
٘ٓ 
 

 الباب الثالث
 هامناقشتك  البياانت حتليل

 
 ةحملة حديث األربعوف النوكي -أ 

كتاب حديث األربعون النووية من الكتب األحاديث الذي صنفو اإلمام حيىي 
صّنف اظتصّنف ىذا الكتاب اسنادا حبديث رواية علّي ابن أيب  بن شرف الّدين النووي.

الّدرداء وابن عمر وابن عّباس وأنس بن طالب وعبد هللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وايب 
مالك وايب ىريرة وأيب سعيد اطتدرّي مهنع هللا يضر من طرق  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َمْن َحِفَظ َعَلى 

 َقَهاِء َواْلُعَلَماِء.أُمَِِّتْ أَْربَِعْْيَ َحِديْ ثًا ِمْن أَْمِر ِدْيِنَها بَ َعَثُو اّلّلُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفْ ُزْمَرِة اْلفُ 
ومن العلماء: من رتع األربعْي ِف أصول الدين وبعضهم ِف الفروع وبعضهم ِف 
اصتهاد وبعضهم ِف الزىد وبعضهم ِف اآلداب وبعضهم ِف اطتطب وكلها مقاصد صاضتة، 
وقد رأى اظتصنف رتع أربعْي أىم من ىذا كلو وىي أربعون حديثا مشتملة على رتيع 

منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفو العلماء أبن مدار  ذلك وكل حديث
اإلسالم عليو أو ىو نصف اإلسالم أو ثلثو أو حنو ذلك، مث التزم اظتصنف ىذه األربعْي 
أن تكون صحيحة ومعظمها ِف صحيحي البخاري ومسلم وأذكره اظتصنف ػتذوفة 

 69األسانيد ليسهل حفظها ويعّم االنتفاع هبا.
هللا حيدر كتاب حديث األربعون النووية إىل اإلندونيسية مبراجعة إىل وترجم عبد 

د. دمحم معْي بصري وإروندي ترمذي، بنشر اظتكتب التعاوين للدعوة وتوعية اصتالية ابلربوة 
 م.ٕٓٔٓ-هٖٔٗٔمبدينة الرايض، ِف السنة 

                                                 
 II)دار السالم: مراتفورا(، ص.  ، األربعني النوكية،إمام النووي   ٜٙ
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 نبذة عن حياة مصنف كتاب حديث األربعوف النوكيةكىناؾ 
ماء احملبوبْي ِف ىذا العامل الذي يشيد الناس كثريا عليو، ِف إمام النووي من العل

نفسو الزىد والوراع واضتّماسة ليطلب العلوم اظتنفعة ويعمل الصاضتة ويقام ابلتصديق 
 وأيمر ابظتعروف وينهى عن اظتنكر ويتقي هللا وحيب هللا ورسولو.

لدمشقي. النووي ا الدين النوويحيىي بن شرف ػتي الدين أبو زكراي اشتو الكامل 
نوى قاعدة اصتوالن من أرض حوران من اعمال دمشق ِف العشر األوسط من  ولد ِف

 70.ىجرية ٖٔٙسنة  شهر هللا احملرم
ومعلمو إمام النووي، بينها اظتعلم ِف غتال اضتديث واألصول والنحو والفقو. 

 وسأذكر معلمو إمام النووي غتال بعد غتال:
بن عيسى اظترادي األندلوسي اظتصر الدمشقي وأبو ِف غتال اضتديث ىم: إبراىيم  -ٔ

إسحاق إبراىيم بن أيب حفص عمر بن مضر الوسيطي وزين الدين أبو البقاع 
وخالد بن يوسف بن سعد الرضى بن الربىان وعبد العزيز بن دمحم بن عبد 

 احملسْي األنصاري.
ي بن وِف غتال األصول ىو: القاضي أبو الفاتح عمر بن بندر بن عمر بن عل -ٕ

 دمحم التفليسي الشافعي.
 وِف غتال النحو ىم: أزتد بن سليم اظتصري وابن مالك والفخر اظتلكي. -ٖ
وِف غتال الفقو ىم: اتج الدين الفازري والكمال إسحاق اظتغرييب وعمر بن أسعد  -ٗ

 األربلي وأبو اضتسن سالم بن اضتسن األربلي.
الشهاب بن دمحم بن عبد اطتالق بن عثمان بن  :ىم ،إليوأما الطالب يتعلمون 

منذر األنصاري الدمشقي اظتقري وشهاب الدين أزتد بن دمحم بن عباس بن جعوان 

                                                 
 ٛه(، ص.ٕ٘ٗٔ)اظتملكة العربية السعودية:  إعراب األربعني النوكية،عمر بن عبد هللا العمري،   ٓٚ



ٕ٘ 
 

والفقيو اظتقري أبو العباس أزتد الضرير الوسيطي والنجم بن إشتاعيل بن إبراىيم بن سليم 
 بن اطتباز.

عة. ِف كل يوم ىو كتب بدأ إمام النواوي أن يكتب الكتب الناف ِٓٚٙف السنة 
 الكتابْي الصغريتْي. من الكتب الِت كتبو ىي:

 الكتب ِف غتال األحاديث: -ٔ
 شرح اظتسلم (أ 
 رايض الصاضتْي (ب 
 األربعْي النووية (ج 
 خالصة األحكام من مهمات السنن وقواعد اإلسالم (د 
 شرح البخاري (ه 
 األذكار (و 

 الكتب ِف غتال علوم اضتديث:   -ٕ
 اإلرشاد (أ 
 التقريب (ب 
 األشتاء اظتبحماتاإلشارة إىل بيان  (ج 

 الكتب ِف غتال الفقو:  -ٖ
 روضة الطالبْي (أ 
 اجملموع شرح اظتهّذب (ب 
 اظتنهاج (ج 
 اإلضاح (د 
 التحقيق (ه 

 الكتب ِف غتال الرتبوية واألخالق: -ٗ
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 أدب زتلة القرآن (أ 
 بستان العارفْي (ب 

 الكتب ِف غتال النبذة والسرية: -٘
 هتذيب األشتاء واللغة (أ 
 طبقات الفقهاء (ب 

 الكتب ِف غتال اللغوية: -ٙ
 األشتاء واللغة الثانيةهتذيب  (أ 
 حترير التنبيو (ب 

قال ابن عطار "وجدت اطترب عن مريض إمام النووي، فذىبت إىل دمشق 
لزايرتو، ويفرح عنو، مّث أمرين ألرجع إىل أسريت. وأودّع إليو بعد أراىا ابلصحة ِف يوم 

 71.رجب من ىجرية توِف إمام النووي ٕٗمن رجب، حينما ليلة الثالاثء  ٕٓالسبت 
ىجرية ِف مكان  ٙٚٙسنة  قبل ستسة وأربعْي ِف عمرهإمام النووي على أقوى وتوِف 

 مولده. 
بناء على شرح السابق، صّنف إمام النووية كتاب حديث األربعون النووية 
اسنادا على حديث رواية علي بن أيب طالب، وعرفنا أن إمام النووية من العلماء 

الذي ِف نفسو الزىد والوراع. إمام النووية من العلماء احملبوبْي اظتشهورة ِف دول العامل 
النحوية واللغوية بل من العلماء احملدثْي وعلوم اضتديث بدليل على زتّاستو ليطلب 

 العلوم اظتنفعة إىل معلميو وبدليل على الكتب الِت صّنفو إمام النووية.

                                                 
71

 Syarifah Halimatus Sa’adah. 1111024000006. “Ragam Terjemah Hadits: Analisis Banding 

Berbasis Diksi Pada Dua Versi Terjemah Hadits Arbain An Nawawiyyah Diterjemahkan Oleh Muhir 

Dhofir Dan Tim Sholahuddin”. Jurusan Terjemah, Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. Hal. 36-40 
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  البياانت تقدمي -ب 
 توجد ومعانيها الِت زم واظتتعديالفعل الال ، حتدد الباحثةالبياانتىذه رتع ِف 

حتدد اإلندونيسية.  منالعربية أم  منكتاب تررتة حديث األربعون النووية إما ِف  
 حديث اآلخري الِت تبْي من اضتديث االول حىتالفعل الالزم واظتتعدي  الباحثة

 التايل:
العربية كاإلندكنيسية يف كتاب ترمجة  منالفعل الالـز كادلتعدي  اشكاؿ -ٔ

 نوكية كحتليلهاحديث األربعوف ال
 

 عن النّية كاإلخالص حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث األكؿ  (أ 
عْ : قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن أَِمرْيِ اْلُمْؤِمِنْْيَ َأيبْ َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اطتَْطَّاِب   تُ شتَِ

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما يَ ُقْولُ َرُسْوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  َا ْاأَلْعَماُل اِبلنِّيَّاِت َوِإَّنَّ  َكاَنتْ . َفَمْن  نَ َوى: ِإَّنَّ
ب ُ ِىْجَرتُُو ِلُدنْ َيا  َكاَنتْ ِىْجَرتُُو ِإىَل هللِا َوَرُسْولِِو َفِهْجَرتُُو ِإىَل هللِا َوَرُسْولِِو، َوَمْن   أَْو  َهاُيِصي ْ

 ِو. َىاَجَر إِلَيْ َها َفِهْجَرتُُو ِإىَل َما يَ ْنِكحُ اْمرَأٍَة 
 :احلديث األكؿٔ.ٔ، ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

عَ   -ٔ  نَ َوىو   شتَِ
 و ُيِصْيبُ و 

 ِإىَل  َىاَجرَ 

Mendengar, 

Niatkan, 

Menginginkan 

Kehidupan Yang 

Layak, Niatkan 

untuk Hijrah   

عَ  اتكلم  نَ َوىو   شتَِ
 ِإىَل  َىاَجرَ و  ُيِصْيبُ و 

 ,Mendengar و

Niatkan, 

Menginginkan 

Kehidupan Yang 
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Layak, Niatkan 

untuk Hijrah يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
 و يَ ْنِكحُ  تاكلم Dinikahi يَ ْنِكحُ  -ٕ

Dinikahi تفيدان  
ِف  KKPT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 Berkata Dan يَ ُقْولُ و  الَ قَ   -ٖ

Bersabda   يَ ُقْولُ و  الَ قَ  تاكلم 
اظتتعدي من نوع من 

وختالف   العربية
 Berkata تاكلم

Dan Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

عن اإلمياف كاإلسالـ  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثاين (ب 
 كاإلحساف

َنَما حَنُْن ُجُلْوٌس ِعْنَد َرُسْوِل هللِا قَالَ هللُا َعْنُو أَْيضًا  َرِضيَ َعْن ُعَمَر   َصلَّى: بَ ي ْ
ْعِر،  طََلعَ َذاَت يَ ْوٍم ِإْذ  َسلَّمَ هللاُ َعَلْيِو وَ  َنا َرُجٌل َشِدْيُد بَ َياِض الثَِّياِب َشِدْيُد َسَواِد الشَّ َعَلي ْ

هللُا َعَلْيِو  َصلَّىِإىَل النَّيبِّ  َجَلسَ ُو ِمنَّا َأَحٌد، َحىتَّ يَ ْعرِفُ َفِر، َواَل َعَلْيِو أَثَ ُر السَّ  يُ َرىاَل 
ْيِو َعَلى َفِخَذْيِو وَ   َوَضعَ رُْكبَ تَ ْيِو ِإىَل رُْكبَ تَ ْيِو وَ  ْسَندَ َفأَ  َسلَّمَ وَ  د قَالَ َكفَّ ين َعِن َأْخربِْ : اَي ػُتَمَّ
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َأْن اَل إِلََو ِإالَّ هللاُ  َتْشَهدَ : ْاإِلِساَلُم َأْن َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَرُسْوُل هللِا  َقالَ ْاإِلْساَلِم، ف َ 
ًدا َرُسْوُل هللِا وَ  اَلَة وَ  تُِقْيمَ َوَأنَّ ػُتَمَّ اْلبَ ْيَت ِإِن  جَّ َرَمَضاَن   َوحتَُ  َتُصْومَ الزَّكاََة وَ  تُ ْؤيتَ الصَّ

 َعِن ْخربْين : َفأَ قَالَ ُو، َصدِّقُ ُو َويُ َيْسأَلُ َنا َلُو َعِجب ْ َت، ف َ َدقْ صَ : قَاَل َت إِلَْيِو َسِبْياًل اْسَتطَعْ 
اِبْلَقَدِر َخرْيِِه  تُ ْؤِمنَ اِبهلِل َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر وَ  تُ ْؤِمنَ : َأْن  قَالَ ْاإِلْْيَاِن 
 ملْ  فَِإن تَ رَاهُ هللَا َكأَنََّك  تَ ْعُبدَ : َأْن قَالَ َعِن ْاإِلْحَساِن،  ْخربْين فَأَ  قَالَ َت، َصَدقْ  قَالَ َوَشرِِّه. 

اَعِة، ْخربْين : َفأَ قَالَ . يَ رَاكَ فَِإنَُّو تَ رَاُه  َتُكنْ  َها أِبَْعَلَم ِمَن قَالَ  َعِن السَّ : َما اْلَمْسُؤْوُل َعن ْ
اِئِل.  اضْتَُفاَة اْلُعرَاَة  تَ َرىْاأَلَمُة َرب َّتَ َها َوَأْن  تَِلدَ َأْن  قَالَ َعْن أََمارَاهِتَا،  ْخربْين َفأَ  قَالَ السَّ

اِء  َياِن، مُثَّ  يَ َتطَاَولُْونَ اْلَعاَلَة رَِعاَء الشَّ : اَي ُعَمَر  قَالَ َمِليِّا، مُثَّ  ِبْثتُ فَ لَ  اْنطََلقَ ِف اْلبُ ن ْ
اِئِل ؟  أََتْدرِي  َعلُِّمُكمْ ي ُ  أَت َاُكمْ فَِإنَُّو ِجرْبِْيُل  قَالَ .  : هللُا َوَرُسْولُُو أَْعَلمُ  قُ ْلتُ َمِن السَّ

 ِديْ َنُكْم . ] رواه مسلم [
 :احلديث الثاينٔ.ٕ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 Berlalu Dan لَِبثَ و  اْنطََلقَ   -ٔ

Berdiam    لَِبثَ و  اْنطََلقَ   اتكلم 

Berlalu Dan 

Berdiam     يفدن 
ِف   KKI والزما 

 كلِت لغتْي

 

ٕ-   تَ َصَدقْ  
 َصَدْقتَ و 

Benar  Dan 

Benar  من  َصَدْق تَ  تاكلم
الالزم من نوع 

وختالف   العربية
ِف  Benar تاكلم
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من  اإلندونيسية
الِت  KN ضمن

 تتضمن معىن اللزوم

 احلديث الثاين:ٕ.ٕ.ٔ، ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

طََلَع و  َتْشَهدَ  -ٔ
يُ َرى و  ىَعلَ 

َجَلَس و  ىَعلَ 
 َتُصْومَ و  ِإىَل 

، َيْسَألُ ، حَتُجَّ و 
، تُ ْؤِمَن بِ 
، تُ ْؤِمَن بِ 

  ،تَ ْعُبدَ 
ِف،  يَ َتطَاَوُلْونَ 

 ،أَت َاُكمْ ، َتْدرِي
 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ 
 قَالَ و  قَالَ و 

 قَالَ و  قَالَ  قَالَ و 
 قَالَ و  قَالَ و 

 قَالَ و  قَالَ  قَالَ و 

Bersaksi, 

Datanglah, 

Tampak, Duduk, 

Puasa, Pergi Haji, 

Bertanya, 

Beriman, Beriman, 

Beribadah, 

Berlomba-Lomba 

Meninggikan, 

Tahukah, Datang, 

Berkata, Berkata, 

Bersabdalah, 

Berkata, Bertanya, 

Bersabda, Berkata, 

Berkata, Bersabda, 

Berkata, Bersabda, 

Berkata, Bersabda, 

Bertanya, Berkata, 

Dan Bersabda   

 َتْشَهدَ  كلمات 
يُ َرى و  ىطََلَع َعلَ و 

 َجَلَس ِإىَل و  ىَعلَ 
، حَتُجَّ و  َتُصْومَ و 

، تُ ْؤِمَن بِ ، َيْسَألُ 
  ،تَ ْعُبدَ ، تُ ْؤِمَن بِ 

ِف،  يَ َتطَاَوُلْونَ 
 قَالَ ، أَت َاُكمْ ، َتْدرِي

 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ  قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ و  قَالَ  قَالَ و 
 قُ ْلتُ و  قَالَ و  قَالَ و 

اظتتعدي نوع من 
وختالف  من العربية
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 قَالَ و  قَالَ و 
   قُ ْلتُ و 

 ,Bersaksi كلمات

Datanglah, 

Tampak, Duduk, 

Puasa, Pergi Haji, 

Bertanya, 

Beriman, 

Beriman, 

Beribadah, 

Berlomba-Lomba 

Meninggikan, 

Tahukah, Datang, 

Berkata, Berkata, 

Bersabdalah, 

Berkata, 

Bertanya, 

Bersabda, 

Berkata, Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Bertanya, 

Berkata, 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
َنا -ٕ  لِ  َعِجب ْ

  َت ِإىَل اْسَتطَعْ و 

Heran  Dan 

Mampu   َنا تاكلم ِل  َعِجب ْ
من َت ِإىَل اْسَتطَعْ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 Heran  Dan تاكلم

Mampu  ِف
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من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 َوَضعَ و  يَ ْعِرفُ  -ٖ
ى تَ رَ و  ىتَ رَ و 

 تَِلدَ و  ىيَ رَ و 
 ْسَندَ أَ و  ىتَ رَ و 
 تُِقْيمَ و  َأْخربْ و 

  تُ ْؤيتَ و 
قُ يُ و   َصدِّ

 َأْخربْ و  َأْخربْ و 
، َأْخربْ و  َأْخربْ و 

  يُ َعلُِّمُكمْ 

Mengenal, 

Meletakkan, 

Melihat, Melihat, 
Melihat, 

Melahirkan, 

Melihat, 

Menempelkan, 

Beritahukan, 

Mendirikan, 

Menunaikan, 

Membenarkan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, Dan 

Mengajarkan 

 يَ ْعِرفُ  كلمات
ى تَ رَ ى و تَ رَ و  َوَضعَ و 
ى تَ رَ و  تَِلدَ ى و يَ رَ و 
 تُِقْيمَ و  َأْخربْ و  ْسَندَ أَ و 
قُ يُ و   تُ ْؤيتَ و   َصدِّ
 َأْخربْ و  َأْخربْ و  َأْخربْ و 
 و يُ َعلُِّمُكمْ ، َأْخربْ و 

Mengenal, 

Meletakkan, 

Melihat, Melihat, 
Melihat, 

Melahirkan, 

Melihat, 

Menempelkan, 

Beritahukan, 

Mendirikan, 

Menunaikan, 

Membenarkan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, Dan 

Mengajarkan 

 و متعداي  يفدن
KKT  ِف كلِت

 لغتْي
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 اإلسالـعن أركاف  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثالث (ج 
ُهَما  َرِضيَ َعْن َأيب َعْبِد الرَّزْتَِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن اطتَْطَّاِب  :  قَالَ هللُا َعن ْ

عْ  ْاإِلْساَلُم َعَلى سَتٍْس : َشَهاَدُة َأْن  ُبِنَ :  يَ ُقْولُ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىُت َرُسْوَل هللِا شتَِ
اَلِة َوِإيْ َتاُء الزََّكاِة َوَحجُّ اْلبَ ْيِت َوَصوْ  دًا َرُسْوُل هللِا َوِإقَاُم الصَّ ُم اَل إَِلَو ِإالَّ هللُا َوَأنَّ ػُتَمَّ

 َرَمَضاَن. ]رواه الرتمذي ومسلم [
 ثالثاحلديث ال:ٖ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

عَ   -ٔ عَ  كلمات Mendengar شتَِ  و شتَِ

Mendengar يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 و ُبِنَ  كلمات Dibangun ُبِنَ  -ٕ

Dibangun يفدن  
ِف  KKPT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 Berkata dan قَاَل ويَ ُقْولُ   -ٖ

Bersabda  ويَ ُقْولُ قَاَل  اتكلم 
اظتتعدي من نوع من 

وختالف   العربية
 Berkata dan اكلمت

Bersabda  ِف
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من  اإلندونيسية
 KKI ضمن

