرب لتـ: هللا تعالى وقال . الجاھلین

یَِزْید ا الهللا والعفوُ یَْرفَُعُكمُ التواضع ال یِزیُد العبد اِالّ ِرقَِعة فَتََواَضُعْوا. وسلم

ا فَاْعفوا یَِعُزُكُم هللا والصَد قة  كثرة فتََصّد قوا الَ یزیُد المال إالالعبد إال عّزً

أفضل أخالق أھل الدنیا واآلخرة : وقال صلى هللا علیھ وسلم . یَْرَحْمكُم هللا

ى َعن وَورَ ،َعّمْن ظَلََمكَ تُعِطَي َمْن َجَرَمك َویَْعفُوَ من قطعك وأنتصل

یر یعرُض لھ بالعفو فذكر مأنَّھ َدَخل على أ. ري رحَمھ هللالحسِن البص

فى یعھم إیّاه َوطََر َحھم ِمن بَ وما َصنَع بھ إخوتھ . یوسف علیھ الالمالَحَسنُ 

وذ كر مالقِى ِمن كید النساء (حزنوا أباھمباعوا أخاھم وأ: ب، فقال الح

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

4. Agar mahasiswa/i dapat menunjukkan kalimat Fiil.
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َصنَع هللا بھ أدالة منھم ورفع ذكره قال أیھا األمیر ماذا : ومن الجّسى، ثم 

لھ أمَرهُ على خزائِن األرض فماذا صنَع حین أكمل وأعلى كلمة وجعلھ 

هللا لَكم وھو أرَحُم یَْغفُِر ال تثریُب علَیكم الیوم ) : وَجمع لھ أھلھ قال

فجَعلوا َدَراِھَم ت لھوَرى أن اْبن مسعود َسَرقَ فعفا ذلك األمیر، (الّراِحِمیَن 

اللھم إن كان َحَملَْتھ على أخذھا حاجة ) یدعوان على من أخذھا فقال لھم

وقال (اجعلھ اخر ذنوبھ فتبارك لھ فیھا وإن كان َحَملَْتھُ جراءة على الذْنب ف

لیكم بالِحلم واِالحتمالى فإذا أمكنتكم ع: معاویة 

Maslani (2009:9-10) . الفرصة فعلیكم بالّصفِح واِالفصالِ 

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات

Memaafkan العفو Memuliakan یُِعز

Ketahuilah اِعلم Menyambung تَِصل

Menjatuhkan,
memutuskan

یَسقط Memberi وتُعِطى

Hukuman قِصاص Saudara إخوة

Tawadhu’ التواُضع Sumur yang dalam اَلَجبُّ 

Ketinggian/derajat
tinggi

ِرقََعھ Membuat sedih أخزنُوا

Mulia َعزٌّ  Penjara اَلَحْبسُ 
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Petunjuk أَدالھ Ketika حین

Meninggikan أعلى Masalahnya أََمَره

Berhak یَْستَِحقُّ  Dicuri ُسِرقَت

Bebas یَبرى Mereka mencari َجَعلُوا یَْدُعوْ 

Denda غرامھ Keberanian جراءة

Tidak menambah الیزید Lemah lembut اإلحتمال

Meninggikan یرفع Hendaklah kamu
memaafkan

الّصْفحِ م بكعلی

Maafkanlah اُعفو Dengan penuh
kedamaian

واالْفَصالِ 

Memutuskan قطع Menyempurnakan أكمال

Menghalangi مَ  َحرَّ Mengumpulkan جمع

Zhalim ظَلم Beberapa dirham دراھم

Memaparkan یُعرض Memberkahi بارك

Tipu daya wanita كید النَِساء Shabar اَْلِحلمُ 

Perbuatan َصنَع Memungkinkan أمَكنَت



9

Gudang-gudang خزائِن Kesempatan اَلفرَصة

:القواعد-ج

ى، ویمیز الفعل خاصٍ الفعل ھو كل كلمة تدل على حدیث شيء فى زمنٍ 

.فى أنّھ یمكنعن غیبره من الكلمات 

إتصالھ بتاء الفاعل، مثل كتْبت  -

تصالھ بتاء التأنیث مثل كتَبتْ إ-

أشكريْ : إتصالھ ِبیاِء المنحاطبة مثل -

Maslani (2009:12) لََیْسُجنّ : إتصالھ بنون التوكید مثل -
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الباب الرابع

القراءة - أ
فى ترك صالة الجماعةفى تشد ید

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حّماد بن زید عن عاصم بن بھدلة على أبي 

رزین عن أبي أم مكتوم أنھ سال النبّي صلى هللا علیھ وسلم فقال یا رسول 

ال یالئمنى فھل لي قائد هللا إنى رجل ضریر البصر شاسع الّدار ولي

ال أجد : أصلي فى بیتي، قال ھل تستمع النداء؟ قال نعم، قال رخصة أن

. لك رخصة

:قال صاحب عون المعبود 

أي أعمى) : ضریر البصر(

أي بعید الّدار) شاسع الّدار(

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan jumlah Ismiyah yang terdiri dari

mubtada dan khabar.
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ھو الذي یمسك ید األعمى ویأخذھا ویذھب بھ حیث شاء القائد: قائدولي 

فالحدیث والّصواب ھكذا یروى : قال الخطابّي : ال یالومني . ویجره

إنّھا مفاعلة من اللوم نى أي ال یوافقني وال یساعدني، فأما المالومة فمالیالئ

وضعھ وفي ھذا دلیل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان مولیس ھذا 

أھل الّضرر والضعف، ومن ذلك ندبا لكان أولى من یسعھ التخلف عنھا

وكان عطاء بن أبن رباح یقول لیس ألحد . كان في مثل حال ابن أم مكتم

من خلق هللا في الحضر والقریة رخصة إذاسمع النجاء في أن یدع الّصالة 

والجماعات لد فى ترك الجمعة اوقال األوزاعّي ال طاعة للو: عة جما

واحتّج ھو :جب حضور الجماعة وكان أبو ثور یو. یسمع النّداء أولم یسمع

أمر رسول هللا صلى هللا وسلم أن یصلّى جماعة وغیره بأن هللا عّز وجلّ 

: فى صالة الخوف ولم یعذر في تركھا فعقل أنّھا في حال األمن أوجب 

واكثر اصحاب الّشافعّي ذھبواعلى أّن الجماعة فرض على الكفایة ال 

رخصة لك إن طلبت م على أنھ الحدیث أّم مكتووتأولواعلى األعیان 

وا جّ ھا مع التّخلّف عنھا بھال، واحتأنك ال تحرز أجروفضیلة الجماعة 

صالة الجماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وعشرین "بقولھ علیھ الصالة وسلم 

.انتھى" درجة

ذین بالّصالةأأي اإلعالم والت) : تسمع النداءھل(

معناه ال أجد لك رخصة تحّصل : قال علّي القاري ) : ال أجد لك رخصة(

فإنّھ علیھ لك فضیلة الجماعة من غیر حضورھا ال اإلیجاب على األعمى، 

من سمع النّداء فلم "لعتبان بن مالك في تركھا ویؤید ما قلنا خصالسالم ر

.انتھى" یأتھ فال صالة لھ أال من عذر
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وأخرج مسلم والنسائّي من . والحدیث أخوجھ ابن ماجھ: قال المندرّي 

