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ata akhlak berasal dari bahasa arab, bentuk 
jama’: khaluqun yang menurut lughat 
(bahasa) yang artinya: Budi, tingkah laku atau 

tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi 
persesuaian dengan pekataan khalqun yang berarti 
kejadian, dan sangat erat hubungannya dengan kata 
khaliqun yang berarti pencipta, serta erat pula 
kaitannya dengan kata-kata makhluqun yang 
berarti yang dicipta. Apabila kita hubungkan arti 
akhlak dengan kata khalqun, khaliqun dan 
makhluqun di atas sesungguhnya perumusan 
pengertian akhlak timbul sebagai media yang 
memungkinkan adanya hubungan baik antara 
Khaliq (yang mencipta) dengan makhluk (yang 
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Adapun pengertian akhlak menurut 
istilah ialah ada beberapa pendapat diataranya:2

a. Akhlak menurut Imam Ghazali ialah: Suatu 
sifat yang tertahan dalam jiwa dan dari padanya 
timbul perbuatan yang mudah, tanpa 
memerlukan pertimbangan fikiran terlebih 
dahulu. 
b. Akhlak menurut Prof. Dr. Ahmad Amin ialah: 
Suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan 
buruk, menerangkan apa yang seharusnya 
dilakukan oleh sebagian manusia kepada 
lainnya, menyatakan tujuan yang harus dicapai 
oleh manusia dalam perbuatan mereka dan 
menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 
harus dilakukan. 

manusia untuk mencapai keselamatan dan 
kebahagiaan lahir dan batin. 

b.  Akhlak adalah ilmu pengetahuan yang 
memberi,  dan mengatur dalam pergaulan 
manusia guna mencapai tujuan hidup yang 
terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan 
mereka. 
Sering kita mendengar tentang akhlak 

seseorang dengan istilah tersebut satu dalam 
makna, yaitu keduanya sama-sama 
membicarakan tentang tingkah laku seseorang, 
karna seseorang yang berakhlak dan berbudi 
pekerti terpuji yang diridhoi Allah dan Rasul-
Nya adalah suatu pemberian yang paling utama 
dan sebagai perhiasan yang paling sempurna 
dalam kehidupan, dan menjadi modal pokok akal 
fikiran dan keutamaan jiwa. 

Seorang penyair berkata : 
 

 ما وهــب اهللا المـــرئ      افضل من عقله ومن أدبه
 هما حياة الفتى فان فقدا      فـان فقد الحيـــاة اليق بــه

 
“Allah tidak akan memberi suatu pemberian 
kepada seseorang yang lebih utama dari akal 
dan sopan santun”,  
“keduanya adalah sebagai kehiduan seseorang, 
jika sopan santun tidak ada pada seseorang 
maka kematianlah yang lebih cocok baginya”.3  

Nabi Muhammad Saw bersabda: 
”Sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam 
sebagai agamamu, maka muliakanlah (hiasilah) 
agama itu dengan budi pekerti yang baik dan 

“Bila suatu kaum tidak berbudi pekerti baik, 
maka negaranya akan mengalami keresahan”. 

Oleh karena akhlak sangat penting bagi 
kita, maka kita harus tetap merawat akhlak kita 
degan sebaik-sebaiknya apalagi di zaman 
modern ini, kita harus tetap waspada demi 
menjaga keutuhan akhlak kita, baik di dalam 
pergaulan atau yang lainya, Dr. Yusuf Qardhawi 
mengatakan bahwa paling tidak ada tiga 
ancaman terhadap akhlak manusia dalam 
kehidupa modern dewasa ini yaitu: Ananiyyah, 
madiyyah, dan naf’iyah.4  