 
عن قدر الناس يسبق  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الرابع (د 

 على الكتاب
ثَ َنا:  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب َعْبِد الرَّزْتَِن َعْبِد هللِا بِن َمْسُعْوٍد  َرُسْوُل  َحدَّ

اِدُق اْلَمْصُدْوُق : ِإنَّ َأَحدَُكْم  ِو أَْربَِعْْيَ يَ ْوماً  ُُيَْمعُ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َوُىَو الصَّ َخْلُقُو ِف َبْطِن أُمِّ
إِلَْيِو اْلَمَلُك  لُ يُ ْرسَ نُْطَفًة، مُثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، مُثَّ َيُكْوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، مُثَّ 

ُفخُ ف َ  َوَشِقيّّ أَْو َسِعْيٌد.  أِبَْرَبِع َكِلَماٍت: ِبَكْتِب رِْزِقِو َوَأَجِلِو َوَعَمِلوِ  يُ ْؤَمرُ ِفْيِو الرُّْوَح، وَ  يَ ن ْ
رُُه ِإنَّ َأَحدَُكْم لَ فَ وَ  نَ َها ِبَعَمِل أَْىِل اصْتَنَِّة َحىتَّ َما يَ  يَ ْعَملُ هللِا الَِّذي الَ إَِلَو َغي ْ َنُو َوبَ ي ْ ُكْوُن بَ ي ْ

 يَ ْعَملُ َها، َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَ َيْدُخلُ ِبَعَمِل َأْىِل النَّاِر ف َ  يَ ْعَملُ َعَلْيِو اْلِكَتاُب ف َ  َيْسِبقُ ِإالَّ ِذرَاٌع ف َ 
نَ َها ِإالَّ ِذرَاٌع ف َ  َنُو َوبَ ي ْ  يَ ْعَملُ اْلِكَتاُب ف َ َعَلْيِو  َيْسِبقُ ِبَعَمِل أَْىِل النَّاِر َحىتَّ َما َيُكْوُن بَ ي ْ

 .َها. ]رواه البخاري ومسلم[َيْدُخلُ ِبَعَمِل أَْىِل  اصْتَنَِّة ف َ 
 

 رابعاحلديث ال:ٕ.ٗ.ٔ،ٖجدكؿ
اظتتعدي من  الرقم

 العربية
اظتتعدي من 

 اإلندونيسية
 اإلختالف اظتساواة

ثَ   -ٔ ويَ ْعَمُل  َحدَّ
ويَ ْعَمُل وَيْدُخُل 
ويَ ْعَمُل ويَ ْعَمُل 

 وَيْدُخلُ 

Menyampaikan, 

Melakukan, 

Melakukan, 

Masuklah, 

Melakukan, 

Melakukan, dan 

Masuklah 

َث  كلمات َحدَّ
ويَ ْعَمُل ويَ ْعَمُل 
وَيْدُخُل ويَ ْعَمُل 

 و ويَ ْعَمُل وَيْدُخلُ 
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Menyampaikan, 

Melakukan, 

Melakukan, 

Masuklah, 

Melakukan, 

Melakukan, dan 

Masuklah يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
ويُ ْرَسُل  ُُيَْمعُ  -ٕ

َفُخ ِفْ  ِإىَل ويُ ن ْ
ويُ ْؤَمُر ِب 
وَيْسِبُق َعَلى 

 وَيْسِبُق َعَلى

Dikumpulkan, 

Diutus, 

Ditiupkan, 

Diperintahkan 

Untuk 

Menetapkan, 

Ditetapkan, dan 

Ditetapkan   

ُُيَْمُع  كلمات
َفُخ  ويُ ْرَسُل ِإىَل ويُ ن ْ

 ِفْ ويُ ْؤَمُر بِ 
وَيْسِبُق َعَلى وَيْسِبُق 

 و َعَلى

Dikumpulkan, 

Diutus, 

Ditiupkan, 

Diperintahkan 

Untuk 

Menetapkan, 

Ditetapkan, dan 

Ditetapkan يفدن  
 KKPT و متعداي

 ِف كلِت لغتْي

 

نوع من قَاَل  ةكلم  Berkata قَالَ   -ٖ
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
Berkata  ِف
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من  اإلندونيسية
 KKI ضمن

 
 عن البدعة ردّ   حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث اخلامس (ق 

َها  َرِضيَ َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمِنْْيَ أُمِّ َعْبِد هللِا َعاِئَشَة  َرُسْوُل هللا  قَالَ :  قَاَلتْ هللُا َعن ْ
]رواه البخاري ومسلم وِف رواية  َردّّ.  فَ ُهوَ ِمْنُو  لَْيسَ ِف أَْمراَِن َىَذا َما  ْحَدثَ ملسو هيلع هللا ىلص : َمْن أَ 

 َعَلْيِو أَْمُراَن فَ ُهَو َردّّ [ لَْيسَ َعَماًل  َعِملَ ظتسلم : َمْن 

 :احلديث اخلامسٔ.٘.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 َأْحَدَث ِفْ   -ٔ
 وَعِملَ 

Mengada-ada dan 

Melakukan َأْحَدَث ِفْ  كلمات
 وَعِمَل و
Mengada-ada dan 

Melakukan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 Berkata dan قَاَلْت وقَالَ  -ٕ

Bersabda  قَاَلْت وقَاَل  تاكلم
اظتتعدي نوع من 

وختالف  من العربية
 Berkata تاكلم

dan Bersabda  ِف



ٙٗ 
 

من  اإلندونيسية
 KKI ضمن

 
ٌ عن  الالـز كادلتعدي يف احلديث السادسحتليل الفعل  (ك  ـَ بَػنيِّ  احْلاََلَؿ كاحْلََرا

ُهَما  َرِضيَ َعْن َأيب َعْبِد هللِا الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرْيٍ  عْ : قَالَ هللُا َعن ْ ُت َرُسْوَل هللِا شتَِ
نَ ُهَما أُُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت  يَ ُقْولُ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّى ٌ َوبَ ي ْ ٌ َوِإنَّ اضْتَرَاَم بَ ْيِّ : ِإنَّ اضتَْاَلَل بَ ْيِّ

ٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن   يَ ْعَلُمُهنَّ اَل  بُ َهاِت فَ َقْد  ات ََّقىَكِثي ْ رَأَ الشُّ ِلِدْيِنِو َوِعْرِضِو، َوَمْن  اْستَ ب ْ
بُ َهاِت  َوَقعَ  ِفْيِو، َأالَ  يَ ْرَتعَ َأْن  يُ ْوِشكُ َحْوَل اضتَِْمى  يَ ْرعىَ ، َكالرَّاِعي ِف اضْتَرَامِ  َوَقعَ ِف الشُّ

 َصَلَحتْ ُمْضَغًة ِإَذا ُو َأاَل َوِإنَّ ِف اصتََْسِد َوِإنَّ  ِلُكلِّ َمِلٍك زِتًى َأاَل َوِإنَّ زِتَى هللِا ػَتَارِمُ 
]رواه البخاري  َأاَل َوِىَي اْلَقْلبُ  لُّوُ كُ اصتََْسُد   َفَسدَ  َفَسَدتْ اصتََْسُد ُكلُُّو َوِإَذا  َصَلحَ 

 ومسلم[ 
 :احلديث السادسٔ.ٙ.ٔ،ٖدكؿاجل

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 َصَلَحتْ  -ٔ
وَصَلَح 

وَفَسَدْت 
  َفَسدَ و 

Baik, Baiklah, 

Buruk, Buruklah  َصَلَحْت  كلمات
وَصَلَح وَفَسَدْت 

نوع من  وَفَسدَ 
ِف العربية  الزما

 كلماتوختالف  
Baik, Baiklah, 

Buruk, Buruklah 
من  اإلندونيسيةِف 
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الِت  KN ضمن
 تتضمن معىن الالزم

 :احلديث السادسٕ.ٙ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

عَ   -ٔ  ويَ ْرَعى شتَِ
رَأَ لِ   واْستَ ب ْ

Mendengar,  

Menggembala,  

dan 

Menyelamatkan 

َع ويَ ْرَعى  كلمات شتَِ
رََأ لِ   و واْستَ ب ْ

Mendengar,  

Menggembala,  

dan 

Menyelamatkan 

 و متعداي  يفدن
KKT  ِف كلِت

 لغتْي

 

 Di Larang, dan ويَ ْعَلمُ  يُ ْوِشكُ  -ٕ

Diketahui يُ ْوِشُك  كلمات
 Di و ويَ ْعَلمُ 

Larang, dan 

Diketahui يفدن  
 KKPT و متعداي

 ِف كلِت لغتْي

 

من  اِت ََّقى كلمات  Takut اِت ََّقى -ٖ
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
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ِف  Takut كلمات
من  اإلندونيسية

  K A ضمن
وَوَقَع  َوَقَع ِفْ  -ٗ

ِفْ ويَ ْرَتَع ِفْ 
 ويَ ُقْولُ   وقَالَ 

Terjerumus, 

Terjerumus, 

Memasuki, 

Berkata, dan 

Bersabda   

َوَقَع ِفْ  كلمات 
وَوَقَع ِفْ ويَ ْرَتَع ِفْ 

من  ويَ ُقْولُ   وقَالَ 
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
 كلمات

Terjerumus, 

Terjerumus, 

Memasuki, 

Berkata, dan 

Bersabda   ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

ْيُن كالنَِّصْيَحةُ عن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث السابع (ز   الدِّ
ارِي  بن أوس َعْن َأيب رُقَ يََّة دَتِْيم  َسلَّمَ وَ  هللاُ َعَلْيوِ  َصلَّىهللاُ َعْنُو َأنَّ النَّيبَّ  َرِضيَ الدَّ

ْيُن النَِّصْيَحُة .  قَالَ  ِة اْلُمْسِلِمْْيَ  قَالَ ا ِلَمْن ؟ قُ ْلنَ : الدِّ : ّللَِِّ َوِلِكَتاِبِو َولَِرُسْولِِو َوألَِئمَّ
ِتِهْم . ]رواه البخاري ومسلم[  َوَعامَّ
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 :احلديث السابعٔ.ٚ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ُقلْ و  قَالَ   -ٔ
 قَالَ و 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda  
 ُقلْ و  قَالَ  كلمات 

من نوع  قَالَ و 
 اظتتعدي من العربية

 كلماتوختالف  
Bersabda, 

Berkata, dan 

Bersabda   ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن قاتل الناس منكر حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثامن (ح 
ُهَما َأنَّ َرُسْوَل هللِا  َرِضيَ َعْن اْبِن ُعَمَر  ُت أُِمرْ : قَالَ  وسلمهللا عليو  َصلَّىهللاُ َعن ْ

ً َرُسْوُل هللِا، وَ  َيْشَهُدواالنَّاَس َحىتَّ  أُقَاِتلَ َأْن  دا اَلَة  يُِقْيُمواَأْن اَل إَِلَو ِإالَّ هللُا َوَأنَّ ػُتَمَّ الصَّ
ْم ِإالَّ حِبَقِّ اإِلْساَلِم ِمنِّ ِدَماَءُىْم َوأَْمَوالَ هُ  َعَصُمواَذِلَك  فَ َعُلواالزَّكاََة، فَِإَذا  يُ ْؤُتواوَ 

 ]رواه البخاري ومسلم [ تَ َعاىلَ َوِحَسابُ ُهْم َعَلى هللِا 
 

 :احلديث الثامنٔ.ٛ.ٔ،ٖجدكؿ
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة
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من  تَ َعاىلَ  كلمات  Ta’ala تَ َعاىلَ  -ٔ
ِف العربية  الزمانوع 

 كلماتوختالف  
Ta’ala  ِف

من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 
 ثامناحلديث ال:ٕ.ٛ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

َعَصُمْوا و  رَ مِ أُ   -ٔ
 ِمنْ 

Diperintahkan, 

Dilindungi رَ مِ أُ  كلمات 
 و َعَصُمْوا ِمنْ و 

Diperintahkan, 

Dilindungi يفدن  
ِف  KKPT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 يٍُقْيُمْواو  أُقَاِتلُ  -ٕ
 فَ َعُلْواو  يُ ْؤتُ ْواو 

Memerangi, 

Menegakkan, 

Menunaikan, dan 

Melakukan   

 أُقَاِتلُ  كلمات
 يُ ْؤتُ ْواو  يٍُقْيُمْواو 
 و فَ َعُلْواو 

Memerangi, 

Menegakkan, 

Menunaikan, dan 

Melakukan يفدن  
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ِف  KKT و متعداي
 كلِت لغتْي

 Bersaksi dan وقَالَ  َيْشَهُدوا -ٖ

Bersabda  َيْشَهُدوا اتكلم 
من نوع  وقَالَ 

 اظتتعدي من العربية
 تاكلموختالف  

Bersaksi dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

عن قاـ األمر إذا  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث التاسع (ط 
 استطاع

عْ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ  الرَّزْتَِن ْبِن َصْخرٍ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة َعْبِد  ُت َرُسْوَل هللِا شتَِ
ُتُكمْ : َما  يَ ُقْولُ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّى ا ِمْنُو َما ْأُتو بِِو فَ  أََمْرُتُكمْ ُه، َوَما اْجَتِنبُ وْ َعْنُو فَ  نَ َهي ْ

َا اْسَتطَْعُتمْ  ُكْم َكثْ َرُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتالَفُ ُهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم . قَ ْبلِ ْن الَِّذْيَن مِ  أَْىَلكَ ، فَِإَّنَّ
 ]رواه البخاري ومسلم[

 التاسع احلديث:ٕ.ٜ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

عَ   -ٔ  اْجَتِنبُ ْواو  شتَِ
 أََمرَ و  َفْأُتواو 

Mendengar, 

Hendaklah 

Menghindar, 

Laksanakan, dan 

عَ  كلمات  شتَِ
 أََمرَ و  َفْأُتواو  اْجَتِنبُ ْواو 
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Perintahkan  و Mendengar, 

Hendaklah 

Menghindar, 

Laksanakan, dan 

Perintahkan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
 قَالَ و  نَ َهى َعنْ  -ٕ

 يَ ُقْولُ و 

Larang, Berkata, 

dan Bersabda  نَ َهى َعنْ  كلمات 
من  يَ ُقْولُ و  قَالَ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 ,Larang كلمات

Berkata, dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
من  أَْىَلكَ  كلمات  Kehancuran أَْىَلكَ  -ٖ

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 كلمات
Kehancuran  ِف

من  اإلندونيسية
 KN ضمن
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 اْسَتطَاعَ  كلمات  Semampu اْسَتطَاعَ  -٘
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
 Semampu كلمات

من  اإلندونيسيةِف 
 K ADV ضمن

 
 

 الطعاـ الطّيبعن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث العاشر (ي 
: ِإنَّ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَرُسْوُل هللِا  قَالَ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 

 َقالَ ِبِو اْلُمْرَسِلْْيَ ف َ  أََمرَ اْلُمْؤِمِنْْيَ مبَا  أََمرَ ِإالَّ طَيِّباً، َوِإنَّ هللَا  ْقَبلُ  طَيٌِّب اَل ي َ تَ َعاىَل هللَا 
 تَ َعاىَل :                      :َوقَاَل تَ َعاىَل    

          ََّفرَ  يُِطْيلُ الرَُّجَل  ذََكرَ مُث َأْشَعَث  السَّ
َماِء اَي َربِّ اَي َربِّ َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم َوَمْشَربُُو َحرَاٌم َوَمْلَبُسُو َحرَاٌم  َْيُدُّ أَْغبَ َر  َيَدْيِو ِإىَل السَّ

يَ وَ   َلُو. ]رواه مسلم[ ُيْسَتَجابُ اِبضْتَرَاِم َفَأَّنَّ  ُغذِّ
 

 العاشراحلديث :ٔ.ٓٔ.ٔ،ٖجدكؿ
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 تَ َعاىَل و  تَ َعاىَل  -ٔ
  تَ َعاىَل و 

Ta’ala, Ta’ala, 

Ta’ala  من  تَ َعاىَل  كلمات
ِف العربية  الزمانوع 

 كلماتوختالف  
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Ta’ala  ِف
من  اإلندونيسية

  K A ضمن
 

 العاشراحلديث :ٕ.ٓٔ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 أََمرَ و  أََمرَ و  يُ ْقَبلُ   -ٔ
 ُكُلْواو  ُكُلْواو 

 يُِطْيلُ و  ذََكرَ و 
  َْيُدُّ و 

Menerima, 

Memerintahkan, 

Memerintahkan, 

Makanlah, 

Makanlah, 
Menyebutkan, 

Melakukan, 

Mengangkatkan  

 و يُ ْقَبلُ  كلمات

Menerima يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 آَمنُ ْواو  اْعَمُلْوا -ٕ
 قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ و 

Beramal, 

Beriman, Berkata, 

Bersabda, dan 

Berfirman  

 اْعَمُلْوا كلمات 
 قَالَ و  قَالَ و  آَمنُ ْواو 
من نوع  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Beramal, 

Beriman, 
Berkata, 

Bersabda, dan 

Berfirman  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
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من نوع  َرَزقَ  ةكلم  Rizkikan َرَزقَ  -ٖ
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
Rizkikan  ِف

من  اإلندونيسية
 Kata ضمن

Serapan dari 

Bahasa Arab 
َي بِ  -ٗ  ُغذِّ

 ُيْسَتَجابُ و 

Dipenuhi dan 

Dikabulkan َي بِ  كلمات  ُغذِّ
 و ُيْسَتَجابُ و 

Dipenuhi dan 

Dikabulkan يفدن  
 KKPT و متعداي

 ِف كلِت لغتْي

 

من نوع  قَالَ  ةكلم  Firman قَالَ  -٘
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
Firman  ِف

من  اإلندونيسية
 KN ضمن
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 عن دع الشك حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث احلادي عشر (ؾ 
ٍد اضتََْسِن ْبِن َعِلي ْبِن أيب طَاِلٍب ِسْبِط َرُسْوِل هللِا  هللُا َعَلْيِو  َصلَّىَعْن َأيب ػُتَمَّ

ُهَما  َرِضيَ َوَرحْيَانَِتِو  َسلَّمَ وَ  : َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىِمْن َرُسْوِل هللِا  َحِفْظتُ :  قَالَ هللا َعن ْ
 ]رواه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح[ .رِيْ ُبكَ ِإىَل َما الَ يَ  يَرِيْ ُبكَ َما  عْ دَ 

 احلادي عشراحلديث :ٔ.ٔٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 دَعْ و  َحِفْظتُ   -ٔ
 يَرِْيبُ و  يَرِْيبُ و 

Menghapal, 

Tinggalkanlah, 

Meragukan, dan 

Meragukan   

 َحِفْظتُ  كلمات
 يَرِْيبُ و  يَرِْيبُ و  دَعْ و 

 ,Menghapal و

Tinggalkanlah, 

Meragukan, dan 

Meragukan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

من نوع  قَالَ  ةكلم  Berkata قَالَ  -ٕ
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
Berkata  ِف

من  اإلندونيسية
 KKI ضمن
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عن ترؾ الشيئ غري  احلػػديث الثاين عشرحتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف  (ؿ 
 النافعة

َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم  قَالَ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
  ]حديث حسن رواه الرتمذي وغريه ىكذا[ يَ ْعِنْيوِ اْلَمْرِء تَ رُْكُو َما الَ 

 
 احلػػديث الثاين عشر :احلديثٕ.ٕٔ.ٔ،ٖجدكؿ

 الرقم
ادلتعدي من 

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 قَالَ و  يُ ْعِنْ  -ٔ
 قَالَ و 

Berguna, Berkata 

dan Bersabda 

 

 قَالَ و   يُ ْعِنْ  كلمات
من نوع  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Berguna  Berkata 

dan Bersabda         
من  اإلندونيسيةِف 

 KKI ضمن
 

 عن حيب لغريه حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثالث عشر (ـ 
هللُا َعَلْيِو  َصلَّىهللُا َعْنُو، َخاِدِم َرُسْوِل هللِا  َرِضيَ َعْن َأيب زَتَْزَة أََنس ْبِن َماِلٍك 