حدیث أبي ھریرة قال أتى النبّي صلى هللا علیھ وسلم رجل أعمى فذكر 

من 71:في صالة الجماعة، الجزء الثاني ص : عون المعبود . (نحوه

المكتبة 

Maslani (2009:41-42) )الشاملة

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Aku ini orang

buta
َضریُر البَصر Ancaman تِشدید

Pemandu قَائِدٌ  Dengan rumah
yang jauh

ارِ  َشاِشُع الدَّ

Keringan ُرْخَصة Cocok یُالئُِمنِي
Celaan اللّوم Sunat نَدبًا

Tidak ada udzur ولم یعضر Beralasan اْحتَجَّ 
Individu األعیان Dipahami ُعقِلَ 

Mendapatkan تحرز

:القواعد -ج

:مثل . الجملة اإلسمیة ھي التي تبدأ باسم أو بضمیر

العلم نور -

نحن مجاھدون -

ھو اسم مرفوع یقع في أول الجملة : المبتدأ 



13

: بتدأ یكون الم

َمْعَدنٌ  اسم معرب . مثل : الذّ ھَبُ  -١

)اسم اشارة، اسم موصل، اسم شرطضمیر، (اسم مبني -٢

َعَربِيٌّ  مثل : أنَا

فَْضِل َربِّيْ ھذا ِمْن : مثل 

فَاَز بِاْلَجائَِزِة الَِّذْي : مثل 

َمْن یَْزَرُع یَْحُصدُ : مثل 

َخْیٌر لَُكمْ  مصدر مؤول (أن + فعل) مثل : أْن تَتَِّحُدْوا -٣

َمْعنَى اْلُمبتدأالَخبَُر ھَُو الِّذْي َما یكّملُ : الخبر 

:الخبر ثالثة أنواع 

ُس َحاِضرٌ  اسم ظاھر (معرب أو مبني) مثل : الُمَدرِّ -١

فِي الَحِدْیقَِة أزھَارٌ :مثل ) جار مجرور أو ظرف(شبھ الجملة -٢

الَشْمُس / أَساُسھُ الَعَمُل النََّجاحُ : مثل . جملة اسمیة أو فعلیة-٣

Maslani (2009:44) .قَتْ أشرَ 

:المبتََدأ یكون 

ابِ (إسًما معربا إما -أ )ةِ قكما فى األمثلة السَّ

َضِمیرا أواسم اِشارة أواِسما موصوال،(ضمیرا (مبنیًا أواسًما- ب

)ةقكما فى األمثلة الساب(أواسم شرط 

وفى)التشنیة والجمعواإلفراد(دالخبر ھو یطابق المبتدأ فى العد-ج

Fuad Ne’mah (T.T :28,30) )التذ كیر والتأنیث(النوع 
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الباب الخامس

القراءة- أ

باب فضل العلم

َرَجاٍت، وهللا دیَرفع هللا الذین امنوا منكم والذین أوتوا العلَم (وقال هللا تعال 

بَدأ الَصنِّف : قال القاض أبوبكر بن عربي ١١:المجادلھ ) بما تعملون خبیر

َحقِیقة، وذلك لإلعتقَاِد أنھ فى نھایة نظر فى فضل العلم قبل النظر فى بال

ظََر فى حقائق األشیاء لیس من ، أوألن  النَّ ففالیحتاج إلى تعریحالوضو

داري لم یضع كتابھ لحدوخبالكتاب وكل من القدرین ظاھر، ِألن النِّ ف

فإنھم یبدءون العرب القدیمة،بل ھو جار على أسالیب. الحقائق وتصّورھا

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan Isim Inna dan Khabarinna.
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ھ مكشوفة معلومة وقد أنكر یقیق الیھ إذا كانت حقوللتشضیلة المطلوب فب

ھو أبَیِّن : لم وقال لتعریف العالترمیذ على من تصّدىحربي فى شرعابن ال

ھ حوَشْیُخھُ اإلمام ال یحّد لو ضووھذه طریقة الغزالي: قالت نمن أن یبیّ 

حع ناه طبط) وقول هللا عزوجل: (ِه قولھ أولعسرِ  عطفا فى األصول بالرَّ

.على كتاب أوعلى األَستَْئنَاف

)َدَرَجاتلَِّذْیَن أُْوتُوا الِعلمیرفع هللا الَّذین امنوا ِمْنُكْم وا(قولھ 

ورفعة . المؤمن العلم على المؤمن غیر العلمفع هللاری: فسیرھا تقیل فى 

رتفع الّدرجات، اد بھ كثرة الثواب، وبھا تلّدرجة تدّل على الفضل، إذا المرا

والحسیة فى المنزلة محسن الّصیت، بعلوّ انویة في الدنیعورفعتھا تشمل الم

وفي صحیح مسلم عن نافع بن عبد الحارث . نزلة فى الجنّةبعلّو الماآلخرة 

من : بعسفان فقال لھ ھلقیأنھ-وكان عامل عمر على المكة –الخز اعي 

؟ استغلفا مولى: فقال عمر. لى لناى مواستخلفت ابن أبز: استخلفت ؟ فقال 

أما إّن نبیّكم قد قال : فقال عمر .قاریئ لكتاب هللا، عالم الفر ائضإنّھ : قال 

اسلم بنوعن زید". هللا یرفع بھذا الكتاب أقواما ویضع بھ آخرینإّن : "

: فتح الباري . (قال بالعلم) نرفع درجات من نشاء(قولھ تعالى 

Maslani (2009:53-54) )140: صفحة : المجلد األول 

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Mengangkat یرفع Keutamaan فْضل

Tujuan نِھایة Penyusun/pengarang المصنف
Hakikat الَحقائِق Menentukan لُِحُدودِ 
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Klasik القدیَمة Gaya أسالیب
Terbuka مكُشوفة Menarik لِلتشویق

Lebih jelas أبین Berusaha تََصّدى
Karena

kesukarannya
لُِعسرهِ  Tidak dapat dibatasi الیحد

Reputasi yang
bagus

الصیب Pahala الثَواب

Memimpin kamu استخلفت Pegawai umar َعامل ُعَمر
Dan menghinakan َویََضع Hamba sahaya َمولى

:القواعد -ج
Jika anda memperhatikan dengan cermat kata-kata dalam bacaan di atas,

jelaslah bagi anda bahwa di dalamnya terdapat kalimat-kalimat seperti :

-أّن العلم ال یحد -ألّن البخاري لم یضح -ألن النظر فى حقائق األشیاء 

إن نبیكم قد قال
Inna wa akhwatuha masuk pada mubtada dan khobar, lalu menasabkan

mubtada dan disebut isim inna dan isim kawan-kawannya, dan merafakan khabar

yang disebut khabar inna dan kawan-kawannya pula.

Kawannya inna antara lain : َواتِھَاعّل، ال إّن واخكان، لكن، لیت، لإن، 

َمھَا   فَتَْنِصُب الُمْبتََدأ َویَُسمَّى اِسْ َواتِھَا َعلَى الُمْبتََدأ َوالَخبَر، اختَْدُخُل أِنَّ وَ -١

.  َویَُسمَّى َخبَرھَاَوتَْرفَُع الَخبَر

إنَّ نَبِیّكم قَد قَالَ : نحو 

إنَّ هللا یرفع بھذا

أّن العلم نور
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:أخواُت إّن ِھي -٢

إّن أو أّن لِلتوِكیدِ -

نَاَعة ُمتقّدمة      ناجٌح، یُْسِعُدنِي أّن الصِّ إّن الُمجیدّ : نحو 

.َجاِمًدا َولِلظن إذا كان َخبَرھَا ُمْشتَقًالِلتشبْیِھ إذا كان َخبَرھَا نّ َكأ-

َكأَنََّك فَاِھمٌ كأّن القََمَر ِمْصبَاٌح، : نحو 

َعلِيُّ َغنِيٌّ لِكنَّھُ بَِخْیلٌ : نحو لِِالْستِْدَراك، لِكنّ -

لعّل الَجّو ُمْعتَِدٌل َغًدا:لعّل، ِالّرَجاِء نحو -

Maslani (2009:55) بَاَب یَُعْوُد یَْوًما: لیَت، للتَمني نحو - لیَت الشَّ

َخبَُر إن، خبر إن ھو كل خبر لمبتدأ ندُخل علیھ إن أواِحدى أخواتھا، وخبر 

قائٌم خبر إنَّ مرفوع (إنَّ طالِبًا قائٌم : مثل . إن یكون دائما مرفوًعا

Fuad Ni’mah, : tt,39 .ةبالضمّ 
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الباب الساِدس

القراءة- أ

أبواب الطبّ 

: یارسول هللا أنتداوى ؟ قال" فقالجاء أعربي "عن أسامة بن شریك قال 

علمھ وجھلھ من جھلھ نعم، فإن هللا لم ینزل داء إال أنزل لھ شفاء علمھ من 

) رواه أحمد(

وأن ذلك ال ینافي التوكّل على وفي أحادیث الباب كلھا إثبات األسباب،

وأنھا ال تنجع بذواتھا بل بما قّدر هللا د أنھا بإذن هللا وبتقدیره قهللا لمن اعت

شارة في حدیث ّدر هللا ذلك، و إلیھ اإلو أّن الّدواء قد ینقلب داء إذا قیھا، ف

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan jumlah Fi’liyah.
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على تقدیر هللا و إرداتھ، فمدار ذلك كلھ " بإذن هللا: "جابر حیث قال 

