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﴾ مقدمة الكتاب ﴿

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين وعلى آله وأصحابه المكرمين،  
اِن آ أنزلناه  :واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى، وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويس ر لي امر 

 (2 :قرآنا عربيا لعل كم تعقلون )سورة يوسف
ينها، فتنتقل المعلومات   الل غة اداة الإتصال ووسيلة البحث في المعلومات العلمية وتخز

يدة ومبانيها التي والعلوم من لغة الى لغة أخرى ليقرأها جيل بعد جيول ثم منها تتبنى العلوم الجد
 يستخدمها الإنسان وينتفعها جميع الناس لمصلحة حياتهم. 

فهذه كتيبات ونبذة جمعتها رسالة كمواد دراسية في تدريس الل غة العربي ة الثالثة لكليات التربية 
من المواد الدراسية التى  3والعلوم التعليمية في قسم التربية الإسلامية، هذه المواد يعنى الل غة العربي ة 

ة ) القراءة المكثفة( لما تتعلق تدر س الطلبة لتنمية مهارة القرءة المتركزة في فهم النصوص العربي
ية وصرفية لوصول الطلبة الى مرحلة  يقة فهم معانى المفردات فقواعد نحو بالمواد الإسلامية عن طر
متقدمة في الل غة العربي ة. هذه المواد تشتمل على  سبعة الدروس العربية ولكل درس يحتوى على فهم 

ية، والتدريبات  المفردات وتحليلها، ونصوص القراءة، والتدريبات على فهم المقروء، والقواعد اللغو
ية والصرفية ثم كيفية الترجمة على أساس مبادئ الإندونيسية.   على فهم القواعد النحو
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 رس الأو لالد  
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 وماذا فعلت بعد ذلك؟ :الابن
 اط، ثم حلقت رأسي.سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشو :الأب
 وأين خلعت ملابس الإحرام؟ :الابن
 خلعته في الفندق. :الأب
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 ً يارة بيت الله الحرام للقيام بالتعبد لله تعالى، وتقوم على  :العمرة شرعا الإحرام، وذلك هي ز

يق الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والقيام بالشروط المطلوبة قبل القيام بأداء  عن طر
العمرة، مثل حلق الشعر أو تقصيره، وتعتبر العمرة واجبة ومشروعة وهذا كان رأي أهل العلم، 

َ هِ( :ودليل ذلك قوله تعالى ُ وا اْلحََج  وَالْعُْمرَةَ لِل ها ُسنة، بحيث يمكن )وََأتِم ، وكان هناك رأي آخر يرى أن 
أن يؤديها أي إنسان مسلم قادر لمرة واحدة في حياته أو أكثر وذلك بحسب إمكانياته وقدراته 
يكون في ميزان أعماله،  الجسمي ة والمالي ة، فإذا كان يستطيع أدائها أكثر من مرة فهذا شيء يعود له و

وقت العمرة تدل  الأحاديث على  .السنة التي فرضت فيها العمرةوكانت السنة التاسعة للهجرة هي 
فضل العمرة العظيم وما ينتج عنها من ثواب، العمرة ليس لها وقت خاص  ومحد د لأدائها، بل 
يكون جاهزاً لها في خلال العام، ول كن عليه أن يعرف  يستطيع الفرد القيام بها في أي وقت يريد و

يضة الحج فقط، ويدل  ذلك على التمييز أنه لا يستطيع القيام بها  في وقت الحج؛ لأن ه محد د لأداء فر
بين العمرة والحج في التكرار في نفس العام؛ وذلك من فضل الله تعالى على عباده؛ لأن  العمرة غير 
محددة بوقت معين في السنة، بل يمكن القيام بها في كل الشهور. إن  أفضل شهر للقيام بالعمرة هو 

فضل  .عمرة مفردة، وعمرة التمت ع :مضان لما له من ثواب وأجر كبير. أم ا العمر فهي نوعانشهر ر

 احلج والعمرة
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الاستمرار والمتابعة بين الحج والعمرة تبعد الفقر والذنوب  .العمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
 .والمعاصي