بَّ َأَحدُُكْم َحىتَّ  يُ ْؤِمنُ : اَل  قَالَ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَعِن النَّيبِّ  َسلَّمَ وَ  أَلِخْيِو َما  حيُِ
بُّ   ومسلم[ لِنَ ْفِسِو ]رواه البخاري حيُِ
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 الثالث عشراحلديث :ٔ.ٖٔ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 Beriman dan قَالَ و  يُ ْؤِمنُ   -ٔ

Bersabda  قَالَ و  يُ ْؤِمنُ  اتكلم 
اظتتعدي من من نوع 

وختالف   العربية
 Beriman dan تاكلم

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
بُّ  -ٕ بُّ و  حيُِ  Mencintai dan حيُِ

Cintai بُّ  كلمات  حيُِ
بُّ و   و حيُِ

Mencintai dan 

Cintai يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 
عن هنى ابلزان  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الرابع عشر (ف 

 كالقاتل كادلرتد
لُّ َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : اَل  قَالَ : قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد  َدُم اْمرٍِئ  حيَِ

َأْن اَل إَِلَو ِإالَّ هللُا َوَأيّنِ َرُسْوُل هللِا ِإالَّ ِبِِْحَدى َثاَلٍث : الث َّيُِّب الزَّاين،  َيْشَهدُ ُمْسِلٍم 
 اَعِة ]رواه البخاري ومسلم[َوالن َّْفُس اِبلن َّْفِس َوالتَّارُِك ِلِديِْنِو اْلُمَفارُِق لِْلَجمَ 
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 الرابع عشراحلديث :ٔ.ٗٔ.ٔ،ٖجدكؿ
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

لُّ  -ٔ لُّ  ةكلم  Halal  حيَِ نوع من  حيَِ
ِف العربية  الزما

 ةكلموختالف  
Halal  ِف

من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 
 الرابع عشراحلديث :ٕ.ٗٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 قَالَ  َيْشَهدُ   -ٔ
 قَالَ و 

Bersaksi, Berkata, 

dan Bersabda  قَالَ  َيْشَهدُ  كلمات 
من نوع  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Bersaksi, Berkata, 

dan Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

  KKI ضمن
 



ٚٛ 
 

فَػْليَػُقْل َخرْياً عن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث اخلامس عشر (س 
 كْلُيْكِرـْ َجارا ًأْك لَِيْصُمتْ 

: َمْن َك اَن قَالَ  َسلَّمَ هللاُ َعَلْيِو وَ  َصلَّىهللاُ َعْنُو َأنَّ َرُسْوَل هللِا  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
اِبهلِل َواْليَ  ْوِم اآلِخ ِر  ي ُ ْؤِمنُ ، َوَم ْن َك اَن َيْص ُمتْ َخ رْياً ًأْو لِ  ْليَ ُق لْ اِبهلِل َواْليَ  ْوِم اآلِخ ِر ف َ  يُ ْؤِمنُ 

َفُو. ]رواه البخ    اري  ُيْك    رِمْ اِبهلِل َواْليَ     ْوِم اآلِخ    ِر فَ لْ  ي ُ    ْؤِمنُ َج    اَرُه، َوَم    ْن َك    اَن  ُيْك    رِمْ فَ لْ  َض    ي ْ
   ومسلم[

 مس عشراخلااحلديث :ٔ.٘ٔ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 و َيْصُمتْ  تاكلم  Diam َيْصُمتْ   -ٔ

Diam  الزما  ناديفت
 ِف كلِت لغتْي KKI و

 

 
 اخلامس عشراحلديث :ٕ.٘ٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 بِ  يُ ْؤِمنُ   -ٔ
  يُ ْؤِمُن بِ و 

 يُ ْؤِمُن بِ و 
 يَ ُقلْ و  قَالَ و 

Beriman, 

Beriman, Beriman 

Bersabda, dan 

Berkata 

 بِ  يُ ْؤِمنُ  كلمات 
يُ ْؤِمُن و   يُ ْؤِمُن بِ و 

من  يَ ُقلْ و  قَالَ و  بِ 
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
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 ,Beriman كلمات

Beriman, 

Beriman 

Bersabda, dan 

Berkata  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 Menghormati dan ُيْكرِمْ و  ُيْكرِمْ  -ٕ

Memuliakan ُيْكرِمْ  كلمات 
 و ُيْكرِمْ و 

Menghormati dan 

Memuliakan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 
 عن الغضب حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث السادس عشر (ع 

: َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىلِلنَّيبِّ  قَالَ هللُا َعْنُو َأنَّ َرُجاًل  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
 ]رواه البخاري[  تَ ْغَضبْ : الَ قَالَ ِمرَاراً،  َردَّدَ ف َ  تَ ْغَضبْ : الَ  قَالَ ، َأْوِصِن 

 
 السادس عشراحلديث :ٔ.ٙٔ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 ختالؼاإل ادلساكاة

 Marah dan تَ ْغَضبْ   -ٔ

Marah تَ ْغَضبْ  كلمات  
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 Marah و تَ ْغَضبْ و  تَ ْغَضبْ و 

dan Marah  يفدن 
ِف كلِت  KKI والزما 

 لغتْي
 

 السادس عشراحلديث :ٕ.ٙٔ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ,Nasihatilah َردَّدَ و  َأْوصِ   -ٔ

Menanyakan 

(Mengulangi) 

 َردَّدَ و  َأْوصِ  كلمات
 ,Nasihatilah و

Menanyakan 

(Mengulangi) 

 و متعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 

  قَالَ و  قَالَ  
 قَالَ و 

Bertanya, 

Bersabda, dan 

Bersabda 

  قَالَ و  قَالَ  كلمات 
من نوع قَاَل و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Bertanya, 

Bersabda, dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
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عن يعمل الصاحل  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث السابع عشر (ؼ 
 على كل شيئ

اد اْبِن َأْوٍس  هللُا َعَلْيِو  َصلَّىهللُا َعْنُو َعْن َرُسْوِل هللِا  َرِضيَ َعْن َأيب يَ ْعَلى َشدَّ
َلَة َوِإَذا  َأْحِسُنوافَ  قَ تَ ْلُتمْ ْاإِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، فَِإَذا  َتبَ : ِإنَّ هللَا كَ  قَالَ  َسلَّمَ وَ  اْلِقت ْ

 َذبِْيَحَتُو .]رواه مسلم[ حْ َأَحدُُكْم َشْفَرَتُو َوْلريُِ  ُيِحدَّ الذِّحْبََة َولْ  َأْحِسُنوافَ  َذحَبُْتمْ 
 السابع عشر:احلديث ٔ.ٚٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 قَ تَ ْلُتمْ و  َكَتبَ   -ٔ
دَّ و  َذحَبُْتمْ و   حيُِ
  يُرِحْ و 

Menetapkan, 

Membunuh, 

Menyembelih, 

Mengasah, dan 

Menyenangkan  

 َكَتبَ  كلمات
دَّ و  َذحَبُْتمْ و  قَ تَ ْلُتمْ و   حيُِ
 و يُرِحْ و 

Menetapkan, 

Membunuh, 

Menyembelih, 

Mengasah, dan 

Menyenangkan 

 و متعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 

 َأْحِسنُ ْوا -ٕ
 قَالَ و  َأْحِسنُ ْواو 

Berlakulah, 

Berlakulah, dan 

Bersabda  
 َأْحِسنُ ْوا كلمات 

من  قَالَ و  َأْحِسنُ ْواو 
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
 كلمات

Berlakulah, 
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Berlakulah, dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

بعمل  عن العجلة حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثامن عشر (ص 
  الصاحل بعد ادلعصية

هللاُ  َرِضيَ َعْن َأيب َذّر ُجْنُدْب ْبِن ُجَناَدَة َوَأيب َعْبِد الرَّزْتَِن ُمَعاذ ْبن َجَبٍل 
ُهَما َعْن َرُسْوِل هللِا  ُثَما ُكْنَت، َوأَ  اِتَّقِ :  قَالَ  َسلَّمَ  َعَلْيِو وَ هللاُ  صلَّىَعن ْ يَِّئَة  ْتِبعِ هللَا َحي ْ السَّ

النَّاَس ِِبُُلٍق َحَسٍن  ]رواه الرتمذي وقال حديث حسن وِف  َخاِلقِ َها، وَ دَتْحُ اضتََْسَنَة 
 بعض النسخ حسن صحيح[

 
 الثامن عشراحلديث :ٔ.ٛٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 Bertaqwalah dan قَالَ و  اتَّقِ   -ٔ

Bersabda  من  قَالَ و  اتَّقِ  اتكلم
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
 اتكلم

Bertaqwalah dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية
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 KKI ضمن
 َخاِلقِ و  أَْتِبعِ  -ٕ

 ودَتُْحَها

Iringilah, 

Pergaulilah, dan 

Menghapus 
 َخاِلقِ و  أَْتِبعِ  كلمات

 ,Iringilah و ودَتُْحَها

Pergaulilah, dan 

Menghapus يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 
عن احفظ كاستعن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث التاسع عشر (ؽ 

 ابهلل
ُهَما  َرِضيَ َعْن َأيب اْلَعبَّاِس َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس  : ُكْنُت َخْلَف النَّيبِّ  قَالَ هللُا َعن ْ

َك، َفظْ هللَا حيَْ  ْاْحَفظِ َك َكِلَماٍت: أَُعلِّمُ : اَي ُغاَلُم ِإيّنِ  َقالَ يَ ْوماً، ف َ  َسلَّمَ هللاُ َعَلْيِو وَ  َصلَّى
دْ هللَا  اْحَفظِ  َأنَّ  اْعَلمْ اِبهلِل، وَ  اْسَتِعنْ فَ  اْستَ َعْنتَ هللَا َوِإَذا  اْسَألِ فَ  َسأَْلتَ ، ِإَذا َُتَاَىكَ ُه َتَِ

َة َلْو  َفُعْوكَ َعَلى َأْن   اْجَتَمَعتْ ْاألُمَّ َفُعْوكَ ِبَشْيٍء ملَْ  يَ ن ْ ُو هللُا َلَك، َكتَ بَ ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد   يَ ن ْ
 ِفَعتِ هللُا َعَلْيَك، رُ ُو َكتَ بَ ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد   َيُضرُّْوكَ ِبَشْيٍء ملَْ  َيُضرُّْوكَ َعَلى َأْن  اْجَتَمُعواَوِإِن 

تِ ْاألَْقاَلُم َوجَ   ]اه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيحالصُُّحُف ]رو  فَّ
 التاسع عشراحلديث :ٔ.ٜٔ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

تْ   -ٔ تْ  ةكلم  Kering َجفَّ  و َجفَّ

Kering  الزما  يفدن
 كلِت لغتْيِف   KKI و
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 التاسع عشراحلديث :ٕ.ٜٔ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 اْجَتَمَعْت َعَلى  -ٔ
 َعَلى اْجَتَمُعواو 
 قَالَ و  قَالَ و 

دْ     وَتَِ

Berkumpul, 

Berkumpul, 

Berkata, 

Bersabda, dan 

Berada  

اْجَتَمَعْت  كلمات 
 َعَلى اْجَتَمُعواو  َعَلى

  وَتَِدْ  قَالَ و  قَالَ و 
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
 كلمات

Berkumpul, 

Berkumpul, 

Berkata, 

Bersabda, dan 

Berada  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 اْحَفظْ و أَُعلُِّم  -ٕ

 اْحَفظْ و  حَيَْفظُ و 
 اْسَألْ و  َسَألَ و 
 اْستَ َعْنتَ و 
 اْعَلمْ و  اْسَتِعنْ و 
َفُعْوكَ و   يَ ن ْ
َفُعْوكَ و   يَ ن ْ

Mengajarkan, 

Jagalah, Menjaga, 

Jagalah, Meminta, 

Mintalah, 

Memohon 

Pertolongan,  

Mohonlah 

Pertolongan, 

Ketahuilah 

Mendatangkan 

Mamfaat, 

Memberikan 

Mamfaat, Tetap, 

Mencelakakan, 

Mencelakakan,  

أَُعلُِّم  كلمات
 حَيَْفظُ و  اْحَفظْ و 
 َسَألَ و  اْحَفظْ و 
 اْستَ َعْنتَ و  اْسَألْ و 
 اْعَلمْ و  اْسَتِعنْ و 
َفُعْوكَ و  َفُعْوكَ و  يَ ن ْ  يَ ن ْ

 َيُضرُّْوكَ و  َكَتبَ و 
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 َكَتبَ و 
 َيُضرُّْوكَ و 
 َيُضرُّْوكَ و 

 َكَتبَ و 

dan Tetapkan    و َكَتبَ و  َيُضرُّْوكَ و 

Mengajarkan, 

Jagalah, Menjaga, 

Jagalah, 

Meminta, 

Mintalah, 

Memohon 

Pertolongan,  

Mohonlah 

Pertolongan, 

Ketahuilah 

Mendatangkan 

Mamfaat, 

Memberikan 

Mamfaat, 

Mencelakakan, 

Mencelakakan, 

Tetap, dan 

Tetapkan  يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
 و رُِفَعتْ  تاكلم Diangkat رُِفَعتْ  -ٖ

Diangkat يفدن  
 KKPT و متعداي

 ِف كلِت لغتْي

 

 

 عن احلياء نلالـز كادلتعدي يف احلديث عشريحتليل الفعل ا (ر 
 قَالَ :  قَالَ هللا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب َمْسُعْوٍد ُعْقَبَة ِبْن َعْمرٍو األَْنَصارِي اْلَبْدرِي 

بُ وَِّة اأُلْوىَل، ِإَذا مَلْ  أَْدَركَ : ِإنَّ ِمَّا  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَرُسْوُل هللِا  النَّاُس ِمْن َكاَلِم الن ُّ
 .  ]رواه البخاري [ِشْئتَ َما  اْصَنعْ فَ  َتْسَتحِ 
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 عشركفاحلديث :ٔ.ٕٓ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ِشْئتَ  اتكلم  Suka, Malu َتْسَتحِ و  ِشْئتَ  -ٔ
نوع من  َتْسَتحِ و 

ِف العربية  الزما
 اتكلموختالف  
Suka, Malu  ِف

من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 
 عشركفاحلديث :ٕ.ٕٓ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 أَْدَرَك و تاكلم Dikenal أَْدَركَ   -ٔ

Dikenal يفدن  
ِف  KKPT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 اْصَنْع و اكلمت Perbuatlah اْصَنعْ  -ٕ

Perbuatlah يفدن  
ِف  KKT و متعداي
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 كلِت لغتْي
 Berkata dan قَالَ و  قَالَ  

Bersabda  قَالَ و  قَالَ  اكلمت 
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
 Berkata اكلمت

dan Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

عن اإلستقامة  ناحلديث احلادي كالعشريادلتعدي يف حتليل الفعل الالـز ك  (ش 
 يف اإلمياف

هللُا َعْنُو  َرِضيَ : َأيب َعْمَرَة ُسْفَياُن ْبِن َعْبِد هللِا الث ََّقِفي  ِقْيلَ َعْن َأيب َعْمرو، وَ 
َركَ  َأْسَألُ يل ِف ْاإِلْساَلِم قَ ْواًل اَل  ُقلْ : اَي َرُسْوَل هللِا  قُ ْلتُ :  قَالَ  :  قَالَ . َعْنُو َأَحداً َغي ْ

 ]رواه مسلم[ اْسَتِقمْ اِبهلِل مُثَّ  آَمْنتُ  ُقلْ 
 احلادي كالعشركفاحلديث :ٕ.ٕٔ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

آَمْنُت و  َأْسَألُ   -ٔ
 اْسَتِقمْ و  بِ 

 قُ ْلتُ و  قَالَ و 
 ُقلْ و  قَالَ و  ُقلْ و 

Bertanya, 

Beriman, 

Berpegang, 

Teguhlah, 

Berkata, Berkata, 

Katakan, 

Bersabda, dan 

Katakanlah  

 َأْسَألُ  كلمات 
 اْسَتِقمْ و  آَمْنُت بِ و 

 ُقلْ و  قُ ْلتُ و  قَالَ 
من نوع  ُقلْ و  قَالَ و 
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 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Bertanya, 

Beriman, 

Berpegang, 

Teguhlah, 

Berkata, Berkata, 

Katakan, 

Bersabda, dan 

Katakanlah  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 و ِقْيلَ  تاكلم Mengatakan ِقْيلَ  -ٕ

Mengatakan  

 والزما ن اديفت
KKI ِف كلِت لغتْي 

 

 

شريعة عن  نياحلػػديث الثاين كالعشر حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف  (ت 
  اإلسالـ

ُهَما : َأنَّ َرُجالً  َرِضيَ َعْن َأيب َعْبِد هللِا َجاِبْر ْبِن َعْبِد هللِا األَْنَصارِي  هللُا َعن ْ
ْكتُ ْواَبِت، وَ  َصلَّْيتُ ِإَذا  رَأَْيتَ : أَ  َقالَ ف َ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَرُسْوَل هللِا  َسَألَ 

َ
 ُصْمتُ ْاظت

اصْتَنََّة ؟  أَْدُخلُ َعَلى َذِلَك َشْيئاً،  أَزِدْ اضْتَرَاَم، َوملَْ  َحرَّْمتُ وَ اضتَْاَلَل،  َأْحَلْلتُ َرَمَضاَن، وَ 
 : نَ َعْم . ]رواه مسلم[ قَالَ 

 
 



ٜٛ 
 

 الثاين كالعشركفاحلديث :ٔ.ٕٕ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 رَأَْيتَ و  َسَألَ   -ٔ
 قَالَ و  ُصْمتُ و 
 قَالَ و 

Bertanya, 

Pendapat, 

Berpuasa, 

Berkata, dan 

Bersabda   

 َسَألَ  كلمات 
 ُصْمتُ و  رَأَْيتَ و 
من نوع  قَالَ و  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Bertanya, 

Pendapat, 

Berpuasa, 

Berkata, dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 َصلَّْيتُ  -ٕ

 َأْحَلْلتُ و 
 َحرَّْمتُ و 
  أّْدُخلُ و 

Melaksanakan 

Shalat, 

Menghalalkan, 

Mengharamkan, 

dan Masuk 

 َصلَّْيتُ  كلمات
 َحرَّْمتُ و  َأْحَلْلتُ و 
 و أّْدُخلُ و 

Melaksanakan 

Shalat, 

Menghalalkan, 

Mengharamkan, 

dan Masuk  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 

 كلِت لغتْي
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 َعَلى أَزِدْ  كلمات  Tambah َعَلى أَزِدْ  -ٖ
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
 Tambah كلمات

من  اإلندونيسيةِف 
 KN ضمن

 
 عن الطهور نيعشر كال الثالث حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث (ث 

َرُسْوُل  قَالَ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ اْبِن َعاِصم ْاأَلْشَعرِي  َعْن َأيبْ َماِلْك اضْتَاِرثِ 
زَاِن، َوُسْبَحاَن  دَتْؤلُ : الطُُّهْوُر َشْطُر ْاإِلْْيَاِن، َواضْتَْمُد هلِل  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىهللِا  اْلِمي ْ

اَلُة نُ ْوٌر، َوالصََّدَقُة  – دَتْآلنِ َأْو  – دَتْؤلُ هللِا َواضْتَْمُد هلِل  َماِء َوْاأَلْرِض، َوالصَّ َما بَ ْْيَ السَّ
ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك . ُكلُّ النَّاِس بُ ْرَىاٌن، َواْلُقرْ  فَباَِئٌع نَ ْفَسُو َفُمْعِتُقَها َأْو  يَ ْغُدوآُن ُحجَّ

 ُمْوِبُقَها ]رواه مسلم[
 

 كفعشر كال الثالثاحلديث :ٔ.ٖٕ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

  دَتْؤَلُ و  دَتْؤَلُ   -ٔ
 دَتْآَلنِ و 

Memenuhi, 

Memenuhi, dan 

Memenuhi  
  دَتْؤَلُ و  دَتْؤَلُ  كلمات

 و دَتْآَلنِ و 

Memenuhi, 

Memenuhi, dan 
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Memenuhi  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 

 كلِت لغتْي
 قَالَ و  يَ ْغُدوْ  -ٗ

 قَالَ و 

Berangkat, 

Berkata, dan 

Bersabda 
 قَالَ و  يَ ْغُدوْ  كلمات 

من نوع  قَالَ و 
 من العربيةاظتتعدي 

 كلماتوختالف  
Berangkat, 

Berkata, dan 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن الظامل حراـ نادلتعدي يف احلديث الرابع كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (خ 
ِفْيَما   َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىهللُا َعْنُو، َعِن النَّيبِّ  َرِضيَ َعْن َأيب َذرٍّ اْلِغَفارِي 