 Ananiyyah artinya sikap individualisme yang 
menjadi ciri manusia modern. Individualisme 
ini merupakan faham yang bertitik tolak dari 
sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, 
sehingga mengorbankan orang lain demi 
kepentingannya sendiri. Orang-orang yang 
berpendirian semacam ini tidak memiliki 
semangat ukhuwwah Islamiyah, rasa 
persaudaraan dan toleransi (tasamuh) sehingga 
sulit untuk merasakan penderitaan orang lain, 
padahal seseorang baru dapat dikatakan 
berakhlak mulia manakala ia juga 
memperhatikan orang lain. 
 Madiyyah atau sikap materialistic lahir 
sebagai akibat kecintaan pada kehidupan 
duniawi secara berlebih-lebihan. hal ini 
sebagaimana telah disebutkan dalam Al-
Qur’an dalam surat Hud : 15-16 yang artinya: 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan 

dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan 

 k
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dicipta) dan antara makhluk dan makhluk.
Sesuai dengan tulisan diatas, maka akhlak 

sangat penting bagi kita khususnya umat Islam 
baik di dalam bermasyarakat atau lainnya. 
Ketahuilah bahwasannya manusia itu sangat 
membutuhkan akan kehidupan bermasyarakat 
dengan sesamanya, sebab ia tidak mungkin mampu 
hidup  seorang diri dalam menghasilkan segala 
sesuatu yang menjadi kepeluannya, seperti 
keperluan sandang, pangan, papan, keuntungan 
jiwa, peluang kenikmatan serta keperluan lain yang 
berkaitan dengan akhlak dan akal. 

C.  Akhlak menurut Ibnu Maskawih ialah: 
keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan  tanpa melalui 
pertimbangan terlebih dahulu. 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian akhlak ialah: 
a. Akhlak adalah suatu ilmu yang memberi 

batasan antara yang baik dan yang buruk 
antara yang terpuji dan yang tercela, baik 
dari segi perkataan maupun perbuatan 

kedermawanan, karena sesunggunya Islam 
belum sempurna kecuali dengan keduanya”. 
 Sebagian ahli balaghah mengatakan 
sebaik-baik akhlak dan budi pekerti seseorang 
adalah yang membuat dirinya nyaman dan orang 
lain selamat, sedangkan orang yang berakhlak 
dan berbudi pekerti jelek adalah yang 
menjadikan orang lain sengsara dan ia sendiri 
jatuh dalam kesusahan. Ada sebuah syair yang 
berbunyi : 
 
  اذا لم تتسع اخالق قوم      تضيق بهم فسيحات البالد

pada mereka pekerjaan mereka didunia dengan 
sempurna dan mereka di dunia tidak akan di 
rugikan.  Mereka itulah orang-orang yang tidak 
memperoleh (kebaikan) di akhirat, kecuali 
neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang 
mereka usahakan didunia serta sia-sialah apa 
yang mereka kerjakan”.    

 Naf’iyyah atau pragmatis artinya: menilaii 
sesuatu hanya berdasarkan pada aspek 
kegunaan semata. 

Ketiga ancaman terhadap akhlak mulia 
tersebut hanya dapat diatasi manakala manusia 

2www.alkhoirot.com                                                 Telp:  0341-879709

http://www.alkhoirot.com/
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itu memiliki landasan akidah yang kuat[] 
 
Catatan Kaki 
 
1. Drs. Mujiman, Membangun Insane Berjiwa mulya, Insan 
Cendekia, Surabaya, 1997. h. 9 
2.Ibid, hal .10 
3.Drs. A Ma’ruf  Asrori, Etika Bermasyarakat, al-Miftah, 
surabaya maret 1996, hal. 15 
4.tentang ancaman akhlak, Zaky Mubarok Latif, Akidah islam, 
UII Press Jogjakarta (anggota IKAPI), Jogjakarta, 1998, hal. 43 
 
 
  
 
 
  

 
 

urban berasal dari kata koruba yang 
artinya mendekatkan diri jadi yang di 
maksud dengan qurban ialah mendekatkan 

diri dan dalam konteks ke-Islaman maknanya yaitu 
Untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Istilah 
lain dari ritual Qurban ialah udhiyyah yaitu 
mempersembahkan atau memberikan sesuatu pada 
Tuhan dengan sesuatu yang di korbankan. Yang 
dalam konteks Ke-Islaman sesuatu yang 
dikurbankan itu adalah hewan ternak seperti 
kambing, domba, sapi dan unta  dengan syarat:  
 1.Domba yang telah gugur (rontok) satu buah 

(Sirotol Mustakim). Berkurban  itu  lebih baik  
dari pada bersedekah. 