دفع الجوع والعطش باألكل ھوالتداوي ال ینافي التوكل كما ال ینافی

اء بالعافیة ودفع المضار وغیر ذلك ب المھلكات والّدعتجنوالشرب وكذلك

ن كان بھ داء س بالتداوي لمعلى أنھ ال بأفیھ دلیل ) وجھلھ من جھلھ:(قولھ 

. عنھأقّروا بالعجزنھ ال دواءلھ وقد اعترف األطباء بأ

رق نستر قیھا: قولھ 

لتي ھي من رقى المراد بھا الرقى اال مخالفة بل المدح في ترك ال: النووي 

وما ال یعرف معناه فھذه بیّة والرق المجھولة والتي بغیر العركالم الكفار،

.مومة لإلحتمال أّن معناه كفر أو قریب منھ أو مكروهمذ

.باإلذكار المعروفة فال نھي فیھ بل ھو سنّةوأّما الرقى بأیات القران و

ترك الرقي فضیلة ومنھم من قال في الجمع بین الحدیثین إّن الواردة في 

.التوكل وفي فعل الرقي لبیان الجواز مع أّن تركھا أفضلوبیان 

وبھذا قال ابن عبد البّر وحكاه عّمن حكاه، والمختار األّول 

.ّرقى باآلیات وأذكار هللا تبارك وتعالىوقدنقلو االجتماع على جواز الو

بكتاب هللا أو بذكره، ومنھّي جمیع الّرقى جائزة إذا كانت : قال المازرّي 

عنھا إذا كانت باللغة العجمیة أو بما ال یدرى معناه لجواز أن یّكون فیھ 

.كفر

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Apa boleh kami

berobat
أنتَداَوى Pengobatan بالط

Penyembuh یفَاءش Penyakit َداء
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Hubungan sebab
akibat

إثبات األسبَاب Bertentangan يینَاف

Berfungsi dengan
sendirinya

تنجع بذواتھا Yakin اعتقد

Rotasi َمَدار Berubah ینقلب
Haus الَعطش Lapar الُجوع

Lemah الَعْجز Marabahaya الَمَضارٌ 
Tercela ُموَمةَمذ

:القواعد-ج

جاء األستاُذ خلق هللا اإلنسان : الجملة التى تبدأ بالفعل، مثل : الفعلیة الجملة

فالفعل الملوم ماذكر . وللفعل باعتبارفاعلھ إلى معلوم ومجھنقسُم ای. عیفاض

.خلق هللا اإلنسان: مثل . فاعلھ فى الكالم

متى . ُخلَِق اإلنَسانُ : مثل : مالم یذكرفاعلھ فى الكالم : فالفعل المجھول 

أن تَتَخیََّر صورة الفعل المعلوم، فإذا كان حذف الفاعل من الكالم وجب

–ُكِسَر –َكَسَر : َویَُضمُّ ُكّل متحرك قبلھ مثل ماقبل اِخِره، یكسر ماضیا 

: مثل . ماقبل اخرهواِذا كان مضارعا یَُضمُّ اَّولھ ویُفتح .ُكتِبَ –كتب 

.یُْنَصرُ –یَْنُصُر –ُب یُْضرَ –یَْضِرُب 
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الباب السابع

القراءة- أ

حكم لحم العقیقة

األكل ھا فحكم لحم الضحایا فيلحمھا وجلدھا وسائر أجزائوأما حكم 

یدمى رأس الطفل والّصدقة ومنع البیع وذھب جمیع العلماء على أنھ كان 

وذلك الحدیث عن بریدة األسلمي.في الجاھلیة بدمھا وأنھ نسخ في اإلسالم

بدمھا، ذبح لھ شاة ولطخ رأسھ ولد ألحدنا غالمكنا في الجاھلیة إذا : قال

.ذوان وشونحلق رأسھ ونلطخھ بزعفرفلما جاء اإلسالم كنا نذبح

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat yang berkedudukan sebagai

Naibul Fail.
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غمست في الّدم، یمس رأس الّصبّي بقطنة قد : قال الحسن وقتادة 

.واستحّب كسره عظامھا لما كانوا في الجاھلیة یقطعونھا من المفاصل

واختلف في حالق رأس المولود یوم السابع، والّصدقة بوزن شعره فّضة، 

والقوالن عن مالك، واالستحباب مستحّب وقیل ھو غیر مستحّب،فقیل ھو 

أّن فاطمة بنت رسول ابن حبیب لما رواه مالك في الموطأأجود وھو قول 

.هللا صلى ّهللا علیھ وسلم

بزنة ذلك فضة وتصّدقت .كلثومالحسین وزینب وأم والحسنحلقت شعر

Maslani (2009 : 91-92) ).الشاملةبدایة المجتھد من المكتبة (

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Kurban الضحایَا Kulit جلد
Diolesi یدمِّى Bagian-bagian

tubuhnya
اجزائھا

Dicelupkan َغَمَستْ  Mengolesi لطخ
Rambut َشْعرٌ  Minyak kesturi وَشذ

Lebih baik اْجَودُ  Sendi-sendi ِمَن الَمفاِصل

: القواعد-ج

نَائُِب الفَاِعل

الفَاَعِل بَْعَد َویَُحلُّ َمَحّل نَائُِب الفَاِعل اِسٌم َمرفُْوٌع یَقُع بَْعَد فِْعٍل لِْلَمْجھُْوِل 

ا لِْلِعْلِم بِِھ َوالَجْھلِ َوَحذ. فِھِ َحذ .َعلَْیھِ بِِھ أِو اْلَخْوِف ِمْنھُ أوْ ُف اْلفَاِعِل یَُكْوُن إمَّ
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فقیل ھَُو ُمْستََحبٌّ : نحو 

ْسالَم وأنھُ نُِسَخ فِي اْإلِ

Maslani (2009 : 94) .بَِح لَھُ َشاةٌ إذا َولد ألَحِدنَا ُغالٌَم ذُ 

الباب الثاِمن

القراءة- أ

الحكمة فى صالة الجمعة

صالة الجمعة وحّض علیھا الجتماع إن  الشارع الحكیم قد فرض علینا 

یث فى ھذا الیوم المبارك یتركون مة المسلمین ووجود األلف بینھم حكل

عند حلول وقت الصالة ویجتمعون فى مسجد واحد أو مساجد أشغالھم 

والنصائع التى تدعوھم عظ اة وتسمعون من الخطیب الحكم والمومتعدد

.إلى اصالح أمورھم وأمور دینھم ودیاھم

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan

benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang

pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan Adawatus  syarthi.
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یجیبونھ  ویؤدون ھذا الفرض ثم ینصرفون بعد أدانھ إلى الفالحعلى

فانتشروا فى األرض فاذا قضیت الصالة (اشغالھم كما قال ّهللا تعالى 

وألن ّهللا سبحانھ وتعالى أمرنا بالعمل للدین والدنیا ) وا من فضل ّهللا وابتغ

.معا وفى ھذا حكمة بالغة

إن ّهللا فرض علیكم الجمعة (نھ قال وروى عن النبى صلى ّهللا علیھ وسلم ا

فى مقامى ھذا فى یومى ھذا فى شھرى ھذا فى سنتى ھذه فمن تركھا فى 

حیاتى أو بعد مماتى استخفافا بھا وجحودا علیھا وتھاونا بحقھا ولھ إمام 

لھ أال ر فال جمع ّهللا شملھ والبارك لھ فى امره أال الصالةجائعادل أو 

)ال الصوم لھ إال أن یتوب فمن تاب تاب ّهللا علیھلھ أال الحج لھ أالزكاة

سلم انھ عن رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وابن عمر رضى ّهللا عنھوروى عن