ُو َجَعْلتُ الظُّْلَم َعلَى نَ ْفِسي وَ  َحرَّْمتُ : اَي ِعَباِدي ِإيّنِ  قَالَ أَنَُّو  َجلَّ وَ  َعزَّ َعْن َربِِّو  يَ ْرِوْيوِ 
َنُكْم ػُتَرَّماً، َفاَل   اْستَ ْهُدْوين ُو، فَ َىَديْ تُ . اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم  َضالّّ ِإالَّ َمْن  َتظَاَلُموابَ ي ْ

. اَي ِعَباِدي   َأْطِعْمُكمْ  اْسَتْطِعُمْوين فَ  َأْطَعْمُتوُ . اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجائٌِع ِإالَّ َمْن  أَْىدُِكمْ 
اِبللَّْيِل  خُتِْطئُ ْونَ . اَي ِعَباِدي ِإنَُّكْم  َأْكُسُكمْ  اْسَتْكُسْوين فَ  َسْوتُوُ ُكلُُّكْم َعاٍر ِإالَّ َمْن كَ 

َهاِر َوَأاَن  ْيعاً، فَ الذُّ  أَْغِفرُ َوالن َّ ُلُغواَلُكْم، اَي ِعَباِدي ِإنَُّكْم َلْن  أَْغِفرْ  اْستَ ْغِفُرْوين نُ ْوَب رتَِ  تَ ب ْ
ُلُغوا، َوَلْن َتُضرُّْوين ُضّرِي ف َ  َفُعْوين نَ ْفِعي ف َ  تَ ب ْ  . اَي ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم تَ ن ْ

َذِلَك ِف ُمْلِكي  زَادَ انُوا َعَلى أَتْ َقى قَ ْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم كَ 
انُوا َعَلى أَْفَجِر قَ ْلِب َرُجٍل . اَي ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم كَ َشْيئاً 
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اَي ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم  َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيئًا . نَ َقصَ َواِحٍد ِمْنُكْم َما 
 نَ َقصَ ُكلَّ َواِحٍد َمْسأَلََتُو َما   َأْعطَْيتُ فَ  َسأَُلْوين ِف َصِعْيٍد َواِحٍد فَ  قَاُمواَوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم 

ُقصُ َذِلَك ِمَّا ِعْنِدي ِإالَّ َكَما  َا ِىَي اْلَبْحَر . اَي عِ  ْدِخلَ اْلَمِخْيُط ِإَذا أُ  يَ ن ْ َباِدي ِإَّنَّ
َهاأََعَماُلُكْم  َىا َفَمْن وَ  أُْوِفْيُكمْ َلُكْم مُثَّ  ُأْحِصي ْ َر  َجدَ هللَا َوَمْن وَ  ْحَمدِ َخرْيًا فَ ْليَ  َجدَ ِإايَّ َغي ْ
 ِإالَّ نَ ْفَسُو .]رواه مسلم[ يَ ُلْوَمنَّ َذِلَك َفالَ 

 الرابع كالعشركفاحلديث :ٕ.ٕٗ.ٔ،ٖجدكؿ 
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 يَ ْرِوْي َعنْ   -ٔ
 َحرَّْمتُ و 
 َجَعْلتُ و 
 خُتِْطئُ ْونَ و 
 َوَجدَ و  َوَجدَ و 
 َىَدْيتُ و 
 اْستَ ْهُدْواو 
 َأْطَعْمتُ  أَْىدِ و 
 اْسَتْطِعُمْواو 
 َأْطِعْمُكمْ و 

 َكَسْوتُ و 

 اْسَتْكُسْواو 
 َأْكسُ و 

Riwayatkan, 

Mengharamkan, 

Menetapkan, 

Melakukan 

Kesalahan,  

Mendapatkan, dan 

Menemukan, Beri 

Hidayah, 

Mintalah 

Hidayah, 
Memberikan 

Hidayah, Berikan 

Makanan, 

Mintalah Makan, 

Berikan Makanan, 

Berikan Pakaian, 

Mintalah Pakaian, 

Berikan Pakaian, 

Mintalah Ampun, 

Mengampuni, 

Ampuni, 

Menambah, 

Mengurangi, 

Meminta dan 
Mengurangi    

 يَ ْرِوْي َعنْ  كلمات
 َجَعْلتُ و  َحرَّْمتُ و 
 َوَجدَ و  خُتِْطئُ ْونَ و 
 َىَدْيتُ و  َوَجدَ و 
 أَْىدِ و  اْستَ ْهُدْواو 

 اْسَتْطِعُمْواو  َأْطَعْمتُ 
 َكَسْوتُ و  َأْطِعْمُكمْ و 

 َأْكسُ و  اْسَتْكُسْواو 
 أَْغِفرُ و  اْستَ ْغِفُرْواو 
 نَ َقصَ و  زَادَ و  أَْغِفرْ و 
 و نَ َقصَ و  َسأَُلْواو 

Riwayatkan, 

Mengharamkan, 

Menetapkan, 

Melakukan 

Kesalahan,  
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 اْستَ ْغِفُرْواو 
 َأْغِفرْ و  أَْغِفرُ و 
 نَ َقصَ و  زَادَ و 
 َسأَُلْواو 
  نَ َقصَ و 

Mendapatkan, dan 

Menemukan, Beri 

Hidayah, Mintalah 

Hidayah, 
Memberikan 

Hidayah, Berikan 

Makanan, 

Mintalah Makan, 

Berikan Makanan, 

Berikan Pakaian, 

Mintalah Pakaian, 

Berikan Pakaian, 

Mintalah Ampun, 

Mengampuni, 

Ampuni, 

Menambah, 

Mengurangi, 

Meminta dan 
Mengurangi  

 ومتعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 قَالَ و  َتظَاَلُمْوا -ٕ
 أَْعطَْيتُ و 
 قَاُمْواو  حَيَْمدُ و 

 ِفْ 

Saling Berlaku 

Zalim, Berfirman, 

Penuhi, 

Bersyukur, dan 

Berdiri 

 َتظَاَلُمْوا كلمات 
 َأْعطَْيتُ و  قَالَ و 
من  ِفْ  قَاُمْواو  حَيَْمدُ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 Saling كلمات

Berlaku Zalim, 

Berfirman, 

Penuhi, 

Bersyukur, dan 

Berdiri  ِف
من  سيةاإلندوني
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 KKI ضمن
ُلُغْوا -ٖ ُلُغْواو  تَ ب ْ ُلُغْوا اتكلم  Dapat dan Dapat تَ ب ْ  تَ ب ْ

ُلُغْواو  من نوع  تَ ب ْ
 اظتتعدي من العربية

 اتكلموختالف  
Dapat dan Dapat 

من  اإلندونيسيةِف 
 K ADV ضمن

َفُعْواو  َتُضرُّْوا -ٗ  Kemudharatan تَ ن ْ

dan   

Kemanfaatan  
 َتُضرُّْوا اتكلم 

َفُعْواو  من نوع  تَ ن ْ
 اظتتعدي من العربية

 كلماتوختالف  
Kemudharatan 

dan   

Kemanfaatan  ِف
من  اإلندونيسية

 KN ضمن
  أُْدِخلُ  -٘

 ُأْحِصيْ و 
 يَ ُلْوَمنَّ و  أُْوِفْ و 

Dicelupkan, 

Diperhitungkan, 

Diberikan 

Balasan, Dicela  

  أُْدِخلُ  كلمات
 أُْوِفْ و  ُأْحِصيْ و 
 و يَ ُلْوَمنَّ و 

Dicelupkan, 

Diperhitungkan, 

Diberikan 

Balasan, Dicela  

 ومتعداي  يفدن
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KKPT  ِف كلِت
 لغتْي

 
عن أنواع  نادلتعدي يف احلديث اخلامس كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (ذ 

  الصدقة
هللا عليو  َصلَّىهللُا َعْنُو : َأنَّ اَنسًا ِمْن َأْصَحاِب َرُسْوِل هللِا  َرِضيَ َعْن َأيب َذرٍّ 

ثُ ْوِر اِبْأُلُجْوِر  َذَىبَ اَي َرُسْوَل هللِا،  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىلِلنَّيبِّ  قَاُلوا سلمو  أَْىُل الدُّ
قُ ْونَ يتَ ، وَ َنُصْومُ َكَما   ُصْوُمْونَ ، َويَ َصلِّيَكَما نُ   َصلُّْونَ يُ  : َأَو لَْيَس  قَالَ ِبُفُضْوِل أَْمَواعِتِْم  َصدَّ

َرٍة َصَدَقًة  َجَعلَ َقْد  قُ ْوَن : ِإنَّ َلُكْم ِبُكلِّ َتْسِبْيَحٍة َصَدَقًة وَُكلِّ َتْكِبي ْ هللُا َلُكْم َما َتَصدَّ
َلٍة َصَدَقًة َوأَْمٍر اِبْلَمْعرُ  ْوِف َصَدَقًة َونَ ْهٍي َعن ُمْنَكٍر وَُكلِّ حَتِْمْيَدٍة َصَدَقًة، وَُكلِّ تَ ْهِلي ْ

َأَحُداَن َشْهَوتَُو َوَيُكْوُن لَُو  يت : اَي َرُسْوَل هللِا َأأيَْ   قَاُلواَصَدَقًة َوِف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقًة 
َها َأْجٌر ؟  َها َوَضعَ ِإَذا  ا ِف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِو ِوْزٌر ؟ َفَكَذِلكَ َوَضَعهَ َلْو  رَأَيْ ُتمْ : أَ  قَالَ ِفي ْ

 َلُو َأْجٌر . انَ ِف اضتَْاَلِل كَ 
 اخلامس كالعشركفاحلديث :ٔ.ٕ٘.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ُنَصلِّيْ و  ُيَصلُّْونَ   -ٔ
 رَأَيْ ُتمْ و 

Shalat, Shalat, 

Pendapat  ُيَصلُّْونَ  كلمات 
من  رَأَيْ ُتمْ و  ُنَصلِّيْ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 ,Shalat كلمات

Shalat, Pendapat 
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من  اإلندونيسيةِف 
 KN ضمن

 َيُصْوُمْونَ  -ٕ
 َجَعلَ و  َنُصْومُ و 

 أَيْيتْ و

Puasa, Puasa, 
Menjadikan, 

Menyalurkan  
 َيُصْوُمْونَ  كلمات

 َجَعلَ و  َنُصْومُ و 
 ,Puasa و أَيْيتْ و

Puasa, 
Menjadikan, 

Menyalurkan  

 ومتعداي  يفدن
KKT  ِف كلِت

 لغتْي

 

قُ ْونَ  -ٖ  يَ َتَصدَّ
قُ ْونَ و   ُتَصدَّ
 قَالَ و  قَاُلْواو 
 قَالَ و  قَاُلْواو 
 َذَىَب بِ و 

Bersedekah, 

Bersedekah, 
Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, Bersabda 

 dan Pergi 

قُ ْونَ  كلمات   يَ َتَصدَّ
قُ ْونَ و   قَاُلْواو  ُتَصدَّ
 َقالَ و  قَاُلْواو  قَالَ و 
من نوع  َذَىَب بِ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Bersedekah, 

Bersedekah, 
Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda  dan 

Pergi  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
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 Disalurkan dan َوَضعَ و  َوَضعَ  -ٗ

Diletakkan  َوَضعَ  كلمات 
 و َوَضعَ و 

Disalurkan dan 

Diletakkan  يفدن 
 KKPT ومتعداي 

 ِف كلِت لغتْي

 

 
عن كجبات  نادلتعدي يف احلديث السادس كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (ض 

 الصدقة
: ُكلُّ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىَرُسْوُل هللِا  قَالَ :  قَالَ هللاُ َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيبْ ُىَريْ َرَة 

ْمُس  ْطُلعُ ُساَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِو َصَدَقٌة، ُكلُّ يَ ْوٍم تَ  بَ ْْيَ اثْ نَ ْْيِ َصَدَقٌة،  تَ ْعِدلُ ِفْيِو الشَّ
َها أَْو َتْحِملُ الرَُّجَل ِف َدابَِّتِو ف َ  تُِعْْيُ وَ  َها َمَتاَعُو َصَدَقٌة َوالْ  تَ ْرَفعُ ُو َعَلي ْ الطَّيَِّبُة  ةكلملَُو َعَلي ْ

اَلِة َصَدَقٌة َو دَتِْشي ْ َصَدَقٌة، َوِبُكلِّ ُخْطَوٍة  ْاأَلَذى َعِن الطَّرِْيِق َصَدَقٌة .  دُتِْيطُ َها ِإىَل الصَّ
 ]رواه البخاري ومسلم[

 السادس كالعشركفاحلديث :ٔ.ٕٙ.ٔ،ٖجدكؿ
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 تَ ْعِدُل و ةكلم  Berlaku adil  تَ ْعِدلُ   -ٔ

Berlaku adil  ديفت 
ِف كلِت  KKI والزما 

 لغتْي
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 السادس كالعشركفاحلديث :ٕ.ٕٙ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ِفْ  َتْطُلعُ   -ٔ
 ِإىَل   دَتِْشيْ و 
 قَالَ و  قَالَ و 

Terbit, Berjalan, 

Berkata, Bersabda  ِفْ  َتْطُلعُ  كلمات
 قَالَ و  ِإىَل   دَتِْشيْ و 
من نوع  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Terbit, Berjalan, 

Berkata, 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 حَتِْملُ و  تُِعْْيُ  -ٕ

 دُتِْيطُ و  تَ ْرَفعُ و 

Menolong, Bantu, 

Mengangkat, 

Menghilangkan  

 تُِعْْيُ  كلمات
 دُتِْيطُ و  تَ ْرَفعُ و  حَتِْملُ و 

 ,Menolong و

Bantu, 

Mengangkat, 

Menghilangkan  

 ومتعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 
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 عن اإلمث نادلتعدي يف احلديث السابع كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (غ 
وَّاِس بِن شَتَْعاَن  َعنِ  :  قَالَ  سلمهللا عليو و  َصلَّىهللُا َعْنُو، َعِن النَّيبِّ  َرِضيَ الن َّ

َعَلْيِو النَّاُس. ]َرَواُه  َيطَِّلعَ َأْن  رِْىتَ ِف نَ ْفِسَك وَكَ  َحاكَ اْلربُّ ُحْسُن اطْتُُلِق َوْاإِلمْثُ َما 
 ُمْسِلم[ . 

هللُا َعَلْيِو  َصلَّىُسْوَل هللِا رَ  أَتَ ْيتُ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبد 
قَ ْلَبَك، اْلربُّ َما  ِاْستَ ْفتِ :  قَالَ : نَ َعْم،  قُ ْلتُ َعِن اْلربِّ  َتْسألُ  ِجْئتَ :  َقالَ ف َ  َسلَّمَ وَ 

ِف الصَّْدِر،  تَ َردَّدَ ِف الن َّْفِس وَ  َحاكَ إِلَْيِو اْلَقْلُب، َوْاإِلمْثُ َما  اْطَمَأنَّ إِلَْيِو الن َّْفُس وَ  اْطَمأَنَّتْ 
َتاكَ َوِإْن أَ  تَ ْوكَ النَّاُس وَ  ف ْ ]حديث حسن رويناه ِف مسندي اإلمامْي أزتد بن حنبل  أَف ْ

 والدارمي ِبسناد حسن[
 السابع كالعشركفاحلديث :ٔ.ٕٚ.ٔ،ٖجدكؿ

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 و ِجْئتَ  تاكلم   Datang تَ ِجئْ   -ٔ

Datang  الزما  انديفت
 ِف كلِت لغتْي KKI و

 

 السابع كالعشركفاحلديث :ٕ.ٕٚ.ٔ،ٖجدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 َحاَك ِفْ   -ٔ
 َيطَِّلُع َعَلىو 

Mengganggu, 

Diketahui, 

Mendatangi, 

Menanyakan, 

 َحاَك ِفْ  كلمات
 أَتَ ْيتُ و  َيطَِّلُع َعَلىو 
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َتْسَأُل و  أَتَ ْيتُ و 
 َحاَك ِفْ و  َعنْ 

تُ ْوكَ و   تَ َردَّدَ و  أَف ْ
 اْستَ ْفتِ و  ِفْ 

َتاكَ و   قُ ْلتُ و  أَف ْ

Mengganggu, 

Membenarkan, 

Menimbulkan 

Keragu-raguan, 

Mintalah 

pendapat, 

Memberi Fatwa  

َحاَك و  َتْسَأُل َعنْ و 
تُ ْوكَ و  ِفْ   تَ َردَّدَ و  أَف ْ

َتاَك و  اْستَ ْفتِ ِفْ و  أَف ْ
 ,Mengganggu و

Diketahui, 

Mendatangi, 

Menanyakan, 

Mengganggu, 

Membenarkan, 

Menimbulkan 

Keragu-raguan, 

Mintalah 

pendapat, 

Memberi Fatwa, 

Menjawab  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 

 كلِت لغتْي
 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ  -ٕ

 قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ و 

  Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Bersabda 

 قَالَ و  قَالَ  كلمات 
 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ و 
من نوع  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
  كلماتوختالف  

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Bersabda  ِف
 من  اإلندونيسية
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 KKI ضمن

 اْطَمأَنَّْت ِإىَل  -ٖ
 اْطَمَأنَّ ِإىَل و 

 َكرِْىتَ و 

Tenang, Tenang, 

Tidak suka   اْطَمأَنَّْت  كلمات
 اْطَمَأنَّ ِإىَل و  ِإىَل 

من نوع  َكرِْىتَ و 
 اظتتعدي من العربية

 كلماتوختالف  
Tenang, Tenang, 

Tidak suka  ِف
من  اإلندونيسية

  K A ضمن
 

عن يتمسك  نادلتعدي يف احلديث الثامن كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (ظ 
 ِبُسنَّة رسوؿ هللا َكُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِدْينَ 

ْيٍح اْلِعْراَبِض ْبِن َساريَة   َصلىَّ َرُسْوُل هللِا  َوَعظََنا:  قَالَ هللا عنو  َرضيَعْن َأيب َنَِ
َها اْلُقُلْوُب، وَ  َوِجَلتْ هللا عليو وسلم َمْوِعظًَة  َها اْلُعيُ ْوُن،  َذرَِفتْ ِمن ْ : اَي َرُسْوَل  ُقْلَناف َ ِمن ْ

ْمِع لَّ َوجَ  َعزَّ بِتَ ْقَوى هللِا  ْوِصْيُكمْ : أُ  قَالَ ، َأْوِصَناهللِا، َكأَن ََّها َمْوِعظَُة ُمَودٍَّع، فَ  ، َوالسَّ
اْخِتالَفًا ًكِثرْياً. فَ َعَلْيُكْم  يَ َرىِمْنُكْم َفسَ  يَِعشْ َعَلْيُكْم   َعْبٌد، فَِإنَُّو َمْن  مَّرَ َوالطَّاَعِة َوِإْن تََ 

واِبُسنَِِّت َوُسنَِّة اطْتَُلَفاِء الرَّاِشِدْيَن اْلَمْهِديِّْْيَ  ُكْم َوػُتَْداَثِت  َعضُّ َواِجِذ، َوِإايَّ َها اِبلن َّ َعَلي ْ
 ْاألُُمْوِر، فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة ]َرَواه داود والرتمذي وقال : حديث حسن صحيح[
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 الثامن كالعشركفاحلديث  :ٔ.ٕٛ.ٔ،ٖ جدكؿ
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 يَِعشْ و  َوِجَلتْ  كلمات  Bergetar, Hidup  يَِعشْ و  َوِجَلتْ   -ٔ
  Bergetar, Hidup و

ِف  KKI والزما  يفدن
 كلِت لغتْي

 

 
 الثامن كالعشركفاحلديث  :ٕ.ٕٛ.ٔ، ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 َأْوِصَناو  َوَعظََنا  -ٔ
 أُْوِصْيُكمْ و 