Adapun hewan yang tidak boleh 
dijadikan  hewan kurban  ialah hewan yang tidak 
memenuhi syarat seperti berikut ini:  
1.Binatang  yang matanya rusak sebelah dan 

jelas kerusakannya (al-'Auraa') walaupun ada 
korneanya.  

2.Binatang yang kakinya pincang dan jelas 
pincangnya (al-'arjaa) 

3.Binatang yang sangat kurus, yang telah hilang 
sumsumnya (al-‘Ajfaa') 

4.Binatang  yang jelas-jelas sakit (AL-
Maridhoh) 

5.Binatang yang terputus semua telinganya (al-
Maqthuu'ah kullul udzun) atau terputus 
sebagian telinganya atau tidak memiliki 
telinga sama sekali. 

6.Binatang yang bunting (putus) ekornya (al-
Maqthuuatud dzanbi) 

Sebenarnya hewan yang dijadikan kurban 
itu tidak harus berjenis jantan namun hewan 
betina juga boleh asalkan memenuhi syarat  tapi 
jantan yang  lebih afdhol. 
Diantara keutamaan ibadah Qurban 
ialah 
 
1. Mendapat Pengampunan dari Allah. 
Rasulullah Saw telah bersabda kepada putrinya 
Fatimah ketika beliau hendak menyembelih 
qurban. 

"Fatimah berdirilah dan saksikan hewan 

Adam ketika hari raya Iedul Adha selain 
meyembelih hewan qurban …….[H.R. 
Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim] 
3.Hewan kurban sebagai saksi di hari Kiamat 
Rasullah telah bersabda dalam sambungan hadits 
yang diriwayatkan  oleh Aisah diatas 
"Sesungguhnya hewan qurban itu akan datang 
pada hari Qiamat (sebagai saksi) dengan tanduk 
bulum dan kukunya dan sesungguhnya darah 
hewan qurban telah terletak di suatu tempat di 
sisi Allah sebelum mengalir di tanah karena itu 
bahagiakanlah dirimu dengan itu" 
(H.R.Timidzi, Ibnu majah dan hakim) 
.4. Mendapatkan pahala  yang amat besar. Yakni 
di umpamakan seperti banyaknya bulu dari  
binatang yang di sembelih. Ini merupakan 
penggambaran saja tentang betapa besarnya 
pahalanya hal  ini di nyatakan oleh Rasulullah 
pada helai  bulunya itu kita memperoleh satu 
kebaikan (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) 

Dan bukan empat poin itu saja, tapi masih 
banyak keutamaan ibadah kurban yang lainnya 
yang  kami tidak sebutkan. Adapun kisah ritual 
qurban disebut kan di dalam al- Qur’an surat 
ash-Shaffat ayat102-109 yang artinya: 

"Maka tatkala sang putra itu berumur 
dewasa dan bisa berusaha bersama 
Ibrahim. Ibrahim berkata "Hai anakku 
sesungguhny aku bermimpi meyembelihmu 
maka pikirkanlah bagaimana 
pendapatmu!” Ia menjawab “Hai bapakku 
kerjakanlah apa yang diperintahkan 

seekor  sembelihan yang besar, dan kami  
abadikan untuk ibrahim itu (pujian  baik) 
dikalangan  orang  orang yang  datang  
kemudian. kesejahteraan dilimpahkan atas 
Ibrahim.   (Q.S ash-Shaaffaat, ayat 102-
108). 
 

 Daftar Pustaka 
1-Al-qur'an  
2- Hadits 
3-Sayyid alawi Ibn Sayyid alawi Ibn Ali Sayyid Ahmad as-
Segaf. Tarsyekh Mustafidin Hasyiyah Athul Mu'in.  hal 199-
200. Haromain 

 Makna Qurban 
HARI QIAMAT 

 
 
 
 

ari Qiamat adalah suatu kejadian yang 
sangat luar biasa yang tidak pernah 
terjadi pada sebelumnya, yaitu besok 

manusia akan mengalami zaman sengsara 
[zaman yang penuh dengan kekacauan atau 
zaman edan] semua orang pada ketakutan dan 
kebingungan saling bertanya satu sama yang lain 
ada apa ini …? 
 