وعید ومثل ھذا ال) من ترك ثالث جمع تھاونا طبع ّهللا على قلبھ(قال 

.الیكون اال بترك الفرض وعلیھ إجماع اآلمة

ر ماورد فى فضلھا من اآلیات وقد وردفى فضل الجمعة من األحادیث غی

خیر یوم طلعت علیھ (قال صلى ّهللا علیھ و سلم . ما فیھ عبرة لذوى األلباب

. خل الجنة وفیھ اخرج منھاوفیھ اد. یوم الجمعة فیھ خلق آدمالشمس 

إذا سمعتم االقامة فامشوا إلى (ایضاوقال) والتقوم الساعة االیوم الجمعة

فصلوا ومافانكم كتم عوا فما ادرار والتسرة وعلیكم السكینة والوقالصال

.)تموافأ

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Meninggalkannya تركھا Kesibukan mereka أَْشَغلھم



25

Menyepelekan تھاونا Suri teladan المواعظ
Berjalanlah فامشوا Mendorong اَْلَحثُّ 
Kesulitan المشاقة Bersegera عوامفاس

Memanfaatkan یفید Diseru قضیت
Melakukannya أدانھ Mencari وبتغوا

Mudah یسر Bertebaran فَانتَِشُروا
Sulit عسر Karunia Allah فَضِل هللاِ 

:القواعد -ج

:أدوات الشرط الجازمة 

ْل تنجْح مإن تع:مثل .وھي تربط الجواب بالشرط وتعرب: إن 

وھي للعاقل وتعرب في محل رفع مبتدأ، اوفى محل نصب مفعول بھ : من 

من نزرع          : مثل . إذا كان فعل الشرط متعّدیا واقعا على معناھا

یحصد

وھما لغیر العاقل، ویعربان في محل رفع مبتدأ، أو في محل     : ماومھما 

. لى معناھماط متعّدیا واقعا عذا كان فعل الشرنصب مفعول  بھ إ

مھما تقرأ یزدك معرفة: مثل 

ظرف    (وتعربان في محل نصب مفعول فیھ . وھما للزمان: متى وأیان  

متى یات الصیف یسافر الناس    : مثل . للفعل الشرط) زمان

إلى المصایف 

و تعرب في محل نصب مفعول  . و ھي المكان: این و اینما وانى و حیثما 

.لفعل الشرط) ظرف مكان(فیھ 
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كیفما تعامل الناس: مثل . وھي للحال وتعرب في محل نصب حال: كیفما 

یعاملوك 

ما ان والمكان والحال بحسبوھي تصلح للعاقل ولغیر العاقل و الزم: أي 

Maslani (2009 : 97-98) .أوأیة امرأة/أي أمراة : مثل . تضاف إلیھ

الباب التاسع

القراءة- أ

آداب الشرب

قال رسول ّهللا صلى : وعن أبي قتادة قال ) فكلوهُ ھَنِْیئًا َمْرْیئًا: (قولھ تعالى 

الَ ) متفق علیھ(إذا شرب أَحُدكم فال یَتَنَفّس فى اإلناِء : ّهللا علیھ وسلم 

.رواه مسلم) یَْشَربُْون أحدمنكم قائما

عن التنفس في الذي یشرب منھ لئال النھي ) ینفس في اإلناءفال : (قولھ 

كر یھة ئحة استقذره من شرب بعده أو تحصل فیھ رزاق ییخرج من الفم ی

تتعلق بالماء أو باإلناء، وعلى ھذا فإذا لم ینفس في اإلناء فلیشرب في نفس 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat yang berkedudukan sebagai

hal.
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عطاء منھم ابن المسیّب ووأجازه جماعة واحد، قالھ عمر بن عبد العزیز، 

بن أبي رباح ومالك بن أنس، وكره ذلك جماعة منھم ابن عبّاس، وروایة 

والقول األول أظھر لقولھ " ھو شرب الشیطان:"عكرمة وطاووس وقالوا 

ابن القدح عن "ال یروى من نفس واحد نھ فى حدیث الباب للذي قال لھ إ

ذا كان یروى منھ، وكما وظاھره أنھ أباح لھ الشرب في نفس واحد إ" فیك

ویرده إلى فیھ بل ینحیھ عن فیھ مع الحمد هللاّ ئناال یتنفس في اإلناء ال یتج

.ّهللا في أولھحمد ّهللا فى آخر كل نفس ویسمىس ثالثا بفیھ مع التسمیة فیتنف

. أي في اإلناء الذي یشرب منھ، واإلیاء یشمل إناء) فِْیھِ أو یُنفخ: (قولھ 

حرام ظاھر النھي في حدیث أبي سعید و أبي ھریرة أّن الّشرب من قیام 

فإنّھ یدل عل التشدید في المنع " فلیستقىيسنفمن :"وال سیما بعد قولھ 

ن على كن حدیث ابن عبّاس وحدیث على ید ألوالمبالغة في التحریر، ول

.لكجواز ذ

وفي الباب أحادیث غیرما ذكره المصنف منھا ما أخرجھ أحمد وصّححھ 

) لو یعلم الذي یشرب وھو قائم لالستقاء(ابن حبّان عن ابي ھریرة بلفظ  

أنّھ صلّى ّهللا علیھ وسلم رأى رجال (وألحمد من وجھ آخر عن أبي ھریرة 

: ؟ قالالھرّ أیسّرك أن یشرب معك: قال لمھ،: قھ، قال : یشرب قائما فقال 

وھو من روایة شعبة عن ) الّشیطانقد شرب معك من ھو شّرمنھ : قال ال، 

أبوا زیاد ھما وي ّهللا عنطّّحان مولى الحسن بن علّي عنھ رضأبي زیاد ال

. الیعرف اسمھ

أّن النّبّي صلى ّهللا علیھ وسلم زجرعن الّشرب (ومنھا عند مسلم عن أنس 

إلى الجواز الجمھور اختلف الناس فى ھذا، فذھب : قال المازرّي ) قائما
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جابھ إال من أتى أصلعّل النّھي منصرف : وكروھھ قوم، فقال بعض شیوخنا

ي القوم آخر تبدادابھ وخروجا عن كون ساقبماء فبادر بشربھ قائما قبلھم اس

.ھم شربا

وال خالف في تضّمن المنع من األكل قائما، و أیضا فإّن الحدیث : قال 

لي أّن آحادیث شربھ قائما تدل غلى كل قائما، قال والذي یظھرجواز األ

الجواز، و أحادیث النھي تحمل على االستحباب والحّث على ما ھو أولى و 

من 140-13: ص 13جزء نیل األوطار في باب آدب الشرب ال. (أكمل

Maslani (2009 : 117-118) )المكتبة الشاملة

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Berdiri قائما Yang sedap lagi

baik akibatnya
ھَنِْیئًا َمِرْیئًا

Bernafas التنفس Larangan النّھي
Merasa jijik یَستفِذُرهُ  Percikan ludahnya بُزاقٌ 

Bejana اإلناء Bau yang tidak
sedap

َرائَحة َكِرْیَحة

Kucing رّ الھ Mengotori قدح
Mencegah زجر

:القواعد -ج

الَحالُ 

الفاِعل أو المفعول بھ ِعْنًد ُوقُْوِع حیئتیِّنُ اِْسٌم نَِكْیَرةٌ َمْنُصوٌب یُبالَحاُل 

لفاِعُل أو َویَُسّمى ا) حدث الفعلُ " َكْیفَ " أي أنّھ یَقُع في َجَواِب (الفِْعِل 
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َصاِحُب ّد أْن یُكْونَوالَ بُ .بَیُّن الَحاَل ھَْینَتَھُ َصاِحُب الَحالالمفُعول بِِھ الِذي یُ 

.الحال َمعرفَة

بَنَّ أَحٌد ِمْنُكْم قَائًِماالَ یَْشرَمْرْیئًافكلوهُ ھَنِئًا : نحو 

راِكبینفِیَة َجاَء الطالِبَان الشَّْمُس َصاطَلَعت

ماِمْیَن تََكلَم َدَخل الكافُِرْوَن الناَر نَادِ  أُخْوَك ُمتَبَسِّ

:الحال ثالثة أنواع 

یقع حاال یكونالذيواالسم الظاھر. األمثلة السابقةاسم ظاھر، كما في-أ

.وقد تجئ الحال مصدرا نكرة أو اسما جامدا نكرة. عادة وصفا نكرة

.سرنا یدا بید–طلت األمطار بغتة ھ: مثل 

)رورظرف أو جار ومج(شبھ جملة -ب

رأیت الطائر بین الشحاب، حضر القائد بزیھ الرسمي : مثل 

جملة اسمیة أو فعلیة-ج

كيسار الطفل یب-ساطعة یقظت والشمساست: نحو 

قع حاال أن تستمل على رابط یربطھا       في الجملة التي تویشترط 

.بصاحب الحال

سار : او والضمیر نحو او فقط أو الضمیر أو الوقد یكون الوھذا الرابط و

Maslani (2009 : 120) .الطفل وھو یبكي
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الباب العاِشرُ 