 َتَمََّر َعَلىو
ْوا و  يَ َرىو  َعضُّ

 َعَلى

Memberikan 

Nasehat, Berilah 

Wasiat, 

Wasiatkan, 

Memimpin, 

Menyaksikan, 

Gigitlah  

 و َوَعظََنا كلمات

Memberikan 

Nasehat  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 

 كلِت لغتْي

 

 قُ ْلَناو  قَالَ و  -ٕ
 َذرَِفتْ و  قَالَ و 

 ِمنْ 

Berkata, Berkata, 

Bersabda, dan 

Berlinang 

 قُ ْلَناو  قَالَ و  كلمات 
 ِمنْ  َذرَِفتْ و  قَالَ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف  من العربية

 ,Berkata  كلمات

Berkata, 
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Bersabda, 

Berlinang  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

العمل عن  نادلتعدي يف احلديث التاسع كالعشريحتليل الفعل الالـز ك  (أ أ 
 ليدخل اجلنة

ِبَعَمٍل  َأْخربْين اَي َرُسْوَل هللِا،  قُ ْلتُ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل 
ٌر َعلَى  َسأَْلتَ : َلَقْد  قَالَ  َعِن النَّاِر، يُ َباِعُدين اصْتَنََّة وَ  يُْدِخُلِن  َعْن   َعِظْيٍم، َوِإنَُّو لََيِسي ْ

رَ َمْن يَ  الََة، وَ  تُِقْيمُ بِِو َشْيئاً، وَ   ُتْشرِكُ هللَا اَل  تَ ْعُبدُ ُه هللُا تَ َعاىَل َعَلْيِو : سَّ الزََّكاَة،  تُ ْؤيتَ الصَّ
ْوُم ُجنٌَّة،  أَُدلُّكَ َأاَل :  قَالَ اْلبَ ْيَت، مُثَّ   حَتُجُّ َرَمَضاَن، وَ  َتُصْومُ وَ  َعَلى أَبْ َواِب اطتَْرْيِ ؟ الصَّ

َئَة َكَما  ُتْطِفئُ َوالصََّدَقُة  اْلَماُء النَّاَر، َوَصالَُة الرَُّجِل ِف َجْوِف   اللَّْيِل، مُثَّ  يُْطِفئُ اطتَِْطي ْ
:  قَالَ  مُثَّ      -بَ َلغَ َحىتَّ –       :  الَ تَ 

: رَْأُس  قَالَ بَ َلى اَي َرُسْوَل هللِا  قُ ْلتُ ِبرَْأِس اأَلْمِر ُوَعُمْوِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِو ؟  ُأْخربُكَ َأاَل 
اَلُة َوِذْرَوُة َسَناِمِو اصتَِْهاُد. مُثَّ  مباََلِك َذِلَك   ْخربُكَ : َأاَل أُ قَالَ ْاأَلْمِر ْاإِلْساَلُم َوَعُمْوُدُه  الصَّ

:  قُ ْلتُ َعَلْيَك َىَذا.   ُكفَّ :  قَالَ بِِلَسانِِو وَ  َأَخذَ : بَلَى  اَي َرُسْوَل هللِا . فَ  ُقْلتُ ُكلِِّو ؟ ف َ 
لَناُس ا َيُكبَّ َك أُمَُّك، َوَىْل   َثِكَلتْ :  َقالَ ِبِو ؟ ف َ  نَ َتَكلَّمَ اَي َنيبَّ هللِا، َوِإانَّ َلُمَؤاَخُذْوَن مبَا 

ِإالَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم . ]رواه  –: َعلَى َمَناِخرِِىْم  قَالَ َأْو –ِف النَّاِر َعَلى ُوُجْوِىِهْم 
 الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح[
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 التاسع كالعشركفاحلديث : ٔ.ٜٕ.ٔ،ٖجدكؿ 
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

من  تَ َعاىَل  كلمات  Ta’ala تَ َعاىَل   -ٔ
الالزم من نوع 

وختالف   العربية
ِف  Ta’ala كلمات

من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 
التاسع كالعشركفاحلديث :ٕ.ٜٕ.ٔ، ٖجدكؿ   

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 َعنْ  تَ َتَجافَ   -ٔ
 َسَأَل َعنْ و 
 حَتُجُّ و  تَ ْعُبدُ و 
 بَ َلغَ و  َيُكبَّ و 

 قُ ْلتُ و  قَالَ 
 قَالَ و  قَالَ و 
 قَالَ  قَالَ و 
 قَالَ  قُ ْلتُ و 

Jauh, Bertanya, 

Beribadah, Pergi 

Haji, Terjungkal, 

Sampai Berkata, 

Berkata, 

Bersabda, 

Bersabda, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

Berkata, 

Bersabda, 

 
 
 
 
 

 

 تَ َتَجافَ  كلمات
من نوع  َعنْ 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Jauh  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
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 قُ ْلتُ و 
 يُْدِخلُ و  َأْخربْ  -ٕ

  ُتْشرِكُ و  يُ َباِعدُ و 
 تُ ْؤيتَ و  تُِقْيمُ و 
 ُتْطِفئُ و  أَُدلُّ و 
 ُأْخربُ و  يُْطِفئُ و 
وَتاَل  ُأْخربُ و 
 َتُصْومُ و  قُ ْلتُ و 
 ُكفَّ و   َأَخذَ و 
 نَ َتَكلَّمَ و 

Beritahukan, 

Memasukkan, 

Menjauhkan, 

Menyekutukan, 

Menegakkan, 

Menunaikan, 

Beritahukan, 

Mematikan 

(menghapus), 

Mematikan, 

Beritahukan, 

Beritahukan, 
Membacakan, 

Menjawab, Puasa, 

Memegang, 
Jagalah, 

Bicarakan 

 و َأْخربْ  كلمات

Beritahukan  

 ومتعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 

رَ  -ٖ رَ  كلمات Dimudahkan َيسَّ  و َيسَّ

Dimudahkan  

 ومتعداي  يفدن
KKPT  ِف كلِت

 لغتْي

 

من نوع  قَالَ  ةكلم  Sabda قَالَ  -ٗ
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
Sabda  ِف

من  اإلندونيسية
 KN ضمن
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 األمر كالنهيعن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثالثني (ب ب 
 قَالَ هللُا َعْنُو، َعْن َرُسْوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  َرِضيَ َعْن َأيب ثَ ْعَلَبَة اطْتَُشِن ُجْرثُ ْوِم ْبِن اَنِشٍر 

َأْشَياَء  رَّمَ َىا، َوحَ تَ ْعَتُدوْ ُحُدْودًا َفاَل  َحدَّ َىا، وَ ُتَضيُِّعوْ فَ رَاِئَض َفاَل  فَ َرضَ : ِإنَّ هللَا تَ َعاىَل 
تَ َفاَل  َر ِنْسَياٍن َفاَل  َسَكتَ َىا، وَ ِهُكوْ تَ ن ْ َها. ]حديث  تَ ْبَحُثواَعْن َأْشَياَء َرزْتًَة َلُكْم َغي ْ َعن ْ

 حسن رواه الدارقطن وغريه[ .
 فو الثالثاحلديث :ٔ.ٖٓ.ٔ، ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ُتَضيُِّعْواو  فَ َرضَ   -ٔ
 تَ ْعَتُدْواو  َحدَّ و 
َسَكَت و  َحرَّمَ و 

َتِهُكْوا و َعنْ   تَ ن ْ
 تَ ْبَحثُ ْوا َعنْ و 

Menetapkan, 

Mengabaikan, 

Menetapkan, 

Melampaui, 

Mengharamkan, 

Mendiamkan, 

Melanggar, 

Mencari-cari   

 فَ َرضَ  كلمات
 َحدَّ و  ُتَضيُِّعْواو 
 َحرَّمَ و  تَ ْعَتُدْواو 
 و َسَكَت َعنْ و 

َتِهُكْوا تَ ْبَحثُ ْوا و  تَ ن ْ
 و َعنْ 

Menetapkan, 

Mengabaikan, 

Menetapkan, 

Melampaui, 

Mengharamkan, 

Mendiamkan, 

Melanggar, 

Mencari-cari  

 ومتعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 

من نوع  قَالَ  ةكلم  Berkata قَالَ  -ٕ
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 اظتتعدي من العربية
 ةكلموختالف  

Berkata  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن الزىد حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث احلادي كالثالثني (ج ج 
اِعِدي  َرُجٌل ِإىَل  َجاءَ :  قَالَ هللا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب اْلَعبَّاس َسْهل ِبْن َسْعد السَّ

َ َرُسْوَل هللِا  َقالَ ف َ  َسلَّمَ هللُا َعَلْيِو وَ  َصلَّىالنَّيبِّ  هللاُ  َأَحبَِّنَ ُو َعِمْلتُ َعَلى َعَمٍل ِإَذا  ُدلَِّن : اي
نْ َيا  اْزَىدْ :  َقالَ النَّاُس، ف َ  َأَحبَِّن وَ  بُّكَ ِف الدُّ بُّكَ ِفْيَما ِعْنَد النَّاِس  اْزَىدْ وَ   هللاُ، حيُِ  حيُِ

 النَّاُس . ]حديث حسن رواه ابن ماجة وغريه أبسانيد حسنة[
 فو احلادي كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٔ.ٔ،ٖ جدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ُدلَِّنْ و  َجاَء ِإىَل   -ٔ
 َعْلْمتُ و 
 َأَحبَِّنَ و  َأَحبَِّنَ و 

Mendatangi, 

Tunjukkan, 

Kerjakan, 

Mencintai, 

Mencintai 

 َجاَء ِإىَل  كلمات
 َعْلْمتُ و  ُدلَِّنْ و 
 وَأَحبَِّنَ و  َأَحبَِّنَ و 

Mendatangi, 

Tunjukkan, 

Kerjakan, 

Mencintai, 

Mencintai  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 
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 كلِت لغتْي
اْزَىْد و  اْزَىْد ِفْ  -ٕ

 قَالَ و  قَالَ و  ِفْ 
 قَالَ و 

Zuhudlah, 

Zuhudlah, 

Berkata, Berkata, 

Bersabda 

 اْزَىْد ِفْ  كلمات 
 قَالَ و  اْزَىْد ِفْ و 
من نوع  قَالَ و  قَالَ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  
Zuhudlah, 

Zuhudlah, 

Berkata, Berkata, 

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
بُّ  -٘ بُّ و  حيُِ بُّ  كلمات Dicintai, Dicintai حيُِ  حيُِ

بُّ و   ,Dicintai و حيُِ

Dicintai  يفدن 
ِف  KKT ومتعداي 

 كلِت لغتْي

 

 
 الضرارعن  كالثالثني احلػػديث الثاينحتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف  (د د 

هللا  َصلَّىهللُا َعْنُو َأنَّ َرُسْوَل هللِا  َرِضيَ َعْن َأيب َسِعْيٍد َسَعْد ْبِن ِسَناِن اطْتُْدرِي 
ارُُقْطِن  ِضرَارَ َواَل  َضَررَ : اَل  قَالَ  سلَّمَ عليو و  ]َحِدْيٌث َحَسٌن َرَواُه اْبُن َماَجو َوالدَّ

ُرُُهَا ُمْسَنداً، َوَرَواُه َماِلك ِف اْلُمَوطَّأ ُمْرَساًل َعْن َعْمرو ْبِن حَيْىَي َعْن أَبِْيِو َعِن النَّيبِّ  َوَغي ْ
 وِّي بَ ْعُضَها بَ ْعضاً[َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َفَأْسَقَط َأاَب َسِعْيٍد َوَلُو طُُرٌق يُ قَ 
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 فو كالثالث الثايناحلديث :ٔ.ٕٖ.ٔ،ٖجدكؿ 
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

من  قَالَ و  كلمات  Bersabda قَالَ   -ٔ
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
 Bersabda كلمات

من  اإلندونيسيةِف 
 KKI ضمن

 
عن  الداع  كادلتعدي يف احلديث الثالث كالثالثني حتليل الفعل الالـز (ق ق 

 كادلدعي
ُهَما، َأنَّ َرُسْوَل هللِا  َرِضيَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس  : َلْو  سلمهللا عليو و  َصلَّىهللُا َعن ْ

ِعْي  دََّعىالنَّاُس ِبَدْعَواُىْم، الَ  يُ ْعَطى رَِجاٌل أَْمَواَل قَ ْوٍم َوِدَماَءُىْم، َلِكنَّ اْلبَ يَِّنَة َعَلى اْلُمدَّ
]حديث حسن رواه البيهقي وغريه ىكذا، وبعضو ِف  أَْنَكرَ َواْلَيِمْْيَ َعَلى َمْن 

 الصحيحْي[
 فو الثالث كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٖ.ٔ،ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 يُ ْعَطى و كلمات Diterima يُ ْعَطى  -ٔ

Diterima يفدن  
 



ٔٔٓ 
 

ِف  KKPT و متعداي
  كلِت لغتْي

 Mengadukan Dan أَْنَكرَ و  أَدََّعى -ٕ

Mengingkari أَدََّعى و كلمات 

Mengadukan 

 و متعداي  يفدن
KKT ِف كلِت لغتْي 

 

 
الطبعة ليغري  الرابع كالثالثنيحتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث  (ك ك 

 منكرا
ْعتُ :  قَالَ هللاُ َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب َسِعْيد اطْتُْدرِي  : َمْن  يَ ُقْولُ َرُسْوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  شتَِ

ْهُ ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ لْ  رََأى فَِبَقْلِبِو َوَذِلَك  ْسَتِطعْ يَ فَِبِلَسانِِو، فَِإْن ملَْ  َيْسَتِطعْ بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ  يُ َغريِّ
 َأْضَعُف ْاإِلْْيَاِن ]رواه مسلم[

 فو الرابع كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٗ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

ْعتُ   -ٔ  رََأىو  شتَِ
ْ و   يُ َغريِّ

Mendengar, 

Melihat, Dan 

Rubahlah  

ْعتُ  كلمات  شتَِ
ْ و  رََأىو   و يُ َغريِّ

Mendengar, 

Melihat, Dan 

Rubahlah يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
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 َيْسَتِطعْ  -ٕ
 قَالَ و  َيْسَتِطعْ و 
 يُقْولُ و 

Mampu, Mampu, 

Berkata Dan 

Bersabda 
 َيْسَتِطعْ  كلمات 

 قَالَ و  َيْسَتِطعْ و 
من نوع  يُقْولُ و 

 اظتتعدي من العربية
 كلماتوختالف  

Mampu, Mampu, 

Berkata Dan 

Bersabda   ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

عن احلسد  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث اخلامس كالثالثني (ز ز 
 كالعيب

َوالَ  حَتَاَسُدواَرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : اَل  قَالَ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
ِعَباَد هللِا  ْونُوابَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعٍض وَكُ  يَِبعْ َواَل  َتَدابَ ُرواَواَل  تَ َباَغُضواَواَل  تَ َناَجُشوا

. الت َّْقَوى َىُهَنا حَيِْقرُهُ ُو َواَل َيْكِذبُ ُو َواَل ََيُْذلُ ُو َواَل َيْظِلمُ ِإْخَواانً. اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل 
رُ وَ – رِّ َأْن  –رِِه َثاَلَث َمرَّاٍت ِإىَل َصدْ  ُيِشي ْ َأَخاُه اْلُمْسِلَم،   حَيِْقرَ حِبََسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّ

 ]رواه مسلم[ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُو َوَمالُُو َوِعْرُضوُ 
 فو اخلامس كالثالثاحلديث :ٔ.ٖ٘.ٔ،ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ,Menjual حَيِْقرُ و  يَِبعْ   -ٔ

Menghina, 
  حَيِْقرُ و  يَِبعْ  كلمات
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 َيْظِلمُ و  حَيِْقرُ و 
 ََيُْذلُ و 
 َيْكِذبُ و 
ُر ِإىَل و   و ُيِشي ْ

 تَ َناَجُشْوا
 َتَدابَ ُرْواو 

Menghina, 

Menzhalimi, 

Mengabaikan, 

Mendustakan, 

Menunjuk, Saling 

Menipu Dan 

Saling 

Memutuskan 

Hubungan 

 ََيُْذلُ و  َيْظِلمُ و  حَيِْقرُ و 
ُر ِإىَل و  َيْكِذبُ و   ُيِشي ْ

 َتَدابَ ُرْواو  تَ َناَجُشْوا و
 ,Menjual و

Menghina, 

Menghina, 

Menzhalimi, 

Mengabaikan, 

Mendustakan, 

Menunjuk, Saling 

Menipu Dan 

Saling 

Memutuskan 

Hubungan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي
من  حَتَاَسُدْوا ةكلم   Saling Dengki حَتَاَسُدْوا -ٕ

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 Saling ةكلم

Dengki   ِف
من  اإلندونيسية

 KN ضمن
من  تَ َباَغُضْوا ةكلم  Saling Marah تَ َباَغُضْوا -ٖ

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية
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 Saling ةكلم

Marah   ِف
من  اإلندونيسية

  K A ضمن
 قَالَ و  قَالَ  اكلمت  Berkata, Bersabda قَالَ و  قَالَ  -ٗ

اظتتعدي من نوع 
وختالف  من العربية

 ,Berkata اكلمت

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

التعاكف عن  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث السادس كالثالثني (ح ح 
 للمسلم

 نَ فَّسَ :  َمْن  قَالَ  َسلَّمَ هللاُ َعَلْيِو وَ  َصلَّىهللاُ َعْنُو، َعِن النَّيبِّ  َرِضيَعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
نْ َيا  سَ َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ رَ هللُا َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن  نَ فَّ  َيسَّ

رَ َعَلى ُمْعِسٍر  نْ َيا َواآلِخَرِة، َوَمْن  َيسَّ نْ َيا َستَ رَ ُمْسِلمًا  َستَ رَ هللُا َعَلْيِو ِف الدُّ ُه هللُا ِف الدُّ
 يَ ْلَتِمسُ طَرِْيقًا  َسَلكَ َعْوِن َأِخْيِو. َوَمْن َواآلِخَرِة َوهللُا ِف َعْوِن اْلَعْبِد َما كَاَن اْلَعْبُد ِف 

لَ ِفْيِو ِعْلماً  ُلْونَ قَ ْوٌم ِف بَ ْيٍت ِمْن بُ يُ ْوِت هللِا  اْجَتَمعَ هللُا ِبِو طَرِْيقاً ِإىَل اصْتَنَِّة، َوَما  َسهَّ   يَ ت ْ
نَ ُهْم ِإالَّ َتَداَرُسْونَ ِكَتاَب هللِا َوي َ  َنُة وَ َعَلْيِهْم السَّ  نَ زََلتْ ُو بَ ي ْ ت ْ ُهُم الرَّزْتَُة، وَ َغِشيَ ت ْ ِكي ْ ُهُم َحفَّ
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ِبِو َنَسُبُو. ]متفق  ُيْسرِعْ ِف َعَمِلِو ملَْ  أَ َبطَّ ُىُم هللُا ِفْيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن ذََكرَ اْلَمالَِئَكُة، وَ 
 عليو[

فو السادس كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٙ.ٔ،ٖجدكؿ   

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

سَ   -ٔ سَ و  نَ فَّ  نَ فَّ
َر َعَلىو   َيسَّ
َر َعَلىو   َيسَّ
لَ و   َستَ رَ و  َسهَّ
 َسَلكَ و  َستَ رَ و 
ُلْونَ و   ذََكرَ و  يَ ت ْ
 يَ ْلَتِمسُ و 
 يَ َتَداَرُسْونَ و 

Menyelesaikan 

Kesulitan, 

Memudahkan 

Kesulitan, 

Memudahkan,  

Mudahkan, 

Mudahkan, 

Menutupi (aib), 

Tutupi, 

Menempuh, 

Membaca, Sebut-

sebut, 

Mendapatkan, 

Mempelajari, 

َس و كلمات  نَ فَّ

Menyelesaikan 

Kesulitan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 َغِشَيتْ  -ٕ
تْ و   و َحفَّ

 َعَلى  نَ زََلتْ 
  ُيْسرِعْ و 

Dilimpahkan, 

Dikelilingi, 

Diturunkan Dan 

Dipercepat,   

 و َغِشَيتْ  كلمات

Dilimpahkan 

 و متعداي  يفدن
KKPT  ِف كلِت

 لغتْي

 