TANDA-TANDA HARI QIAMAT 
1.  Umat manusia menjauhkan diri dari Ulama` 

 K H
Oleh : Syamsul Huda 
Santri PP. Al-Khoirot 

Oleh : M. Thoha 
Santri PP. Al-Khoirot 
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giginya atau berumur 1-2 tahun. 
2. Kambing yang telah gugur (rontok) dua buah 

giginya atau berumur 2-3 tahun. 
3.Lembu atau sapi yang telah gugur (rontok) dua 

buah giginya atau berumur 2-3 tahun.  
4.Unta yang telah gugur (rontok ) dua buah giginya 

atau telah berumur 5-6 tahun. Dan alangkah 
baiknya apabila hewan yang  dijadika kurban 
adalah hewan yang lebih baik dikarnakan hewan 
tersebut akan menjadi tunggangan di  akhirat 

sembelihanmu itu sesungguhnya kamu diampuni 
pada saat awal tetesan darah itu dari dosa- 
dosa yang kamu  lakukan dan bacalah 
sembelihanku hidupku dan matiku hannya untuk 
Allah S.W.T Rabb alam semesta". (HR.Abu 
Daud dan at -Tirmidzi). 
2. Amalan yang dicintai Allah pada hari raya 
Iedul Adha. Dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan Aisah r.a, Rasulullah telah 
bersabda tentang keutamaan orang orang yang 
melaksanakan ibadah qurban, ’’Tidak ada suatu 
amalan yang paling dicintai Allah dari anak 

padamu insya Allah kamu akan 
mendapatiku termasuk orang-orang    yang 
sabar". Maka tatkala keduanya telah 
berserah diri dan Ibrahim membaringkan 
anaknya atas pelipisnya. Lalu kami berseru 
dan memanggilnya "Hai Ibrahim 
sesungguhnya  kamu  telah  membenarkan  
mimpi itu  sesungguhnya  demikianlah  
kami memberi  balasan   kepada  orang 
yang berbuat baik.  Sesungguhnya  ini  
benar - benar  merupakan ujian  yang  
nyata.   Dan kami tebus putra  itu dengan  

dan Fuqoha`. 
2.  Hilangnya ilmu, merajalelanya minuman 
keras dan perzinahan. 
3. Mereka memegang agama seperti memegang 
bara api. 
4.  Bermegah-megahan dalam membangun 
Masjid. 
5.  Ambisi terhadap kedudukan (jabatan). 
6.  Mencari penghasilan tanpa pandang halal atau 
haram.  

Diriwayatkan dari Mu`adz bin Jabal, ia 
bertanya kepada Rasulullah tentang ayat : 

43
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Bahasa Arab Modern Bahasa Arab Modern

نفح  وم ي ا                                 ي أتون افواج ور فت ى الص ف
 Artinya :  
"Tatkala sangkakala ditiup mereka berdatangan 
dengan berbondong-bondong". 

Kemudian beliau menangis sampai baju 
beliau basah dari derasnya air mata beliau, lalu 
beliau bersabda: "Hai mu`adz kamu bertanya 
tentang suatu perkara yang sangat agung yang 
mana nanti umatku dikumpulkan menjadI 
beberapa golongan: 

 
1.  Mereka dibangkitkan dari kubur tanpa tangan 

dan kaki. Siapakah mereka itu? Mereka adalah 
orang yang senantiasa menyakiti tetangganya . 