القراءة - أ

256سورة البقرة اآلیة تفسیر 

ِ الَغّي فََمْن یْكفُر بالطاُغوِت َویُْؤِمْن قد تبیَّن الّرْشُد ِمَن فِي الّدین ال إكراهَ  بِا

: البقرة (َوهللاُ َسِمْیٌع َعلِْیٌم ْرَوِة الُوثقى ال انفِصاَم لھَابالعُ استْمَسك فقد

فسیر المفرداتت

: ن الّشيء و استبان وبأالّدین، ال إكره في دخول ال إكره في الّدین أي 

بالّضم : والرشد عینین، لذي تبیّن الصبح : وظھر، ومنھ مثل وصّح 

إال أّن األّول في وضده الغّي كالعّي الھدى كل الخیر، : شاد والروالتحریك، 

الجھل بالعلم، وزوال الغّي ومن ثم قیل زوال. االعتقاد والثاني في األفعال

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan huruf nida dan munada.
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الشيء، ویوز مجاوزة الحّد في من الطغیان وھو : شد والطاغوت بالر

.تذكیره وتأثیثھ و إفراده وجمعھ بحسب المعنى

لیھ تقاد بھذا أمر تھدي إلیھ الفطرة، وترشد إوالكالم ھنا في بیان أّن االع

اتھ واضحة، والنصب علیھ جلیة ال لبس فیھا المشاھدات الكونیّة، فأّما ر

ومن أعرض عنھ خسر الّدنیا إلیھ فقد فاز بالساعادة، فمن ھديوال إبھام، 

.واآلخرة وذلك ھو الحسران المبین

: ة مارواه ابن حریر من طریك عكریمة عن ابن عبّاس وسبب نزول اآلی

نیّان، وكان الھ ابنان نصرأّن رجلین من األنصار یقال لھ الحصین كان 

إال ؟ فإنھا قد أبیااستكرھھماأال: صلى ّهللا علیھ وسلم ھو مسلما فقال للنّبي 

ھھما، اوفي بعد الّروایات أنّھ حاول إكرنیة فأنزل ّهللا اآلیة، االنصر

أیدخل : فقال یا رسول ّهللا : فاختصموا إلى النّبّي صلى ّهللا علیھ وسلم 

اغي المجلد األول تفسیر المر. (أنظر فنزلت فحالھمابعضي النار و أنا 

)ثالثمن الجزء ال15: الصفحة 

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Jalan yang benar الّرشدُ  Paksaan كراها

Berpegang استمسك Jalan yang sesat الغي
Kuat الوثق Tali بالعروة

Menjelaskan تقریر
Meliputi محیط Mensucikan وتنزیھھ

Enggan kecuali أبیا إال Bukit yang bisa داُت المشاھ
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disaksikan di alam
semesta

نیةلكو

الجمليالمعنى

ین من توحید ّهللا وتنزیھ وانفراده تقریر أصول الذكان الكالم قیل ھذا 

بالملك والسلطان في الّسموات واألرض، وبیان أّن علمھ محیط بكّل شيء 

.وإنّھ العلّي العظیم

:القواعد-ج

الُمنَاَدى

.اِْسٌم َوقَع بَْعَد َحْرِف ِمْن أْحُرِف النَّداءالُمنَاَدى 

یَا َرُسْوَل ّهللاِ یَاَعْبَد ّهللاِ : نحو 

:َواْحُرُف النَِّداَء ِھَي 

)لِلقرْیب(أ -أي 

لِلُمنَاَدى البَِعْیدِ : ھَیا -أیا 

لِلُمنَاَدى اللقریِب والبَِعْیدِ : یا 

نِكَرة غیَر أَوْ ا أو شبیھًا بِالُمَضاِف نصب الُمنَاَدى إَذا َكاَن ُمَضافی–أ 

یا َعْبِد ّهللاِ : ا نحو ُمَضاف. َمقُصوَدةٍ 

یَا َداِعیا إلى الخْیر –ھُ یاَحَسنَا ُخلق: َشبیھَا بالُمَضاِف نحو 

یَا َعالِما اِتَّق ّهللاَ : نكرة َغْیَر َمقُصوَدٍة نحو 

لًما أَْو نكرة مقصوَدة َكاَن عى َمایَْرفُع بِِھ إَِذا یُبنَى الُمنَاَدى َعلَ -ب

Maslani (2009 : 133) ُد : نحو  أُْستَادُ یا -یا ُمَحمَّ
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الباب الحاِدى َعَشرَ 

القراءة- أ

70تفسیر سورة النحل اآلیة 

بَْعَد ِل الُعُمر لَِكْي ال یَْعلمَوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ إلى أرذاُكمْ وّهللاُ َخلَْقُكْم ثُمَّ یَتََوف(

)70(ِعلم َشْیئا إِنَّ ّهللاَ َعلِْیٌم قَِدْیٌر 

، ثم بعد ھم من العدموأنھ ھو الذي أنشأخبر تعالى عن تصرفھ فى عباده ی

ذلك یتوفاھم، ومنھم من یتركھ حتى یدركھ الھرم وھو الضعف فى الخلقة 

ّهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا : (كما قال ّهللا تعالى 

)54: الروم) (وشیبة یخلق ما یشاء وھو العلیم القدیر

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat-kalimat idhapat.
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خمس وسبعون : روي عن علي رضى ّهللا عنھ في أرذل العمر، قال وقد 

قلة لھ ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ ووفي ھذا السن یحصل . سنة

أي بعد ما كان عالم أصبح ال ) لِكْي الیَْعلَم بَْعَد ِعْلِم َشْیئًا(ولھذا قال. العلم

:ذه اآلیة عند تفسیر ھالبخاريرويوالخرف، ولھذامن الفندئاشییدري 

إسماعیل، حدثنا حارون بن موسى أبو عبد ّهللا حدثنا موسى بن 

أن رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وسلم : األعورعن شعیب عن أنس بن مالك 

وأرذل العمر وعذاب أعوذبك كم البخل والكسل والھرم : "كان یدعو 

ّهللاُ فَّضَل بَْعَضُكْم َعلى و". (جال، وفتنة المحیا والممات، وفتنة الدّ القبر

رزقِھْم َعلى َما َملََكْت أَْیَمانُھُْم فَھُْم ي دَراابِ ولُ ضففَما الذیَن بَْعض فِي الُرزق 

))71(نِْعَمِة ّهللاِ یَْجَحُدْوَن َسَواٌء أفَبفِْیِھ 

ھم فیما زعموه ّهللا من الّشركاء، وھم یبیّن تعالى للمشركین جھلھم وكفر

لبیك ال ": یقولون في تلبیاتھم فى حجھم یعترفون أنھا عبید لھ كما كانوا 

: ى منكرا علیھمفقال تعل". تملكھ وما ملكشریك لك، إال شریكا ھو لك، 

عبیده إنكم ال ترضون أن تساووا عیبدكم، فكیف یرضى ھو تعالى بمساوة 

Maslani (2009 : 168-169) )تفسیر أبن كثیر(لھ اإللھیّة والتّعظیم 

المعنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Mengembalikan یَُرد Mewafatkan kamu اكمْ یتَوف
Memberitahukan یُخبر Umur yang paling

lemah (pikun)
الُعُمرِ لِ ذار

Tua/pikun الھََرم Menumbuhkan
mereka

ھُمْ اَْنَشأ
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Lemah ingatan الخَرف Uban َشْیبَة
Malas لَوالَكس Kikir البُْخل

Mereka
mengingkari

یَْجَحُدونَ  Mengutamakan فضل

اِإلَضافَة

انِي ثَّ الرّ َحْرِف اْلَجرِّ تُْوَجُب جَ ِدْیرِ قْ بَْیَن اِْسَمْیِن َعلَى تَ ةٌ اِإلَضافَة ِھَي نِْسبَ 