ِفْ  اْجَتَمعَ  -ٖ
 قَالَ ِب و  أَ َبطَّ و 

Berkumpul, 

Lambat, Dan 

Bersabda 

 قَالَ و  قَالَ  اكلمت 
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
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 ,Berkata اكلمت

Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن احلسنة حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث السابع كالثالثني (ط ط 
ُهَما، َعْن َرُسْوِل هللِا  َرِضيَ َعْن اْبِن َعبَّاِس  ِفْيَما  سلمهللا عليو و  َصلىهللُا َعن ْ

يَِّئاِت، مُثَّ  َكَتبَ َوتَ َعاىَل : ِإنَّ هللَا   تَ َباَركَ َعْن َربِِّو  يَ ْرِوْيوِ  َ اضتََْسَناِت َوالسَّ َذِلَك : َفَمْن  بَ ْيَّ
َها هللاُ ِعْنَدُه َكتَ ب َ َها  َعِملَ هِبَا ف َ  َىمَّ َها ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َكتَ ب َ َها  يَ ْعَملْ حِبََسَنٍة فَ َلْم  َىمَّ 

َرٍة، َوِإْن َعْشَرَة َحَسَناٍت ِإىَل َسْبِعِمائَِة  ِضْعٍف ِإىَل َأْضَعاٍف كَ  َها  يَ ْعَملْ ِبَسيَِّئٍة فَ َلْم  َىمَّ ِثي ْ
َها هللُا َسيَِّئًة َواِحَدًة ]رواه َكتَ ب َ َها  َعِملَ هِبَا ف َ  َىمَّ َها هللُا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َكتَ ب َ 

 البخاري ومسلم[
 

 فو السابع كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٚ.ٔ،ٖجدكؿ 
الالـز من  الرقم

 العربية
الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 Maha Suci Dan  تَ َعاىَل و  تَ َباَركَ   -ٔ

Maha Tinggi  تَ َعاىَل و  تَ َباَركَ  اتكلم 
ِف  الزمانوع من 

وختالف  العربية 
 Maha Suci اتكلم

Dan Maha Tinggi 
من  اإلندونيسيةِف 



ٔٔٙ 
 

 Kata ضمن

Bentuk Terikat 
 

 فو كالثالثالسابع احلديث :ٕ.ٖٚ.ٔ،ٖجدكؿ 
اظتتعدي من  الرقم

 العربية
اظتتعدي من 

 اإلندونيسية
 اإلختالف اظتساواة

 َكَتبَ و  يَ ْرِويْ   -ٔ
 َعِملَ و  يَ ْعَملْ و 
 َعِملَ و  يَ ْعَملْ و 
َ و   َكَتبَ و  بَ ْيَّ

 َكَتبَ و 

Riwayatkan, 

Menetapkan, 
Mengamalkan, 

Melaksanakan, 

Melaksanakan, 

Melaksanakan, 

Menjelaskan, 

Mencatat Dan 

Mencatat  

 يَ ْرِويْ  كلمات
 يَ ْعَملْ و  َكَتبَ و 

 يَ ْعَملْ و  َعِملَ و 
َ و  َعِملَ و   َكَتبَ و  بَ ْيَّ

 و َكَتبَ و 

Riwayatkan, 

Menetapkan, 
Mengamalkan, 

Melaksanakan, 

Melaksanakan, 

Melaksanakan, 

Menjelaskan, 

Mencatat Dan 

Mencatat يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 Ingin َىمَّ بِ  -ٕ

Melaksanakan  من  َىمَّ بِ  ةكلم
اظتتعدي من نوع 

وختالف   العربية
 Ingin ةكلم
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Melaksanakan   ِف
من  اإلندونيسية

 K ADV ضمن
 و َكَتبَ  اكلمت Dicatat َكَتبَ  -ٖ

Dicatat يفدن  
 KKPT و متعداي

 ِف كلِت لغتْي

 

َىمَّ و  َىمَّ بِ  -ٗ
 َىمَّ بِ و  بِ 

Berniat 

Melakukan, 

Berniat 

Melaksanakan, 

Dan Berniat  

َىمَّ  كلماتثالث   
اظتتعدي من نوع  بِ 

وختالف  من العربية
 Berniat كلمات

Melakukan, 

Berniat 

Melaksanakan, 

Dan Berniat   ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 
 

عن فضوؿ  حتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث الثامن كالثالثني (ي ي 
 ليعمل السنة

:  قَالَ  تَ َعاىَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : ِإنَّ هللَا  قَالَ :  قَالَ هللُا َعْنُو  َرِضيَ َعْن َأيب ُىَريْ َرَة 
ِإيَلَّ ِمَّا  َأَحبَّ ِإيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء  تَ َقرَّبَ اِبضْتَْرِب، َوَما  آَذنْ ُتوُ يل َولِيِّا فَ َقْد  َعاَدىَمْن 
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تَ َرْضتُ  َواِفِل َحىتَّ  يَ تَ َقرَّبُ َعْبِدي  يَ زَالُ ُو َعَلْيِو، َواَل اف ْ تُ ، فَِإَذا ُأِحبَّوُ ِإيَلَّ اِبلن َّ  ُكْنتُ ُو  َأْحبَ ب ْ
 َْيِْشيهِبَا، َورِْجَلُو الَِِّت  يَ ْبِطشُ بِِو، َوَيَدُه الَِِّت  يُ ْبِصرُ بِِو َوَبَصَرُه الَِّذي  َيْسَمعُ شَتَْعُو الَِّذي 

 ُو ]رواه البخاري[ِعْيَذنَّ ألُ  اْستَ َعاَذين ُو، َولَِئِن ْعِطيَ نَّ ألُ  َسأََلِن ا، َولَِئْن هبَِ 
 

 فو الثامن كالثالثاحلديث :ٔ.ٖٛ.ٔ،ٖجدكؿ 

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

من  تَ َعاىَل  ةكلم  Ta’ala تَ َعاىَل   -ٔ
الالزم من نوع 

وختالف   العربية
ِف   Ta’ala ةكلم

من  اإلندونيسية
  K A ضمن

 
 فو الثامن كالثالث:احلديث ٕ.ٖٛ.ٔ،ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 آَذْنتُ و  َعاَدى  -ٔ
تَ َرْضتُ و   اف ْ
 يَ تَ َقرََّب ِإىَل و 
 ُأِحبُّ و 

Memusuhi, 

Umumkan, 

Wajibkan, 

Mendekatkan, 

Mencintai, 

Mencintai, 

Berikan, 

Lindungi, 

 َعاَدى كلمات
تَ َرْضتُ و  آَذْنتُ و   اف ْ
 ُأِحبُّ و  يَ تَ َقرََّب ِإىَل و 
 أُْعِطَْيَّ و  َأْحبَ ْبتُ و 
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 َأْحبَ ْبتُ و 
 أُْعِطَْيَّ و 
 أُِعْيَذنَّ و 
 َيْسَمعُ و 
 َسَألَ و  يَ ْبِطشُ و 
 يُ ْبِصرُ و 
 اْستَ َعاذَ و 

Mendengar, 

Memukul, 

Meminta, 

Melihat, dan 

Minta 

Perlindungan  

 َيْسَمعُ و  أُِعْيَذنَّ و 
 َسَألَ و  يَ ْبِطشُ و 
 و اْستَ َعاذَ و  يُ ْبِصرُ و 

Memusuhi, 

Umumkan, 

Wajibkan, 

Mendekatkan, 

Mencintai, 

Mencintai, 

Berikan, 

Lindungi, 

Mendengar, 

Memukul, 

Meminta, 

Melihat, dan 

Minta 

Perlindungan 
 و متعداي  يفدن
KKT كلِت   ِف

 لغتْي
 قَالَ و  َْيِْشْي بِ  -ٕ

 قَالَ و  قَالَ و 

Berjalan, Berkata, 

Bersabda, Dan 

Berfirman 
 َْيِْشْي بِ  كلمات 

 قَالَ و  قَالَ و  قَالَ و 
اظتتعدي من نوع 

وختالف  من العربية
 ,Berjalan كلمات

Berkata, 

Bersabda, Dan 

Berfirman   ِف
من  اإلندونيسية
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 KKI ضمن
 

 عن اخلطيئة الالـز كادلتعدي يف احلديث التاسع كالثالثنيحتليل الفعل  (ؾ ؾ 
ُهَما : َأنَّ َرُسْوَل هللِا  َرِضيَ َعِن اْبِن َعبَّاس  :  قَالَ  سلمهللا عليو و  َصلَّىهللُا َعن ْ

َعَلْيِو ]حديث حسن رواه  اْسُتْكرُِىواَوَما  َوالنِّْسَيانَ  يلْ َعْن أُمَِِّت اطتَْطَأَ  ََتَاَوزَ ِإنَّ هللَا 
 ابن ماجة والبيهقي وغريُها[

 فو التاسع كالثالثاحلديث :ٕ.ٜٖ.ٔ،ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 ََتَاَوَز و تاكلم Memaafkan ََتَاَوزَ   -ٔ

Memaafkan يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

اْسُتْكرُِىْوا  اكلمت  Dipaksa اْسُتْكرُِىْوا َعَلى -ٕ
 Dipaksa َعَلى و

 و متعداي  يفدن
KKPT  ِف كلِت

 لغتْي

 

من نوع  قَالَ  ةكلم  Bersabda قَالَ  -ٖ
 اظتتعدي من العربية

 ةكلموختالف  
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Bersabda  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن احلياة نياألربعحتليل الفعل الالـز كادلتعدي يف احلديث  (ؿ ؿ 
ُهَما  رضيَعْن اْبِن ُعَمْر   ُكنْ :  َقالَ ف َ  ملسو هيلع هللا ىلص مبَْنِكيبْ َرُسْوُل هللِا  َأَخذَ :  قَالَ هللا َعن ْ

نْ َيا َكأَنََّك َغرِْيٌب َأْو َعاِبُر َسِبْيٍل.  ُهَما  َرِضيَ اْبُن ُعَمَر  كَانَ َو ِف الدُّ : ِإَذا  يَ ُقْولُ هللُا َعن ْ
َتِظرِ َفاَل  أَْمَسْيتَ  َباَح، َوِإَذا  تَ ن ْ َتِظرِ َفاَل  َأْصَبْحتَ الصَّ ِتَك  ُخذْ اْلَمَساَء، وَ  تَ ن ْ ِمْن ِصحَّ

 ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك. ]رواه البخاري[
 :احلديث األربعوفٔ.ٓٗ.ٔ،ٖ جدكؿ

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

 بِ  َأَخذَ   -ٔ
َتِظرْ و  َتِظرْ و  تَ ن ْ  تَ ن ْ
 ُخذْ و 

Memegang, 

Tunggu, Tunggu, 

Gunakanlah 

 بِ  َأَخذَ  كلمات
َتِظرْ و  َتِظرْ و  تَ ن ْ  تَ ن ْ
 وُخْذ و 

Memegang, 

Tunggu, Tunggu, 

Gunakanlah يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 قَالَ و  قَالَ  -ٕ
 يَ ُقْولُ و 

Berkata, 

Bersabda, Dan 

Berkata 

 قَالَ و  قَالَ  اتكلم 
من نوع  يَ ُقْولُ و 
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 اظتتعدي من العربية
وختالف  

 ,Berkataاتكلم

Bersabda, Dan 

Berkata  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 عن اإلمياف نيدلتعدي يف احلديث احلادي كاألربعحتليل الفعل الالـز كا (ــ  
ٍد َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرو ْبِن اْلَعاِص  ُهَما  َرِضيَ َعْن َأيب ػُتَمَّ  قَالَ :  قَالَ هللُا َعن ْ

بِِو ]َحديٌث َحَسٌن  ِجْئتُ َىَواُه تَ َبعاً ِلَما  َيُكْونَ َأَحدُُكْم َحىتَّ  يُ ْؤِمنُ َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : اَل 
ة ِبسناٍد صحيٍح [  َصِحْيٌح َوَرَويْ َناُه ِف ِكَتاِب اضْتُجَّ

 

 ربعوفاحلادي كاأل:احلديث ٔ.ٔٗ.ٔ،.ٖجدكؿ 

ادلتعدي من  الرقم
 العربية

ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

ِجْئُت ِب  كلمات Bawa ِجْئُت بِ   -ٔ
  يفدن Bawa و

ِف  KKT و متعداي
 كلِت لغتْي

 

 Beriman, Berkata قَالَ و  يُ ْؤِمنُ  -ٕ

dan Bersabda  من  يُ ْؤِمنُ  كلمات
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اظتتعدي من نوع  قَالَ و 
وختالف   العربية

 Beriman كلمات
من  اإلندونيسيةِف 

 KKI ضمن
 

 عن ادلغفرة نيدلتعدي يف احلديث الثاين كاألربعحتليل الفعل الالـز كا (ف ف 
ْعتُ :  قَالَ هللاُ َعْنُو  َرِضيَ َعْن أََنٍس  :  يَ ُقْولُ  سلمهللا عليو و  َصلَّىَرُسْوَل هللِا  شتَِ

ِمْنَك  انَ َلَك َعَلى َماكَ  َغَفْرتُ  َجْوَتِن ِن َورَ َدَعْوتَ هللُا تَ َعاىَل : اَي اْبَن آَدَم، ِإنََّك َما  قَالَ 
ماَِء مُثَّ  بَ َلَغتْ ، اَي اْبَن آَدَم َلْو أاَُبيل َواَل  َلَك، اَي  َغَفْرتُ  اْستَ ْغَفْرَتِن ُذنُ ْوُبَك َعَناَن السَّ

َتِن أَت َ اْبَن آَدَم، ِإنََّك َلْو  تَ  ِبُقرَاِب ْاأَلْرِض َخطَااَي مُثَّ ي ْ تُ يب َشْيئًا ألَ  ُتْشرِكْ ِن اَل َلِقي ْ َك تَ ي ْ
 ِبُقرَاهِبَا َمْغِفَرًة ]رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح [

 الثاين كاألربعوف:احلديث ٔ.ٕٗ.ٔ،ٖجدكؿ 

الالـز من  الرقم
 العربية

الالـز من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

من  تَ َعاىَل  ةكلم  Ta’ala تَ َعاىَل   -ٔ
الالزم من نوع 

وختالف   العربية
ِف   Ta’ala ةكلم

من  اإلندونيسية
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  K A ضمن
 

 الثاين كاألربعوفاحلديث :ٕ.ٕٗ.ٔ،ٖجدكؿ
ادلتعدي من  الرقم

 العربية
ادلتعدي من 
 اإلندكنيسية

 اإلختالؼ ادلساكاة

عَ   -ٔ  َرَجْوتَ و  شتَِ
َغَفَر و  َغَفَر لِ و 

 َلِقْيتَ و  لِ 
 أَتَ ْيتُ و  ُتْشرِكْ و 
 اْستَ ْغَفْرتَ و 

Mendengar, 

Memohon, 

Ampuni, Ampuni, 

Menemui,  

Menyekutukan, 

Dan Temui, 

Minta Ampun   

عَ  كلمات  شتَِ
 َغَفَر لِ و  َرَجْوتَ و 
 َلِقْيتَ و  َغَفَر لِ و 
 أَتَ ْيتُ و  ُتْشرِكْ و 
 و اْستَ ْغَفْرتَ و 

Mendengar, 

Memohon, 

Ampuni, Ampuni, 

Menemui,  

Menyekutukan, 

Dan Temui  يفدن  
ِف  KKT و متعداي

 كلِت لغتْي

 

 أَتَ ْيتَ و  َدَعْوتَ  -ٕ
 قَالَ و  أاَُبيلْ و 
 قَالَ و  يَ ُقْولُ و 

Berdo’a, Datang, 

Dan Peduli, 

Berkata, 

Bersabda, 

Berfirman 

 َدَعْوتَ  كلمات 
 قَالَ و  أاَُبيلْ و  أَتَ ْيتَ و 
من  قَالَ و  يَ ُقْولُ و 

اظتتعدي من نوع 
وختالف   العربية

 ,Berdo’a كلمات
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Datang, Dan 

Peduli, Berkata, 

Bersabda, 

Berfirman, Minta 

Ampun  ِف
من  اإلندونيسية

 KKI ضمن
 

 الفعل الالـز يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكيةأشكاؿ  -ٕ
 الالـز الفعلأشكاؿ  :ٕ، ٖجدكؿ 

 األفعاؿ الالـز الفعلأشكاؿ 

كاف من أفعاؿ السجااي 
 كالغرائز

(، ٖٚ(، )ٜٕ(، )xٖ :ٓٔ(، )ٛ) تَ َعاىلَ و  (ٕ) xٕ َصَدْق تَ 
لُّ و  َفَسدَ و  َفَسَدتْ و  َصَلحَ و  َصَلَحتْ ( و ٕٗ(، )ٖٛ)  حيَِ
 َوِجَلتْ و  تَ ْعِدلُ (، و ٕٛ(، )ٕٗ) َجلَّ (،  و ٕٛ(، )ٕٗ)َعزَّ و 
  تَ َباَركَ و 

الـز دّؿ على عرض غري 
 كال ىو حركة

تْ ( و  ٙٔ:  xٕ) تَ ْغَضبْ و  َيْصُمتْ و  لَِبثَ   َتْسَتحِ و  َجفَّ
 وِشْئتَ 

 اْنطََلقَ  كاف على كزف ِانْػَفَعلَ 
  يَِعشْ و  ِجْئتَ  دّؿ على معىن الزمو

بناء على اصتدوال السابق، أّن رتلة الفعل الالزم توجد ِف كتاب تررتة حديث 
وثالثون فعال.  ويكون الفعل الزما الِت توجد ِف كتاب تررتة  اثنااألربعون النووية ىي 

 :ىي، أبربعة مشاكلحديث األربعون النووية 
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وعشرون  اثنامن أفعال السجااي والغرائز، ورتلة الفعل ىي  اكان الفعل الزم (أ 
 فعال.