2.  Mereka dibangkitkan dari kubur dengan bentuk 
rupa babi. Siapakah mereka itu ? Mereka adalah 
orang yang melalaikan shalat. 
3. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan bentuk 
perut seperti gunung, di penuhi dengan ular dan 
kalajengking serta wajah mereka seperti keledai. 
Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang 
yang enggan berzakat. 
4. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan berjalan 

dan mulutnya dipenuhi dengan darah. 
Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang  
suka berdusta dalam jual-beli. 
5. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan perut 
besar dan berbau busuk. Siapakah mereka itu? 
Mereka adalah orang-orang yang menyimpan 
kamaksiatan karena takut kepada manusia bukan 
takut kepada Allah SWT. 
6. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan  tangan, 
kerongkongan dan tengkuk yang terikat. Siapakah 
mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang 
menjadi saksi palsu. 
7.  Mereka dibangkitkan dari kubur tanpa lidah dan 
dari mulutnya keluar nanah dan darah. Siapakah 
mereka itu? Mereka adalah orang yang enggan jadi 
saksi  kebenaran. 
8.  Mereka dibangkitkan dari kubur dengan 
berjalan terbalik, tangan di bawah dan kaki di atas. 
Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang 
senang berzina dan mati dalam keadaan tidak 
bertaubat. 

9.  Mereka dibangkitkan dari kubur dengan 
berwajah hitam, buta dan perut dipenuhi dengan 
api. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang 
yang senang makan hartanya anak yatim dengan 
dzolim. 
10.Mereka dibangkitkan dari kubur dengan 
berpenyakit lepra dan kusta. Siapakah mereka 
itu  mereka adalah orang yang durhaka kepada 
kedua orang tua. 
11. Mereka dibangkitkan dari kuburan dalam 
keadaan buta hati. 

   Nah sekarang kita telah mengetahui 
sebagian perihal  hari kiamat, yang dimana Nabi 
Muhammd telah menggambarkan keadaan 
bahwa Allah akan membalas semua perbuaan 
yang kita lakukan selama hayat kita di dunia, 
maka oleh sebab itu marilah kita pergunakan 
kesempatan hidup kita ini  sebaik-baik mungkin, 
dikarnakan kehidupan dunia ini adalah 
sementara dan tempat kehidupan kita yang 
sebenarnya adalah di akhirat nanti, janganlah 
kita sibuk akan mencari kehidupan dunia dan 
melalaikan kehidupan akhirat kelak, marilah kita 
mulai sekarang mulai menabung amal 
kebaikansebelum datangnya kiamat kecil yaitu 
mati.   
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 سندفع باتجاه عقوبات أشد على طهران: واشنطن
Washington: Kami akan  memberikan satu 

sangsi yang sangat berat kepada Teheran. 
 

ات أشد من              اه عقوب قالت الواليات المتحدة إنها ستدفع باتج
ة  ر للوآال ن تقري الرغم م ران، ب دة ضد إي م المتح ل األم قب

ه أن طِ  ة ِية للطاقة الذرّ لّيَوالُد ران اتخذت خطوات    جاء في ه
 هامة من أجل شفافية أآثر حول برنامجها النووي

 

Amerika Serikat  mengatakan: Sangsi 
yang berat tersebut akan diberikan oleh PPB 
kepada Iran, walaupun berdasarkan laporan 
Agen Internasional Energi Atom  mengatakan 
bahwa Teheran telah mengambil langkah-
langkah penting demi penjernihan seputar 
masalah  sebagian besar program nuklirnya. 
 
دمت                ران ق ة إن إي ة الذري ة للطاق ة الدولي وقال تقرير الوآال
ا   ووي ولكنه ا الن اطات برنامجه م نش ى معظ ات عل إجاب

وم، في تحَّ     لمجلس   ِدمازالت مستمرة في تخصيبها لليوراني
ن ا ن    األم ر م غل أآث زال تش ي ال ت دولي وه الثل  آالف ث

  .جهاز طرد مرآزي
Laporan agen Internasional Energi Atom 

megatakan bahwa Iran telah memberikan 
jawaban tentang sebagian besar aktifitas 
program nuklirnya. Akan tetapi Iran masih terus 
melakukan lignifakasi uranium meskipun 
mendapat tentangan dari dewan keamanan 
internasional. Dan tidak kurang dari 3000 
peralatan unit sentral pemisah uranium yang 
bekerja.  
 