.أبًدا

عبُد هللاّ : نحو 

َعَذاُب القْبرِ 

فِْتنَة الَدَجال

في ِعبَاِدهِ 

: فالُمَضاُف َوالُمَضاُف إلیِھ . إلیھِ فاَوالثانِي ُمَضافاَویَُسمَّى األّوُل ُمَضا

ُمقَدَّراِْسَمان بَْینَھَُما َحْرُف َجر 

أمُر ِمَن ّهللاِ = أمُر ّهللاِ :الِمثَاِل َكَما فِي 

ِمَن اْلِعْلمةٌ قِل= الِعْلم ةقِل

َمكٌر فِي اللَّْیلِ = َمكُر اللَّْیِل 

َعْبٌد لَِزْیدٍ = َعْبُد َزْیٍد 
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الباب الثاني عشر

القراءة- أ

ِحْكَمةُ صالِة الجماعة

أیھا المؤمن إذا غرفتھا وفقھتھا فقد أو تیت إّن الحكمة فى صالة الجماعة 

و إّن صالة . الذین أنعم ّهللا علیھم بنعمة اإلیمانفضال كبیرا وكنت من 

فمن أجل . المنفرد فیھا معنى اإلنفراد وھو على نقیض االجتماع واالتحاد

وأن لھا مزایا أخرى . صالة المنفردذلك فضلت صالة الجماعة على 

فمنھا . رة التالف واالتحاد ولكن باعتباراتئد جمة التخرج عن دائوفوا

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat yang berkedudukan

sebabagai na’at.
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واحد وفى ھذا من لمسلمین فى صف واحد وراء إمام االجتماع ووجود ا

ومنھا أن المسلم الفقیر یقف بجانب المسلم . معنى االتحاد ما قد عرفت

تترنم بھا وفى ھذا معنى المساواة التى . الغنى بال فارق وال تمییز بینھما

نة، ألن  ین ساواة فى الحقیقة ھي من قواعد الذتلك الماألمم الخرى المتمدِّ

.السالمى الحنیف

إذا عرفت ھذا أن السید والمسود والخادم والمخدوم یستوى الكل أمام ّهللا 

إن أكرم (یفضل عربى على عجمى إال بالتقوى وال. الوقوف بین یدیھفى 

األخالق الفاضلة الیشترط أن و إن الكرم وھو مجموع ) أتقاكمعند ّهللا 

النعم الجلیلة یمنحھا ّهللا من ھو نعمة من وإنما. یكون فى جماعة االغنیاء

.شاءمن عباده

ھذه القاعدة فانك ترى فى المساجد یوم صالة ولقد خالف أھل ھذا العصر

ھذه قاعدة عمومیة الجمعة االغنیاء فى الصفوف المتأخرة حتى لقد صارت 

أحد االغنیاء فى الصف بحیث لو وجد . ت تكونأوكاد. طبیعیةوحالة

كما ان الفقیر إذا و جد فى الصف .رجصدره خاالخیر اضطرارا كاان فى

ھذا وھل . ق بھ وبمنوالھئاالول أحس فى نفسھ أنھ فى غیر مكانھ الال

. مخالف لحكمة تفضیل صالة الجماعة على صالة المنفرد

ان صالة الجامعة من شأنھا ان یجتمع :وھناك حكمة أخرى وھي 

المسلمون فى صف واحد وراء األمام ویستقبلون القبلة التى فى استقبالھا 

خى وماھو سبب حصل بینھم التعارف والتوادد والتأمعنى الوحدة واالتحاد 

.ذلك التالف الذى علیھ سعادة الحیاة الحقیقیة. فى تالف القلوب
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. عة على صالة المنفرد لھا حكم أخرىوأیضا نقول إن فضل صالة الجما

فما .علیھ تلبیتھوھو ان اإلنسان إذا كان خادما وناداه مخدومھ وسیده وجب 

حى على حى على الصالة: بالك إذا ناداه ّهللا على لسان المؤذن الذى یقول 

صلیتم م وتعبادى على الصالة والفالح، كأنھ قال إذا أقبلأى اقبلوا یا. الفالح

. مطلوبة فلحتم وصلح حالكم ونجحتم فیما تریدون وترغبونالصالة ال

لیھ إجابة دعوة رب من أوجب الواجبات عالشك انھ فى ھذه الحالة یكون 

.لمملوكاألرباب وملكا ا

وسلم ولما كان فضل صالة الجماعة ما قد عرفت قال النبى صلى ّهللا علیھ 

وفى روایة . صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرین درجة(

مااذن مؤذن منذ عشرین سنة . وقال سعید المسیب) بسبع وعشرین درجة

عزانى أبو صالة الجماعة فتتنى فأ: وقال حاتم االصم. لمسجدوانا فى اإال 

ان جاء إلى المسجد فقیل لھ ان مھروروى ان میمون بن . اسحاق البخارى

ّ وإ: ناس قد انصرفوا فقال لا ب ا الیھ راجعون لفضل ھذه الصالة أحنإنا 

ولو اردنا ان نذكر بعض ماوردفى فضل صالة . من وال یة العراقىّ ال

Maslani (2009 : 173-174) .الجماعة لضاق بنا المقام

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Saudagar/orang-

orang kaya
األغنیاء Diberikan یتتأو

Layak/pantas الالئِقُ  Mengungguli لتفض
Barisan صف Keistimewaan زایا

Menghadap یستقبلون Persatuan اإلتحاد
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Pembantu خادما Berada یَقفُ 
Berbahagialah فَلَحتِم Perbedaan فارق

Tidak diragukan
lagi

الَ شك Persamaan المساوة

Shalat sendiri صالة الفَذِّ  Terdapat َوجد
:القواعد -ج

النعت

الفاِضُل : اِضُل جاء الرُجُل الف:مثل . اِسم قبلھالنعت تابع یَدل على صفة فى 

سم مرفوع ِة ألنھ تابع ِالِ مَّ .نَعُت لَِرُجل مرفوع بالضَّ

.نوعانالنَّْعُت 

.سي متبوعھنعت حقیقى وھو مادل على صفة فى نف-١

.جاء الرُجُل الفَاِضلُ 

َجاَء  : رتباط بالمتبوع، مثل على صفة فى اِسم لھ اِ نعتَسبَبِىُّ وھومادل-٢

Fuad Ni’mah (tt : 51-52) .أخوهُ الرجُل الفاِضلُ 
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الباب الثالث عشر

القراءة- أ

الھبة

فى القرآن الكریم قول ّهللا عّز وجلّ جاء 

قال ھنالك دعازكریا ربھ قال رب ھب لى من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع {

.یح أي مرورھاوھي مأخوذة من ھبوب الر. }38ال عمران : الدعاء 

وتطلق الھبة ویراد بھا التبرع والتفضل على الغیر سواء اكان بمال أم 

. بغیره

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan isim kana dan khabarnya.
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تملیك اإلنسان مالھ لغیره فى الحیاة بال موضوعھعقد : والھبة فى الشرع 

.عوض، فإذا أباح اإلنسان مالھ لغیره لینتفع بھ ولم یملكھ ایاه كان إعارة

یكون مھدیا وال یكون أھدى ما لیس بمال كخمر أو میتة فإنھ الوكذالك إذا

ما بعدكان مضافا إلى ھدیة، وإذا لم یكن التملیك فى الحیاة بلھذا العطاء 

بیعا ویجرى فیھا حكم البیع، نتعوض كاوإذا كان ب. الوفاة كان ذلك وصیة

الواھب إال بإجازة د فیھا تصّرفات ھا تملك بمجرد تمام العقد وال تنفأي أن

ویشترط أن یكون العوض . ویثبت فیھا الخیار والشفعة. الموھوب لھ

.معلوما فإذا لم یكن االعوض معلوما بطلت الھبة

. ونھ أو أعلى منھتقتضي عوضا سواء أكانت لمثلھ أو دوالھبة المطلقة ال 

معناھا بالمعنى األعّم فیشمل ما أّما . ھذا ھو معنى الھبة بالمعنى األخصّ 

:یأتي 

وھو ھبة الّدین مّمن ھو علیھ: االبراء -١

وھي ھبة ما یراد بھ ثواب اآلخرة: الّصدقة -٢

الموھوب لھ أن یعوضھوھي ما یلزم: الھدیة -٣

وتو ثیق عرى وقد شرع ّهللا الھبة لما فیھا من تألیف القلوب : مشرو عیّتھا 

یقول الّرسول صلى ، رضي ّهللا عنھ، وعن أبي ھریرة. بین النّاسالمحبّة

یقبل النبّي صلى ّهللا علیھ وسلم وقد كان " تھادوا تحابّوا" :ّهللا علیھ وسلم 

.الھدیّة ویثیب علیھا

خالد بن عدي أّن قبولھا ویرغب فیھا، فعند أحمد من حدیث كان یدعو إلى 

من جاءه من أخیھ معروف من غیر ":النّبّي صلى ّهللا علیھ وسلّم قال 

فقھ " . (مسألة فلیقبلھ وال یرّده فإنما ھو رزق ساقھ ّهللا إلیھإسراف وال
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Maslani (2009 : 58-59) )السنة من المكتبة الشاملة