ل م، وذلك في روايةٍ عن العمرة في شهر رمضان تساوي وتماثل حجة مع النبي صل ى الله عليه وس
لما رجع النبي صل ى الله عليه وسل م من حجته قال لأم سنان " :ابن عباس رضي الله عنهما، قال

ية كان له ناضحان حج على أحدهما  -تعني زوجها-أبو فلان  :ما منعك من الحج؟ قالت :الأنصار
شروط العمرة أن يكون المؤد ي  ."فإن  عمرة في رمضان تقضي حجة معي :قال .والآخر يسقي أرضاً لنا

 ً ً  .مسلما ً  .أن يكون بالغا ً ويستطيع القيام بها .أن يكون عاقلا ً  .أن يكون مقتدرا  .أن يكون عاقلا

التلبية  .تعطير وتطيب الجسم .الاغتسال .مستحبات العمرة قبل الإحرام وبعده يجب تقليم الأظافر
الإسراع في  .ر الأسود إذا لم يكن هناك زحمةتقبيل الحج .قول لبيك اللهم لبيك .ورفع صوت الرجل

الصعود على  .القيام بصلاة ركعتين .الإكثار من الذكر والدعاء .المشي في الأشواط الثلاثة الأولى
 .الإكثار من الذكر .الركض بين العلمين الأخضرين .الصفا

في المكان والزمان الحج  هو التوج ه إلى مك ة المكر مة، لأداء أعمال محد دة حد دها الإسلام 
يضة على كل  مسلم ومسلمة، ويشترط في الحج  أن يكون الإنسان  المحد دين، وجعل الإسلام الحج فر
ً من الناحية المادي ة والجسمي ة، بحيث يكون الشخص قادر على تحمل مشاق السفر وأداء  قادرا

ة أي أن لا تسافر المناسك، أي أن يكون الشخص صحيح الجسد، وأن يكون هناك محرم مع المرأ
يق الحاج، وتوفر القدرة المادية؛ لأن  الحج  وحدها، وكذلك يجب توفر شرط الأمن والأمان في طر



 
7 

بحاجة إلى تكاليف السفر والإقامة، ومن أبرز مناسك الحج الإحرام، الطواف بال كعبة، والسعي بين 
ثم الحلق، وذبح الهدي،  الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات ومن

 .والطواف بال كعبة، ثم رمي الجمرات الثلاث، ثم طواف الوداع
تبرز أهمي ة الحج في كونه مؤتمراً ضخماً يجمع المسلمين من شت ى بقاع الأرض، ويساعد الحج 

كما في تعزيز روح الصبر وتحمل المشاق في نفس المؤمن؛ وذلك لأن الحج يحتاج مجهوداً بدنياً كبيراً، 
يكر س الحج مبدأ  يعود الحج المؤمن على البذل والعطاء وغرس قيمة ال كرم لدى المؤمن، كما و و
المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم، لأن  الحج يجمع الناس من كافة الجنسيات 

يعود والعروق، يساعد الحج المسلم في مغفرة الذنوب والخطايا، وهو فرصة للتوبة عن الذنوب، و 
يقة  الحج المسلم على الإلتزام بالوقت؛ لأن  الحج يحتاج أن تؤدى مناسكه في اوقات محددة، وبطر
يعبر ال كثير من المناطق أثناء  منتظمة، هذا إلى جانب الترويح عن النفس؛ وذلك لأن الحاج يسافر و

افات التي يعرفها، ذهابه لموسم الحج، وذلك يتيح للحاج التعرف على بلدان وثقافات مختلفة عن الثق
يات عديدة متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته  يعيد موسم الحج إلى ذهن الحاج ذكر كما و
ال كرام؛ لأن  مكة المكرمة مكان مولد الرسول وبذرة النواة لظهور الإسلام، ويربي موسم الحج الحاج 

لألفاظ البذيئة والأخلاق السي ئة أثناء على حسن التعامل والأخلاق؛ لأن الحاج لا يجدر به التلفظ با
 .أدائه مناسك الحج
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(mubtada & khabar) yang kemudian merubah nama isim yang pada awalnya 
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manshub. 
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