ا               ة أظهر أن برنامجه ة الدولي ر الوآال وتقول إيران إن تقري

  .النووي هدفه سلمي
Iran mengatakan: sesungguhnya laporan 

Agen Internasional telah menjelaskan bahwa 
program nuklir Iran tersebut adalah  demi tujuan 
perdamaian. 
 
ران         ا إن إي وبالرغم من أن الوآالة الدولية قالت في تقريره
بما              ابقة حس ة الس زودتها بالمعلومات حول أنشطتها النووي

ه في            م التوصل إلي ذي ت آب / شهر أغسطس  نص االتفاق ال
الماضي، إال أنها قالت إن معلوماتها حول البرنامج النووي         

 اإليراني تشح شيئا فشيئ
Walaupun ada laporan Agen Internasional 

yang menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan  
sejumlah informasi  seputar program nuklirnya, 
dimana telah tercapai kesepakatan pada bulan 
Agustus awal bulan yang lalu, akan tetapi 
informasi program nuklir Iran tersebut diberikan 

secara berkala  

PROGRAM 
 
 

 وظائف صحفية وفنية في تلفزيون بي بي سي العربي

Oleh : Ahmad Juwaini 
Santri PP. Al-Khoirot 

Program jurnalistik dan seni ditelevisi 
BBC arab. 

 
زم  يتعت ي س ي ب اة تب ة  إطالق قن ة باللغ ة إخباري ليفزيوني

ن  ة م دن العربي ام    لن ل ع بكة    ٢٠٠٨ أوائ ديم ش دف تق  به
ذه          ة، وتضم ه إعالمية متكاملة للجمهور في المنطقة العربي

بي بي سي ارابيك    الشبكة إذاعة بي بي سي العربية وموقع        
  . وقناة بي بي سي التليفزيونيةدوت آوم

BBC berkehendak meluncurkan saluran 
televisi tentang berita dengan bahasa arab dari 
London awal tahun 2008, dengan tujuan 
pengenalan jaringan informasi yang 
sempurna/lengkap untuk publik di wilayah Arab, 
dan jaringan ini mengumpulkan tayangan BBC 
Arabic, tempat BBC Arabic dot com dan saluran 
televise BBC.   

 
ابع     ة ذات ط ة إخباري ي التليفزيوني ي س ي ب اة ب تكون قن س
حفية     ايير الص ي المع ز عل ريين، ترتك لوب عص وأس
وازن وسرعة،           المعروفة للمؤسسة من دقة وموضوعية وت
أثير سواء       اط أو ت دة عن أي ارتب تقلة وبعي ا ستكون مس آم

  .أآان تجاريا أو إعالنيا أو سياسيا أو دينيا
Saluran  televisi BBC yang 

berhubungan dengan pemberitaan mempunyai 
pengiklanan dan metode yang moderen yang 
bersandar pada kriteria-kriteria jurnalistik yang 
terkenal bagi perusahaan, yakni kedalaman 
dalam pemberitaan, topiknya berimbang, dan 
cepat serta independen dari faktor hubungan atau 
pengaruh dari manapun, baik dari sisi bisnis, 
iklan, politik maupun agama.  

Oleh : syamsuri 
Santri PP. Al-Khoirot 

Bahasa

 
  سي عن الكفاءات التالية للعمل في مقرها في لندن بيوتبحث بي

 BBC mencari orang yang mempunyai 
kreteria tersebut untuk dipekerjakan  dikantornya  
London.[] 
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Peliharalah Lisanmu Karena lakakanmu 

(Pentagon) mengatakan bahwa  mereka akan  
memberikan tuduhan yang berat kepada wakil 
Associated Press (kantor berita Amerika) yang 
bertempatkan di Irak yaitu Bilal Husain dan satu 
orang yang menjadi tawanan militer Amerika 
semenjak April 2006. 