معنى المفردات-ب

Artinya المفردات Artinya المفردات
Keturunan ذریَّة Memberikan وھب

Perjalanan angin ھُبُْوِب الّرْیحِ  Kompensasi,
imbalan

دلی: ِعَوض 

Memberikan عُ  التَبَرُّ Hak untuk
membeli lebih dulu

قَعة الشُّ

Semata-mata hanya
setelah

ِد تََمامِ  بُمَجرَّ Pinjaman إَعاَرة

Tindakan
pemberian

فَاِت الواھبِ  تََصرُّ Dilaksanakan ذُ تَْنف

Lebih umum األَعمُّ  Lebih tinggi/baik أعلى
Utang kepada

orang yang
berutang

ْن ھَُو  ْین ِممَّ الدَّ
َعلْیھِ 

Tidak
menghendaki

الَ نَفتَِضي

Menjinakan تَألِْیفِ  Yang diberi hibah الَمْوھُْوبُ 
Bukan karena

meminta-minta
َوالَ َمسألةِ  Membalasnya ثِْیبُ ی

Yang Allah berikan
untuknya

َساقھُ ّهللا إلیھِ  Hendaklah dia
menerimanya

فَْلیَْقبَْلھُ 

:القواعد -ج

أَخَواتُھَاَكاَن َو 

ل َویَُسمَّى اِْسَمھَا -١ تَْدُخُل َكاُن َوأَخَواتُھَا َعلَى الُمْبتَدأ َواْلَخبَِر، فَتَْرفَُع األوَّ

َو تَْنصُب الثَانِي َویَُسمَّى َخبَرھَا

َوالَیَُكْوُن ھََذا اْلَعطَاُء ھَِدیَّة : نحو 
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ُكوَن الِعَوُض َمْعلُْوًماأْن ی

لْم یَُكِن اْلِعَوُض َمْعلُْوًما

:أخوات كان ھي -٢

، أْمَسى، بَاَت أصبََح، أْضحَ - )قِْیتِ للِتَّو(ى، ظلَّ

عقد موضوعة تملیك اإلنسان مالھ لغیره في الحیاة بال عوض-١

ھ ال یكون مھدیّادى مالیس بمال كخمر أو میّتة فإنّ إذا أھ-٢

یكون العوض معلوماویشترط أن -٣

Maslani (2009 : 60-61) اد ثواب اآلخرةوھي ھبة ما یر: صدقة ال-٤
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الباب الرابع عشر

القراءة- أ

أسرار الحج

إلى نفسھ تشریفا البیت العتیق مثابة للناس وأمنا، وأكرمھ بالنسبةجعل ّهللا 

. حجابا بین العذاب ومجناوالطواف بھ وجعل زیارتھ وتحصینا ومنا، 

وكمال والحج من بین أركان اإلسالم ومبانیھ عبادة العمر، وتمام اإلنسالم 

إلى شرحھا وتفصیل أركانھا وآد ابھا الدین، وأجدر بھا أن تصرف العنایة

.وفضائلھا وأرسر ارھا

TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :

1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.

2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang

benar.

3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa

Indonesia yang benar dan baik.

4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan huruf istisna dan mustasna minhu.
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ن فى الناس بالحج یأتوك رجاال وعلى كل ضامر ذّ وأ{:قال ّهللا عز وجل 

قال قتادة لما أمر ّهللا عزوجل إبراھیم علیھ السالم } عمیقمن كل فج . یأتین

یا ایھا الناس إن ّهللا عز وجل بنى بیتا {:فى الناس بالحج نادى أن یؤذن

من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق : (وقال صلى ّهللا علیھ وسلم} فحجوه

أن الكعبھ تحشر كالعروس : ویروى) وبھ كیوم ولدتھ أمھخرج من ذن

. الجنةوكل من حجھا متعلق بأستارھا یسعون حولھا حتى تدخل المزفوفة، 

–وعن الحسن البصرى رضي ّهللا عنھ أن صدقة درھم فیھا بمائة ألف 

تضاعف بھا كما تضاعف حسنة بمائة ألف ویقال إّن السیئات وكذالك كل 

:قبل الكعبة وقالّهللا صلى ّهللا وسلم إلى مكة استرسول الحسنات ولما عاد 

إنك لخیّر أرض ّهللا عّز وجّل وأحّب بالد ّهللا تعالى إليَّ ولو ال أنّْي {

}أخرجت منك لما خرجت

صلى علیھ وسلم، فاألعمال من مدینة رسول ّهللا وما بعد مكة بقعة أفضل 

صالة فى {: قال رسول ّهللا صلى علیھ وسلم : فیھا أیضا مضاعفة 

وبعد مدینتھ } مسجدى ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرام

فإن الصالة فیھا بخمسمائة صالة فیما سواه إال المسجد األرض المقدسة، 

إال الثغور، فإن اضع فیھا متساویة وما بعد ھذه البقاع الثالث فالمو . الحرام

: ولذلك قال صلى علیھ و سلم –فیھا فیھ فضل عظیم بطةاالمقام بھا للمر

المسجد الحرام، ومسجدي ھذا، : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مسا جد {

ألن المساجد بعد ھذه المسجد الثالثة متماثلة، وال بلد } والمسجد ااألقصى

Maslani (2009 : 136-137) .إال وفیھ مسجد فال معنى للرحلة إلى مسجد آخر

معنى المفردات-ب



46

Artinya المفرادت Artinya المفرادت
Tempat berkumpul مبانیھ Penghalang حجابا

Pemisah تفصیل Ibadah usia عبادة العمر
Pengganti ضامر Mengizinkan نأذّ 
Berhajilah حجوه Memanggil نادى

Dikumpulkan تحشر Berkata kotor یرفت
Dilipatkan تضاعف Kebaikan لخیّر

Tempat بقعة Dilipat gandakan مضاعفة
Tempat-tempat البقاع Jangan melakukan التشد

Perjalanan / rihlah الرحال Penjuru yang jauh فج عمیق

: القواعد -ج

ستثنناء، اتھا من أدوات االأو إحدى أخو) إال(إخراج ما بعد ھو: االستثناء 

.عالیاجآء التالمیذ إال: نحو . من حكم ما قبلھ

.متصل و منقطع:المستثنى قسمان 

جآء المسافرون إال سعیدا : نحو . فالمتّصل ما كان من جنس المستثنى منھ

إال الكتب احترقت الدار : نحو . والمنقطع ما لیس من جنس ما استثنى منھ

Maslani (2009 :139) حاَشا-َعَدا-خال-سوى-غیر-إال: أدوات االستثناء ھي 
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الباب الخامس َعَشرَ 
)١(التمریناُت 

!إلى اللغة اإلندونیسة إقرء وترجم الجمل اآلتیة )  أ(

.التدبر فى كتابھ العزیزم أنھ قد أمرهللا تعالى بالتفكر وإعل-١

.خلقت ھذا باطالربنا ما-٢

.إن قوماتفكروا فى هللا عزوجل-٣

!امل وَعیِّْن األسماءیة بالشكل الكإقرء العبارات اآلت) ب(

.استعینوا على الكالم بالصمت وعلى اإلستنباط بالفكر-١

.تفكروا فى خلق هللا وال تفكروا فى هللا-٢

.تفكر ساعة خیر من عبادة سنة-٣

)٣-٢(التمرینات 

!وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة إقرء) أ(

.وأن تعفوا اقرب للتقوى-١

.لقي من كید النساء ومن الحبسماوذكر-٢

فذكر الحسن قصة یوسف علیھ السالم وماصنع بھ إخوتھ من بیعھم إیّاه -٣

.وطرحھم ذي الجب
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!امل وَعیِّْن الفعل والحرفیة بالشكل الكإقرء العبارات اآلت)ب(