 على وزن اِنْ َفَعَل، وىي فعل واحد أي اْنطََلَق. اكان الفعل الزم (ب 

 أفعال. سبعةدّل على عرض، ورتلة الفعل ىي  اكان الفعل الزم (ج 

 .فعالن اثنان، ورتلة الفعل ىي دّل على معىن الزمو اكان الفعل الزم (د 

 
 يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكية تعديالفعل ادلأشكاؿ  -ٖ

 ادلتعدي الفعلأشكاؿ  :ٖ،ٖجدكؿ
 األفعاؿ ادلتعدي الفعلأشكاؿ 

  ادلتعدي بنفسو

عَ و  نَ َوى  يَ ْنِكحُ ( و ٕٗ( )ٜ( )ٙ( )ٔ) شتَِ
 َتُصْومَ و  يَ ْعِرفُ و  يُ َرى( و ٗٔ( )ٕ) َتْشَهدَ و 
 يَ َرى( و ٕ:xٖ) تَ َرىو  تَ ْعُبدَ و  َيْسَألُ و  حَتُجَّ و 

( ٗ:xٗ) يَ ْعَملُ  ُُيَْمعُ  ُبِنَ ى أَت َ  َتْدرِي و تَِلدَ و 
 أََمرَ  يَ ْرَعى اِت ََّقى يَ ْعَلمُ  َعِملَ ( ٗ:xٕ) َيْدُخلُ 

(ٕx:ٔٓ )ُكُلْوا فْأُتوا اْجَتِنبُ ْوا َيْشَهُدوا فَ َعُلْوا 
(ٕx:ٔٓ )َْيُدُّ  يُِطْيلُ  ذََكرَ  َرَزقَ  اْعَمُلْوا 

( ٜٔ:xٕ( )ٚٔ) َكَتبَ  دَعْ  َحِفْظتُ 
(ٗx:ٖٚ ) ْاْحَفظْ  دَتْحُ  أَْتِبعِ  اتَّقِ  َذحَبُْتمْ  قَ تَ ْلُتم 

دْ  اْحَفظْ  حَيَْفظُ  َفُعْوكَ  اْعَلمْ  َسَأَل اْسَألْ  َتَِ  يَ ن ْ
َفُعْوكَ   ِشْئتَ  اْصَنعْ  رُِفَعتْ  َيُضرُّْوكَ  َيُضرُّْوكَ  يَ ن ْ

 أّْدُخلُ  أَزِدْ  ُصْمتُ  َصلَّْيتُ  رَأَْيتَ  َسَألَ  َأْسَألُ 
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 َتظَاَلُمْوا َجَعْلتُ  يَ ْغُدوْ  دَتْآَلنِ  (ٖٕ:xٕ) دَتْؤَلُ 
ُلُغْوا أَْغِفرْ  أَْغِفرُ  َأْكسُ  َكَسْوتُ  أَْىدِ  َىَدْيتُ   تَ ب ْ

(ٕx:ٕٗ) َفُعْوا َتُضرُّْوا  َسأَُلْوا نَ َقصَ  زَادَ  تَ ن ْ
ُقصُ  نَ َقصَ   ُنَصلِّيْ  ُيَصلُّْونَ  يَ ُلْوَمنَّ  َوَجدَ  حَيَْمدُ  يَ ن ْ

قُ ْونَ  َنُصْومُ  َيُصْوُمْونَ  قُ ْونَ  َجَعلَ  يَ َتَصدَّ  أَيْيتْ  ُتَصدَّ
 أَتَ ْيتُ  تَ ْرَفعُ  حَتِْملُ  (ٕ٘:xٕ( )ٕ) َوَضعَ  رَأَيْ ُتمْ 

َتاكَ  تُ ْوكَ  أَف ْ  تُ ْؤيتَ  تَ ْعُبدُ  يَ َرى َوَعظََنا َكرِْىتَ  أَف ْ
 نَ َتَكلَّمَ  ُكفَّ  َأَخذَ  يَ ْعَمُلْونَ  أَُدلُّ  حَتُجُّ  َتُصْومُ 
َتِهُكْوا تَ ْعَتُدْوا َحدَّ  فَ َرضَ  بَ َلغَ  َيُكبَّ  َثِكَلتْ   تَ ن ْ

ْعتُ  َعْلْمتُ  ُدلَِّنْ   ََيُْذلُوُ  َيْظِلُموُ  يَِبعْ  رََأى شتَِ
 (ٖٙ:xٕ) َستَ رَ  (ٖ٘:xٕ) حَيِْقرُ  َيْكِذبُوُ 

ُلْونَ  يَ ْلَتِمسُ  َسَلكَ  تْ  َغِشَيتْ  يَ َتَداَرُسْونَ  يَ ت ْ  َحفَّ
 يَ ْبِطشُ  َعِملَ  يَ ْعَملْ  َعِملَ  يَ ْعَملْ  يَ ْرِويْ  ذََكرَ 
َتِظرْ  ََتَاَوزَ  َسَألَ  َتِظرْ  تَ ن ْ  َرَجْوتَ  َدَعْوتَ  ُخذْ  تَ ن ْ

 يَرِْيبُ  أاَُبيلْ  أَتَ ْيتُ  َلِقْيتَ  أَتَ ْيتَ  بَ َلَغتْ 
(ٕx:ٔٔ و ) َقَال (ٔ( )ٔٙx:ٕ( )ٖ( )ٗ )

(٘( )ٙ( )ٕx:ٚ( )ٛ( )ٜ( )ٗx:ٔٓ )
(ٔٔ( )ٕx:ٕٔ( )ٖٔ( )ٕx:ٔٗ( )ٔ٘ )

(ٖx:ٔٙ( )ٔٚ( )ٔٛ( )ٕx:ٜٔ )
(ٕx:ٕٓ( )ٕx:ٕٔ( )ٕx:ٕٕ )

(ٕx:ٕٖ( )ٕٗ( )ٕx:ٕ٘( )ٕx:ٕٙ) 
(ٙx:ٕٚ) 
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(ٕx:ٕٛ( )ٛx:ٕٜ( )ٖٓ( )ٖx:ٖٔ )
(ٖٕ( )ٖٗ( )ٕx:ٖ٘( )ٖٙ( )ٕx:ٖٛ )
(ٕx:ٗٓ( )ٕx:ٗٔ( )ٕx:ٕٗ و ) ُيَ ُقْول 
(ٔ( )ٖ( )ٙ( )ٜ) (ٖٗ) (ٗٓ )(ٕٗ )
 ُقلْ ( و ٜٕ:xٗ( )ٕٚ( )ٕٔ) قُ ْلتُ و  قَاَلتْ و 
 ( وقُ ْلَناxٕ)قَالُْواو  يَ ُقلْ ( و xٕ)ُقلْ و  ِقْيلَ و 

 زايدة حرؼ اجلر ادلتعدي بغريه

)توجد مرة ِف كل من  َرِضَي َعنْ و  َىاَجَر ِإىَل 
اضتديث األول  إىل حديث الثاين واألربعْي، 
إال ِف حديث السابع والعشرين توجد مرتْي( 

)توجد مرة ِف كل من اضتديث َعَلى  َصلَّىو 
األول  إىل حديث الثاين واألربعْي، إال ِف 
حديث السابع والعشرين توجد مرتْي ومل توجد 
ِف حديث اضتادي والعشرين والتاسع 

 تُ ْؤِمَن بِ  تُ ْؤِمَن بِ  َجَلَس ِإىَل العشرين( و و 
َفُخ ِفْ  يُ ْرَسُل ِإىَل  يَ َتطَاَوُلْوَن ِف   يُ ْؤَمُر بِ  يُ ن ْ

رََأ لِ  َيْسِبُق َعَلى َيْسِبُق َعَلى َوَقَع  َوَقَع ِفْ  اْستَ ب ْ
َي بِ  نَ َهى َعنْ  َعَصُمْوا ِمنْ  يَ ْرَتَع ِفْ  ِفْ   ُغذِّ

 ِإىَل   دَتِْشيْ  َذَىَب بِ  َعنْ يَ ْرِوْي  اْجَتَمَعْت َعَلى
 اْطَمأَنَّْت ِإىَل  َحاَك ِفْ  َيطَِّلُع َعَلى َحاَك ِفْ 

ْوا َعَلى َتَمََّر َعَلى اْطَمَأنَّ ِإىَل   َسَكَت َعنْ  َعضُّ
ُر  اْزَىْد ِفْ  اْزَىْد ِفْ  َجاَء ِإىَل  تَ ْبَحثُ ْوا َعنْ  ُيِشي ْ

تَ َقرََّب  َىمَّ بِ  َىمَّ بِ  َىمَّ بِ  َعَلى  نَ زََلتْ  ِإىَل 
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 َأَخذَ  اْسُتْكرُِىْوا َعَلى َْيِْشْي بِ  تَ َقرََّب ِإىَل  ِإىَل 
َر َعَلى َغَفَر لِ  ِجْئُت بِ  ب َر َعَلى َيسَّ َغَفَر  َيسَّ

َنا لَوُ  َذرَِفْت ِمنْ  لِ    َسَأَل َعنْ  َتْسَأُل َعنْ  َعِجب ْ
 ِفْ وتَ َتَجاَف َعنْ  قَاُمْواو 

َعلَ   َأفػْ

 تُِقْيمَ  (ٜٕ( )ٕ:x٘)َأْخربْ  َأْسَندَ  ُيِصْيبُ 
 يُ ْعِنْ  ُيْسَتَجابُ  أَْىَلكَ  يٍُقْيُمْوا يُ ْوِشكُ  َأْحَدثَ 

بُّ  بُّ  حيُِ  َأْوصِ  يُ ْؤِمُن ُيْكرِمْ  يُ ْؤِمُن يُ ْؤِمُن ُيْكرِمْ  حيُِ
 آَمْنُت َأْحَلْلتُ  أَْدَركَ  يُرِحْ  َأْحِسنُ ْوا َأْحِسنُ ْوا

 أُْدِخلُ  أَْعطَْيتُ  خُتِْطئُ ْونَ  َأْطِعْمُكمْ  َأْطَعْمتُ 
 يُْدِخلُ  أُْوِصْيُكمْ  أَْوِصَنا دُتِْيطُ  تُِعْْيُ  أُْوِفْ  ُأْحِصيْ 

 ُأْخربُ  ُأْخربُ  يُْطِفئُ  ُتْطِفئُ  تُِقْيمُ  ُتْشرِكُ  يُ َباِعدُ 
بُّ  َأَحبَِّنَ  َأَحبَِّنَ  بُّ  حيُِ  أَْنَكرَ  أَدََّعى يُ ْعَطى حيُِ
 يُ ْؤِمنُ  آَمنُ ْوا ُتْشرِكْ  أُْعِطَْيَّ  يُ ْبِصرُ  َأْحبَ ْبتُ  ُأِحبُّ 

 يُ ْؤتُ ْواو  تُ ْؤيتَ ُيْسرِعُ  يُ ْؤِمنُ 

 فَػعَّلَ 
قُ و  )عدده اتبع إىل َصلَّى َعَلى( َسلَّمَ   ُيَصدِّ
ثَ  يُ َعلِّمُ  دَّ  َحدَّ رَ  َحرَّْمتُ  َحرَّْمتُ  َردَّدَ  حيُِ  َيسَّ

ْ  ُتَضيُِّعْوا سَ  يُ َغريِّ سَ  نَ فَّ َ  نَ فَّ  أَُعلِّمُ  بَ ْيَّ

 فَاَعلَ 
 تَ َباَغُضْوا تَ َناَجُشْوا حَتَاَسُدْوا َعاَدى َخاِلقِ  أُقَاِتلُ 

 َتَدابَ ُرْوا

 
 اْسَتِقمْ  اْسَتِعنْ  اْستَ َعْنتَ  اْسَتطَاعَ  اْسَتطَْعتَ  اْستَػْفَعلَ 
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 َيْسَتِطعْ  اْستَ ْغِفُرْوا اْسَتْكُسْوا اْسَتْطِعُمْوا اْستَ ْهُدْوا
 اْستَ ْفتِ  اْستَ ْغَفْرتَ  اْستَ َعاذَ  َيْسَتِطعْ 

بناء على اصتدوال السابق، أّن رتلة الفعل اظتتعدي توجد ِف كتاب تررتة حديث 
الِت توجد ِف كتاب  متعدايويكون الفعل  .وستون وذتانيةمائة  ستسةاألربعون النووية ىي 

 :ىي، بشكلْيتررتة حديث األربعون النووية 
 فعال. وتسعون وواحد تانمائاظتتعدي بنفسو ىي  (ٔ

 :ي بغريه ىيواظتتعد (ٕ

 مائة وستسة وثالثون فعال. ورتلة الفعل ىي ،زايدة حرف اصتر (أ )

َعلَ كان على وزن  (ب )  ستسة وستون فعال. ورتلة الفعل ىي، أَف ْ

 أربعة وستسون فعال. ورتلة الفعل ىي، فَ عَّلَ  كان على وزن (ج )

 سبعة أفعال. ورتلة الفعل ىيوتَ َفاَعَل،  فَاَعلَ  كان على وزن (د )

 أربعة عشر فعال. ورتلة الفعل ىي، اْستَ ْفَعلَ  على وزنكان  (ه )

 

 لفعل الالـز يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكيةأشكاؿ ترمجة ل -ٗ

 لفعل الالـزل ترمجةأشكاؿ  :ٗ،ٖجدكؿ 

 األفعاؿ لفعل الالـز ل ترمجةأشكاؿ 

Kata Kerja 

Intransitif 

dengan 

Imbuhan Ber 

 diawal  

  َوِجَلتْ و  لَِبثَ و  اْنطََلقَ 
 

Intransitif 

Tanpa 

Imbuhan 
 يَِعشْ و  ِجْئتَ و  تَ ْعِدلُ و  َجفَّتْ و   xٕتَ ْغَضْب و  َيْصُمتْ 

 

Adjektiva  ََٕصَدْق تx  ٚتَ َعاىلوx  َفَسَدْت و  َصَلحَ و  َصَلَحتْ و
لُّ و  َفَسدَ و   وِشْئَت  َيْسَتحِ و  حيَِ
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Bentuk Terikat  َتَ َعاىَل و  تَ َباَرك 
Tidak di Terjemahkan  ََّٕعزx  َٕجلَّ وx 

الِت توجد ِف كتاب  ةبناء على اصتدوال السابق، ترجم اظترتجم األفعال الالزم
 تررتة حديث األربعون النووية إىل اإلندونيسية ِبمس صيغات، ىي:

 .لافعأ ثالثةىي  KKI dengan Imbuhan Ber  diawal كلماتب (أ 

 ل.افعأ سبعةىي Intransitif Tanpa Imbuhan Kata Kerjaبكلمات  (ب 

 عشر فعال. ستةىي  Adjektiva كلماتبو  (ج 

 ىي فعالن اثنان. Bentuk Terikat كلماتوب (د 

 أربعة أفعال. ىي ا، لن يرتجم اظترتجم إىل أي شيءوآخري  (ه 

 

 لفعل ادلتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكيةأشكاؿ ترمجة ل -٘

 لفعل ادلتعديل ترمجةأشكاؿ  :٘،ٖجدكؿ 

 األفعاؿ ادلتعديلفعل ل ترمجةأشكاؿ 

Kata Kerja 

Transitif 

Tanpa 

Imbuhan 

ُ وذََكَر واْستَ َعاَذ  ْوا وحَتُجُّ وبَ َلَغ وَتُصْوُم ويُ َغريِّ َأْوِص وَعضُّ
َتِظرْ   وِجْئُت ِب واْستَ ْغَفْرتَ  xٕوتَ ن ْ

Transitif 

dengan 

Imbuhan Me 

عَ   يَ ْعِرفُ و  ( وَيْسَمعُ ٕٗ()ٖٗ()ٜ()ٙ()ٖ()ٔ) شتَِ
 َأْحَدثَ ( و ٗ:xٕ) َيْدُخلُ و  يَ َرى( و ٕ:xٖ) تَ َرىو 
 َحِفْظتُ و  اْحَفظْ و  حَيَْفظُ و  اْحَفظْ و  اْجَتِنبُ ْواو  يَ ْرَعىو 
( ٚٔ) َكَتبَ و  دَتْحُ و  (ٓٔ:xٕ) ُكُلْواو  اْسَألْ و َسَأَل و 
 َسأَُلْواو  َىَدْيتُ و  َذحَبُْتمْ و  قَ تَ ْلُتمْ و  ْدُخلُ أَ و  َسَألَ و  (ٜٔ)
 َأَخذَ و  رََأىو  يَِبعْ و  َنُصْومُ و  تَ ْرَفعُ و  َيُصْوُمْونَ و  زَادَ و 
َتِهُكْواو   يَ ْبِطشُ و  َسَلكَ ( و ٖ٘:xٕ) ِقرُ وحيَْ  ُكفَّ و  تَ ن ْ
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ُلْونَ و  َتاكَ و  حَتِْملُ و  يَ ت ْ  اْسَتْطِعُمْواو  اْستَ ْهُدْواو  تَ َناَجُشْواو  أَف ْ
 اْستَ ْفتِ و  اْسَتِعنْ و  اْستَ َعْنتَ و  اْسَتْكُسْواو  اْستَ ْغِفُرْواو 
( ٕٚ( )ٕٔ) قُ ْلتُ و  تُِعْْيُ و  َحاَك ِفْ و  َحاَك ِفْ و  لُ بَ قْ ي ُ و 

ُر ِإىَل و  تَ ْبَحثُ ْوا َعنْ و  َتَمََّر َعَلىو  ب َأَخذَ و  َرَجْوتَ و  ُيِشي ْ

Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Me- Kan 

َفُعْوكَ و  نَ َوى َفُعْوكَ و  يَ ن ْ  يَ ْعَملُ و  َيُضرُّْوكَ و  َيُضرُّْوكَ و  يَ ن ْ
(ٗx:ٗ و ) َفَ َعُلْواو  تَِلدَ و  َصلَّْيتُ و  عْ ودَ  َْيُدُّ و  يُِطْيلُ و  َعِمل 
 َكَتبَ و  أَْىدِ و  xَٕوَجدَ و  (ٓٔ:xٕ) أََمرَ و  فْأُتواو 
(ٗx:ٖٚ)  ذََكرَ و  َجَعْلتُ و  َجَعلَ و  َأْكسُ و  َكَسْوتُ و 
تُ ْوكَ و   ُدلَِّنْ  َعِملَ  يَ ْعَملْ  َعِملَ  يَ ْعَملْ  يَ ْرِويْ و  يَ ْلَتِمسُ و  أَف ْ

 (ٕ) َوَضعَ  َحدَّ  فَ َرضَ  ُخذْ  ََتَاَوزَ  أَُدلُّ  تُ ْؤيتَ  يَ َرى َعْلْمتُ 
رََأ لِ  َىاَجَر ِإىَل و  أَيْيتْ  (ٔٔ:xٕ) يَرِْيبُ   َأْحَلْلتُ  اْستَ ب ْ

قُ و  تُ ْؤيتَ  يُ ْؤتُ ْواو  َحرَّْمتُ  َحرَّْمتُ  مْ رِ كْ يُ  نَ َتَكلَّمَ   يُ َعلِّمُ  ُيَصدِّ
ثَ   يَ ْرِوْي َعنْ  (ٕ:x٘)َأْخربْ  َأْسَندَ  ُيِصْيبُ و  يٍُقْيُمْوا َحدَّ

 دُتِْيطُ  ِقْيلَ و  أَُعلِّمُ  َردَّدَ  يُرِحْ  خُتِْطئُ ْونَ  َأْطِعْمُكمْ  َأْطَعْمتُ 
سَ  دَ دَّ رَ ت َ  َتْسَأُل َعنْ  سَ  نَ فَّ َر َعَلى نَ فَّ  َتَدابَ ُرْوا xَٕيسَّ

 ُتْشرِكُ  يُ َباِعدُ  يُْدِخلُ  أُْوِصْيُكمْ  ُتَضيُِّعْوا َسَكَت َعنْ  أَدََّعى
 تَ َقرََّب ِإىَل ي ُتْشرِكْ  أُْعِطَْيَّ  ُأْخربُ  ُأْخربُ  يُْطِفئُ  ُتْطِفئُ  تُِقْيمُ 

تَ َرْضتُ   مَ رَّ حَ  لَ هَّ سَ  َتالَ   َكَتَب َأْخربْ آَذْنُت اف ْ
Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Me- i 

 َأْغِفرْ و  َأْغِفرُ و  نَ َقصَ و  نَ َقصَ و  دَتْآَلنِ و  (ٖٕ:xٕ) دَتْؤَلُ 
 أَتَ ْيتُ و  يَ َتَداَرُسْونَ و  (ٖٙ:xٕ) َستَ رَ و  أَتَ ْيتُ و  اْعَلمْ و 
بُّ و  ُيْكرِمْ و  َجاَء ِإىَل و  َلِقْيتَ و  بُّ و  حيُِ  أَْنَكرَ و  َأْعطَْيتُ و  حيُِ
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 َأَحبَِّنَ و  َغَفَر لِ و  َغَفَر لِ و  تَ ْعَتُدْواو  َأْحبَ ْبتُ و  ُأِحبُّ و 
 نَّ ذَ يْ عِ وأُ  َعاَدىو  عْ بِ تْ اَ و  أَْوصِ ِفْ و  يَ ْرَتعُ و  لُ اتِ قَ أُ و  َأَحبَِّنَ و 

Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Memper 

 اْصَنعْ 

Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Memper-i 

 َخاِلقِ 

Pasif Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Di-Kan 

َفُخ ِفْ و  َغِشَيتْ و  (ٕ٘:xٕ) َوَضعَ و  ُُيَْمعُ   يُ ْؤَمُر بِ و  يُ ن ْ
َر و  أُْوِفْ و  ُأْحِصيْ و  أُْدِخلُ و  َيْسِبُق َعَلىو  َيْسِبُق َعَلىو  َيسَّ

 وأُِمرَ  ُيْسَتَجابُ و  َعَلى نَ زََلتْ و  َعَلى
Pasif Transitif 

dengan 

Imbuhan 
 Di-i 

َي ِب وَيطَِّلُع َعَلى يَ ْنِكُح ويَ ْعَلُم وعصُمْوا ِمْن  وُغذِّ
تْ وحَ   فَّ

Pasif Transitif 

Tanpa 

Imbuhan 

 ُبِنَ و  يُ ْوِشكُ و  اْسُتْكرُِىْوا َعَلىو  يُ ْرَسُل ِإىَل و  َكَتبَ و  يَ ُلْوَمنَّ 
بُّ  أَْدَركَ و  يُ ْعَطىو  رُِفَعتْ و   xٕوُيْسرُِع وحيُِ