 
ل على ادلة اضافية تؤآد ان بالل آان وقال البنتاجون انه حص   

ا " اطا ارهابي ارس نش ي  " يم ل اعالم ام بعم تار القي ت س . تح
وسوف يتم تسليم ملفه الى السلطات العراقية التي ستقرر البت      

 في هذه
, Pentagon mengatakan  bahwa tuduhan itu 
dihasilkan berdasarkan bukti lengkap yang 
menguatkan bahwa Bilal bin Husain terlibat aktif 
menjadi teroris dengan cara menjadi penyiar berita. 
Dan penyerahan dokumen tersebut akan di 
sempurnakan terhadap penguasa Iraq yang didalam 
hal ini akan di tetapkan dengan pasti.[] 

 

BBC 
 
 

  بي بي سي إآسترا
ن  ار األدب والف ر أخب وم آخ ل ي ة آ ايا االجتماعي ة والقض والثقاف

   .جرينيتش صباحا بتوقيت ١٠:٠٠الساعة 
 Bbc  Extra 

Akhir  berita tentang  pendidikan dan 
keilmuan dan kebudayaan dan persoalan-persoalan  

kepentingan     informasi negara Arab dan 
negara berdaulat [Republik] yang akan tampil 
setiap hari.[]                                                                                          
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Oleh : M. Rohim 
Santri PP. Al-Khoirot 

GLOSSARY 
 PBB = األمم المتحدة 
ةواليات المتحد  = Amerika Serikat 
ةِيطاقة الذّر  = Energi Atom 

 Nuklir =  نووي
 Program = نشاطات
  ,Lignifikasi = تخصيب
Pengayaan 
ميورانيو  = Uranium 
 Dewan Keamanan = مجلس األمن
 Laporan = تقرير
 Alat Pemisah = جهاز طرد
 Internasionalisme = دولية
 Program urnaslistik = وظائف صحفية
 ,BBC = بي بي سي
 Jaringan Informasi = شبكة إعالمية
  Cennel/Saluran = قناة
عةإذا  = Siaran 

 Perusahaan= مؤسسة
 Bisnis = تجاريا
 Iklan = إعالنيا
 Militer = القوات
ع
س
ف
ة
ش
ة
ي

ini." 
Kemudian, dia pergi dan menyimpan 

sedekah di tangan pencuri. Maka dia berkata, "Ya 
Allah, kepunyaan Engkaulah segala puji yang 
telah menetapkanku sedekah bagi pezina, orang 
kaya dan pencuri."  
 Kemudian orang itu didatangi oleh 
seseorang seraya berkata kepadanya, "Sedekahmu 
sudah diterima. Adapun sedekah yang sampai ke 
tangan pelacur, mudah-mudahan saja dia berhenti 
dari melacur; yang sampai orang kaya, mudah-
mudahan saja dia mengambil pelajaran dan mau 
menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan 
Allah kepadanya; dan yang sampai ke pencuri, 
mudah-mudahan saja menghentikan perbuatan 
mencurinya." 

L 
hoirot 
ketika 
ening 
bayar 
“Cong 
 yang 
na Si 
erasa 
 naik, 
’ng …, 
i,,,hei 
orang 
anggil 
amsul 
sudah 
na  ia 
ampai 

ke tempat Foto Copy Abadi, ketika ia sudah turun, 
tanpa menoleh ia berkata, “Ayo cong toron (turun) 
cong!.. setelah dia menoleh, dia kaget seraya 
berkata..” Kemana Irul? tadi saya merasa 
memboncengnya? Kemudian si Samsul ini  mencari 
Irul, lantas dia mencarinya di tempat yang tadi dan 
juga di setiap tempat yang telah disinggahi, dia 
berkeliling sebanyak 5x namun dia tidak menemukan 
si Irul. Sedangkan Si Irul ini juga kebingungan karna 
dia tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang, 
untungnya dia bertemu dengan temannya, sedang 
berbelanja kemudian dia mengajak si Irul pulang. 
Kemudian karena si Samsul itu sudah putus asa maka 
dia pulang, Eh… ternyata  si Irull sudah pulang, 
spontan saja si Samsul  dengan nada agak jengkel dia 
berkata …”Dekma beih (kemana aja) kake'h?, e’ 
sare’en gik uruh aling-ling aku tak mo temoh …!!! 
Dengan meringis si Irul menjawab …ah… padeh beih 
make’ engkok aling-ling kiya nyare’en sampiyan. 
Akhirnya teman pondok yang mendengar cerita ini 
tertawa semua.. Ha… ha….ha….,  Lain kali kalau 
membonceng lihat dulu, jangan asal main tancap 
gas!  [] 

uhud Zayyadi  

341) 879709 
ini 
i, Nur Hasan, 
wan Santoso, M. 