.على الطالق بكل حالوالزوج قاِدر-١

.رحمھاق فقد قطع من زوج كریمة من فاس-٢

.غفر هللا لكمال تثریب علیكم الیوم ب-٣

)٤(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

.و أكثر أصحاب الشافعي ذھبوا أن الجماعة فرض على الكفایة-١

.حضروا الجماعة واجبوفى ھذا دلیل على أن -٢

.یأخذھا ویذھب بھ حیث شاء ویجرهو ىألعماالقائد ھو الذي یمسك ید-٣

!یة بالشكل الكامل وعین المبتداء والخبرإقرء العبارات اآلت) ب(

.الجماعة فرض على الكفایةوأكثر أصحاب الشافعي ذھبوا أن-١

.وفى ھذا دلیل على أن حضروا الجماعة واجب-٢

!و یأخذھا ویذھب بھ حیث شاء ویجرهھو الذي یمسك ید األعمىالقائد-٣

)٥(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

.لیس من فى الكتابء أوألن النظر فى حقائق األشیا-١

.ائضىإنھ قارىء لكتاب هللا عالم الفر-٢

.اخرینویضع بھ إن هللا یرفع بھذا الكتاب أقوا ما-٣

.یة بالشكل الكامل وعین فیھا إسم إن وخبرھاإقرء العبارات اآلت) ب(

.أولِعسرهِ زا لي وشیخھ اإلمام أن العلم الیحد لِوضوحھوھذه طریقة الغ-١

.ائضىإنھ قارىء لكتاب هللا عالم الفر-٢
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.ویضع بھ اخرینإن هللا یرفع بھذا الكتاب أقوا ما-٣

)٦(التمرینات 

!وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة إقرء ) أ(

.نقلوا اإلجتماع على جواز الّر قى باآلیات وأذ كار هللا تبارك وتعالى-١

.ذ كرهقى جائزة اذا كانت بكتاب هللا أوبجمیع الرا: قال المازرّي -٢

قال فى الجمع بین الحدیثین إن الواردة فى ترك الرقي لألفضلیة وبیان -٣

.التوّكل

!یة بالشكل الكامل وعین فیھا جملة فعلیةإقرء العبارات اآلت) ب(

قى ن-١ .، وأذ كار هللا تبارك وتعالىباآلیاتقلوا اإلجتماع على جواز الرَّ

.جمیع الرا قى جائزة إذا كان بكتاب هللا أوبذكره: قال المازريّ -٢

فضلیة وبیان ترك الرقي لأل الحدیثین إن الواردة فى قال فى الجمع بین -٣

.التوّكل

)٧(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

.فقیل ھو مستحب وقیل ھو غیر مستحب-١

. َرأسھ بد مھكنا فى الجاھلیة إذا ولد ألحدنا غالم ذبح لھ شاة ولطخ -٢

.لھ وأنصتوا لعلكم ترحمونواذا قرئ القرآن فاستمعوا-٣

!نائب الفاعلیة بالشكل الكامل وعین فیھاالعبارات اآلتإقرء ) ب(

.مستحبفقیل ھو مستحب وقیل ھو غیر ھو-١

. غالم ذبح لھ شاة ولطخ َرأسھ بد مھكنا فى الجاھلیة إذا ولد ألحدنا -٢

.واذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكم ترحمون-٣
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)٨(التمرینات 

!إلى اللغة اإلندونیسة إقرء وترجم الجمل اآلتیة ) أ(

.ع هللا على قلبھثالث جمع تھا وناطبمن ترك -١

ھا َوتتخفا فابھا وجحودا علیھاتركھا فى حیاتي أو بعد مماتى اِسفمن -٢

.شملھ وال بارك لھ في أمرهأوجائٌر فال جمع هللا ھا ولھ إمام عادل ونا بحق

أدوات الشرط          یة بالشكل الكاملة وعین فیھا إقرء العبارات اآلت) ب(

.  وجوابھا

.ع هللا على قلبھث جمع تھا ونا طبثالمن ترك -١

فمن تركھا فى حیاتى أو بعد مماتى اِستخفا بھا وجحوادا علیھا وتَھا ونا -٢

.بحقھا ولھ إمام عادل أوجائر فال جمع هللا سملھ وال بارك لھ فى أمره

)٩(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

.ال یشربوان أحد منكم قائما-١

.ال تحكم وأنت غضبان-٢

.الشرب قائمازجرعن. م.أن النَّبِىَّ ص-٣

!یة بالشكل الكامل وعین فیھا الحالإقرء العبارات اآلت) ب(

.التشربون أحد منكم قائما-١

.وأنت غضبانالتحكم -٢

.زجر عن الشرب قائما. م.أن النبى ص-٣

)١٠(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(
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.ھمافخال أید خل النار وأنا أنظر، فنزلت: فقال یارسول هللا -١

.یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى-٢

.لة بالبسملةالحفحي بنا نبدأ ھذه -٣

یة بالشكل الكامل وعین فیھا حرف النَِّداِء والمنادىإقرء العبارات اآلت) ب(

.أیدخل النار وأنا أنظر، فنزلت فخال ھَما: فقال یا رسول هللا -١

.یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى-٢

.لة بالبسملةحي بنا نبدأ ھذه الحف-٣

)١١(التمرینات 

!اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة إقرء وترجم الجمل ) أ(

الحفظ وقلة عف القوى والخرف وسوء ضھذا السن یحصل لھ وفى -١

.العلم

َوأرذل العمر أعوذ بك من البخل والكسل والھرم : كان یدعو . م.أن ص-٢

.وفتنة المحیا َواْلَمَماتِ . وفتنة الّدجال. وعذاب القبر

وعین فیھا المضاف والمضاف   یة بالشكل الكامل إقرء العبارات اآلت) ب(

!الیھ

ضعف القوء والخرف وسوء الحفظ وقلة العلموفى ھذا السن یحصل لھ -١

البخل والكسل والھرم وأرذل العمر أعوذ بك من : كان یدعو . م.صأن -٢

.وعذاب القبر، وفتنة الّدجال، وفتنة المحیا َواْلَمَماتِ 

)١٢(التمرینات 

!الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة إقرء وترجم ) أ(
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وان الصالة المنفرد فیھا معنى اإلنفراد وھو على نقیض اإلجتماع -١

.واإلتحاد

ومنھا أن المسلم الفقیر یقف بجانب المسلم الغنى بال فارق وال تَْعیِْیٍز -٢

.بینھما

!یة بالشكل الكامل وعین فیھا النعتإقرء العبارات اآلت) ب(

على نقیض اإلجتماع المنفرد فیھا معنى اإلنفراد وھوالصالةوإن -١

.واإلتحاد

.والتمییزالفقیریقف بَِجانِِب المسلم الغنى بال فارق ومنھا أن المسلم -٢

)١٣(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

.یقبل الھدیة ویثیب علیھا. م.وقد كان النبى ص-١

.رط أن یكون العوض معلوًماویشت-٢

.یة بالشكل الكامل وعین فیھا إسم كان وخبرھااآلتإقرء العبارات ) ب(

.یقبل الھدیة ویثیب علیھا. م.صوقد كان النبى-١

.ویشترط أن یكون العوض معلوما-٢

)١٤(التمرینات 

!إقرء وترجم الجمل اآلتیة إلى اللغة اإلندونیسة ) أ(

خیر من ألف صالة فیما سواه إال المسجد صالة فى مسجدي ھذا-١

.الحرام

.ئة صالة فیما سواه إال المسجد الحرامفإن صالة فیھا بخمسما-٢
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یة بالشكل الكامل وعین فیھا حرف اإلستشناء إقرء العبارات اآلت) ب(

!َواْلُمْستَْشنَى ِمْنھُ 

صالة فى مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه أال المسجد -١

.الحرام

.فإن الصالة فیھا بنحمسمائة صالة فیما سواه إال المسجد الحرام-٢

وّهللا اعلم بالصواب