Intransitif 

Tanpa 

Imbuhan  

 نَ َهى َعنْ  طََلَع َعَلى َأاتُكمْ  َتْدرِيْ  َتُصْومَ و  َجَلَس ِإىَل 
َعَلى َتْطُلُع  يُ َرى أَتَ ْيَت أاَُبيلْ  xَٕيْسَتِطْع  xِٕاْزَىْد ِفْ 

 ِفْ وتَ َتَجاَف َعنْ 

Intransitif 

dengan 

Imbuhan Ber 

dan Ter 

دْ  اتَّقِ  (ٗٔ( )ٕ) َتْشَهدَ و  َيْسَألُ و  تَ ْعُبدُ   َسَألَ  َأْسَألُ  َتَِ
قُ ْونَ  حَيَْمدُ  ُصْمتُ  رَأَْيتَ  قُ ْونَ  يَ َتَصدَّ  َيْشَهُدوا َيُكبَّ  ُتَصدَّ

( ٖ( )ٕ:xٙٔ( )ٔ) قَالَ و  َتظَاَلُمْوا يَ ْغُدوْ  تَ ْعُبدَ و  اْعَمُلْوا
(ٗ( )٘( )ٙ( )ٕx:ٚ( )ٛ( )ٜ( )ٖx:ٔٓ( )ٔٔ )
(ٕx:ٕٔ( )ٖٔ( )ٕx:ٔٗ( )ٔ٘( )ٖx:ٔٙ )
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(ٔٚ( )ٔٛ( )ٕx:ٜٔ( )ٕx:ٕٓ( )ٕx:ٕٔ )
(ٕx:ٕٕ( )ٕx:ٕٖ( )ٕٗ( )ٕx:ٕ٘ )
(ٕx:ٕٙ()ٙx:ٕٚ( )ٕx:ٕٛ( )ٙx:ٕٜ( )ٖٓ )
(ٖx:ٖٔ( )ٖٕ( )ٖٗ( )ٕx:ٖ٘( )ٖٙ )
(ٕx:ٖٛ( )ٕx:ٗٓ( )ٕx:ٗٔ( )ٕx:ٕٗ و ) ُيَ ُقْول 
 قَاَلتْ ( وقَاَل و ٕٗ)( ٓٗ) (ٖٗ) (ٜ( )ٙ( )ٖ( )ٔ)
 وقُ ْلَنا قَاُلْواو  يَ ُقلْ ( و xٕ)ُقلْ و  ُقلْ ( و ٜٕ:xٗ) قُ ْلتُ و 

 َوَقَع ِفْ  َوَقَع ِفْ  يَ َتطَاَوُلْوَن ِف  تُ ْؤِمَن بِ  تُ ْؤِمَن بِ 
 َذَىَب بِ ِفْ  اْجَتَمعَ َعَلى  ْوااْجَتَمعُ  اْجَتَمَعْت َعَلى

َسَأَل  َذرَِفْت ِمنْ  َْيِْشْي بِ  َىمَّ بِ  َىمَّ بِ  ِإىَل   دَتِْشيْ 
يُ ْؤِمُن يُ ْؤِمُن  يُ ْعِنْ  تُِقْيمَ  (ٜٕ) َأْخربْ ِفْ  قَاُمْواو   َعنْ 

 يُ ْؤِمنُ  يُ ْؤِمنُ  آَمنُ ْوا آَمْنُت يُ ْبِصرُ  َأْحِسنُ ْوا يُ ْؤِمُن َأْحِسنُ ْوا
دَّ  َ  حيُِ  َبطَّأَ ِفْ َدَعْوتَ  تَ َتَجاَف َعنْ  اْسَتِقمْ  بَ ْيَّ

Intransitif + 

Nomina 
 حَتُجُّ 

Nomina  َفُعْوا وُيَصلُّْوَن وُنَصلِّْي ورَأَيْ ُتْم أَْىَلَك وقَاَل وَتُضرُّْوا وتَ ن ْ
 وقَاَل وحَتَاَسُدْوا وأَزِْد َعَلى َوَرَزقَ 

Adjektiva  ََّنا ِل واْسَتطَْعَت ِإىَل واْطَمأَنَّْت ِإىَل واْطَمَأن ات ََّقى وَعِجب ْ
 ِإىَل وَكرِْىَت وتَ َباَغُضْوا

Adverbia  ُلُغْوااْسَتطَاَع  وَىمَّ بِ  xٕوتَ ب ْ

 مقابلة اتم
)توجد مرة ِف كل من اضتديث األول  إىل  َرِضَي َعنْ و 

حديث الثاين واألربعْي، إال ِف حديث السابع 
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)توجد مرة ِف كل َعَلى  َصلَّىوالعشرين توجد مرتْي( و 
من اضتديث األول  إىل حديث الثاين واألربعْي، إال ِف 

مرتْي ومل توجد ِف  حديث السابع والعشرين توجد
 َسلَّمَ حديث اضتادي والعشرين والتاسع والعشرين( و 

 )عدده اتبع إىل َصلَّى َعَلى(
بناء على اصتدوال السابق، ترجم اظترتجم األفعال اظتتعدي الِت توجد ِف كتاب 

 ، ىي:غةص عشرة تووية إىل اإلندونيسية بستررتة حديث األربعون الن
 فعال. اثنا عشرىي  KKT Tanpa Imbuhan كلماتب  -ٔ

 فعال. واحد وسبعونىي  KKT dengan Imbuhan Meكلمات ب  -ٕ

 فعال. مائة وعشرةىي  KKT dengan Imbuhan Me Kanكلمات ب -ٖ

 فعال. ثالثة وثالثونىي  KKT dengan Imbuhan Me iكلمات ب -ٗ

 .واحد ىي فعل KKT dengan Imbuhan Memperكلمات ب -٘

 .واحد ىي فعل i   KKT dengan Imbuhan Memperكلماتب -ٙ

 .ستسة عشر فعالىي  KKPT dengan Imbuhan Di Kan كلمات ب -ٚ

 .ستة أفعالىي  KKPT dengan Imbuhan Di i كلمات ب -ٛ

 .أحد عشر فعالىي  KKPT Tanpa Imbuhan كلمات ب -ٜ

 .أربعة عشر فعالىي  KKI Tanpa Imbuhan كلمات ب -ٓٔ

بعة مائة وسىي  KKI dengan Imbuhan Ber dan Ter كلمات ب -ٔٔ
 .فعال وأربعون

 .فعل واحدىي  KKI dan Nomina كلماتب -ٕٔ

 .فعال أحد عشرىي  Nomina كلماتوب -ٖٔ

 .أفعال سبعةىي  Adjektiva كلماتبو  -ٗٔ
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 .أربعة أفعالىي  Adverbia كلماتوب -٘ٔ

ثالثة لن يرتجم اظترتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية ىي مائة و و   -ٙٔ
 فعال. وعشرون

 

 كتفسريىا البياانت حتليل -ج 
 أشكاؿ الفعل الالـز يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكية  -ٔ

 ِف ةل الالزمافعاألأشكال  البياانت سبقت ذكرىا، استنتجت الباحثة منف
 ىي: كتاب تررتة حديث األربعون النووية

 من أفعال السجااي والغرائز اكان الفعل الزم (أ 

 على وزن اِنْ َفَعلَ  اكان الفعل الزم (ب 

 دّل على عرض االزمكان الفعل  (ج 

 دّل على معىن الزمو اكان الفعل الزم (د 

ابلنظرية الِت قّدمها مصطفى الغاليين ِف كتابو جامع  ةجيتطابق ىذه النت
ولكن ليست كل  72الذي حبث فيها أن أشكال الفعل الالزم، الدروس العربية

يث تاب تررتة حدِف كاألشكال اظتقدمة ِف كتابو جامع الدروس العربية موريدة 
األربعون النووية، كما عدم  شكل من أشكال  األفعال الالزمة موريدة ِف الكتب 

كان الفعل اظتتعلقة عن مباحث أشكال  األفعال الالزمة حسب معرفة الباحثة، وىو  
 .دّل على معىن الزمو االزم
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الِت التدّل على أشكال السابقة بناء على ىذه النقاط، فكلما األفعال 
كان الفعل األفعال دلَّ على معىن الالزم، فهي من شكل الرابع يعن   والثالثة األوىل 

 .دّل على معىن الزمو االزم

  
 يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكية تعديالفعل ادلأشكاؿ   -ٕ

 ِفة تعديل اظتافعاألأشكال  فمن البياانت سبقت ذكرىا، استنتجت الباحثة
 ىي: كتاب تررتة حديث األربعون النووية

 اظتتعدي بنفسو  ( أ

 :واظتتعدي بغريه ىي  ( ب

 مائة وستسة وثالثون فعال. ورتلة الفعل ىي زايدة حرف اصتر، (ٔ

َعَل،  (ٕ  ستسة وستون فعال. ورتلة الفعل ىيكان على وزن أَف ْ

 أربعة وستسون فعال. ورتلة الفعل ىيفَ عََّل،  كان على وزن (ٖ

 سبعة أفعال. ورتلة الفعل ىيفَاَعَل وتَ َفاَعَل،  كان على وزن (ٗ

 أربعة عشر فعال. ورتلة الفعل ىياْستَ ْفَعَل،  كان على وزن (٘

َيتص ِف اعراب كلمة قَاَل متعٍد ابلنظر إىل مفعولو ِف كتاب 
تررتة حديث األربعون النووية، بعده رتلة ِف ػتل نصب مقول 

 القول. 
ِف علم  أزتد مذكي ِف كتابو اعتدىتطابق ىذه النتيجة ابلنظرية الِت قّدمها 

ولكن ليست كل  73،أسباب تعدية الفعل الالزمالصرف الذي حبث فيها أن 
موريدة ِف كتاب تررتة حديث  ِف علم الصرف اعتدىاألشكال اظتقدمة ِف كتابو 

                                                 
73

 ٖٗ-ٖٖص.  سابق،مرجع  أزتد مذكي،  



ٖٔٛ 
 

موريدة ِف الكتب  النووية، كما عدم  شكل من أشكال األفعال اظتتعدية األربعون
كلمة قَاَل حسب معرفة الباحثة، وىو   اظتتعديةاظتتعلقة عن مباحث أشكال  األفعال 

متعٍد ابلنظر إىل مفعولو ِف كتاب تررتة حديث األربعون النووية، بعده رتلة ِف ػتل 
متعٍد بعده رتلة ِف ػتل  كلمة قَالَ بناء على ىذه النقاط، فكلما   .نصب مقول القول
 .نصب مقول القول

 
 عوف النوكيةأشكاؿ ترمجة للفعل الالـز يف كتاب ترمجة حديث األرب  -ٖ

 تررتة للفعل الالزمأشكال  فمن البياانت سبقت ذكرىا، استنتجت الباحثة
 ىي: كتاب تررتة حديث األربعون النووية ِف

 Intransitif Tanpa Imbuhan Kata Kerjaبكلمات  (أ 

 Intransitif dengan Imbuhan Ber  diawal Kata Kerjaبكلمات   (ب 

  Adjektivaبكلمات   (ج 

  Bentuk Terikatوبكلمات   (د 

 .وآخريا، لن يرتجم اظترتجم إىل أي شيء (ه 

 

 اإلندونيسية واللغة العربيةِف كتابو  كتبتتطابق ىذه النتيجة ابلنظرية الِت  
ولكن ليست كل  74،الالزم من اإلندونيسيةالذي حبث فيها أن أشكال الفعل 

موريدة ِف كتاب تررتة حديث اإلندونيسية واللغة العربية  األشكال اظتقدمة ِف كتاب
األربعون النووية، كما عدم  شكل من أشكال  األفعال الالزمة موريدة ِف الكتب 

 وىواظتتعلقة عن مباحث أشكال  األفعال الالزمة حسب معرفة الباحثة، 
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Adjektivaو،  Bentuk Terikatاألفعال  رتجمتلن  ، ألن تلك األفعال مبعىن الصفة. و
 ، ألن تلك األفعال اسنادا إىل كلمات اظتشهورة.يءإىل أي ش الالزمة

رترتها ، ف معىن الصفة تدلّ بناء على ىذه النقاط، فكلما األفعال الِت 
اسنادا إىل كلمات اظتشهورة، فال  وتدلّ  Bentuk Terikat.و Adjektiva بكلمة  

 تررتها إىل اللغة اإلندونيسية.
 

 أشكاؿ ترمجة للفعل ادلتعدي يف كتاب ترمجة حديث األربعوف النوكية   -ٗ
 تعديأشكال تررتة للفعل اظت فمن البياانت سبقت ذكرىا، استنتجت الباحثة 

 ىي: كتاب تررتة حديث األربعون النووية ِف
 .KKT Tanpa Imbuhanكلمات ب (أ 

 .KKT dengan Imbuhan Meكلمات ب  (ب 

 .KKT dengan Imbuhan Me Kanكلمات ب (ج 

 .KKT dengan Imbuhan Me iكلمات ب (د 

 .KKT dengan Imbuhan Memperكلمات ب (ه 

 .i   KKT dengan Imbuhan Memperكلماتب (و 

 .KKPT dengan Imbuhan Di Kan كلمات ب (ز 

 .KKPT dengan Imbuhan Di i كلمات ب (ح 

 .KKPT Tanpa Imbuhan كلمات ب (ط 

 .KKI Tanpa Imbuhan كلمات ب (ي 

 .KKI dengan Imbuhan Ber dan Ter كلمات ب (ك 

 .KKI dan Nomina كلماتب (ل 

 .Nomina كلماتوب (م 
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 .Adjektiva كلماتبو  (ن 

 .Adverbia كلماتوب (س 

 .لن يرتجم اظترتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينيةو   (ع 

 

تطابق ىذه النتيجة ابلنظرية الِت كتبت ِف كتاب اإلندونيسية واللغة العربية 
وكل األشكال اظتقدمة ِف كتاب  75أشكال الفعل اظتتعدي، الذي حبث فيها أن

اإلندونيسية واللغة العربية موريدة ِف كتاب تررتة حديث األربعون النووية، وعدم  
أشكال  األفعال اظتتعدية موريدة ِف الكتب اظتتعلقة عن مباحث أشكال  األفعال 

 :اظتتعدية حسب معرفة الباحثة، وىو 
 KKPT dengan Imbuhan Di و KKPT Tanpa Imbuhan   كلمات ب (أ 

Kan .َعَل ابجملهول  ألهنا على وزن أَف ْ

ألن عتا حرف اصتر أو تضمن  KKPT dengan Imbuhan Di i كلمات ب (ب 
 ضمري الغائب.

 KKI  و Adjektiva   و KKI dengan Imbuhan Ber dan Ter كلماتب (ج 

Tanpa Imbuhan .ألهنا من الفعل اظتاضي وعتا حرف اصتر 

ألهنا على وزن فَ َعَل الِت تضمْي ضمري  Adverbia و Nomina كلماتوب (د 
 اصتمع.

وىي كلمة َرِضَي  لن يرتجم اظترتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية.و   (ه 
 َعْن وَصلَّى َعَلى وَسلََّم الِت تكرر مرارا ِف الؤلحاديث.
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من أ بناء على ىذه النقاط، فكلما األفعال الِت التدّل على أشكال السابقة 
 .رترتها بتلك أشكال، فحىت ه

 
 من العربية كاإلندكنيسية الـزمقابلة معاين أشكاؿ الفعل ال :ٙ،ٖجدكؿ 

وىناك أشكال معاين للفعل الالزم من العربية واإلندونيسية الِت وردت ِف كتاب 
بناء على ىذا اصتدول، فليس كل أشكال الفعل الالزم من و  تررتة حديث األربعون النووية

العربية معانيها أبشكال الفعل الالزم من اإلندونيسية ولكن معانيها استطعت أبشكال أخرى 
    .لن يرتجم إىل أي شيءبل   Bentuk Terikatوبكلمات  Adjektivaبكلمات أي 

 

 أشكاؿ الفعل الالـز
 من العربية

 أشكاؿ الفعل الالـز 
 من اإلندكنيسية

من أفعال السجااي  اكان الفعل الزم
 والغرائز

 KKI tanpa Imbuhanبكلمات 

 KKI dengan Imbuhanبكلمات  على وزن اِنْ َفَعلَ  اكان الفعل الزم

Ber 
 دّل على عرض اكان الفعل الزم

 دّل على معىن الزمو اكان الفعل الزم
 لفعل الالـزل معاين أشكاؿ

 من اإلندكنيسية
 Adjektivaبكلمات 

 Bentuk Terikatوبكلمات 
 لن يرتجم إىل أي شيء
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 من العربية كاإلندكنيسية تعديمقابلة معاين أشكاؿ الفعل ادل :ٖ،ٚ دكؿج
 من العربية تعديأشكاؿ الفعل ادل

 

 من اإلندكنيسية تعديأشكاؿ الفعل ادل
 KKT Tanpa Imbuhanبكلمات  اظتتعدي بنفسو

 :اظتتعدي بغريه ىي

َعلَ  -ٔ  كان على وزن أَف ْ

 فَ عَّلَ  كان على وزن -ٕ

فَاَعَل  كان على وزن -ٖ
 وتَ َفاَعلَ 

 اْستَ ْفَعلَ  كان على وزن -ٗ

 حرف اصترزايدة  -٘

 KKT dengan Imbuhan Meبكلمات 
 KKT dengan Imbuhan Me Kanبكلمات 

 KKT dengan Imbuhan Me iبكلمات 
 KKT dengan Imbuhanبكلمات 

Memper 
 i   KKT dengan Imbuhanبكلمات

Memper 

 

 من اإلندكنيسية تعديلفعل ادلمعاين لأشكاؿ 
 KKPT dengan Imbuhan Di Kanبكلمة 

 KKPT dengan Imbuhan Di i  بكلمات

 KKPT Tanpa Imbuhan  بكلمات
 KKI Tanpa Imbuhan بكلمات 

 KKI dan Nomina  بكلمات

 KKI dengan Imbuhan Ber dan  بكلمات

Ter 
 Nominaبكلمات 

 Adjektivaبكلمات 
 Adverbiaبكلمات 

 ولن يرتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية
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تاب من العربية واإلندونيسية الِت وردت ِف ك معاين للفعل اظتتعديوىناك أشكال 
بناء على ىذا اصتدول، فليس كل أشكال الفعل اظتتعدي من تررتة حديث األربعون النووية و 

العربية معانيها أبشكال الفعل اظتتعدي من اإلندونيسية ولكن معانيها استطعت أبشكال 
-Kata Kerja Transitif tanpa Imbuhan dan dengan Imbuhan Me, Me بكلماتأي  أخرى

Kan, Me-i, Memper, Memper-i, dan dengan Kata Kerja Pasif Transitif tanpa Imbuhan 

dan dengan Imbuhan Di-Kan, Di-i, dan dengan Kata Kerja Intransitif dengan Tanpa 

Imbuhan, dengan Imbuhan Ber dan Ter, dengan Tambahan Nomina, dengan Kata 

Nomina, Adverbia,  Adjektiva,  ولن يرتجم اظترتجم إىل اإلندونيسية ولكنها بالتينية . 
   

 :ىيالبحث استنتجت الباحثة افرتاضات البحث و نتائج بناء على و 
 KKIإذا كانت األفعال الالزمة على وزن اِنْ َفَعَل فرترتها إىل اإلندونيسية ب  -ٔ

dengan Imbuhan Ber. 

فرترتها إىل اإلندونيسية ب  دلَّ على معىن الزمووإذا كانت األفعال الالزمة  -ٕ
KKI tanpa Imbuhan. 

فرترتها إىل دلَّ على عرض وافعال السجااي والغرائز وإذا كانت األفعال الالزمة  -ٖ
 . K Aاإلندونيسية  ب 

َعَل وفَ عََّل أو  -ٗ من الفعل الذي حيتاج إىل وإذا كانت األفعال اظتتعدية على وزن أَف ْ
 .KKT dengan Imbuhan Me-Kanثالثة مفاعيل فرترتها إىل اإلندونيسية ب 

 K A  atauوإذا كانت األفعال اظتتعدية حبرف اصتر فرترتها إىل اإلندونيسية ب  -٘

dengan KKI dengan Imbuhan Ber atau Ter atau dengan Tanpa Imbuhan. 

اسنادا إىل كلمات اظتشهورة فال يرتجم إىل  اظتتعديةوإذا كانت األفعال الالزمة و  -ٙ
 اإلندونيسية. 

 