n problematika dunia 
    Dia Bisa Mencelakakanmu Peliharalah Lisanmu Karena Dia Bisa Mence

 Dewan Keamanan = وزراة الدفا 
 Associated Pres = اسوشيتد بر
  ,Dokumen, File = مل
 Kebudayaan = ثقاف
 Greenwich =  .جرينيت
 Sekilas Info = حديث الساع
اإلخبار اليوم حصاد = Cuplikan Berita
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MILITER 
 
 
 

 ينمالقوات االمريكية تتهم صحفيا عراقيا بدعم المسل
Militer Amerika menuduh jurnalis Irak membantu 
pasukan bersenjata. 

 
 انها ستوصي بتوجيه    البنتاجون-قالت وزراة الدفاع االمريكية     

 االمريكية في العراق  اسوشيتد برساالتهام الى مصور وآالة  
راق    ي الع ة ف وات االمريكي ل الق ل من قب الل حسين والمعتق ب

  .٢٠٠٦نيسان /منذ ابريل
Departemen pertahanan Amerika 

sosial lainnya telah tayang  setiap hari pukul 
10:00 waktu Greenwich. 

 حديث الساعة  
د   راهن، ق ي الوقت ال ام ف ار اهتم ى قضية مث ز عل امج يرآ برن

   تكون سياسية او اقتصادية او اجتماعية
 Sekilas  Info. 

Program terkini telah difokuskan  
terhadap permasalahan yang mendorong 
perhatian pada saat ini, berupa politik, ekonomi 
atau sosial pada saat ini. 

ار      حصاد اليوم اإلخباري م االخب برنامج يقدم عرضا شامال اله
 العربية والدولية التي وردت في يوم آامل

 Cuplikan Berita Hari 
 Program yang diajukan ini berbentuk 
penawaran    secara   menyeluruh, untuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Oleh : Khoirul Anam 
Santri PP. Al-Khoirot 

Bahasa Arab Modern Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda, "Seseorang berkata, 
"Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu pada 
malam ini". Kemudian dia memberikan sesuatu 
itu pada tangan seorang pezina. Keesokan harinya 
orang-orang menceritakan bahwa dia bersedekah 
kepada seorang pezina. 
 Orang itu berkata, 'Ya Allah, segala puji 
kepunyaan Engkau yang telah menetapkan 
sedekahku bagi pelacur. Sungguh saya akan 
bersedekah lagi pada malam ini.' Kemudian dia 
meletakkan di tangan orang kaya.  

Keesokan harinya orang-orang 
membicarakan bahwa pada malam itu dia 
bersedekah kepada orang kaya. Maka dia berkata, 
"Ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala puji yang 
telah menetapkanku bersedekah pada orang kaya. 
Sungguh, saya akan bersedekah lagi pada malam 

Bahasa Arab Modern KISAH NYATA DAN K☺NY☺
Kisah ini dialami oleh dua santri Al-k

yaitu Samsul dan Irul, cerita ini bermula 
mereka hendak berangkat untuk membayar rek
listrik di Gondanglegi, setelah mereka mem
maka Si Samsull ini berkata kepada Irul 
(istilah  panggilan orang Madura kepada orang
lebih muda atau anak-anak) ayo naik! Kare
Samsul ini tidak terlalu memperhatikan, dia m
Si Irul ini sudah naik pada hal Si Irul belum
langsung saja Si Samsul ini tancap gas Jre
spontan saja Si Irul berteriak” Pak..Pak, he
dente’k (tunggu)!...dentek…., kemudian orang-
yang ada di sekitarnya juga ikut mem
…..Mas…mas we… koncone ketinggalan,,!, Si S
tidak mendengar panggilan itu dikarenakan ia 
jauh, kemudian dia bercakap-cakap sendiri kare
merasa Irul sudah dibonceng hal itu berlanjut s


